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          Με το άρθρο 54 του Ν.3979/2011 και µε την αριθ. 374/2011 Απόφαση 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Χερσονήσου, παρέχεται η δυνατότητα ρύθµισης 

οφειλών και προστίµων προς τους ∆ήµους, εξαιρουµένων των προστίµων 

αυθαιρέτων, ως ακολούθως: 

           α) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 1.9.2009 και 

µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου 3979/2011, ήτοι 16.6.2011, 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 ανωτέρω νόµου, ήτοι 16.6.2011, 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 ανωτέρω νόµου, ήτοι 16.6.2011, 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.  

 

Οι παραπάνω οφειλές µπορούν να ρυθµίζονται και εξοφλούνται ως εξής:  

• 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,  

• 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.          

        Το ανώτερο ποσό οφειλής για το οποίο ισχύει υποχρεωτικά η εφάπαξ 

καταβολή και δεν µπορεί να καταβληθεί σε µηνιαίες δόσεις,  είναι το ποσό των 

διακοσίων ευρώ (200,00 €) και ο ανώτατος αριθµός των µηνιαίων ισόποσων 

δόσεων να µην υπερβαίνει τις είκοσι (20), όπως προβλέπεται από το νόµο, µε την 

επισήµανση ότι καθεµιά από τις δόσεις δεν µπορεί να είναι µικρότερη των εκατόν 

πενήντα ευρώ (150,00€).   



         Η υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθµιση γίνεται ύστερα από αίτηση που 

υποβάλλει ο οφειλέτης προς το δήµο εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία 

έκδοσης της απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου, ήτοι από 

25/8/2011(ηµεροµηνία έκδοσης απόφασης) έως και 24/11/2011.   

         Μαζί µε την αίτηση, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση του δήµου για το 

ποσό της οφειλής, δηλώνεται ο τρόπος καταβολής της οφειλής. 

         Στην περίπτωση που δηλώνεται εφάπαξ καταβολή, ο οφειλέτης µπορεί να 

εξοφλήσει την οφειλή του εντός προθεσµίας έξι (6) 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 (2) 

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. 

 

     Στις ληξιπρόθεσµες οφειλές της παρούσας συµπεριλαµβάνονται και οι ακόλουθες: 

    α) οφειλές από µισθώµατα συµπεριλαµβανοµένων των τόκων υπερηµερίας ή 

προβλεπόµενων από τις συµβάσεις µίσθωσης ρητρών, 

    β) οφειλές που έχουν βεβαιωθεί µε απόφαση δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθµού ή 

αυτές για τις οποίες έχουν ασκηθεί προσφυγές στα δικαστήρια και εκκρεµούν έως την 

λήξη της προθεσµίας υποβολής της αίτησης της παραγράφου 3 του παρόντος, 

    γ) οφειλές για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία ενώπιον των επιτροπών 

επίλυσης φορολογικών διαφορών και έχουν εγκριθεί από το οικείο δηµοτικό 

συµβούλιο, µε απόφαση που λαµβάνεται έως την αναφερόµενη στην παράγραφο 3 

προθεσµία υποβολής της αίτησης. 

 

   Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί, έως την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή 

στην ρύθµιση του άρθρου 54 του Ν. 3979/2011, για πρόστιµα και προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής των οφειλών δεν συµψηφίζονται ούτε επιστρέφονται. 

   Στους οφειλέτες που είναι συνεπείς στη ρύθµιση του άρθρου 54 του Ν. 

3979/2011 και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν. 

1882/1990, όπως ισχύει, χορηγείται αποδεικτικό ενηµερότητας µηνιαίας ισχύος, 

εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο το πενήντα τοις εκατό (50%) της αρχικής 

οφειλής. 

 Οι παραπάνω ρυθµίσεις ισχύουν από 25/8/2011(ηµεροµηνία έκδοσης 

απόφασης) έως και 24/11/2011.  

      Για την υπαγωγή στις ανωτέρω ρυθµίσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 

προσέρχονται έως και 24/11/2011, τις εργάσιµες ηµέρες & ώρες στην αρµόδια 

υπηρεσία  - Ταµειακή Υπηρεσία – του ∆ήµου Χερσονήσου, στο ∆ηµαρχείο στις 

Γούρνες, τηλ. 2813404626, 2813404624.                                
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