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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Πετρούπολης ενημερώνει ότι:

      Σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου 4321/15 (ΦΕΚ Α 32/21-3-2015), δύναται 
να ρυθμίζεται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών έως τις 26/5/2015,  συμπεριλαμβανομένων
και των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή την μετατροπή εισφοράς γής σε χρήμα 
των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών σύμφωνα με το Ν. 1337/83  ως εξής:

Μέγιστος αριθμός Δόσεων:   100
Eλάχιστο ποσό δόσης:  20 Ευρώ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Εφάπαξ καταβολή 100% από προαυξήσεις και τόκους 

εκπρόθεσμης καταβολής
Από 2 έως και 5 μηνιαίες 

δόσεις
90% από προσαυξήσεις και τόκους 

εκπρόθεσμης καταβολής

Από 6 έως και 10 μηνιαίες 
δόσεις

80% από προσαυξήσεις και τόκους 
εκπρόθεσμης καταβολής

Απο 11 εως και 20 μηνιαίες 
δόσεις

75% από προσαυξήσεις και τόκους 
εκπρόθεσμης καταβολής

Απο 21 έως και 30 μηνιαίες 
δόσεις

70% από προσαυξήσεις και τόκους 
εκπρόθεσμης καταβολής

Απο 31 έως και 40 μηνιαίες 
δόσεις

65% από προσαυξήσεις και τόκους 
εκπρόθεσμης καταβολής

Απο 41 έως και 50 μηνιαίες 
δόσεις

60% από προσαυξήσεις και τόκους 
εκπρόθεσμης καταβολής

Απο 51 έως και 60 μηνιαίες 
δόσεις

55% από προσαυξήσεις και τόκους 
εκπρόθεσμης καταβολής

Απο 61 έως και 70 μηνιαίες 
δόσεις

50% προσαυξήσεις και τόκους 
εκπρόθεσμης καταβολής

Απο 71 έως και 80 μηνιαίες 
δόσεις

45% από προσαυξήσεις και τόκους 
εκπρόθεσμης καταβολής

Απο 81 έως και 90 μηνιαίες 
δόσεις

40% από προσαυξήσεις και τόκους 
εκπρόθεσμης καταβολής

Απο 91 έως και 100 μηνιαίες
δόσεις

30% από προσαυξήσεις και τόκους 
εκπρόθεσμης καταβολής

Οφειλές μικρότερες των 5.000 Ευρώ δεν επιβαρύνονται πλέον με τόκους εκπρόθεσμης 
καταβολής, ενώ για πάνω από 5.000 Ευρώ επιβαρύνονται με 3% ετησίως.Οι αιτήσεις 

υποβάλλονται στην Ταμιακή υπηρεσία του Δήμου και η προθεσμία υπαγωγής στην ρύθμιση λήγει 
στις 26-6-2015. Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός 

τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης .
Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήματος υπαγωγής στην εν λόγω ρύθμιση, η 

Οικονομική Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη, σύμφωνα με το Νόμο, να προβεί σε όλα τα νόμιμα 
μέτρα αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  ενημερώνονται και από το site του Δήμου
(www.petroupoli.gov.gr.).

ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ


