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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με τον συμψηφισμό

οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
ΣΧΕΤ.: α) Η υπ’ αριθμ. 66/16.10.2012 Εγκύκλιος της Δ/νσης Ασφάλισης–Εσόδων.
β) Το υπ’ αριθμ. Ε33/931/21.12.2012 Έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης–Εσόδων.
γ) Η υπ’ αριθμ. 47497/18.12.2012 Κ.Υ.Α.
Σε συνέχεια των ανωτέρω α' και β' κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την
ανωτέρω γ' σχετική Κ.Υ.Α., αναφορικά με τον συμψηφισμό οφειλών δήμων προς το
Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Η ως άνω Κ.Υ.Α., δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις
18/12/2012 και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 3389/Β', η δε ισχύς της αρχίζει από 18/12/2012.
Αναφορικά με την ως άνω απόφαση παρέχονται οι ακόλουθες συμπληρωματικές
διευκρινίσεις:
A. Με τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου του ν.4047/23.2.2012
(ΦΕΚ Α' 31) προβλέπεται ότι, με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονομικών, οφειλές δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία,
μετά των κάθε είδους προστίμων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής τους,
συμψηφίζονται με τα συνολικά προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του νόμου 3756/31.3.2009
(ΦΕΚ Α' 53) έσοδα εκάστου, κατόπιν συγκέντρωσης στοιχείων βεβαιωτικών, ως προς το
ύψος και το είδος των οφειλών κάθε δήμου, με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών
ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Β. Μετά την συμπλήρωση των ως άνω διατάξεων με το δεύτερο άρθρο του
ν. 4079/20.09.2012 (ΦΕΚ Α' 180) καθορίστηκε ότι, οι κύριες οφειλές των δήμων προς το
Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, οι οποίες συμψηφίζονται με τα συνολικά
προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 3756/2009 έσοδά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 2 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,
που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4047/2012, απαλλάσσονται από πρόσθετους
φόρους και πρόστιμα καθώς και από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε
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μορφής επιβαρύνσεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι διαδικασίες του συμψηφισμού
ολοκληρώνονται, έως τις 31 Οκτωβρίου 2012.
Στις ανωτέρω οφειλές που συμψηφίζονται, συμπεριλαμβάνονται και όσες έχουν
υπαχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής, μετά των προβλεπόμενων ευεργετημάτων
και απαλλαγών, καθώς και οφειλές των δήμων που προέρχονται από τα νομικά τους
πρόσωπα, δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου και έχουν αναληφθεί νομίμως από
αυτούς.
Επίσης, είναι δυνατόν, να συμψηφιστούν και οφειλές για τις οποίες εκκρεμεί
προσφυγή ή έφεση στα αρμόδια δικαστήρια, καθώς και εκείνες για τις οποίες δεν έχει
παρέλθει η προθεσμία άσκησής τους, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης παραίτησης των
ενδιαφερομένων από το ένδικο βοήθημα ή από το δικαίωμα άσκησης αυτού.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι δήμοι όφειλαν να
προσκομίσουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, πέραν της σχετικής απόφασης του
οικείου δημοτικού συμβουλίου, βεβαίωση από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., στην οποία
εμφανίζονταν μόνο οι κύριες οφειλές, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές,
χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31.12.2011, για τη διενέργεια ελέγχου
νομιμότητας και αποστολής τους στην Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου
Εσωτερικών, προκειμένου να εκδοθεί η κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονομικών για το συμψηφισμό των οφειλών.
Σχετικά με τη νόμιμη ανάληψη οφειλών νομικών προσώπων δημόσιου και
