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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 168/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
5.   ΕΝΤΑΞΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4611/2019.  

Σήμερα Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  13828/12-7-2019  του  Προέδρου  της,  που  είχε 
επιδοθεί  σ’  όλα  τα  μέλη  αυτής,  τακτικά  και  αναπληρωματικά,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87),  και είχε δημοσιευθεί στο 
Δημοτικό  Κατάστημα  Έδεσσας,  για  να  συζητήσει  και  να  πάρει  απόφαση  στο 
παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από 
τα εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2.  Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
3. Αλέξανδρος  Πασχάλης–Αναπλ. 

μέλος, 
4.  Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος,
2. Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
3. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
4. Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος.

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει  να συζητηθούν 
σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα: 

1. Χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου  “Επισκευή 
ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας Α’ Φάση (Αρ. Μελ. 02/2019)”.

2. Αποδοχή της αριθ.  723/2019 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικατικών 
Προσφυγών κι  ανάδειξη προσωρινού αναδόχου  για την εκτέλεση του έργου «Έργα 
υποδομής για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά -Τσαϊρ" σε έκταση 
75 στρ. Δήμου Έδεσσας».
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
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κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής την από 9-7-2019 εισήγηση  της Ταμειακής υπηρεσίας 
του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:
            Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την ένταξη σε ρύθμιση του Ν. 4611/2019 του κ.  
Μητσαράκη Ευαγγέλου του Δημητρίου σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4611/2019.
          Επιπλέον ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τις 
διατάξεις  του  ν.4611/2019 (ΦΕΚ  Α΄73/17.5.2019) «Ρύθμιση  οφειλών  προς  τους 
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, 
Συνταξιοδοτικές  Ρυθμίσεις  Δημοσίου  και  λοιπές  ασφαλιστικές  και  συνταξιοδοτικές 
διατάξεις,  ενίσχυση  της  προστασίας  των  εργαζομένων  και  άλλες  διατάξεις»,  με  τα 
ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α'): 
«1. Οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή 
θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορεί, 
ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία 
του  οικείου  δήμου  ή  του  νομικού  του  προσώπου,  να  ρυθμίζονται  και  να 
καταβάλλονται  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, ως 
εξής:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β)  αν  εξοφληθούν  σε  δύο (2)  έως είκοσι  τέσσερις  (24)  δόσεις,  με απαλλαγή  κατά 
ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή 
κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή 
κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά 
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
2. Στη ρύθμιση της παραγράφου 1 μπορεί, επίσης, να υπάγονται και οφειλές που 
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:
α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου, 
β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η 
οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και 
χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,
γ)  δεν  έχουν  βεβαιωθεί,  επειδή  εκκρεμεί  για  αυτές  δικαστική  αμφισβήτηση  σε 
οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από 
τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί 
και  αίτημα  συμβιβαστικής  επίλυσης  της  διαφοράς,  η  ανωτέρω  παραίτηση 
καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου 
εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση 
υπαγωγής στη ρύθμιση.»

Σύμφωνα με το άρθρο 111 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α'): 
«Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο μέσα 
σε τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»
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Σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α'): 
«1.  Η  ρύθμιση  χορηγείται  με  απόφαση  που  εκδίδεται  από  τα  αρμόδια  κατά 
περίπτωση  όργανα  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  170  του  Κώδικα  Δήμων  και 
Κοινοτήτων  (ν.  3463/2006,  Α’  114).  Οι αποφάσεις  για υπαγωγή στη ρύθμιση δεν 
εμπίπτουν στους περιορισμούς της παραγράφου 6 του άρθρου 93 του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων και της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
2. 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.
3. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή 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  να  απαιτείται  ιδιαίτερη 
ειδοποίηση του οφειλέτη.
4.  Η  καθυστέρηση  καταβολής  δόσης  συνεπάγεται  την  επιβάρυνση  με  μηνιαία 
προσαύξηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού της δόσης, από την επομένη της 
ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.
5. Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις 
υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται απαλλαγή κατά ποσοστό επί 
του  εναπομείναντος  ποσού  των  προσαυξήσεων  εκπρόθεσμης  καταβολής  και  των 
προστίμων, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά 
διαμορφώνεται, με αντίστοιχη τροποποίηση της απόφασης του αρμόδιου οργάνου της 
παραγράφου 1.»

Σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α'): 
«Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δέσμευσης 
χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας 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  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  σε  περίπτωση  καθυστέρησης  καταβολής  έστω  και  μίας  από  τις 
δόσεις.»

Σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α'): 
«Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και 
η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, με 
την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις 
του  παρόντος  Μέρους.  Η  αναστολή  αυτή  δεν  ισχύει  για  κατασχέσεις  που  έχουν 
επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα 
όμως  ποσά  από  αυτές  λαμβάνονται  υπόψη για  την  κάλυψη δόσης  ή  δόσεων  της 
ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Στις 
περιπτώσεις  του  προηγούμενου  εδαφίου  είναι  δυνατή  ύστερα  από  αίτηση  του 
οφειλέτη η άρση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων, εφόσον εξοφληθεί το είκοσι πέντε 
τοις εκατό (25%) της οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση. Ποσά που αποδίδονται 
από επιβληθείσες  κατασχέσεις  στα χέρια τρίτων πέραν του ανωτέρω ποσοστού δεν 
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επιστρέφονται. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που 
έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.»

Σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α'): 
«Η  παραγραφή  των  οφειλών,  για  τις  οποίες  υποβάλλεται  αίτηση  υπαγωγής  στη 
ρύθμιση,  αναστέλλεται  από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής και  για 
ολόκληρο  το  χρονικό  διάστημα  που  αφορά  η  ρύθμιση,  ανεξαρτήτως  καταβολής 
οποιουδήποτε  ποσού  και  δεν  συμπληρώνεται  πριν  παρέλθει  ένα  (1)  έτος  από την 
ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης αυτής.»

Σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α'): 
«Πρόσωπα  που  ευθύνονται,  μαζί  με  τον  οφειλέτη,  για  την  καταβολή  μέρους  της 
οφειλής μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση μόνο για το μέρος αυτό.»

Σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α'): 
«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 τρείς (3)  συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει  την καταβολή της 
τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,
β) δεν υποβάλλει στον Δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους 
επί των ακαθάριστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μαζί με τις περιοδικές 
δηλώσεις Φ.Π.Α. και το εκκαθαριστικό Φ.Π.Α.,
γ) έχει υποβάλλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.»

Σύμφωνα με το  άρθρο  170 παρ.  2  Ν.3463/2006,  όπως αντικαταστάθηκε  από το 
άρθρο 48 του Ν. 4257/14: 
«Αρμόδιο  όργανο  για  την  παροχή  των  διευκολύνσεων  της  παραγράφου  1  είναι  ο 
προϊστάμενος της ταμειακής υπηρεσίας των δήμων για βασική οφειλή ύψους μέχρι 
50.000 ευρώ, η οικονομική επιτροπή για βασική οφειλή που υπερβαίνει τα 50.000 
ευρώ και ανέρχεται  σε ύψος μέχρι 150.000 ευρώ και το δημοτικό συμβούλιο για 
βασική οφειλή που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ. 
Στους οφειλέτες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αρμόδιο όργανο για την 
παροχή των διευκολύνσεων είναι το διοικητικό συμβούλιο αυτών, το οποίο δύναται με 
απόφασή του να εκχωρεί την αρμοδιότητα, είτε εν συνόλω είτε για συγκεκριμένα όρια 
βασικών οφειλών, σε υπηρεσίες ή υπαλλήλους του νομικού προσώπου»

2. Με την αριθ. πρωτ. 13364/9-7-2019 αίτηση που υπέβαλλε ο οφειλέτης του Δήμου 
Μητσαράκης Ευάγγελος του Δημητρίου ζητά την υπαγωγή του στη ρύθμιση οφειλών 
του ν. 4611/2019, Η αίτηση  επισυνάπτεται στην εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας 
και περιλαμβάνει και τις προτεινόμενες δόσεις, από την υπηρεσία. 

