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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 
 
 
         ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο Οικονοµικής Επιτροπής 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών βάσει Ν.4321/15 “Ρυθµίσεις 
για την επανεκκίνηση της οικονοµίας” (ΦΕΚ 32/21.03.15 τεύχος Α'). 
ΣΥΝ. : 1 (µία) αίτηση ενδιαφεροµένου. 
 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4321/15  (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α’) οι βεβαιωµένες 
οφειλές δύνανται να ρυθµίζονται όπως παρακάτω: 

 

� Άρθρο 1 “∆όσεις και απαλλαγές ρύθµισης”:  

«1. Βεβαιωµένες οφειλές στη Φορολογική ∆ιοίκηση, σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογικής 
∆ιαδικασίας (Κ.Φ.∆.), τον Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.) και τον Τελωνειακό 
Κώδικα, δύνανται να ρυθµίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσµες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί στα Βιβλία Εισπρακτέων 
Εσόδων της Φορολογικής ∆ιοίκησης µέχρι την ηµεροµηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθµιση, µε 
απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν. 2523/1997, πρόστιµα εκπρόθεσµης 
υποβολής ή µη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦ∆) που έχουν 
συµβεβαιωθεί µε την κύρια οφειλή και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσµης 
καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως:» [1] 

α) Εφάπαξ µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). 

β) Από δύο (2) έως και πέντε (5) µηνιαίες δόσεις µε απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό 
(90%). 

γ) Από έξι (6) έως και δέκα (10) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό 
(80%). 

δ) Από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εβδοµήντα 
πέντε τοις εκατό (75%). 

ε) Από είκοσι µία (21) έως και τριάντα (30) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εβδοµήντα 
τοις εκατό (70%). 

στ) Από τριάντα µία (31) έως και σαράντα (40) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα 
πέντε τοις εκατό (65%). 

ζ) Από σαράντα µία (41) έως και πενήντα (50) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα 
τοις εκατό (60%). 



η) Από πενήντα µία (51) έως και εξήντα (60) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα 
πέντε τοις εκατό (55%). 

θ) Από εξήντα µία (61) έως και εβδοµήντα (70) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό 
πενήντα τοις εκατό (50%). 

ι) Από εβδοµήντα µία (71) έως και ογδόντα (80) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό 
σαράντα πέντε τοις εκατό (45%). 

ια) Από ογδόντα µία (81) έως και ενενήντα (90) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό 
σαράντα τοις εκατό (40%). 

ιβ) Από ενενήντα µία (91) έως και εκατό (100) µηνιαίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα 
τοις εκατό (30%). 

Με την υπαγωγή και υπό την προϋπόθεση της τήρησης του προγράµµατος ρύθµισης δεν 
υπολογίζονται τα πρόστιµα των άρθρων 57 και 59 του Κ.Φ.∆. και του άρθρου 6 του Κ.Ε.∆.Ε. 

2.Το ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης της ρύθµισης δεν µπορεί να είναι µικρότερο των είκοσι (20) 
ευρώ. Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου 
και είναι βεβαιωµένες σε περισσότερες της µίας υπηρεσίες της Φορολογικής ∆ιοίκησης, το 
ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης ρύθµισης διαµορφώνεται σε δέκα (10) ευρώ. 

3.Στη ρύθµιση του παρόντος Κεφαλαίου υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών έως και την 1η Μαρτίου 2015 που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων 
της Φορολογικής ∆ιοίκησης µέχρι την ηµεροµηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθµιση και δεν έχουν 
τακτοποιηθεί κατά νόµιµο τρόπο µε αναστολή πληρωµής ή διευκόλυνση ή άλλη νοµοθετική 
ρύθµιση τµηµατικής καταβολής. 

4.Στη ρύθµιση του παρόντος Κεφαλαίου υπάγεται επίσης το σύνολο των οφειλών που θα έχουν 
βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 προς ΟΤΑ α' και β' βαθµού και νοµικά πρόσωπα αυτών, 
συµπεριλαµβανοµένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήµα ή τη µετατροπή 
εισφοράς γης σε χρήµα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγµένων ιδιοκτησιών,«σύµφωνα µε το ν. 
1337/1983» [5]. Για τις οφειλές αυτές η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία του 
οικείου ΟΤΑ ή του οικείου νοµικού προσώπου «και εξετάζεται µε ανάλογη εφαρµογή της παρ. 2 
του άρθρου 170 του Ν.3463/2006, όπως ισχύει.»  

