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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Κυθήρων ανακοινώνει, στα πλαίσια του άρθρου 52 του Ν.
4483/2017 (ΦΕΚ A 107 - 31.07.2017) «Ρύθμιση οφειλών τρίτων προς ΟΤΑ»,
την δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή που
θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου.
Συγκεκριμένα:
Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4483/2017 υπάγεται το σύνολο των οφειλών (τέλη
ύδρευσης, αποχέτευσης, τέλη διαμονής παρεπιδημούντων, τέλη επί των
ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων, τέλη κοινόχρηστων χώρων κ.λ.π.) που
θα έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως τις 30/09/2017, προς ΟΤΑ και
νομικά πρόσωπα αυτών.
Στη ρύθμιση μπορούν, επίσης, να υπαχθούν και οφειλές που κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης:
α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή
β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής
καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της
προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται
επιστροφή καταβληθέντων ποσών,
γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική
αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο
οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με
το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της
διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό.
Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η
υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση
υπαγωγής στην ρύθμιση. (παρ.2 άρθ. 52 ν. 4483/2017).
Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον οφειλέτη, για την καταβολή μέρους της
οφειλής μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση μόνο για το μέρος αυτό
Β. Οι οφειλές μπορούν, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή
κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης
καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη
υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή
κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με
απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με
απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με
απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50
Γ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι
μικρότερο των είκοσι (20,00) ευρώ.
Δ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017πρέπει 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 επόμενων μηνών.
Για τις οφειλές αυτές η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία
του οικείου ΟΤΑ ή του οικείου νομικού προσώπου. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εσόδων του Δήμου.
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