
 

 

                            ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

    ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

       

 

Παρακαλώ να εγκρίνετε την ένταξη των βεβαιωμένων οφειλών μου, στις  διατάξεις του  

Ν. 4764/2020 περί ρύθμισης  οφειλών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού  σε ___________ δόσεις 

  

                                                                                                              Με τιμή                                                                                                                                                               

                 Ο/Η Αιτ…………..….. 

   

                                                                                      

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΚΑΔ  

Β) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΕΣΤΩ 1 ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 

1.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ 15/02/2020 ΚΑΙ ΜΕΤΑ 

2.ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ 

3.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-ΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝ.ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 15/2/2020 ΚΑΙ ΜΕΤΑ 

4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ  ΑΔΕΕ  ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΙΚΤΗΤΕΣ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ 

ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟ 

ΧΡΟΝ. ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 15/02/2020 ΚΑΙ ΜΕΤΑ 

                          

 Η  ρύθμιση  της οφειλής καταργείται με  συνέπεια  την υποχρεωτική   άμεση  καταβολή  

του  υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την 

άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα 

νομοθεσία μέτρα, εάν  ο  οφειλέτης  

1) δεν  καταβάλλει  τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της 

τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών 

2) δεν   υποβάλλει  στο  δήμο   τις προβλεπόμενες   δηλώσεις για  την επιβολή  του  

τέλους  επί  των  ακαθάριστων  εσόδων  και του  τέλους παρεπιδημούντων μετά  

των περιοδικών δηλώσεων  ΦΠΑ 

3) έχει υποβάλλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.   



 Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία 

προσαύξηση 2% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή 

να καταβληθεί. 

 

 

 

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 Ο Δήμος Ηρακλείου, συλλέγει και επεξεργάζεται τα παραπάνω στοιχεία, με βάση 

το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 

ΕΕ 2016/679 και κατ΄ εφαρμογή του, σας ενημερώνει ότι η χρήση των παραπάνω 

δεδομένων σας, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση του 

αιτήματός σας, στο πλαίσιο της συμμόρφωσής του με έννομη υποχρέωση, της 

εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την 

άσκηση δημόσιας εξουσίας.  

Στοιχεία επικοινωνίας της Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO): 

dpo@heraklion.gr & 2813409192. 

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου -www.heraklion.gr- μπορείτε να 

ενημερωθείτε σχετικά με την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα.   


