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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ρύθµιση οφειλών σύµφωνα µε την υποπαρ. Α2 της παρ. Α, του
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση τους µε τις διατάξεις του
άρθρου 43 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α’ 201/2019).
ΣΧΕΤ. : 1 (µια) αίτηση ενδιαφεροµένου.

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 170 «∆ιευκολύνσεις οφειλετών» του N. 3463/06 (ΦΕΚ
114/08.06.2006 τεύχος Α') «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»: «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 (από 09.08.2019 η Οικονοµική Επιτροπή) για βασική
οφειλή που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ».
2) Τις διατάξεις του Άρθρου 3 « Αρµοδιότητες οικονοµικής επιτροπής δήµων και
περιφερειών» του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’): «Ρυθµίσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και άλλα
επείγοντα ζητήµατα»,… αποφασίζει για: ii. τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των
εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ κατά το άρθρο 170 του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων,
3) Τις διατάξεις του άρθρου 72 «Αρµοδιότητες οικονοµικής επιτροπής δήµων» του
N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.» κ) Αποφασίζει για:
1.ii. τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ
κατά το άρθρο 170 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων,

4) Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α'): «Επείγουσες
ρυθµίσεις
αρµοδιότητας
Υπουργείου
Εσωτερικών.» https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-482/
και σύµφωνα µε την υποπαρ. Α2 της παρ. Α, του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013,
όπως ισχύει µετά την τροποποίηση της µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4646/2019
(ΦΕΚ Α’ 201/2019), κατατέθηκε στην Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου η υπ' αρ. πρωτ.
17763/27-07-2020 αίτηση του οφειλέτη µε κωδικό: 66414, για τη ρύθµιση των οφειλών του
συνολικού ποσού 880.143,84€ (βασική οφειλή 788.014,43€) σε έως 24 δόσεις, η οποία
εµπίπτει στην αρµοδιότητα της Οικονοµικής Επιτροπής:
Παρακαλούµε όπως ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση της
υποβληθείσας αίτησης.
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