ιδιωτικού δικαίου από τους δήμους που τα έχουν συστήσει καθώς και οφειλών δήμων
και κοινοτήτων που συγχωνεύθηκαν υπό τους νέους Καλλικράτειους δήμους, σύμφωνα
με το ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), σας υπενθυμίζουμε τα εξής:
Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. και ανάληψης των
δραστηριοτήτων της από τον οικείο δήμο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου
αυτού, οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους,
μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο δήμο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
μελών του. Οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται αναλογικά και για οφειλές αμιγών
επιχειρήσεων του π.δ. 410/95, που λύθηκαν.
Η εφαρμογή της διαταξης αυτής είναι δυνητική, προκύπτει μετά από εκτίμηση και
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο θα εκτιμήσει τη δυνατότητα του δήμου
να καταβάλλει τις οφειλόμενες εισφορές.
Ο χρόνος έκδοσης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου δεν προσδιορίζεται
από τις διατάξεις, οπότε μπορεί να ληφθεί οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον.
Επιπλέον, με το άρθρο 11 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α'), σε περίπτωση λύσης
υφιστάμενων δημοτικών επιχειρήσεων με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή
τηλεοπτικού σταθμού, οι οφειλές τους προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά
Ταμεία και προς τρίτους, μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο ΟΤΑ, σε
οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά το στάδιο της εκκαθάρισής τους, ή μετά το πέρας
αυτής, έπειτα από σχετική εισήγηση των εκκαθαριστών και αιτιολογημένη απόφαση του
οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του. Η ίδια διάταξη εφαρμόζεται και στην περίπτωση αστικών μη
κερδοσκοπικών εταιρειών των Ο.Τ.Α., εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία λύσης
τους.
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Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 283 του ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87) οι δήμοι που
συνιστώνται (Καλλικράτειοι) υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας
τους και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται (Καποδιστριακοί), στα
οποία περιλαμβάνονται και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από
διεθνείς συνεργασίες.
Τέλος, στις περιπτώσεις Ν.Π.Δ.Δ., τα οποία ασκούσαν αρμοδιότητες για
λογαριασμό των πρώην ΟΤΑ (Καποδιστριακοί) και καταργήθηκαν, οι αρμοδιότητές
τους αναλαμβάνονται από το νέο δήμο, η ακίνητη και κινητή περιουσία τους
περιέρχεται στο νέο δήμο και το προσωπικό που υπηρετούσε σε αυτά, εντάσσεται στο
νέο δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του ν.3584/07.
Γ. Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών εκδόθηκε η με αριθμ.
47497/18.12.2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 3389) των Υπουργών Οικονομικών και
Εσωτερικών, με θέμα τον συμψηφισμό οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και
τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση καθώς η διαδικασία δύναται να επαναληφθεί
μέχρι την 30.6.2013, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 31.12.2012 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας
των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της
Κυβέρνησης και του Υπουργείου Επικρατείας» (Φ.Ε.Κ. Α' 256), αποφασίστηκε η
καταβολή ποσού ύψους 20.096.627,84 Ευρώ προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., το οποίο
αφορά οφειλές, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς το Ίδρυμα,
είκοσι ενός (21) δήμων και συγκεκριμένα:
Πίνακας 1: Μητρώα που υπάγονται σε συμψηφισμό - συμψηφιζόμενα ποσά
ΣΤΗΛΗ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΗΜΟΥ
(ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΣ)
1. Έδεσσας Ν. Πέλλας
Α.Μ.Ε.:9307892851
2. Λέσβου Ν. Λέσβου
Α.Μ.Ε.:9308132210

