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Έχουν ήδη ξεκινήσει οι αιτήσεις για τη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών στην ταμειακή
υπηρεσία του Δήμου Σιντικής κατ’ εφαρμογή του Ν. 4483/17. Ο Δήμαρχος κ Δομουχτσίδης
καλεί τους πολίτες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες για ευνοϊκή ρύθμιση των χρεών τους
που προσφέρει ο νέος νόμος. Το νέο πλαίσιο προβλέπει αποπληρωμή των βεβαιωμένων
οφειλών σε έως και 100 δόσεις με ποσοστιαία απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους
τόκους. Πρόκειται για ένα μέτρο, το οποίο θα προσφέρει ανακούφιση
στους δημότες, οι οποίοι στο εξής θα μπορούν να ρυθμίζουν τις δόσεις τους για ένα μεγάλο
χρονικό διάστημα.
Σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 4483/2017 σε καθεστώς ρύθμισης μπορούν να υπαχθούν
όλες οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, οι οποίες έχουν, ήδη,
βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του
σχετικού νόμου, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια υπηρεσία.
Στο πλαίσιο της ρύθμισης, προβλέπονται και ποσοστά απαλλαγής από τις προσαυξήσεις,
τους τόκους και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, ανάλογα με τις δόσεις που θα επιλέγει ο
πολίτης. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της
1. εφάπαξ εξόφλησης προβλέπεται απαλλαγή 100%,
2. της εξόφλησης σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις προβλέπεται απαλλαγή κατά
ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),
3. της εξόφλησης σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις προβλέπεται
απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
4. της εξόφλησης σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή
κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
5. της εξόφλησης σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου
προκειμένου να λάβουν γνώση των προϋποθέσεων ένταξης στα τηλέφωνα: 2323350236,
50237, 50231
και για τη Ροδόπολη στα τηλέφωνα:
2327350142
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Δείτε
&epsilon;&delta;ώ
το δελτίο τύπου του Δήμου.
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