
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 445/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 48/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

       Θέμα: Εξέταση αιτήματος  για ρύθμιση οφειλών της Βασιλικής Σαλμά 

  
    Στην Πρέβεζα,  σήμερα Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και  ώρα  13:00 μ.μ.  στο Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.25091/27-11-2019 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

    Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
    1.  Αργυρός Λεωνίδας       - Αντιπρόεδρος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος
    2.  Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος 2. Ροπόκης Ευάγγελος   -  Τακτικό μέλος
    3.  Δαρδαμάνης Ιωάννης  - Τακτικό μέλος 3. Νίτσας Γεώργιος    -      Τακτικό μέλος
    4.  Κουμπής  Γρηγόρης   -  Τακτικό μέλος
    5.  Πιπιλίδης Λάζαρος     -  Τακτικό μέλος
    6.  Κωστούλας Βασίλειος  - Τακτικό μέλος  

     Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται ο κ.Παγγές και  κ.Γεωργούλης.

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.
  Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 20ο θέμα παρουσίασε  την εισήγηση  του Τμήματος Εσόδων &

Περιουσίας (αρμ. Δ. Κατσικοβόρδος) που έχει ως εξής: 

«…Σας διαβιβάζουμε προς εξέταση την αρθμ. πρωτ.  24092/18-11-2019 αίηση της Βασιλικής
Σαλμά, μισθώτρια δημοτικού ακινήτου στην Κυανη Ακτή, η οποία επαναυποβάλει αίτημα για να
ρυθμίσει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε 60 δόσεις. 
Η κα Σαλμά έχει υποβάλλει ξανά αιτήμα για ένταξη ρύθμιση οφειλών του Ν4611/2019, την
αρθμ. πρωτ. 12264/18-6-2019 αίτηση, την  αρθμ. πρωτ. 13558/2-7-2019 αίτηση και την την
αρθμ.  Πρωτ.  20037/1-10-2019,  Για  τις  δύο  πρώτες  αιτήσεις  Οικονομική  Επιτροπή  έχει
αποφανθεί αρνητικά με την αρθμ. 222/2019 απόφασή της ενώ για την τρίτη έχει αναβληθεί η
εξέτασή της με την αρθμ. 347/2019 απόφασή της.

Με τις ρυθμίσεις των άρθρων 110 έως 117 του  ν. 4611/2019, παρέχεται εκ νέου μια
χρονικά προσδιορισμένη δυνατότητα στους οφειλέτες  των ΟΤΑ α’  βαθμού και  των νομικών
προσώπων αυτών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, ανεξάρτητα από
την αιτία που αυτές έχουν προκύψει  (φόροι,  τέλη,  δικαιώματα,  εισφορές, προσαυξήσεις  και
πρόστιμα), και να τις εξοφλήσουν σε δόσεις ή εφάπαξ, απολαμβάνοντας, ανάλογα τον αριθμό
των δόσεων που θα επιλέξουν, και την αντίστοιχη, κλιμακωτά αυξανόμενη, απαλλαγή από τις
προσαυξήσεις  και  τα πρόστιμα που αποτελούν παρακολούθημα της κύριας  οφειλής.  Επίσης,
σύμφωνα  με   το  άρθρο  112  παρ.  3  του  ν.  4611/2019  η  εφάπαξ  καταβολή  ή  η
καταβολή  της  πρώτης  δόσης  της  ρύθμισης  πραγματοποιείται  εντός  χρονικής
προθεσμίας τριών (3) ημερών από την υπαγωγή στη ρύθμιση, ήτοι κατόπιν της λήψης
απόφασης χορήγησης της τελευταίας από τα αρμόδια κατά περίπτωση αρμόδια όργανα
του δήμου, προκειμένου ο οφειλέτης να γνωρίζει, προτού καταβάλλει την πρώτη δόση
ή  εξοφλήσει  τη  ρυθμιζόμενη  οφειλή,  εάν  έχει  υπαχθεί  στη  ρύθμιση.(ΥΠ.ΕΣ.
40802/22.05.2019).  Με  την  την  καταβολή  της  πρώτης  δόσης  αναστέλλεται  η  λήψη
αναγκαστικών μέτρων  είσπραξης και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης
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επί κινητών ή ακινήτων (άρθρο 114 του Ν. 4611/2019),  με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση
αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος.
    Οι  οφειλές  της  κα  Σαλμά  προέρχονται  από  την  μίσθωση  ακινήτου  και  τελών  επί  των
ακαθαρίστων εσόδων τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 83.354,74 ευρώ πλέον πρασαυξήσεων
20.258,19 ευρώ χαρτοσήμου 2908,35ήτοι συνολικά 106.511,33 ευρώ προερχόμενα κυρίως από
μισθώματα. 

   Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  για  τις οφειλές  από  μισθώματα  υπάρχει  διαταχθείσα  από  το
Δικαστήριο  απόδοση μισθίου  κι  έχει  ξεκινήσει  η  διαδικασία  εκτέλεσή  της.  (Σήμερα  υπάρχει
αναστολή της εξωστικής διαδικασίας μετά από προσωρινή διαταγή σε ισχύ του Δικαστηρίου, στο
οποίο έχει προσφύγει η μισθώτρια με σχετική αίτηση αναστολής εκτέλεσης κι ανακοπής). Οι
διατάξεις  των  άρθρων  110  έως  117  του  ν.  4611/2019  ρυθμίζουν  οφειλές  και  χρηματικές
απαιτήσεις κι η εκ του νόμου αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας αφορά  την είσπραξη των
οφειλών. Η εξωστική διαδικασία δεν αφορά χρέος και δεν υπάγεται στα μέτρα αναγκαστικής
είσπραξης  οφειλών  κι  επομένως  δεν  εντάσσεται  στις  ρυθμίσεις  των  άρθρων  του  ανωτέρω
νόμου.

Ύστερα  από  τα  ανωτέρω, καλείται  η  Οικονομική  Επιτροπή  να  εξετάσει  το  αίτημα  της  κα
Σαλμά.…».

    Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.
    Οι κ.Αργυρός,κ. Δαρδαμάνης ,κ. Ακρίβης και κ. Κουμπής ψήφισαν υπέρ της ρύθμισης.
    Ο κ. Πιπιλίδης δήλωσε ότι  κ κ.Σαλμά έως τώρα δεν ήταν συνεπής και γι αυτό είναι κατά της  
    ρύθμισης προκειμένου να διαφυλάξει τα συμφέροντα του Δήμου. 
    Ο κ. Κωστούλας δήλωσε παρών.
    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 τις διατάξεις  του άρθρου   3 του Ν. 4623/2019 
 την εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

Εγκρίνει το αίτημα της κ. Βασιλικής Σαλμά για ένταξη των οφειλών της στις διατάξεις

των άρθρων  110 έως 117 του ν. 4611/2019, σε εξήντα (60) δόσεις.

 Ο κ. Κωστούλας δήλωσε παρών.
 Ο κ. Πιπιλίδης μειοψήφησε.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  445/2019.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                              ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
                                      ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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