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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3979/2011 και σχετική απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βιάννου, μπορούν να ρυθμίζονται και να εξοφλούνται,
κατόπιν αιτήσεως των οφειλετών στο χρονικό διάστημα από 9 Σεπτεμβρίου έως 9
Δεκεμβρίου, οι εξής οφειλές-εξαιρούμενων των προστίμων αυθαίρετων κατασκευών:

α) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 1.9.2009 και μέχρι τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου [δηλ. την 16.06.2011], εφόσον έχει καταβληθεί μέχρι την
υποβολή της αιτήσεως εκ μέρους του υπόχρεου ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%)
του συνόλου αυτών,

β) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου [δηλ. την 16.06.2011], εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν υπαχθεί στη
ρύθμιση του άρθρου 63 του ν. 3801/2009 και έχει καταβληθεί το τριάντα τοις εκατό (30%)
της ρυθμισθείσας οφειλής.

γ) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου [δηλ. την 16.06.2011], εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν τύχει
διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής κατά το άρθρο 170 του ν. 3463/ 2006 και έχει
καταβληθεί το 30% του διακανονισθέντος ποσού.
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Το οφειλόμενο ποσό των παραπάνω περιπτώσεων μπορεί να καταβληθεί ως εξής:

α) εφάπαξ, με καταβολή της κύριας οφειλής, του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των
προστίμων που αναλογούν σε αυτή, καθώς και του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

β) με καταβολή της κύριας οφειλής, του τριάντα τοις εκατό (30%) των προστίμων που
αναλογούν σε αυτή, καθώς και του τριάντα τοις εκατό (30%) των προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Προκειμένου περί αυτοτελών προστίμων, καταβάλλεται η κύρια οφειλή και το δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) ή το τριάντα τοις εκατό (30%), αντίστοιχα, των προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής, ανάλογα με τον ανωτέρω τρόπο καταβολής.

Μαζί με την αίτηση, δηλώνεται ο τρόπος καταβολής της οφειλής.

Στην περίπτωση που δηλώνεται εφάπαξ καταβολή, ο οφειλέτης μπορεί να εξοφλήσει την
οφειλή του εντός προθεσμίας έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης, με ταυτόχρονη
προκαταβολή ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του. Μετά την
πάροδο του εξαμήνου, εάν δεν καταβάλει το υπόλοιπο ποσό της οφειλής χάνει το
ευεργέτημα της ρύθμισης.

Στην περίπτωση που αιτείται την καταβολή με δόσεις, η πρώτη δόση καταβάλλεται με την
υποβολή της αίτησης, ενώ οι επόμενες καταβάλλονται ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα
καθενός εκ των επομένων μηνών. Η μη καταβολή δύο δόσεων, καθώς και η μη καταβολή της
τελευταίας δόσης, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία λήξης της, έχει ως συνέπεια
την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης. Ο ανώτερος αριθμός των δόσεων, ανάλογα
με το ύψος των οφειλών καθορίζεται σε 20 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και με κατώτερο ποσό
των 150 ευρώ για έκαστη δόση.
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Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές ως 9/12/2011, εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:30-14:00), στην
Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Βιάννου. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, ο Δήμος θα
προχωρήσει στη βεβαίωση και την είσπραξη των οφειλών που δεν ρυθμίστηκαν με όλες τις
νόμιμες προσαυξήσεις και πρόστιμα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
στο τηλέφωνο: 2895340122

Ο Δήμαρχος

Παύλος Μπαριτάκης
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