
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ        ΔΣ20019052021 
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. 
της 19ης Μαΐου 2021 

 
Στην Αθήνα σήμερα, 19 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε, κατά τα 
προβλεπόμενα στις από 11 Μαρτίου 2020 (Α’ 55) και 14 Μαρτίου 2020 (Α’ 64) 
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, τις, σε 
εφαρμογή αυτών, εγκυκλίους και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, σε 
συνεδρίαση, διά τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε., ύστερα από 
πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Δημητρίου Παπαστεργίου, Δημάρχου Τρικκαίων και 
υπό την προεδρία του. 

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι Δήμαρχοι: Αναστασιάδης Φίλιππος Παγγαίου, 
Αποστολόπουλος Ηλίας Παπάγου-Χολαργού, Ερωτόκριτος Μιχαήλ Ηρωικής Νήσου 
Κάσου, Ιωακειμίδης Γεώργιος Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Κακαλή Μαρία Αγίου 
Ευστρατίου, Καλογιάννης Απόστολος Λαρισσαίων, Κάρναβος Δημήτριος Καλλιθέας, 
Κουκάς Κωνσταντίνος Μυκόνου, Κυρίζογλου Λάζαρος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, 
Κωνσταντέλλος Γρηγόριος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Λυμπέρης Ιωάννης Ήλιδας, 
Μαλούτας Λάζαρος Κοζάνης, Μελετίου Νικόλαος Ασπροπύργου, Παπαναστασίου 
Γιώργος Αγρινίου, Τσιρογιάννης Χρήστος Αρταίων, Υδραίου Μερώπη-Σπυριδούλα 
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Χρυσάφης Αλέξανδρος Σερρών και οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος Ξάνθης, Καφαντάρης Δημήτριος 
Πύλου-Νέστορος, Μαυραγάνης Αλέξιος Βριλλησίων, Μουράτογλου Ιωάννης Έδεσσας, 
Μπαρμπάκος Ευάγγελος Καλλιθέας, Μπίρμπας Δημήτριος Αιγάλεω, Τεντόμας 
Χρήστος Αθηναίων, Τζιαχρήστας Δημήτριος Δομοκού, Τσιάμης Ιωάννης Ορχομενού, 
Τσιαντής Δημήτριος Λίμνης Πλαστήρα, Τσιμπανάκος Δημήτριος Βόλου. 

Απόντες οι Δήμαρχοι: Κουκοδήμος Κωνσταντίνος Κατερίνης, Μπακογιάννης Κώστας 
Αθηναίων. 

Στη συνεδρίαση, επίσης, παρευρίσκονται ο κ. Π. Ζυγούρης, Νομικός Σύμβουλος της 
ΚΕΔΕ και η κα Θ. Αλεξίου, Δικηγόρος ΚΕΔΕ. 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία του Σώματος και γενομένης συζητήσεως, πάρθηκε η 
παρακάτω απόφαση: 
........................................................................................................................................ 

Απόφαση 200η 

ΘΕΜΑ:  Τροπολογία για τη δυνατότητα πληρωμής συμβάσεων αναφορικά με την 
εκκαθάριση των δηλώσεων του ΤΑΠ. 

 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ αφού έλαβε γνώση του εισηγητικού 

σημειώματος της κας Θ. Αλεξίου, Δικηγόρου της ΚΕΔΕ, σχετικά με την πρόταση 
νομοθετικής ρύθμισης για τη διαδικασία πληρωμής συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών 
εκκαθάρισης δηλώσεων ΤΑΠ  και συγκεκριμένα: 
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«Κατόπιν υποβληθέντος αιτήματος από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, με το οποίο 
προτείνεται νομοθετική ρύθμιση για την επίλυση του θέματος αδυναμίας πληρωμής 
των συμβάσεων που έχουν συναφθεί δυνάμει της παρ.2 του άρθρου 51 του ν. 
4674/2019 (Α΄204), επισημαίνονται τα εξής: 

Με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθ. 51 του ν.4674/2019 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με 
τα δημοτικά τέλη και οφειλών που έχουν προκύψει και οι οποίες δεν κατεβλήθησαν και 
δεν έχουν εισπραχθεί από τον οικείο δήμο.  

Ως γνωστόν οι οφειλές αυτές δύνανται να καταβληθούν τμηματικά σε μία (1) έως 
εκατόν είκοσι (120) δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη προς τον ΠΟΥ του 
δικαιούχου δήμου, ο οποίος αποφασίζει για τον αριθμό δόσεων. Τυχόν επιβληθέντα 
πρόστιμα από την ανωτέρω αιτία διαγράφονται. Ποσά που έχουν καταβληθεί μέχρι 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος δεν αναζητούνται. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται από τις Οικονομικές 
Υπηρεσίες των δήμων και, αποκλειστικά, για την υποβοήθηση των υπηρεσιών 
αυτών, είναι δυνατή, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: α) η πρόσληψη 
προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οποιασδήποτε ειδικότητας, με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου (της παρ. 1 του άρθρου 206 ν. 3584/2007, Α` 143), με ανώτατη 
διάρκεια έως τις 31.1.2021, καθώς και β) η παράταση έως τις 31.1.2021 των 
συμβάσεων που έχουν συναφθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της παραγράφου 
αυτής και βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου. 

Με το άρθρο 91 Ν.4790/2021 (Α΄ 48) παρατάθηκαν οι προθεσμίες για την εκκαθάριση 
των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του 
υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. α` βαθμού καθώς και η 
διάρκεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, έως 
την 30ή.6.2021. 

Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του εικοστού τετάρτου άρθρου της ΠΝΠ 14-
//2020 (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4682/2020 
(Α΄76): «2. …… Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με 
απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό 
πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική 
εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά 
από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση 
συνεδρίασή του.». 

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της συγκεκριμένης διάταξης και η 
επίτευξη του σκοπού θέσπισης της κρίνεται αναγκαία, προς αντιμετώπιση αδυναμίας 
υλοποίησης προσλήψεων ή παρατάσεων υφιστάμενων συμβάσεων, που έχουν 
συναφθεί δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων και μόνο, λόγω μη εγγεγραμμένων 
πιστώσεων στους οικείους προϋπολογισμούς των Δήμων ή μη επαρκών 
εγγεγραμμένων πιστώσεων, η πρόβλεψη νομοθετικής ρύθμισης.» 

ύστερα από διαλογική συζήτηση 
 

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
 

Ζητά νομοθετική ρύθμιση για τη δυνατότητα πληρωμής συμβάσεων 

αναφορικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων του ΤΑΠ, ως κάτωθι: 
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«Για την διαδικασία πρόσληψης ή παράτασης των συμβάσεων που 

συνάπτονται δυνάμει των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 51 του ν. 4674/2019 

(Α΄ 204) και για τυχόν μελλοντικές προσλήψεις ή παρατάσεις συμβάσεων για 

τον ίδιο σκοπό, εφαρμόζονται τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 

εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), 

η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).».      

..………………………………………………………………………………………….……… 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε.Δ.Ε. 
 
 
 

Δημήτριος Καφαντάρης 
Δημοτικός Σύμβουλος Πύλου-Νέστορος 

Ο Γενικός Διευθυντής της Κ.Ε.Δ.Ε. 
 
 
 

Ιωάννης Καραγιάννης 