ΣΤΗΛΗ 2
Α.Μ.Ε./
Α.Μ.Ο.Ε.

ΜΗΤΡΩΑ ΠΟΥ
ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ

1. 5130000649

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

1. 2170006339

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

3. Τοπείρου Ν. Ξάνθης
Α.Μ.Ε.:7030017899

1. 7030071820

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΤΟΠΕΙΡΟΥ

376.583,26 €

4. Κορυδαλλού Ν. Αττικής
Α.Μ.Ε.:9200009560

1. 9200009560

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

4.986.720,07 €

1. 7060014847

5. Διδυμοτείχου Ν. Έβρου
Α.Μ.Ε.:9308162620

2. 7060012565
3. 7060012621
4. 9203022666

6. Παιονίας Ν. Κιλκίς
Α.Μ.Ε.:9307946490

1. 5510002978
2. 9200158933
3. 9307946490

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΔ/ΧΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΠΟΣΑ ΠΟΥ
ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ
175.498,24 €
2.682,24 €

111.805,54 €

109.132,58 €
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1. 9202997515
2. 1150006495
7. Μεσσήνης
Ν. Μεσσηνίας
Α.Μ.Ε.:9307943609

3. 9190056842
4. 1150009184
5. 1150014920
6. 9202998641
7. 1150013714
8. 9207360787
1. 9204216981

8. Μεταμόρφωσης
Ν. Αττικής
Α.Μ.Ε.:9200922085

2. 9204217001

1. 6030098142
9. Τρικκαίων Ν. Τρικάλων
Α.Μ.Ε.:9307918717

2. 6030094874
3. 6030097262
1. 9190141237
2. 0530031840

10. Ασπροπύργου
Ν. Αττικής
Α.Μ.Ε.:0530000193

3. 9305381268
4. 0530041810
5. 9200675094
6. 0530041808

11. Ιστιαίας – Αιδηψού
Ν. Ευβοίας
Α.Μ.Ε.:9307979409

12. Νοτίου Πηλίου
Ν. Μαγνησίας
Α.Μ.Ε.:9307903396

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ
‘ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ’
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
‘ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ’
Α.Σ. ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΤ/ΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΥ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ. ΚΟΖΙΑΚΑ
Δ.Ε.Κ.Τ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Γ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡ/ΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ
ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡ/ΓΟΥ
Β ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΠΡ/ΓΟΥ
Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

1. 0770012304

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ

1. 9205568855

ΔΗΜΟΣ ΑΦΕΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

2. 9202082376

13.025,93 €

373.762,96 €

3.515.432,98 €

1.044.094,24 €

1.345,90 €

77.779,80 €
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1. 3090009938
2. 9306541162
3. 9200112654
13. Γόρτυνας Ν. Ηρακλείου
Α.Μ.Ε.:9307914398

4. 9200116512
5. 9304961972
6. 3090001455
7. 3090010415
1. 9307945314
2. 1250005220

14. Οιχαλίας Ν. Μεσσηνίας
3. 9201282272
Α.Μ.Ε.:9307945314
4. 1250000076
1. 3050031336

2. 3050037088
15. Αγίου Νικολάου
Ν. Λασιθίου
Α.Μ.Ε.:9307911415

3. 3070006030
4. 3050028669
5. 9305939902
6. 305551481
1. 0710000669
2. 0710024667

16. Περάματος Ν. Αττικής
Α.Μ.Ε.:0710000669

3. 0710028316
4. 9204079921
5. 9204080090
6. 9305142116

17. Αχαρνών Ν. Αττικής
Α.Μ.Ε.:9307941708

1. 9307941708

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΟΥΒΑ
Δ.Α.Τ.Ε.Ρ.
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Δ.Α.Τ.Ε.Ρ. –
ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΥΒΑ
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΙΡΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ
(Κ.ΕΠ.ΑΝ.ΕΛ.)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ –
ΠΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.Π.Α.ΚΧ.Π.)
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
(Κ.Δ..Ε.Α.ΠΟ.Ν.)
ΔΗ.Κ.Ε.Α.Ν.
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΕΠΑΝΕΛ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ –
ΜΕΡΙΜΝΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝ.
ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

813.692,28 €

49.587,92 €

116.309,01 €

1.964.659,03 €

2.954.397,15 €
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2. 9306171620

3. 0950030859
4. 9201091977
5. 0950037812
6. 095451638
18. Χερσονήσου
Ν. Ηρακλείου
Α.Μ.Ε.:9307954697

1. 9201555475

19. Νισύρου
Ν. Δωδεκανήσου
Α.Μ.Ε.:4030003248

1. 4030003248
1. 6050019539

20. Αλμυρού Ν. Μαγνησίας
Α.Μ.Ε.:9307939621
2. 6050019122

1. 9202231036

2. 7040008665
3. 7040010095
21. Σουφλίου Ν. Έβρου
Α.Μ.Ε.:9308190156

4. 7040010151
5. 9302987550
6. 9200179500

7. 9304476573

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΕΤΕΔΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΟΥ
ΔΑΔΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΥΧΕΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
Δ.Ε.Τ.Α.Τ. ΤΥΧΕΡΟΥ –
ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΥΧΕΡΟΥ –
ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΥΧΕΡΟΥ –
ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ

2.631.661,77 €

5.318,67 €

77.106,37 €

152.556,54 €

543.475,36 €

Τα ανωτέρω ποσά, θα αποδοθούν στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. τμηματικά μέχρι την
31.12.2016, με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, οι οποίες θα εκδίδονται αμέσως μετά την πίστωση του
λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο ως άνω Πιστωτικό Ίδρυμα,
με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και
λοιπών γενικών δαπανών».
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Μετά την μεταφορά των ανωτέρω ποσών και την εν συνεχεία πίστωσή τους σε
τραπεζικό λογαριασμό του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., οι παραπάνω αποδόσεις
κοινοποιούνται στους δήμους, προκειμένου να προβούν σε αντίστοιχες εγγραφές
εξόφλησης των οφειλών.
Για το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. οι αποδόσεις των ποσών θα πραγματοποιούνται σε
κεντρικό τραπεζικό λογαριασμό που ανοίχθηκε στις 4.2.2013 με τίτλο «ΙΚΑΕΤΑΜ/ΣΥΜΨ.ΟΦΕΙΛ.ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛ. ΤΑΜ.», προκειμένου να επιτευχθεί η
σωστή λογιστική απεικόνιση των κινήσεων του λογαριασμού και θα συνοδεύονται από
αναλυτική κατάσταση των αποδοθέντων ποσών ανά δήμο.
Εν συνεχεία, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Διοίκησης Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ., θα αποστέλλει λογιστικά σημειώματα στις κατά τόπους Ταμειακές
Υπηρεσίες και Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., στα οποία υπάγονται
ασφαλιστικά οι δήμοι, των οποίων οι οφειλές συμψηφίζονται.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω, τα σχετικά εκδοθέντα γραμμάτια είσπραξης
θα κοινοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος στους εμπλεκόμενους
δήμους προκειμένου οι δεύτεροι να προβούν στις αντίστοιχες εγγραφές εξόφλησης
των οφειλών.
1) ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ
Η διαχείριση των συμψηφιζόμενων ποσών θα πραγματοποιηθεί μέσω της υπαγωγής
αυτών σε μία ειδικού τύπου ρύθμιση (τύπος ρύθμισης : 65) η οποία θα περιλαμβάνει
το σύνολο των οφειλών, χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31.12.2011, των
μητρώων που αναφέρονται στη 2η στήλη του Πίνακα 1.
Αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης τμηματικής καταβολής των
καθυστερούμενων, μέχρι 31.12.2011, οφειλών προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. είναι ο
διευθυντής του οικείου Περιφερειακού ή Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. ή ο διευθυντής του οικείου Ταμείου, προκειμένου για Περιφερειακά και
Τοπικά Υποκαταστήματα στην περιοχή των οποίων λειτουργούν Ταμεία Είσπραξης
Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
2) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΣΟΔΩΝ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Μετά την λήψη της παρούσας το αρμόδιο όργανο προχωρεί στην έκδοση
απόφασης ρύθμισης για κάθε μητρώο του Πίνακα 1 (2η στήλη). Σε περίπτωση που
για κάποιο δήμο, συμψηφίζονται οφειλές πέραν του ενός μητρώου, εκδίδεται απόφαση
ρύθμισης επί του συνόλου των οφειλών (έκδοση ενιαίας απόφασης ρύθμισης).
Στις περιπτώσεις μητρώων ήδη ρυθμισμένων με οποιοδήποτε τύπο τμηματικής
καταβολής, θα πραγματοποιείται μετάπτωση στο νέο τύπο ρύθμισης, χωρίς απώλεια
τυχόν ευεργετημάτων που έχουν παρασχεθεί, εφόσον τηρούνται οι όροι της
απόφασης ρύθμισης (καταβολή δόσεων και τρεχουσών εισφορών).

ΑΔΑ: ΒΕΑΣ4691ΩΓ-Α4Λ
3) ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Ρύθμιση των μέχρι 31.12.2011 οφειλών με τμηματική καταβολή αυτών, έως την
31.12.2016, με απόφαση Διευθυντού Υποκαταστήματος ή Ταμείου Είσπραξης Εσόδων
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και έκπτωση 100% επί των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και
λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2011 οφειλής.
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της ρύθμισης προκύψει οφειλή από
οποιαδήποτε αιτία, αναγόμενη σε χρονική περίοδο της ρύθμισης, είναι δυνατή είτε η
εξόφλησή της από τον δήμο, είτε η ένταξή της στην τρέχουσα ρύθμιση (χωρίς αίτηση του
εργοδότη) με ανακαθορισμό οίκοθεν του ποσού των υπολειπομένων δόσεων.
Σημειώνεται ότι, εφόσον μετά τον ανακαθορισμό του ποσού των υπολειπομένων
δόσεων το ποσό που απομένει είναι μεγαλύτερο του προς απόδοση υπολειπόμενου
ποσού από το Υπουργείο Εσωτερικών, η διαφορά αυτή θα πρέπει να καταβληθεί
υποχρεωτικά από τον ενδιαφερόμενο δήμο μέχρι την 31.12.2016 για την ορθή
τήρηση των όρων του συμψηφισμού.
Αντίθετα, εάν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης προκύψει οφειλή μισθολογικής
περιόδου απασχόλησης μετά την 01.01.2012 (αφορά μητρώα Καλλικράτειων δήμων
χωρίς να περιλαμβάνονται τα μητρώα των νομικών προσώπων αυτών δημόσιου και
ιδιωτικού δικαίου) είναι δυνατή είτε η εφάπαξ εξόφληση αυτής, είτε η υπαγωγή της
σε καθεστώς ρύθμισης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Τονίζεται ότι, στις περιπτώσεις για τις οποίες το ποσό που αποδίδεται κάθε φορά
σχετίζεται με περισσότερα του ενός μητρώα (Πίνακας 1), η πίστωση θα
πραγματοποιείται με ισομερή καταμερισμό σε όλα τα μητρώα.
Εξαίρεση από τα ανωτέρω αποτελεί ο δήμος Αχαρνών για τον οποίο αρχικά όλα τα
αποδοθέντα ποσά θα πιστώνονται μόνο στον Α.Μ.Ε.: 9307941708 «ΔΗΜΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ» μέχρι εξοφλήσεως αυτού και στη συνέχεια θα ακολουθείται η διαδικασία
της προηγούμενης παραγράφου, η οποία προβλέπεται στη παρ. 24 της με αριθμ.
47497/18.12.2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 3389).
Επισημαίνουμε ότι:
α) σε όποιες περιπτώσεις τα αποδοθέντα ποσά υπερκαλύπτουν το ποσό της κύρια
οφειλής κατά τα ανωτέρω, θα συμψηφίζονται οίκοθεν με τυχόν μελλοντικές οφειλές
αποκλειστικά και μόνο του μητρώου του δήμου (Καλλικράτειου) και σε καμία
περίπτωση δεν θα επιστρέφονται.
β) σε όποιες περιπτώσεις τα αποδοθέντα ποσά δεν επαρκούν για την εξόφληση του
συνόλου της κύρια οφειλής κατά τα ανωτέρω, προκειμένου οι συγκεκριμένοι δήμοι να
τύχουν των ευεργετημάτων της παρούσας (έκπτωση 100% επί των αναλογούντων έως
31.12.2011 προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων), θα πρέπει η
όποια διαφορά υποχρεωτικά να καταβληθεί εξ ιδίων από τον οικείο δήμο μέχρι
31.12.2016.
Σε αντίθετη περίπτωση (μη καταβολή) θα επέρχεται απώλεια της ρύθμισης και θα
καθίσταται άμεσα απαιτητό το σύνολο της οφειλής μετά των αναλογούντων προσθέτων
τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.
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4) ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Στην κοινοποιούμενη Κ.Υ.Α. προβλέπεται ότι οι δήμοι που οι οφειλές τους προς το
Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία συμψηφίζονται, είναι φορολογικά και
ασφαλιστικά ενήμεροι, για τις οφειλές που ρυθμίζονται με αυτήν.
Συγκεκριμένα, για τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών δημόσιου και
ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στον παρόντα συμψηφισμό (οφειλές μισθολογικών
περιόδων απασχόλησης μέχρι 31.12.2011):
α)

Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθ. 87 του ν. 2362/95, οι οποίες αναλογικά
εφαρμόζονται και στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., κατά τις διατάξεις της παρ.8 του
άρθ. 2 του ν. 2556/97.

β)

Διατηρούνται οι επιβληθείσες κατασχέσεις και οι εγγραφείσες
υποθήκες σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών μέχρι την
ολοσχερή εξόφληση της οφειλής τους.
Στις περιπτώσεις αυτές θα χορηγούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των
Υποκαταστημάτων ή των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.,
βεβαιώσεις στους εργοδότες, στις οποίες θα αναφέρεται η υπαγωγή
αυτών στις διατάξεις περί συμψηφισμού των οφειλών τους, σύμφωνα με
την κοινοποιούμενη Κ.Υ.Α., προκειμένου να προσκομίζονται από τους
τελευταίους
στην
διατραπεζική
μη
κερδοσκοπική
εταιρεία
«ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.»

γ)

Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης
κινητών ή ακινήτων.

δ)

Δεν εκδίδονται παραγγελίες κατασχέσεων επί ακινήτων ή κινητών
περιουσιακών στοιχείων.

ε)

Δεν εκδίδονται παραγγελίες κατασχέσεων εις χείρας τρίτων.

στ)

Αναστέλλεται, μέχρι την 31.12.2016, η ποινική δίωξη για παραβάσεις
του Α.Ν. 86/67, εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς
εξόφλησης κατά τα ανωτέρω και αναβάλλεται η εκτέλεση της
καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η αρξαμένη εκτέλεση αυτής, η
οποία τελικά εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης.
Συγκεκριμένα, στους υπευθύνους των μητρώων οι οφειλές των οποίων
συμψηφίζονται, χορηγούνται βεβαιώσεις για δικαστική χρήση, μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.-Ι.Κ.Α.).

