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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε.
της 16ης Ιουνίου 2022
Στο Αγρίνιο σήμερα, 16 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε
συνεδρίαση, δια ζώσης και 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 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, Παπαναστασίου Γιώργος Αγρινίου, Τσιρογιάννης
Χρήστος Αρταίων, Υδραίου Μερώπη-Σπυριδούλα Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων
Νήσων και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αλεξόπουλος Γρηγόρης Πατρέων, 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, Τσιαντής Δημήτριος Λίμνης Πλαστήρα.
Απόντες οι Δήμαρχοι: Κουκοδήμος Κωνσταντίνος Κατερίνης, Μελετίου Νικόλαος
Ασπροπύργου, Μπακογιάννης Κώστας Αθηναίων, Χρυσάφης Αλέξανδρος Σερρών και
ο Δημοτικός Σύμβουλος Τσιάμης Ιωάννης Ορχομενού.
Στη συνεδρίαση, επίσης, παρευρίσκεται η κα Θ. Αλεξίου, Προϊσταμένη Νομικής
Υπηρεσίας ΚΕΔΕ.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία του Σώματος και γενομένης συζητήσεως, πάρθηκε η
παρακάτω απόφαση:
........................................................................................................................................
Απόφαση 223η
ΘΕΜΑ: Ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ Α’ Βαθμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ αφού άκουσε εισήγηση από τον κ. Ι.
Μουράτογλου, Πρόεδρο Επιτροπής Οικονομικών των Ο.Τ.Α. της ΚΕΔΕ, σχετικά με τις
οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι δήμοι, αλλά και οι πολίτες, κατά τα
τελευταία έτη, οι οποίες είναι έντονες και πιεστικές. Αυτό προέρχεται και από την
πολυετή δημοσιονομική κρίση, αλλά και την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση λόγω του
COVID-19.
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επιχειρήσεων είναι δεδομένη και παρατεταμένη, με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευθεί
υψηλές οφειλές στις ταμειακές υπηρεσίες των δήμων.
Τέλος, αφού επεσήμανε ότι οι Δήμοι προκειμένου να υλοποιήσουν τους
προϋπολογισμούς τους, αλλά και να αυξήσουν τα έσοδά τους, τα οποία είναι συνεχώς
μειούμενα, είναι αναγκαία η ρύθμιση οφειλών Φυσικών, Νομικών Προσώπων, καθώς
και Νομικών Προσώπων Ο.Τ.Α. σε Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, από πλευράς των
συναρμόδιων υπουργείων,
ύστερα από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ομόφωνα
Ζητά την έκδοση νομοθετικής ρύθμισης, ως κάτωθι:
Άρθρο…………………
Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα,
καθώς και οφειλές των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. προς τους Δήμους που
έχουν βεβαιωθεί μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος, όπως και οφειλές προς
δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες ύστερα από
αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου
δήμου ή του νομικού του προσώπου, μπορεί να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να
πραγματοποιείται 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.
Δικαιούχοι υπαγωγής στη ρύθμιση είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και
νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α.
Στη ρύθμιση αυτή μπορεί να υπάγονται και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης: α) τελούν σε αναβολή διοικητική ή εκ του νόμου, β) έχουν υπαχθεί σε
προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία είναι σε ισχύ, με
απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς υπαγωγή της να
συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών, γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή
εκκρεμεί δικαστική αμφισβήτηση οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον στην τελευταία
περίπτωση οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ειδικά βοηθήματα ή μέσα και δ)
οφειλές-δημοσιονομικές διορθώσεις που έχουν επιβληθεί οριστικά ή τελεσίδικα σε
Δήμους, νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. από χρηματοδοτούμενα ή
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και έργα.
Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της
διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό.
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Στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση επισυνάπτεται βεβαίωση γραμματείας του
Δικαστηρίου όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση.
Στη ρύθμιση αυτή μπορεί επίσης να υπάγονται και οφειλές που κατά το παρελθόν είχαν
υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης και αυτή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο.
Από τη ρύθμιση εξαιρούνται μόνο οι οφειλές που προέκυψαν από διαφορές ως προς
την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, για τις οποίες εφαρμόζονται τα άρθρα
51 του Ν.4647/2019 (Α’204) και τα 66 του Ν.4830/2021 (Α’169).
..………………………………………………………………………………………….………
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

