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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 
Με ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ πος ζςζηηήθηκαν καηά ηην απιθμ. 62/30-11-2017 ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ Δήμος 

Λέζβος και με μνεία ηων αποθάζεων πος ελήθθηζαν. 

Α/Α ΘΔΜΑ ΑΡΗΘΜ. 

ΑΠΟΦ. 

ΘΔΜΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΟΤ ΠΑΡΘΖΚΔ 

1 ΚΑΤΕΠ
ΕΙΓΟΝ 

1
o 

1362 Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 72977/27-11-2017 

αίηεζεο ηεο εηαηξείαο ΜΑΝΩΛΖ ΥΑΣΕΔΛΛΖ 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΠΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ γηα ηελ 

ππαγσγή ησλ νθεηιώλ ηεο ζηε Ρύζκηζε ηνπ άξζξνπ 52 

ηνπ λ. 4483/2017. 

[Οκόθσλα] 

Δγθξίλεη ηελ ππαγσγή ζηε ξύζκηζε ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιώλ πξνο ην 

Γήκν Λέζβνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ άξζξνπ 52 ηνπ Ν. 

4483/2017 (ΦΔΚ 107/31-7-2017), ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«ΜΑΝΩΛΖ ΥΑΣΕΔΛΛΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΠΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ήηνη: 

Α. Σελ κε εθαηό (100) δόζεηο ξύζκηζε ησλ αλσηέξσ βεβαησκέλσλ 

νθεηιώλ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ΜΑΝΩΛΖ ΥΑΣΕΔΛΛΖ 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΠΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 52 

ηνπ Ν. 4483/2017 κε απαιιαγή θαηά πνζνζηό πελήληα ηνηο εθαηό (50%) 

από ηηο θαηά Κ.Δ.Γ.Δ. πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο θαη ησλ 

πξνζηίκσλ.. 

Β. Σν πνζό ηεο θάζε κεληαίαο δόζεο αλέξρεηαη ζε 665,84 επξώ . 

Γ. Ζ πξώηε δόζε ηεο θαηαβάιιεηαη εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ 

από ηελ εκέξα έγθξηζεο ηεο αίηεζεο, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη σο κε 

ππνβιεζείζα. Οη επόκελεο δόζεηο θαηαβάιινληαη κέρξη ηελ ηειεπηαία 

εξγάζηκε εκέξα ηνπ αληίζηνηρνπ κήλα, ρσξίο λα απαηηείηαη ηδηαίηεξε 

εηδνπνίεζε ηνπ νθεηιέηε. 

Γ. Ζ θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο δόζεο ζπλεπάγεηαη ηελ επηβάξπλζε απηήο 

κε κεληαία πξνζαύμεζε 5% επί ηνπ πνζνύ ηεο δόζεο από ηελ επνκέλε 

ηεο εκέξαο πνπ όθεηιε απηή λα θαηαβιεζεί. 

Δ. Δθόζνλ ν νθεηιέηεο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ξύζκηζεο εμνθιήζεη 

εθάπαμ ηηο ππόινηπεο δόζεηο ησλ ξπζκηζκέλσλ νθεηιώλ, παξέρεηαη 

απαιιαγή θαηά πνζνζηό επί ηνπ ελαπνκείλαληνο πνζνύ ησλ 

πξνζαπμήζεσλ εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο θαη ησλ πξνζηίκσλ, ίζν κε απηό 

πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκό ησλ κεληαίσλ δόζεσλ πνπ ηειηθά 

δηακνξθώλεηαη, κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο ηνπ αξκόδηνπ 
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νξγάλνπ ηεο παξαγξάθνπ 4. 

Σ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ξύζκηζεο, εθόζνλ δελ ζπληξέρνπλ νη 

πξνϋπνζέζεηο δέζκεπζεο ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνύ θνξνινγηθήο 

ελεκεξόηεηαο από άιιε αηηία θαη ν νθεηιέηεο έρεη θαηαβάιεη ην είθνζη 

ηνηο εθαηό (20 %) ηεο ξπζκηδόκελεο νθεηιήο ηνπ, ν δήκνο πξνβαίλεη ζε 

εληνιή άξζεο ηεο δέζκεπζεο απηήο πξνο ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. θαη ζε 

εληνιή γηα επαλαδέζκεπζε απηήο ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο 

θαηαβνιήο έζησ θαη κίαο εθ ησλ δόζεσλ. 

