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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών προς τους Ο.Τ.Α σύμφωνα με τις διατάξεις του
Νόμου 3801/09.

       Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας στη συνεδρίαση του την  12/11/2009,
αποφάσισε με την 455/2009 Πράξη του, να αποδεχθεί τις διατάξεις του Νόμου 3801/2009
– άρθρ. 63 (ΦΕΚ 163Α 4/9/2009), παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα για ευνοϊκή ρύθμιση
των χρεών διαφόρων κατηγοριών οφειλετών.
      Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ρυθμίσουν τις  οφειλές τους σε δόσεις ή
εφάπαξ, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις , με το δικαίωμα έκπτωσης 10%
(στην περίπτωση της εφ’  άπαξ καταβολής) και με μείωση του ποσού της
οφειλής  (σε ορισμένες περιπτώσεις).

Η ρύθμιση αφορά οφειλές προς τον Δήμο μας, από οποιαδήποτε αιτία, (με
εξαίρεση τα πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών),  βεβαιωμένες ή μη μέχρι τις 4/9/2009.

     Αναλυτικότερα , στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές από:
· Τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων

Οι βεβαιωμένες αυτές οφειλές,  μειώνονται σε ποσοστό 70% τόσο στο τέλος όσο και στο
πρόστιμο και διαγράφονται όλες οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

· Τέλη Καθαριότητος και Φωτισμού και Τέλη Διαφήμισης.
Οι οφειλές αυτές απαλλάσσονται από πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής .

· Τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης,  εστιατορίων και
συναφών καταστημάτων.

Οι οφειλές αυτές απαλλάσσονται από πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής .
Στην ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οι οφειλές του 5%, 2% και 0,5%

· Τέλη Αποχέτευσης, Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), Δημοτικών Κοιμητηρίων
Οι οφειλές αυτές απαλλάσσονται από πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής .

· Φόρος ηλεκτροδοτούμενων Ακινήτων (Δ.Φ.)
Οι οφειλές αυτές απαλλάσσονται από πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής.

· Εισφορές , Μισθώματα, Αποζημιώσεις, Προσκυρώσεις,
Οι οφειλές αυτές απαλλάσσονται από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής .

· Πρόστιμα παράνομης στάθμευσης



Οι οφειλές αυτές απαλλάσσονται από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

      Στην ανωτέρω ρύθμιση, εμπίπτουν και φορολογικές διαφορές μεταξύ Ο.Τ.Α. και
φορολογουμένων, για τις οποίες ασκήθηκαν προσφυγές ενώπιον των Διοικητικών
Πρωτοδικείων ή της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών και
αμφισβητήσεων, οι οποίες εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Οι
ανωτέρω περιπτώσεις,  μπορεί να περαιωθούν με ρύθμιση της κύριας οφειλής από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, χωρίς την καταβολή προστίμου και προσαυξήσεων που
έχουν βεβαιωθεί ή μη, ύστερα από αίτηση – παραίτηση της προσφυγής των
ενδιαφερομένων για υπαγωγή στην ρύθμιση, προς τον Δήμο μας.

     Όσοι πολίτες επιθυμούν την υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις του Ν.3801/2009, θα
πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση το αργότερο έως τις 30-06-2010.

· Για τη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται
στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας (2ος όροφος – γραφείο 205 – τηλ. 210
2649844-5-6).

· Για ρύθμιση μη βεβαιωμένων οφειλών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται
στο  Τμήμα  Εσόδων  του  Δήμου  μας  (2ος  όροφος – γραφείο 203 – τηλ. 210
2649833-4-5).
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