ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 100 ΔΟΣΕΩΝ
Από το Δήμο Ανωγείων ανακοινώνεται ότι:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017
τεύχος Α΄) παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών προς τους Δήμους και τα
Νομικά Πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη
ισχύος του Νόμου δηλαδή μέχρι 30-9-2017.
Η ρύθμιση γίνεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη η οποία υποβάλλεται στην
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
έναρξη ισχύος του Νόμου δηλαδή μέχρι 30-11-2017 και οι οφειλές καταβάλλονται
εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και
τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, ως εξής:






Εφάπαξ με απαλλαγή 100%
Σε 2 έως 24 δόσεις με απαλλαγή 80%
Σε 25 έως 48 δόσεις με απαλλαγή 70%
Σε 49 έως 72 δόσεις με απαλλαγή 60%
Σε 73 έως 100 δόσεις με απαλλαγή 50%

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις
είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι και μικρότερη
των υπολοίπων και καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
αντίστοιχου μήνα. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης πλην της
τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) €.
Καλούνται οι οφειλέτες να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής τους στην παραπάνω
ευνοϊκή ρύθμιση, σε διαφορετική περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι και θα
βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να προχωρήσουμε σε αναγκαστικά μέτρα
είσπραξης προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία .
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και
προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις
εργάσιμες μέρες και ώρες στον Ταμία του Δήμου Κο. Τζαγκαράκη Μπάμπη και στα
τηλέφωνα 28340-32531 & 28340-32500.
Ο Δήμαρχος Ανωγείων
Καλλέργης Μανόλης