3. Προτείνεται λοιπόν ο διακανονισμός των οφειλών του προς το Δήμο κατά τρόπο 
ώστε  να  μπορεί  να  διασφαλιστεί  η  δυνατότητα  ανταπόκρισης  του  στο  ύψος  της 
μηνιαίας δόσης. 
          Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά.
          Η Οικονομικής Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη 
της την εισήγηση του Προέδρου της,  την από 9-7-2019 εισήγηση  της Ταμειακής 
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υπηρεσίας  του  Δήμου,  τα  άρθρα  110  έως  117 του  Ν.4611/2019  (ΦΕΚ 
73/17.05.2019  τεύχος  Α'),  το  άρθρο  170  παρ.  2  Ν.3463/2006,  όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 48 του Ν. 4257/14, τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α'  87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και  Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα
          Α.  Την υπαγωγή στη ρύθμιση του  ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73/17.5.2019) 
«Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση 
και  τους  Ο.Τ.Α.  α΄  βαθμού,  Συνταξιοδοτικές  Ρυθμίσεις  Δημοσίου  και  λοιπές 
ασφαλιστικές  και  συνταξιοδοτικές  διατάξεις,  ενίσχυση  της  προστασίας  των 
εργαζομένων και άλλες διατάξεις» των οφειλών, του οφειλέτη του Δήμου, Μητσαράκη 
Ευαγγέλου του Δημητρίου, σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
          Β.  Η  ρυθμιζόμενη  οφειλή  εξοφλείται  εφάπαξ  ή  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 να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
          Γ 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, εάν ο οφειλέτης: 
α)  δεν καταβάλλει τρείς (3)  συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει  την καταβολή της 
τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,
 β) δεν υποβάλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους 
επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μαζί με τις περιοδικές 
δηλώσεις Φ.Π.Α. και το εκκαθαριστικό Φ.Π.Α.,
γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. 
          Δ. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με 
μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που 
όφειλε αυτή να καταβληθεί.
          Ε. Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής 
στη ρύθμιση, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για 
ολόκληρο  το  χρονικό  διάστημα  που  αφορά  η  ρύθμιση,  ανεξαρτήτως  καταβολής 
οποιουδήποτε  ποσού  και  δεν  συμπληρώνεται  πριν  παρέλθει  ένα  (1)  έτος  από την 
ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης αυτής.
         ΣΤ. Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει 
εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται απαλλαγή κατά 
ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής 
και των προστίμων, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων 
που τελικά διαμορφώνεται, με αντίστοιχη τροποποίηση της απόφασης του αρμόδιου 
οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 112 του Ν.4611/2019.
           Ζ. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας 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,
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γ)  το  είκοσι  τοις  εκατό  (20  %)  της  ρυθμιζόμενης  οφειλής  του,  για  οφειλή  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  σε  περίπτωση  καθυστέρησης  καταβολής  έστω  και  μίας  από  τις 
δόσεις.
          Η. Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών 
μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή 
ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με 
τις διατάξεις του παρόντος Μέρους. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που 
έχουν  επιβληθεί  στα  χέρια  τρίτων  ή  έχουν  εκδοθεί  οι  σχετικές  παραγγελίες,  τα 
αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται  υπόψη για την κάλυψη δόσης ή 
δόσεων  της  ρύθμισης,  εφόσον  δεν  πιστώνονται  με  άλλες  οφειλές  που  δεν  έχουν 
ρυθμιστεί.  Στις  περιπτώσεις  του  προηγούμενου  εδαφίου  είναι  δυνατή  ύστερα  από 
αίτηση του οφειλέτη η άρση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων, εφόσον εξοφληθεί το 
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση. Ποσά που 
αποδίδονται  από  επιβληθείσες  κατασχέσεις  στα  χέρια  τρίτων  πέραν  του  ανωτέρω 
ποσοστού δεν επιστρέφονται. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, 
τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται..

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 168/2019.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 19-7-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Σαμλίδης, Αλέξανδρος Πασχάλης (Αναπλ. 
μέλος), Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Ταμείο κα Μισσελή Μαρία 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
- Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας
-Εισπράκτορας κα Μπίνου Βασιλική.
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