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ΘΕΜΑ: «Ευνοϊκότατη Ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους 

Λήγει η ημερομηνία υποβολής της Αίτησης την 31-10-2021» 

Νόμος 4764 Αρ. Φυλ. 256 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Την 31-10-2021 λήγει η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την ευνοϊκότατη ρύθμιση χρεών προς τους Δήμους της 

χώρας. 

Ποιες οφειλές εντάσσονται στην ρύθμιση 

 Πάσης φύσεως οφειλές εντάσσονται στην ρύθμιση, όπως χρήσης των κοινόχρηστων χώρων του 

Δήμου – ενοίκια χρήσης δημοτικών κτηρίων – πρόστιμα οποιασδήποτε μορφής, Δημοτικός φόρος 0,5 

κ.λ.π. 

 Όλες οι οφειλές που δημιουργήθηκαν από 12-02-2020 έως 30-06-2021. 

 Προσοχή, προηγούμενες ρυθμίσεις πριν τον covid-19, οι οποίες απωλέστηκαν, εντάσσονται στην 

παρούσα 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ 

 Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 

 Οι οφειλές δύναται να εξοφληθούν σε 100 δόσεις ή εφάπαξ 

 Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης διαγράφονται τόκοι – προσαυξήσεις – πρόστιμα 

 Ανάλογα με το χρονικό διάστημα εξόφλησης προσδιορίζονται οι τόκοι – προσαυξήσεις – πρόστιμα 

 Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέσα στις τρείς εργάσιμες μέρες 

 Εάν η πρώτη δόση δεν καταβληθεί δεν ισχύει η ρύθμιση 

 Η δόση καταβάλλεται της τελευταίες ημέρες του μήνα 

 

 

 

http://www.pansekte.com/
mailto:info@pansekte.com


Ο ΦΟΡΕΑΣ μας για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του, είναι πιστοποιημένος με ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015 με πεδία εφαρμογής την μελέτη, 

διαφύλαξη, προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών, ασφαλιστικών κοινωνικών, και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών. Επίσης, στην διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων. (Δημοσίων έργων προμηθειών & υπηρεσιών & και δημοσίων έργων που υλοποιούνται με ιδία μέσα) αριθμός Πιστοποίησης 

ΣΔΠ/00004/01 

 

Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΣΕΚΤΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ Ή ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ή ΙΔΙΩΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ (Άρθρο 60 Α.Κ.- Δικαίωμα στα προϊόντα της διάνοιας) 

 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 Η ρύθμιση καταργείται όταν δεν πληρωθούν τρείς (3) δόσεις. 

 Όταν έχουν κατατεθεί ψευδή στοιχεία για ένταξη στην ρύθμιση 

 Καθυστέρηση πληρωμής του Δημοτικού φόρου 0,5% 

ΣΕ ΤΙ ΟΦΕΛΕΙΤΑΙ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

 Άρση της δέσμευσης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας  

 Αναστολή αναγκαστικών μέτρων 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

Εάν το φυσικό ή Νομικό πρόσωπο απολέσει την ρύθμιση, τότε το ποσόν είναι εκ νέου απαιτητό με τόκους – 

προσαυξήσεις και αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης του ποσού. 

 

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος 

Τσαπατσάρης Γρηγόριος 