Μετά την 1/1/2017 εφόσον δεν έχει εξοφληθεί, κατά τα ως άνω, το σύνολο της
κύριας έως την 31/12/2011 οφειλής, παύει η περίοδος αναστολής των αναγκαστικών
μέτρων είσπραξης.
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5) ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
Στους εν λόγω Καλλικράτειους Δήμους (1η στήλη - Πίνακας 1), κατ’ εφαρμογή των
ως άνω διατάξεων, χορηγούνται αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας με
χειρόγραφη διαδικασία για κάθε χρήση, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους στις
υπηρεσίες εσόδων των Υποκ/των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που υπάγεται η έδρα τους,
χρησιμοποιώντας το γνωστό έντυπο «Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης».
Οι βεβαιώσεις αυτές εκδίδονται χωρίς να εξετάζεται η καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών των μητρώων που συμψηφίζονται για κάθε δήμο (2η στήλη – Πίνακας 1),
περιόδων απασχόλησης έως 31/12/2011, με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν
καταβληθεί οι εισφορές περιόδων απασχόλησης από 1-1-2012 και εντεύθεν και να
έχουν υποβληθεί οι αντίστοιχες Α.Π.Δ. Σε περίπτωση κατά την οποία, μέρος ή το
σύνολο των εισφορών αυτών δεν έχει καταβληθεί θα πρέπει για να χορηγηθεί η
βεβαίωση, να εξοφληθούν ή ρυθμιστούν οι ανωτέρω εισφορές από 1-1-2012 και εφεξής.
Στις βεβαιώσεις θα αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις, η διάρκεια ισχύος
(μηνιαία, διμηνιαία ή εξαμηνιαία, κατά περίπτωση) καθώς επίσης και η αιτία χορήγησής
τους.
Η προαναφερόμενη διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων θα τηρείται μέχρι
31-12-2016.
Από 01-01-2017 θα εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπεται στις σχετικές
εγκύκλιες διαταγές του Ιδρύματος (45/01, 81/03, 97/11), λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο
της οφειλής, τη ρύθμιση αυτής κ.λ.π.
Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας επίσης με χειρόγραφη διαδικασία θα
χορηγούνται για κάθε χρήση, χωρίς παρακράτηση, εφόσον βέβαια ζητηθούν και στους
διοικούντες τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα τις οφειλές των οποίων ανέλαβαν οι δήμοι,
χωρίς να εξετάζονται οι συγκεκριμένες οφειλές που τυχόν ανάγονται και στην περίοδο
της θητείας τους. Εφόσον προκύπτουν οφειλές από άλλες αιτίες, αυτές θα λαμβάνονται
υπόψη κατά την έκδοση των αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας.
Η διάρκεια ισχύος των ως άνω βεβαιώσεων θα είναι εξάμηνη.
Τέλος, σας υπενθυμίζουμε τα με αριθ. πρωτ. Ε40/90/03-04-2008 και Ε40/506/1412-2009 Γενικά Έγγραφα, περί ευθύνης δημάρχων και εκκαθαριστών δημοτικών ή
κοινοτικών επιχ/σεων, αντίστοιχα.
Συν/να: 7 φύλλα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Όλα τα Υποκαταστήματα και
Παραρτήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
2. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γρ. κ. κ. Συντονιστών
2. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Σταδίου 29, 101 10 - Αθήνα
3. Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Δ//νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Σταδίου 27, 101 83 - Αθήνα
4. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 106 78 – Αθήνα
5. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών
Πατησίων 12, Αθήνα
6. Ομάδα Εκπαιδευτών Αθήνας
Πατησίων 12, Αθήνα
7. Ομάδα Εκπαιδευτών Θεσσαλονίκης
(Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού)
8. Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης
& Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών
Πατησίων 12, Αθήνα
9. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησίων 12, Αθήνα
10. Ομάδα Υποδομών Προετοιμασίας & Συλλογής Στοιχείων
Πατησίων 12, Αθήνα
11. Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησίων 12, Αθήνα
12. Δήμο Έδεσσας Ν. Πέλλας
Πλατεία Αιγών 1, 582 00 ΕΔΕΣΣΑ
13. Δήμο Λέσβου
Ελευθ. Βενιζέλου 13-17, 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
14. Δήμο Τοπείρου Ν. Ξάνθης
672 00 ΕΥΛΑΛΟ
15. Δήμο Κορυδαλλού Ν. Αττικής
Γρ. Λαμπράκη 231, 181 10 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
16. Δήμο Διδυμοτείχου Ν. Έβρου
Βασ. Γεωργίου & Ορφέως , 683 00 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
17. Δήμο Παιονίας Ν. Κιλκίς
Μεγ. Αλεξάνδρου 75, 612 00 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ
18. Δήμο Μεσσήνης Ν. Μεσσηνίας
Εθνάρχου Μακαρίου & Μεταμ. Σωτήρος, 242 00 ΜΕΣΣΗΝΗ
19. Δήμο Μεταμόρφωσης Ν. Αττικής
Ιωάννου Ράλλη & Δημαρχείου, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
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20. Δήμο Τρικκαίων Ν. Τρικάλων
Ασκληπιού 22, 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ
21. Δήμο Ασπροπύργου Ν. Αττικής
