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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Ο Δήμος Δωρίδος, στα πλαίσια του N. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος Α') «Ρυθμίσεις για την 

προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των 

μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών. 

 

Ποιες οφειλές αφορά:  

Στη ρύθμιση του Ν. 4764/20, υπάγονται οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν 

βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15/02/2020 μέχρι 30/06/2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, 

συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15/02/2020 έως την έναρξη ισχύος του νόμου.  

Δικαιούχοι υπαγωγής είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές 

επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Μπορεί ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την 

αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, να υπαχθούν στη 

ρύθμιση και να εξοφληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 20€ για οφειλέτες φυσικά 

πρόσωπα και των 50€ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους. 

 

Προθεσμία αίτησης: ΜΕΧΡΙ 31/10/2021 

 

Στη ρύθμιση της  παρ. 1 του άρθρου 165 του Ν. 4764/20 μπορεί, επίσης να υπάγονται και οφειλές που κατά 

το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης και αυτή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο. (παρ. 3 άρθρο 

165 Ν. 4764/20) 

 

Αριθμός δόσεων - απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα 

Οι οφειλές, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη  προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου 

ή του νομικού του προσώπου, μπορεί να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά 

ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω 

εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους. (παρ. 1 άρθρο 165 Ν. 

4764/20) 

Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται στις περ. α΄ έως ε΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 110 του Ν.4611/19 (Α΄ 73). (παρ. 1 άρθρο 165 Ν. 4764/20) ως εξής: 
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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%). (παρ. 1 άρθρο 110 Ν. 4611/19 ) 

 

Χρόνος Καταβολής 1ης Δόσης 

Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται είτε εφάπαξ είτε τμηματικά. (παρ. 2 άρθρο 167 Ν. 4764/20) 

Αν εξοφλείται τμηματικά, η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα 

υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. (παρ. 2 άρθρο 167 Ν. 4764/20) 

 

Επόμενες δόσεις 

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται 

ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. (παρ. 2 άρθρο 167 Ν. 4764/20) 

 

Καθυστέρηση καταβολής δόσης  

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%) επί 

του ποσού της δόσης, από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί. (παρ. 4 άρθρο 167 Ν. 4764/20) 

 

Προεξόφληση δόσεων 

Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των 

ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται σε αυτόν πλήρης απαλλαγή από το εναπομείναν ποσό των προσαυξήσεων 

εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. (παρ. 5 άρθρο 167 Ν. 4764/20) 

 

Ηλεκτρονική καταβολή δόσεων 

Η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά προς τον οικείο δήμο εκτός παροχής ειδικής 

εξαίρεσης που χορηγείται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών για συγκεκριμένο οφειλέτη. (παρ. 6 

άρθρο 167 Ν. 4764/20) 

Τον αριθμό λογαριασμού μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από το γραφείο της Ταμειακής Υπηρεσίας 

του Δήμου Δωρίδος.  

 

Συχνότητα υποβολής δόσεων 

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. (παρ. 3 

άρθρο 167 Ν. 4764/20) 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δωρίδος (Τηλ. 

2634350018 – 2266350118 - 2266350308) και στο email: oikonomiki@dorida.gr 

  
Ο 

Προϊστάμενος 

 

Ξενοφ. Δ. Χασούρας 
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