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Μέγαπα, 1η  Οκηωβπίος 2019 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΠΡΟΟΥΗ !Σελεςηαία παπάηαζη,  
πύθμιζηρ οθειλών ζηο Δήμο Μεγαπέων 

 
Ο Δήμορ Μεγαπέων, έρνληαο ππόςε ηηο “Καηεπείγνπζεο ξπζκίζεηο 

αξκνδηόηεηαο ησλ Τπνπξγείσλ Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο, Εζσηεξηθώλ, 

Οηθνλνκηθώλ θαη Τγείαο”, πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ κε ηελ Ππάξη Νομοθεηικού 

Πεπιεσομένος, πνπ δεκνζηεύζεθε ζην ΦΕΚ απιθμ. Φύλλος 145/ 30 

επηεμβπίος 2019, ελεκεξώλεη ηνπο πνιίηεο όηη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ηεο 

ηειεπηαίαο ξύζκηζεο ησλ νθεηιώλ ηνπο ππνβάιινληαο ζρεηηθή αίηεζε ζην Δήκν 

κέρξη ηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2019. 

ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ Οθεηιέο πξνο ην Δήκν θαη ηα Ννκηθά Πξόζσπα 

ηνπ Δήκνπ (ΔΕΤΑΜ), πνπ έρνπλ βεβαησζεί ή ζα βεβαησζνύλ έσο 29 Ννεκβξίνπ 

2019 κπνξνύλ ύζηεξα από αίηεζε ησλ νθεηιεηώλ πξνο ηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ 

Δήκνπ ή ηεο ΔΕΤΑΜ, Ρπζκίδνληαη θαη είλαη δπλαηόλ λα θαηαβάιινληαη κε 

απαιιαγή θαηά πνζνζηό από ηηο θαηά ΚΕΔΕ πξνζαπμήζεηο θαη ηόθνπο εθπξόζεζκεο 

θαηαβνιήο θαζώο θαη από πξόζηηκα ιόγσ εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο, ή κε ππνβνιήο 

ή αλαθξηβνύο δήισζεο ή ιόγσ κε θαηαβνιήο ηειώλ. 

- Οη νθεηιέο δύλαληαη λα θαηαβιεζνύλ εθάπαξ ή ζε μηνιαίερ ιζόποζερ 

δόζειρ (πιελ ηεο ηειεπηαίαο πνπ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ησλ ππνινίπσλ) 

κε απαιιαγή θαηά πνζνζηό από ηηο πξνζαπμήζεηο θαη ηνπο ηόθνπο 

εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο πνπ ηηο επηβαξύλνπλ θαζώο θαη από ηα πξόζηηκα ιόγσ 

εθπξόζεζκεο ππνβνιήο ή κε ππνβνιήο ή αλαθξηβνύο δήισζεο ή ιόγσ κε 

θαηαβνιήο ηέινπο.  

 

-  Η ξπζκηδόκελε νθεηιή εμνθιείηαη εθάπαμ ή ε πξώηε δόζε ηεο 

θαηαβάιιεηαη μέζα ζε ηπειρ (3) επγάζιμερ ημέπερ από ηελ εκέξα 

ππαγσγήο ζηε ξύζκηζε, δηαθνξεηηθά ε ξύζκηζε θαηαξγείηαη απηνδηθαίσο. 

Οη επόκελεο δόζεηο θαηαβάιινληαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ 

αληίζηνηρνπ κήλα, σωπίρ λα απαηηείηαη ηδηαίηεξε ειδοποίηζη ηνπ νθεηιέηε.  

 

-  Κάζε δόζε πιελ ηεο ηειεπηαίαο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ησλ είθνζη 

(20) εςπώ.  

 

- Πληποθοπίερ ζηην Σαμειακή Τπηπεζία ηος Δήμος καθημεπινώρ ηιρ 

επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ και ζηο ηηλ. 22960 81909. 
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