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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 43/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

Θέμα: «Εξέταση αίτησης για ρύθμιση οφειλών με τις διατάξεις του Ν.4764/2020 όπως 

τροποποιήθηκε». 

 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε      

Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της  τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ. 17795/03-09-2021 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. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 1. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος     

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

 

 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

  

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 80 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση της  

Οικονομικής Υπηρεσίας ,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Δ.Κατσικοβόρδος), που έχει ως εξής: 

«…Σας διαβιβάζουμε προς εξέταση την αρθμ. πρωτ. 17477/31-08-2021 αίτηση της Βασιλικής 

Σαλμά, μισθώτρια δημοτικού ακινήτου στην Κυανή Ακτή, η οποία υποβάλει αίτημα για να 

ρυθμίσει ληξιπρόθεσμες οφειλές από προηγούμενη ρύθμιση λόγω της πανδημίας του covid-19 

(παρ. 3 άρθρο 165 Ν. 4764/20), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165-172 του ν. 

4764/2020 (Α΄256/23-12-2020), και ιδίως των άρθρων 165 και 166 που τροποποιήθηκαν με τα 

άρθρα 35 και 36 του ν. 4807/2021 (Α΄96/11-06-2021).  

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4764/2020, όπως ισχύει με το άρθρο 35 

του ν. 4807/2021, οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήμους και τα νομικά τους 

πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021, 

όπως και οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που κατέστησαν 

ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως τη 

δημοσίευση του εν λόγω νόμου (ν. 4807/2021), ήτοι μέχρι 11.6.2021, ύστερα από αίτηση του 

ΑΔΑ: 6ΜΩΥΩΞΧ-Η6Α



οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού 

του προσώπου μπορεί να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή 

κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και 

από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω 

μη καταβολής τέλους. Στη ρύθμιση της  παρ. 1 του άρθρου 165 του Ν. 4764/20 μπορεί, επίσης 

να υπάγονται και οφειλές που κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης 

(ευνοϊκής ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής) και αυτή διακόπηκε για οποιονδήποτε 

λόγο. (παρ. 3 άρθρο 165 Ν. 4764/20) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.474/54938/21.07.2021). Περαιτέρω, 

σύμφωνα με το άρθρο 36 με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 166 ν.4764/2020, οι δικαιούχοι 

της ρύθμισης μπορούν να καταθέσουν την αίτηση υπαγωγής μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021 

μέσω της ειδικής εφαρμογής στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης. Μεταβατικά 

και μέχρι την έναρξη της πλήρους λειτουργίας της ως άνω εφαρμογής έχουν τη δυνατότητα να 

υποβάλλουν αίτηση απευθείας προς τον οικείο δήμο είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του 

δήμου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) είτε μέσω ειδικής εφαρμογής του δήμου.  

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά 

πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, 

όπως αυτά έχουν καθοριστεί, (παρ. 1 άρθρο 165 Ν. 4764/20) (ΥΠ.ΕΣ. 

εγκ.474/54938/21.07.2021). Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται ο αιτών: 

α) να εντάσσεται στους δικαιούχους σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική (1) Κ.Υ.Α. και κατά 

περίπτωση 

β) να έχει εκπέσει από ισχύουσα ρύθμιση ή να έχει σε εξέλιξη παλαιά ρύθμιση αλλά να δηλώσει 

την προτίμησή του για ένταξη στην καινούρια. 

Πιο συγκεκριμένα: 

α) Οι επιχειρήσεις–νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 

(ΚΑΔ) του πίνακα που προσαρτάται ως παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Κ.Υ.Α. 

και 

β) Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

βα) είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο 

πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19,  

ββ) είναι άνεργοι, 

βγ) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή 

τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19, 

βδ) είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή 

δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.  

Η πλήρωση ή μη των ως άνω προϋποθέσεων μπορεί να αποδεικνύεται, αντίστοιχα, από 

τις δηλώσεις των δικαιούχων στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ, τις βεβαιώσεις 

ανεργίας από το Μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, τις σχετικές δηλώσεις COVID-19 για τη μείωση 

μισθωμάτων. 

