
Απαραίτητα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση σύμφωνα με την 
παράγραφο Α υποπαράγραφο Α.2   του Ν.4152/2013  

 

Δικαιολογητικά  
υποβάλλονται υποχρεωτικά μαζί με την αίτηση  

ΠΡΟΣΟΧΗ!  ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ. 

1ον   Αίτηση προς τον Δήμο Ορεστιάδας. 

2ον   Δηλώσεις φορολογίας Ε1 εισοδήματος της τελευταίας 5ετίας. 

3ον   Περιοδικές Δηλώσεις Φ.Π.Α της τελευταίας 5ετίας και του τελευταίου έτους. * 

4ον   Ε3 για τους επιτηδευματίες της τελευταίας 5ετίας. * 

5ον  Δηλώσεις τέλους 0,5% καταστημάτων διασκεδάσεως ή παρεπιδημούντων που δεν έχουν υποβληθεί   
      στον Δήμο εάν είναι υπόχρεος ο οφειλέτης. * 
 
6ον  Υπεύθυνη Δήλωση του αρ. 8 του Ν. 1599/1986 που να δηλώνει: 

 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (κινητών & ακινήτων οπουδήποτε μορφής) Ε9  

 το μηνιαίο εισόδημα του. 

 το ΙΒΑΝ από κάθε ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ. 
 δικαιώματα και υποχρεώσεις από τρίτους (π.χ. μισθώσεις και εκμισθώσεις εμπράγματα δικαιώματα ).  

 

7ον  Φορολογική Ενημερότητα. 

8ον  Ασφαλιστική Ενημερότητα.* 

για ποσό βασικής οφειλής άνω των 50.000 €  πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει και βεβαίωση από τρίτο 
ανεξάρτητο εκτιμητή περί ορθότητας οικονομικών στοιχείων  
 
 

* Μόνο για επαγγελματίες   

Προϋποθέσεις 

1ον   Οι αιτούντες πρέπει να έχουν τακτοποίηση νόμιμα τις οφειλές που δεν υπάγονται στην παρούσα  ρύθμιση  
        (π.χ. οφειλές από μισθώματα,  συμβάσεις κ.τ.λ. ). 
 

2ον   Η  η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την     

      ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση θεωρείται  

     ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης.  

 

Πληροφορίες στα τηλ.: 2552350324 
                                                          325 
                                                          372 
                                                          373 

 
 

 

 

 

-  Η ρύθμιση χορηγείται  άπαξ ανά οφειλέτη (ΠΟΛ 1112/21.05.2013 παρ. 5, ΠΟΛ 1172/2013) 
Για βασικές  οφειλές από 0  έως 50.000,00 €                     από τον προϊστάμενο της ταμειακής Υπηρεσίας  
Για βασικές  οφειλές από 50.000,00 € έως 150.000 €       από οικονομική επιτροπή του Δήμου 
Για βασικές  οφειλές από 150.000,00 € και άνω                από το Δημοτικό συμβούλιο 

 
- Ο Δήμος έχει το δικαίωμα εφόσον η οφειλή  δεν είναι ασφαλισμένη: 

1. Να επιβάλλει κατασχέσεις  & υποθήκες  
2. Να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας. 
3. Να δίνει εντολή παρακράτησης κατά τρίτων   


