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Από το Διμο Ανατολικισ Μάνθσ ανακοινώνεται ότι:  

Σφμφωνα με το άρκρο 51 του N. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεφχοσ Α΄) 
παρζχεται θ δυνατότθτα ευνοϊκισ ρφκμιςθσ του ςυνόλου των βεβαιωμζνων 
οφειλών που ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ζωσ τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ 
νόμου (14.4.2014) ςυμπεριλαμβανομζνων των μιςκωμάτων με τισ προςαυξιςεισ 
εκπρόκεςμθσ καταβολισ, τόκουσ υπερθμερίασ ι τυχόν προβλεπόμενεσ λοιπζσ 
ριτρεσ που τισ επιβαρφνουν  

Συγκεκριμζνα:  

  

Λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ προσ τουσ διμουσ  
δφνανται να ρυκμίηονται και να καταβάλλονται ωσ ακολοφκωσ: 

Α) Όςεσ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ ζχουν βεβαιωκεί ζωσ 31.12.2009 υπάγονται ςτισ 
ρυκμίςεισ των ςχετικών διατάξεων του ν. 3801/2009. 

Β) Όςεσ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ ζχουν βεβαιωκεί από 1.1.2010 δφνανται να 
ρυκμίηονται ωσ ακολοφκωσ: 

α) Εφάπαξ, με απαλλαγι κατά ποςοςτό εκατό τοισ εκατό (100%) από τισ κατά 
Κ.Ε.Δ.Ε. προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ και των προςτίμων. 

β) Για οφειλζσ μζχρι 5.000,00 ευρώ ςε είκοςι τζςςερισ (24) δόςεισ, με απαλλαγι 
κατά ποςοςτό ογδόντα τοισ εκατό (80%) από τισ κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προςαυξιςεισ 
εκπρόκεςμθσ καταβολισ και των προςτίμων και υπό τθν προχπόκεςθ ότι κάκε 
δόςθ δεν είναι μικρότερθ των 100 ευρώ. 
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γ) Για οφειλζσ από 5.000,01 ευρώ μζχρι 10.000,00 ευρώ ςε ςαράντα οκτώ (48) 
δόςεισ με απαλλαγι κατά ποςοςτό πενιντα τοισ εκατό (50%) από τισ κατά Κ.Ε.Δ.Ε. 
προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ και των προςτίμων. 

δ) Για οφειλζσ από 10.000,01 ευρώ μζχρι 20.000,00 ευρώ ςε εβδομιντα δφο (72) 
δόςεισ με απαλλαγι κατά ποςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%) από τισ κατά Κ.Ε.Δ.Ε. 
προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ και των προςτίμων. 

ε) Για οφειλζσ από 20.000,01 ευρώ και πάνω ςε εκατό (100) δόςεισ με απαλλαγι 
κατά ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) από τισ κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προςαυξιςεισ εκπρό-
κεςμθσ καταβολισ και των προςτίμων. 

   Η αίτθςθ του οφειλζτθ για τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ υποβάλλεται ςτο Διμο ι 
ςτα κατά τόπουσ γραφεία των Δθμοτικών Ενοτιτων, το αργότερο εντόσ τεςςάρων 
(4) μθνών από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου, δθλ. μζχρι τθν 14.08.2014. Για 
τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ το αίτθμα εξετάηεται από τθν οικονομικι επιτροπι του 
διμου, θ οποία αποφαίνεται μετά από ςχετικι ειςιγθςθ του προϊςταμζνου τθσ 
οικονομικισ υπθρεςίασ του διμου. 

  Καλοφνται οι οφειλζτεσ να φροντίςουν για τθν υπαγωγι τουσ ςτθν παραπάνω 
ευνοϊκι ρφκμιςθ θ  οποία τουσ απαλλάςςει από ςθμαντικό μζροσ των 
προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ καταβολισ και προςτίμων, ςε διαφορετικι περίπτωςθ 
ο Διμοσ είναι υποχρεωμζνοσ και κα βρεκεί ςτθ δυςάρεςτθ κζςθ να προχωριςει ςε 
αναγκαςτικά μζτρα είςπραξθσ προβλεπόμενα από τθ νομοκεςία.   

  Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ ιδιαίτερα ευνοϊκοφσ όρουσ και 
προχποκζςεισ ζνταξθσ ςτθ ρφκμιςθ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται 
τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ώρεσ ςτα τθλζφωνα του Διμου Ανατ. Μάνθσ: 

κα. Κυριακουλάκου Κατερίνα:  2733360326 
κα. Σκάντηικα Μαρία: 2733360328 
 
 

 


