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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ  
 

Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών, έως και  σε 100 μηνιαίες 

δόσεις, που έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να  βεβαιωθούν από 15.02.20 μέχρι 30.06.21, 

συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων από 15.02.2020 μέχρι την 
11.06.2021, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 - 172 του ν. 4764/20 (ΦΕΚ 

256/2020 τεύχος Α').    

 

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ρύθμιση: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν υποστεί 
οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.  

 
Όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 18440 (ΦΕΚ961/11.3.2021 τεύχος Β΄) δικαιούχοι υπαγωγής είναι οι κάτωθι: 

 
α) Οι επιχειρήσεις –νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους ΚΑΔ του πίνακα που προσαρτάται στην ανωτέρω ΚΥΑ. 

 
β)  Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

βα. Είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης 

των συνεπειών της πανδημίας covid-19., 
ββ.είναι άνεργοι, 

βγ. ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο 
αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας, 

βδ. Είναι ιδιοκτήτες εκμισθωμένων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο 

πλαίσιο της πανδημίας. 

 

Οι οφειλές δύναται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις ως εξής: 

1)Εφάπαξ με 100% απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης 

καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή 
ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους  

2)Σε μηνιαίες δόσεις (έως 100 δόσεις, ελάχιστο ποσό δόσης 20€ σε φυσικά πρόσωπα, 

50€ σε νομικά πρόσωπα), με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους 

τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή 
μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους. 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ                ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ- ΤΟΚΩΝ: 

 
Εφάπαξ καταβολή                                             100% 

2  έως   24                                                          80% 
25 έως  48                                                          70% 

49 έως  72                                                          60% 

73 έως 100                                                         50% 

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

ρυθμισμένων οφειλών , παρέχεται σε αυτόν πλήρης απαλλαγή από τον εναπομείναν ποσό των προσαυξήσεων 
εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων (άρθρο 167 ν.4664/20) 
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Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31Οκτωβρίου 2021.  
 

Τρόποι υποβολής αίτησης: Έως ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ειδική εφαρμογή στην 

ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης η  αίτηση υποβάλλεται απευθείας στον Δήμο 

με ηλεκτρονικό τρόπο : (άρθρο 166 4764/20). 

 
 

α)  είτε μέσω email tamiaki@spata-artemis.gr 

 

β) είτε  μέσω ηλεκτρονικής πύλης του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος https://dimotis.spata.gr   
(e αιτήματα Ταμειακής Υπηρεσίας)  

 

Αμέσως μετά την υποβολή και επεξεργασία του αιτήματος   θα σας αποστέλλεται, μέσω e-

mail, αναλυτικός πίνακας των  δόσεων καθώς και  ο ηλεκτρονικός κωδικός πληρωμής (ΔΙΑΣ) 

καθώς η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά.  
      

 
Σημειώνουμε πως για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση ή το ποσό της εφάπαξ 
εξόφλησης της οφειλής εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη 

ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα.  

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται 
νεότερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Η καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με 

μηνιαία προσαύξηση 2% επί του ποσού της δόσης. 

 
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου. 

Αρμόδιοι υπάλληλοι:  

κος Μαρνελάκης Γεώργιος 2132007353 και  

κα Δαμίγου Μαρία 213.2007.350  
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