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ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ  ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΔΗΜΟ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

        Σας γνωρίζουμε ότι λόγω κήρυξης  του Δήμου Πύδνας Κολινδρού σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης και με βάση σχετική τροπολογία που ψηφίστηκε από τη Βουλή ( ν.4508 

αρθρ.41 /ΦΕΚ 200 τεύχος Α’ /22-12-2017 ) παρατάθηκε η προθεσμία ρύθμισης οφειλών προς 

το  Δήμο  Πύδνας  Κολινδρού  από  οποιαδήποτε  αιτία,  οι  οποίες  βεβαιώθηκαν   μέχρι  τις 

30/09/2017 κατόπιν αιτήσεως τους ως 28/02/2018  .  

 Στο πλαίσιο αυτό , οι οφειλέτες , οι οποίοι δεν κατάφεραν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς 

το Δήμο Πύδνας Κολινδρού έχουν δυνατότητα να το πράξουν ως 28-02-2018 .

  Οι ρυθμίσεις γίνονται κατά ποσοστό απαλλαγής από 100% ως 50% από τις προσαυξήσεις και 

τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ή μη υποβολής ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα 

επιλεχθούν.

  Συγκεκριμένα : 

Α) με εφάπαξ καταβολή απαλείφονται κατά 100% οι προσαυξήσεις 

Β) από 2 έως 24 δόσεις , 80% ποσοστό απαλλαγής

Γ) από 25 έως 48 δόσεις , 70% ποσοστό απαλλαγής 

Δ) από 49 έως 72 δόσεις , 60% ποσοστό απαλλαγής 

Ε) από 73 έως 100 δόσεις , 50% ποσοστό απαλλαγής . Οι δόσεις είναι μηνιαίες με ελάχιστο 

ποσό καταβολής 20,00 ευρώ εκτός από την τελευταία δόση που μπορεί να είναι και μικρότερη 

 Η  πρώτη  δόση  καταβάλλεται  εντός  προθεσμίας  3  εργάσιμων  ημερών  από  την  ημέρα 

υποβολής της αίτησης . Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία  εργάσιμη 

ημέρα κάθε μήνα .

 Η  αίτηση  του  οφειλέτη  υποβάλλεται  στο  Ταμείο  του  Δήμου  ,  στο  Δημοτικό 

Κατάστημα Αιγινίου  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως 28/02/2018 . 

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2353350101-102 

Από την Οικονομική Υπηρεσία   του Δήμου 
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