
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στο πλαίσιο του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α') «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της 

οικονομίας», ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει ότι δίνεται δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το Δήμο 

Θάσου, και όλα τα νομικά του πρόσωπα (Δ.Ε.Υ.Α.Θ., Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου, κ.α.) 

μέχρι τις 26 Μαΐου 2015, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να 

καταβάλλουν εφάπαξ ή τμηματικά τα ποσά που οφείλουν (έως και 100 δόσεις), με σημαντική απαλλαγή 

ποσοστού των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι: 

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 δεν ορίζονται κατηγορίες οφειλών οι οποίες να εξαιρούνται 

από τη ρύθμιση, αρκεί να έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015. Συμπεριλαμβάνονται και οφειλές που 

προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των 

ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983. 

Β. Δεν προβλέπεται αποκλεισμός όσων είχαν απολέσει προηγούμενες ρυθμίσεις οφειλών. 

Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως 

την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη 

ρύθμιση.  

Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) 

ευρώ. 

Ε. Η ρύθμιση σταματά να ισχύει και η οφειλή ξαναγίνεται άμεσα απαιτητή εάν ο οφειλέτης α) δεν 

καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της 

ρύθμισης ή μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή 

καθυστερήσει την καταβολή των τριών (3) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό 

διάστημα, ή β) δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου 

προστιθέμενης αξίας, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, 

εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.  

 

Σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές προς το Δήμο Θάσου, τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ή τα λοιπά νομικά του 

πρόσωπα σας καλούμε να καταθέσετε σχετική αίτηση προκειμένου να ενημερωθείτε για το συνολικό 

ποσό των οφειλών σας και τις δυνατότητες ρύθμισης που υπάρχουν.  

Μετά την παρέλευση της 26ης Μαΐου 2015 ο Δήμος Θάσου θα πρέπει να προχωρήσει σε όλες 

τις νόμιμες ενέργειες (δεσμεύσεις φορολογικής ενημερότητας, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, 

κατασχέσεις ακινήτων) κατά των οφειλετών που δεν θα προβούν σε ρύθμιση και 

επιπροσθέτως δεν θα υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης αδειών (π.χ. χρήσης αιγιαλού και 

παραλίας) ή παροχής υπηρεσιών (π.χ. άρδευσης) σε οφειλέτες. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Θάσου, 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας κα Φαρμάκη Μαριάννα, τηλ.2593350147 και στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ., Υπεύθυνη 

Επικοινωνίας κα Φωτεινή Προφήτη 25930 24025 και 24026. 

Για το Δήμο Θάσου  
 

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
Ιωάννης Πλαφαδέλης  

 

 

 

Με την παράκληση να δημοσιευτεί ή να μεταδοθεί 