Με ηελ θαηαβνιή ηεο πξώηεο δόζεο αλαζηέιιεηαη ε ιήςε αλαγθαζηηθώλ 

κέηξσλ θαη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο επί 

θηλεηώλ ή αθηλήησλ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε εθηέιεζε αθνξά κόλν ρξέε 

πνπ ξπζκίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο απηνύ ηνπ άξζξνπ. Ζ αλαζηνιή απηή 

δελ ηζρύεη γηα θαηαζρέζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηα ρέξηα ηξίησλ ή έρνπλ 

εθδνζεί νη ζρεηηθέο παξαγγειίεο, ηα απνδηδόκελα όκσο πνζά από απηέο 

ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηελ θάιπςε δόζεο ή δόζεσλ ηεο ξύζκηζεο, 

εθόζνλ δελ πηζηώλνληαη κε άιιεο νθεηιέο πνπ δελ έρνπλ ξπζκηζηεί. ηηο 

πεξηπηώζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ είλαη δπλαηή θαηόπηλ αίηεζεο 

ηνπ νθεηιέηε ε άξζε ηεο θαηάζρεζεο ζηα ρέξηα ηξίησλ, εθόζνλ 

εμνθιεζεί ην 25% ηεο νθεηιήο πνπ έρεη ππαρζεί ζηε ξύζκηζε. Πνζά πνπ 

απνδίδνληαη από επηβιεζείζεο θαηαζρέζεηο ζηα ρέξηα ηξίησλ πέξαλ ηνπ 

αλσηέξσ πνζνζηνύ δελ επηζηξέθνληαη. Αλ ν νθεηιέηεο απνιέζεη ην 

επεξγέηεκα ηεο ξύζκηζεο, ηα κέηξα πνπ έρνπλ αλαζηαιεί ζπλερίδνληαη. 

Ζ. Ζ παξαγξαθή ησλ νθεηιώλ, γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη αίηεζε 

ππαγσγήο ζηε ξύζκηζε, αλαζηέιιεηαη από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο απηήο θαη γηα νιόθιεξν ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ αθνξά ε 

ξύζκηζε αλεμαξηήησο θαηαβνιήο νπνηνπδήπνηε πνζνύ θαη δελ 

ζπκπιεξώλεηαη πξηλ παξέιζεη έλα (1) έηνο από ηελ εκεξνκελία 

θαηαβνιήο ηεο ηειεπηαίαο δόζεο απηήο. 

Ζ. Πξόζσπα πνπ επζύλνληαη, καδί κε ηνλ νθεηιέηε, γηα ηελ θαηαβνιή 

κέξνπο ηεο νθεηιήο κπνξνύλ λα ππαρζνύλ ζηε ξύζκηζε κόλν γηα ην κέξνο 

απηό. 

θ. Ζ ξύζκηζε ηεο νθεηιήο θαηαξγείηαη, κε ζπλέπεηα ηελ ππνρξεσηηθή 

άκεζε θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ ηεο νθεηιήο, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

αξρηθήο βεβαίσζεο θαη ηελ άκεζε επηδίσμε ηεο είζπξαμήο ηνπ κε όια ηα 

πξνβιεπόκελα από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία κέηξα, εάλ ν νθεηιέηεο: 

α) δελ θαηαβάιιεη ηξεηο (3) ζπλερόκελεο δόζεηο ή θαζπζηεξήζεη ηελ 

θαηαβνιή ηεο ηειεπηαίαο δόζεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ 

ηξηώλ (3) κελώλ,  
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β) δελ ππνβάιεη ζην δήκν ηηο πξνβιεπόκελεο δειώζεηο γηα ηελ επηβνιή 

ηνπ ηέινπο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ, κεηά ησλ πεξηνδηθώλ 

δειώζεσλ Φ.Π.Α. θαη ηνπ εθθαζαξηζηηθνύ Φ.Π.Α., 

γ) έρεη ππνβάιιεη αλαιεζή ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα ηνπ ρνξεγεζεί ε 

ξύζκηζε. 

 

Μπηηιήλε 30 Ννεκβξίνπ 2017  

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

Σνπ Γήκνπ Λέζβνπ 

 

 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΣΟΤΠΖ 

ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 
1.- Τζοσπής Παλαγηώηες, Πρόεδρος 
2.- Κσραηδής-Χρσζοζηόκοσ Εσζηράηηος, Αληηπρόεδρος 
3.- Καηζαρός Κωλζηαληίλος, ηαθηηθό κέιος 
4.- Ιωζεθέιιε Αζελά, ηαθηηθό κέιος 
5.- Καηζαβέιιες Παλαγηώηες, ηαθηηθό κέιος 
6.- Σηεργίοσ Θεόδωρος, ηαθηηθό κέιος 
7.- Καραγεωργίοσ Εσζηράηηος, ηαθηηθό κέιος 
8.- Κοσκαράς Αληώληος, ηαθηηθό κέιος. 


