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Από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων υπενθυμίζεται ότι λήγει στις 5
Οκτωβρίου 2012 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς τους Δήμους. Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές που έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 29 Φεβρουαρίου 2012. Όπως τόνισε ο αρμόδιος
Αντιδήμαρχος κ. Φίλιππος Παππάς, με τη συγκεκριμένη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα
της αδυναμίας πολλών δημοτών να εκπληρώσουν οφειλές τους προς τους Ο.Τ.Α. και
ικανοποιείται ένα βασικό αίτημα των πολιτών και του συνόλου σχεδόν των επαγγελματιών,
οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ωφεληθούν από προγενέστερες συναφείς ρυθμίσεις.

Ο κ. Παππάς κάλεσε τους πολίτες να αξιοποιήσουν την ευκαιρία και να προσέλθουν στην
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας για όποια ενημέρωση αλλά και για τις ενέργειες που
απαιτούνται.

«Η ανταπόκριση των πολιτών μέχρι σήμερα υπήρξε ικανοποιητική. Ελπίζουμε μέχρι τη λήξη
της προθεσμίας, στις 5 Οκτωβρίου, να προσέλθουν και οι υπόλοιποι συμπολίτες μας που
έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το Δήμο για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Οι όροι της
ρύθμισης είναι ευνοϊκοί και θα πρέπει τα φυσικά πρόσωπα να εκμεταλλευτούν την
ευκαιρία» ανέφερε ο κ. Παππάς.
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Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναφέρεται στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς ΟΤΑ α' βαθμού, προβλέπεται ότι:

Α. Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
(ΚΕΔΕ), έως τις 29-2-2012, εφόσον το σύνολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, και τις εβδομήντα πέντε
χιλιάδες (75.000) ευρώ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις, ενώ όταν ο αριθμός
των δόσεων υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) (έως εξήντα), το αίτημα εξετάζεται από
τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, μετά από πρόταση του προϊσταμένου της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου, βάσει δικαιολογητικών που προσκομίζει ο οφειλέτης.

Γ. Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση
του οφειλέτη.

Δ. Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της ρύθμισης, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο του Δημοτικού Ταμείου 26813 62275 κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες ενώ ολόκληρη η Κ.Υ.Α. βρίσκεται στο site του Δήμου
(www.arta.gr) στην κατηγορία «Ανακοινώσεις».
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