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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4257/14  
 
 
   Ενηµερώνουµε τους οφειλέτες του ∆ήµου Πλατανιά ότι σύµφωνα µε τον 
Ν.4257/14. γίνεται ρύθµιση σε όλες τις βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες 
οφειλές από τέλη, φόρους  , δικαιώµατα, και µισθώµατα µαζί µε τις 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής ,τόκους υπερηµερίας ή οποιαδήποτε 
επιβάρυνση έχει επιβληθεί. Πιο συγκεκριµένα 
 
1) Για τις βεβαιωµένες οφειλές από 1/1/2010 µέχρι την 14/4/2014   
    η ρύθµιση γίνεται ως εξής: 

α) Για εφάπαξ καταβολή υπάρχει απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις 
εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 
καταβολής και των προστίµων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν 
είναι µικρότερη των 100 ευρώ. 

β) Για οφειλές µέχρι 5.000,00 ευρώ ρύθµιση σε είκοσι τέσσερις (24) 
δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά 
Κ.Ε.∆.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 ρύθµιση σε 
σαράντα οκτώ (48) δόσεις µε απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό 
(50%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και 
των προστίµων. 

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ µέχρι 20.000,00 ευρώ ρύθµιση σε 
εβδοµήντα δύο (72) δόσεις µε απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό 
(30%) από τις κατά Κ.Ε.∆.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και 
των προστίµων. 



ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω ρύθµιση σε εκατό (100) 
δόσεις µε απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά 
Κ.Ε.∆.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. Η καθυστέρηση  καταβολής δύο συνεχόµενων δόσεων επιφέρει 
απώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης και συνεπάγεται την υποχρέωση 
του οφειλέτη προς καταβολή του υπολοίπου ποσού ,όπως αρχικά είχε 
βεβαιωθεί 

      
2) Για τις βεβαιωµένες οφειλές παρελθόντων ετών    έως  τις 
31/12/2009  οι οποίες αφορούν τέλη Ύδρευσης, Άρδευσης  ,τέλος 
παρ/ντων , τέλος ακαθ/των εσόδων εστιατορίων , κοκ,, δικαιώµατα 
βοσκής ,φόρους και εισφορές η ρύθµιση γίνεται σε ισόποσες µηνιαίες 
δόσεις µε ελάχιστο ποσό δόσης 150 ευρώ και µέγιστο αριθµό δόσεων τις 
24. 
    
 
Η καταβολή ολόκληρου του ποσού οφειλής ,εντός της προθεσµίας ,γίνεται 
µε έκπτωση  δέκα τοις εκατό (10%) επί του κεφαλαίου. 
Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, οι 
δε υπόλοιπες µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του αντίστοιχου µήνα.  
 
                          Το ∆.Σ. µε απόφαση του καθόρισε: 
 
Α) Την προθεσµία υποβολής αιτήσεων και δηλώσεων για υπαγωγή στην 
ρύθµιση µέχρι 14/8/2014.   
Β) Ο αριθµός των δόσεων (µέχρι 24). 
 
Η καθυστέρηση  καταβολής δύο συνεχόµενων δόσεων επιφέρει 
απώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης και συνεπάγεται την 
υποχρέωση του οφειλέτη προς καταβολή του υπολοίπου ποσού 
,όπως αρχικά είχε βεβαιωθεί. 
 
 
 
 
 

ΑΠΟ ΤO ∆ΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
 

  
 