Οι ανωτέρω οφειλές, εάν εξοφληθούν εφάπαξ απαλλάσσονται από τις προβλεπόμενες 

επιβαρύνσεις κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) και εάν υπαχθούν σε πρόγραμμα δόσεων, 

ως ανώτατο όριο των οποίων ορίζονται οι εκατό (100) δόσεις, απαλλάσσονται κατά ποσοστό, το 

οποίο βαίνει μειούμενο ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων, όπως ειδικότερα καθορίζεται στις 

διατάξεις προγενέστερου καθεστώτος ευεργετικής ρύθμισης και ειδικότερα στις περιπτώσεις α΄ 

έως ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73). 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 167 του ν.4764/2020 η ρύθμιση χορηγείται με 

απόφαση που εκδίδεται από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα της παρ. 2 του άρθρου 170 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006). Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται είτε εφάπαξ 
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είτε τμηματικά. Αν εξοφλείται τμηματικά, η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) 

εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται 

αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 

αντίστοιχου μήνα, χωρίς ειδοποίηση του οφειλέτη. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην 

της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, 

δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και των πενήντα 

(50) ευρώ για τις επιχειρήσεις κάθε είδους. Η καθυστέρηση καταβολής της δόσης συνεπάγεται 

επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού της δόσης, από 

την επόμενη μέρα που όφειλε αυτή να καταβληθεί. Στην περίπτωση δε που ο οφειλέτης, σε 

οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων 

οφειλών, απαλλάσσεται πλήρως από το εναπομείναν ποσό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης 

καταβολής και των προστίμων. Η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά 

προς τον οικείο δήμο εκτός εάν παρέχεται ειδική εξαίρεση για συγκεκριμένο οφειλέτη, που 

χορηγείται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του 

υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη 

της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, αν ο 

οφειλέτης: 

α) δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας 

δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, 

β) δεν υποβάλλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των 

ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μαζί με τις δηλώσεις Φ.Π.Α. και το 

εκκαθαριστικό Φ.Π.Α., 

γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση (άρθρο 172). 

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του Ν. 4764/20, εφόσον δεν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής από 

άλλη αιτία και ο οφειλέτης έχει καταβάλει: 

α) το πέντε τοις εκατό (5%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή μέχρι πέντε χιλιάδες 

(5.000) ευρώ, 

β) το δέκα τοις εκατό (10%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή από πέντε χιλιάδες και 

ένα λεπτό του ευρώ (5.000,01) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, 

γ) το είκοσι τοις εκατό (20%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή από δέκα χιλιάδες και 

ένα λεπτό του ευρώ (10.000,01) και πάνω, 

ο Δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης αυτής προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε 

εντολή για επαναδέσμευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας από τις 

δόσεις. (άρθρο 168 Ν. 4764/20) 

 

Η κα Σαλμά με την αρθμ. 445/2019 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής είχε ρυθμίσει 

ληξιπρόθεσμες οφειλές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4611/2019 συνολικού ποσού 83344,79 

ευρώ πλέον προσαυξήσεων. Λόγω των έκτακτων καταστάσεων που δημιουργήθηκαν από την 

πανδημία του covid-19 δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην καταβολή ων δόσεων με αποτέλεσμα 

ν΄ απωλέσει την ρύθμιση. Η ανωτέρω οφειλέτρια εμπίπτει στην περίπτωση της παρ. 3 άρθρο 165 

Ν. 4764/20 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.474/54938/21.07.2021). Το ποσό της οφειλής από την απώλεια της 

ρύθμισης ανέρχεται στο ποσό 80394,63 ευρώ πλέον προσαυξήσεων. 

Προτείνεται ο διακανονισμός των οφειλών της προς το Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 165-172 του ν. 4764/2020 (Α΄256/23-12-2020), και ιδίως των άρθρων 165 και 166 

https://dimosnet.gr/blog/laws/478932/
ΑΔΑ: 6ΜΩΥΩΞΧ-Η6Α



που τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4807/2021 (Α΄96/11-06-2021) σε εκατό 

δόσεις.…». 

                             

 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος   καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν  σχετικά.  

 
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την εισήγηση της υπηρεσίας 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 
• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

            

 

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

άρθρων 165-172 του ν. 4764/2020 (Α΄256/23-12-2020), και ιδίως των άρθρων 165 και 166 

που τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4807/2021 (Α΄96/11-06-2021) σε εκατό 

δόσεις. 

 

 
 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  539/2021. 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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