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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ στα πλαίσια του N. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος Α') 

«Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της 

απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής 

Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που 

έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021 και οφειλές που 

κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 

15.2.2020 έως 11.6.2021 (ημερ.δημοσ. Ν.4807/2021).  

 

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα 

νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του 

κορωνοϊού COVID-19. 

 
Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο έως τις 

31.10.2021.  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

α) Οι επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα : τον  Κωδικό  Αριθμό  Δραστηριότητας. 

β) Τα φυσικά πρόσωπα να πληρούν μια τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

βα) είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο 

πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19, 

ββ) είναι άνεργοι, 

βγ) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη 

στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19, 

βδ) είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με 

εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19. 

  

 



Συγκεκριμένα: 

Α. Στη ρύθμιση του N. 4764/2020 υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά 

πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 

30.6.2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των 

απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως έως 11.6.2021 (ημερ.δημοσίευσης 

Ν.4807/2021). 

Στη ρύθμιση της  παρ. 1 του άρθρου 165 του Ν. 4764/20 μπορεί, επίσης να υπάγονται 

και οφειλές που κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης και 

αυτή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο. (παρ. 3 άρθρο 165 Ν. 4764/20) 

 

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην 

της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά 

ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και 

από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή 

λόγω μη καταβολής τέλους. 

 

Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε 

τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η 

ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία 

εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του 

οφειλέτη.  Η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. 

 

Δ. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) 

ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ για οφειλέτες 

επιχειρήσεις κάθε είδους.  

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τμήματα εσόδων του Δήμου και 

συγκεκριμένα 

 

Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ: Ευαγγελάκου Μαρία - 2732360320 email: m.evagelakou@monemvasia.gr 

 

Δ.Ε ΖΑΡΑΚΑ: Μπέλεση Θεοδώρα – 2732360410 email: loulalag@yahoo.gr 

 

Δ.Ε ΜΟΛΑΩΝ: Μέντη Κυριακή -2732360529 email: mentik@monemvasia.gr 

 

Δ.Ε ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ: Ρέγας Κωνσταντίνος- 2732360012 email: regas@1435.syzefxis.gov.gr 

 

Δ.Ε ΒΟΙΩΝ: Μινώπετρου Αναστασία-2734360139 email: aminopetrou@monemvasia.gr 

 

 

 

 

Ο προϊστάμενος Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

  

                                  Μιχαήλ Π. Λιβανός 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-165-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b7-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%bb%cf%8e%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%bf/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-165-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b7-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%bb%cf%8e%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%bf/
mailto:m.evagelakou@monemvasia.gr
mailto:loulalag@yahoo.gr
mailto:mentik@monemvasia.gr
mailto:regas@1435.syzefxis.gov.gr

		2021-06-29T10:07:10+0300
	MICHAIL LIVANOS




