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ΔΗΜΟ  ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ    
 

                                                   Π. ΦΑΛΗΡΟ, 12/7/2019 
 
 

ΔΕΛΣΙΟ  ΣΤΠΟΤ 

Ρύθμιζη οθειλών ππορ ηον Δήμο Παλαιού 
Φαλήπος με εςνοϊκούρ όποςρ 

Δςνοφκέρ πποβλέτειρ για πύθμιζη ηυν οθειλών ππορ ηον Γήμο Παλαιού 
Φαλήπος πποβλέπονηαι ζηο πλαίζιο ηηρ εθαπμογήρ ηος νέος Νόμος 
(Ν.4611/2019). 

Καθώρ ηο ενδιαθέπον ηυν Γημοηών είναι μεγάλο, ο Γήμαπσορ Παλαιού 
Φαλήπος Γιάννηρ Φωζηηπόποςλορ  ενημεπώνει  ηοςρ οθειλέηερ  πος 
επιθςμούν να πςθμίζοςν ηιρ οθειλέρ ηοςρ, όηι μποπούν να ηο κάνοςν  
μέσπι 17 επηεμβπίος 2019 και ηοςρ καλεί να πποζέλθοςν  ππορ  
ηακηοποίηζη ηυν εκκπεμοηήηυν ηοςρ και ηυν οθειλών ηοςρ πος 
πποέπσονηαι από ηέλη, θόποςρ, δικαιώμαηα, ειζθοπέρ  καθώρ και ηιρ 
πποζαςξήζειρ, ηοςρ ηόκοςρ αλλά και ηα ππόζηιμα πος ηιρ επιβαπύνοςν. 

Η πύθμιζη αθοπά οθειλέρ ππορ ηον Γήμο Παλαιού Φαλήπος  πος έσοςν 
βεβαιυθεί ή πος θα βεβαιυθούν έυρ και δύο (2) μήνερ από ηην έναπξη 
ιζσύορ ηος Ν. 4611/2019 (ημεπομηνία έναπξηρ ιζσύορ 17.5.2019) ήηοι 
έωρ ηιρ 17 Ιοςλίος 2019  και οι οποίερ οθειλέρ μποπούν, καηόπιν 
αιηήζευρ ηος οθειλέηη ππορ ηον Γήμο να ςπασθούν ζηη πύθμιζη και να 
εξοθληθούν μέσπι και ζε 100 μηνιαίερ δόζειρ, με ελάσιζηη δόζη 20€.  

Mε  βάζη ηον Ν. 4611/2019   πποβλέπονηαι ηα εξήρ για πύθμιζη ηυν 
οθειλών (απαλλαγή από πποζαςξήζειρ και ππόζηιμα). 

Α) αν εξοθληθούν εθάπαξ με απαλλαγή καηά ποζοζηό 100% 
Β) αν εξοθληθούν ζε 2 έυρ 24 δόζειρ με απαλλαγή καηά ποζοζηό 80% 
Γ) αν εξοθληθούν ζε 25 έυρ 48 δόζειρ με απαλλαγή καηά ποζοζηό 70% 
Γ) αν εξοθληθούν ζε 49 έυρ 72 δόζειρ με απαλλαγή καηά ποζοζηό 60% 
Δ) αν εξοθληθούν ζε 73 έυρ 100 δόζειρ με απαλλαγή καηά ποζοζηό 50% 

Σε πεπίπηυζη ύπαπξηρ δικαζηικήρ αμθιζβήηηζηρ απαιηείηαι παπαίηηζη 
από ηα αζκηθένηα ένδικα βοηθήμαηα ή μέζα και καηαηίθεηαι ζηο Ταμείο 
ζσεηική βεβαίωζη από ηη γπαμμαηεία ηος Δικαζηηπίος, ενώπιον ηος 
οποίος είσε αζκηθεί ηο ένδικο βοήθημα ή μέζο. 
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Οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν και να επικοινυνούν ζηα ηηλέθυνα 213 
2020224 & 213 2020225 για οποιαδήποηε πληποθοπία. 

Θα ππέπει να ζημειωθεί όηι με ηην ςπαγωγή ζηιρ πςθμίζειρ 
αναζηέλλονηαι άμεζα ηςσόν αναγκαζηικά μέηπα πος είσαν ξεκινήζει 
ειρ βάπορ ηων οθειλεηών. 

 

 

 


