
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ενημερώνουμε όλους τους δημότες του Δήμου Στυλίδας , ότι έως 
την 13/08/2014, όσοι έχουν οφειλές προς τον Δήμο Στυλίδας, 
μπορούν να τις ρυθμίσουν με διακανονισμό βάσει του Ν.4257/14 

και κατόπιν υποβολής αιτήσεως, ως ακολούθως : 
 

 
A) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 

31/12/2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών 

διατάξεων του Ν. 3801/2009. 
 

B) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 
01/01/2010 δύναται να ρυθμίζονται ως  ακολούθως : 

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 Κ.Ε.Δ.Ε. 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 ποσοστό 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. 

Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών 

εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη 

ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως μη 

υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις 

καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς 

να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. (άρθρο 51 παρ.4 του 

Ν.4257/2014) 
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Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται με συνέπεια οι όροι αυτής και ο 

οφειλέτης έχει καταβάλλει το τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθμιζόμενης οφειλής 

του: 

α) Ο δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού 

φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε εντολή για 

επαναδέσμευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας εκ 
των δόσεων. 

β) Ο οφειλέτης καθίσταται δημοτικά ενήμερος κατά την έννοια του άρθρου 285 

του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). 

Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με 

προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα 

προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. (άρθρο 51 παρ.10 του Ν.4257/2014) 

 

Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του 

υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την 

άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα 
νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: 

α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, 

β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, 

γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του 

τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των 

περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη δήλωση περί 

μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες 

διατάξεις, 

δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη 
ρύθμιση και μετά, 

ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. 

(άρθρο 51 παρ.11 του Ν.4257/2014) 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 
Γραφείο Εσόδων του Δήμου Στυλίδας και στο τηλέφωνο 
2238350135. 
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