 

� Άρθρο 6 “Καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής σε πρόγραµµα ρύθµισης” :  

1.Η αίτηση για την υπαγωγή σε πρόγραµµα ρύθµισης του άρθρου 1 υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη 
Φορολογική ∆ιοίκηση µέχρι την 26η Μαΐου 2015 [- παρατάθηκε έως 26 Ιουνίου 2015, βλ. 
παρατήρηση 4]. Μόνο σε περιπτώσεις που υφίσταται τεχνική αδυναµία διαδικτυακής υποστήριξης, 
η υποβολή αίτησης διενεργείται στην υπηρεσία της Φορολογικής ∆ιοίκησης, ο προϊστάµενος της 
οποίας είναι αρµόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής. 

2.Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται εντός µηνός από τη λήξη της ανωτέρω 
προθεσµίας, δύναται να παρατείνεται η καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής των οφειλών στη 
ρύθµιση για χρονικό διάστηµα µέχρι έναν (1) µήνα. 

 

� Άρθρο 7 “Καταβολή πρώτης δόσης”:  

Για την υπαγωγή στη ρύθµιση του άρθρου 1 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) 
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση. Οι επόµενες δόσεις 
καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των εποµένων µηνών από την ηµεροµηνία 
αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση. Η καταβολή διενεργείται µε τη χρήση µοναδικού κωδικού 
πληρωµής στους φορείς είσπραξης ή στη Φορολογική ∆ιοίκηση. 



 

Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 48 του ν. 4257/14 “Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών” (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’):  

Η παρ. 2 του άρθρου 170 του ν. 3463/2006 (Α' 114) αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Αρµόδιο όργανο για την παροχή των διευκολύνσεων της παραγράφου 1 είναι ο προϊστάµενος 
της ταµειακής υπηρεσίας των δήµων για βασική οφειλή ύψους µέχρι 50.000 ευρώ, η οικονοµική 
επιτροπή για βασική οφειλή που υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ και ανέρχεται σε ύψος µέχρι 150.000 
ευρώ και το δηµοτικό συµβούλιο για βασική οφειλή που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ. 
Στους οφειλέτες των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αρµόδιο όργανο για την παροχή των 
διευκολύνσεων είναι το διοικητικό συµβούλιο αυτών, το οποίο δύναται µε απόφασή του να εκχωρεί 
την αρµοδιότητα, είτε εν συνόλω είτε για συγκεκριµένα όρια βασικών οφειλών, σε υπηρεσίες ή 
υπαλλήλους του νοµικού προσώπου. 

Τυχόν παράβολο προβλεπόµενο από τη νοµοθεσία της παραγράφου 1 κατατίθεται υπέρ του δήµου, 
στην ταµειακή του υπηρεσία. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών δύναται 
να καθορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέµα που αφορά στην εφαρµογή του παρόντος άρθρου.» 

 

Με βάσει τα ανωτέρω υποβλήθηκε στην Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου η παρακάτω  αίτηση, 
η οποία εµπίπτει στην αρµοδιότητα της Οικονοµικής Επιτροπής: 

1) Η υπ' αρ. πρωτ. 13814/26-05-15 αίτηση του Προέδρου & ∆ιευθύνοντα Συµβούλου Μελαχροινού 
Κωνσταντίνου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ”, ο 
οποίος εξουσιοδότησε τον Παπαδόπουλο Σωκράτη για τη διεκπεραίωση της ρύθµισης των οφειλών 
της ποσού 129.664,73 ευρώ σε 100 δόσεις. 

 

 Παρακαλούµε όπως ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση της 
ανωτέρω αίτησης. 
        
 
 
 
 
 
       Η αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 
 
 
 
                 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανοµή: Ταµειακή Υπηρεσία 


