
           

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                    20 Ιουνίου 2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

                    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
                       Σχετικά με τη Ρύθμιση

 βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δήμο

     Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4257/14 (ΦΕΚ 93Α/14-4-2014) 
με θέμα "Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών"  ο οποίος 
ρυθμίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στους ΟΤΑ.
  1.  Σύμφωνα με το άρθρο 51 του προαναφερόμενου νόμου, δύναται να 
ρυθμίζεται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών οι οποίες έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες έως τις 14/4/2014 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου) και να 
καταβάλλεται ως εξής:
Α) Ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31/12/2009 υπάγονται στις 
ρυθμίσεις των σχετικών  διατάξεων του Ν.3801/2009. 
           Με την αριθ:143/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίσθηκε
ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων σε 24, που είναι ο μέγιστος, προβλεπόμενος από 
το Νόμο, αριθμός δόσεων. Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι 150,00 €. Προβλέπεται 
δε απαλλαγή 100%  από προσαυξήσεις ΚΕΔΕ και πρόστιμα. 
           Με εφάπαξ καταβολή του ποσού προβλέπεται όχι μόνο απαλλαγή 100% 
από προσαυξήσεις και πρόστιμα, αλλά και επιπλέον απαλλαγή κατά 10% της 
ρυθμιζόμενης οφειλής.
     Πρόστιμα του άρθρου 5 του Ν.2323/1995 (ειδικές περιπτώσεις υπαίθριου 
εμπορίου) καθώς και οφειλές από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων του αρθ. 3 
του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246Α) μπορούν  να ρυθμιστούν και να καταβληθούν σε 
24 μηνιαίες δόσεις, μειωμένα σε ποσοστό 70% και χωρίς προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής , ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Β) Βεβαιωμένες οφειλές από 1/1/2010 οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες
έως 14/4/2014 δύνανται να  ρυθμίζονται ως εξής:                                              



α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά 
Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή 
κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά ΚΕΔΕ  προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε 
δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.
γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) 
δόσεις με απαλλαγή κατά ποσό στο πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά 
Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) 
δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά 
Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή 
κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
Είναι δυνατή η καταβολή των οφειλών σε λιγότερες των ανωτέρω προβλεπόμενων 
δόσεων ύστερα από σχετική αίτηση του οφειλέτη. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και 
ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων και 
επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
                                     
2. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Δήμο, 
το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του  νόμου(δηλ. έως 
14/8/2014). Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία αποφαίνεται μετά από σχετική 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας.
3. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός 
τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης και σε περίπτωση 
μη καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, και δεν επιτρέπεται η 
υποβολή νέας αίτησης.
     Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 

επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
4. Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με 
προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 
5. Ποσά που έχουν καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη 
ρύθμιση δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην 
Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου στα τηλέφωνα 2132024486, 2132024493, 
2132024433 και στo e-mail: tamiaki@petroupoli.gov.gr. 
Επίσης, μπορούν να ενημερώνονται και από το site του Δήμου 
(www.petroupoli.gov.gr.).