Λεωφ. Δημοκρατίας 18, 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
22. Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού
342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ
23. Δήμο Νοτίου Πηλίου Ν. Μαγνησίας
370 06 ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ
24. Δήμο Γόρτυνας Ν. Ηρακλείου
25ης Μαρτίου 1, 700 12 ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ
25. Δήμο Οιχαλίας Ν. Μεσσηνίας
240 02 ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ
26. Δήμο Αγίου Νικολάου Ν. Λασιθίου
Ρούσσου Καπετανάκη 7, 721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
27. Δήμο Περάματος Ν. Αττικής
Λεωφ. Δημοκρατίας 28, 188 63 ΠΕΡΑΜΑ
28. Δήμο Αχαρνών Ν. Αττικής
Αθανασίου Μπόζα & Φιλαδελφείας , 136 71 ΑΧΑΡΝΕΣ
29. Δήμο Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου
Γούβες Ηρακλείου, 700 14 ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
30. Δήμο Νισύρου Ν. Δωδεκανήσου
Μανδράκι Νισύρου, 853 03 ΝΙΣΥΡΟΣ
31. Δήμο Αλμυρού Ν. Μαγνησίας
Βασ. Κων/νου 17 , 371 00 ΑΛΜΥΡΟΣ
32. Δήμο Σουφλίου Ν. Έβρου
Βασ. Γεωργίου 180, 684 00 ΣΟΥΦΛΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ. κ. Διοικητή
2. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών
3. Γρ. κ. κ. Γενικών Διευθυντών
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3389
18 Δεκεμβρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 47497
Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το
Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της
από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012−2015» και των Υπουργείων Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσω−
τερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012−2015» (Α΄ 268), που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο
του ν. 4047/2012 (Α΄ 31).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πρώτου άρθρου
της από 30.4.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010,
4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (Α΄ 103), που
κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4079/2012 (Α΄ 180).
3. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016
− Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2013−2016».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (Α΄ 194) «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53)
«Σύστημα άυλων Τίτλων διατάξεις για την Κεφαλαια−
γορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις», με τις
οποίες ρυθμίζεται η καταβολή σε οκτώ ετήσιες ισόπο−
σες δόσεις, των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού
Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού της χώρας μέχρι
και το έτος 2008, που απορρέουν από τις διατάξεις του
άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (Α΄ 2) και ανέρχονται στο
συνολικό ύψος των 1.711.000.000,00 €.
6. Την από 22 Μαΐου 2009 Σύμβαση «Ρύθμιση πάσης
φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού
που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του
ν. 1828/1989 και λοιπές σχετικές διατάξεις όπως ισχύ−
ουν», μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.
7. Το υπ’ αριθμ. 90Α/1758/06−05−2009 πρακτικό Συνε−
δρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ, καθώς
και το υπ’ αριθμ. 2004/25−05−2009 έγγραφό της προς
το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης μετά των συνημμένων σε αυτό
πινάκων, αναφορικά με τα κριτήρια κατανομής στους
ΟΤΑ α΄ βαθμού της δόσης έτους 2009 που αποδίδεται
προς εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελλη−
νικού Δημοσίου προς αυτούς.
8. Την υπ’ αριθμ. 27/16−3−2011 ομόφωνη απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ που διαβιβάσθηκε
στο Υπουργείο μας με το υπ’ αριθμ. 605/954/17−3−2011
έγγραφό της και με την οποία ζήτησε την τροποποίη−
ση του σκοπού διάθεσης των προσδιοριζομένων με τη
σχετική απόφασή μας ανά δήμο ποσών, μεταξύ λειτουρ−
γικών και επενδυτικών δαπανών.
9. Τις υπ’ αριθμ. 34075/7.9.2012, 37328/1.10.2012 και
43533/19.11.2012 αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών,
«Απόδοση στους Δήμους της χώρας, ποσού, ύψους
35.000.000,00 €, έναντι της δόσης έτους 2012 στο πλαί−
σιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελλη−
νικού Δημοσίου προς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 27
του ν. 3756/2009».
10. Τα 16699/5.6.2012, 21087/24.7.2012 και 29160/8.10.2012
έγγραφα του Δήμου Έδεσσας Ν. Πέλλας, την υπ’ αριθμ.
8605/5.6.2012 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Έδεσσας, την υπ’
αριθμ. 36446/4772/4.9.2012 βεβαίωση του Τ.Π.Δ.Υ (Το−
μέας Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), την υπ’ αριθμ. 69317/9263/13.8.2012
βεβαίωση του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Τομέας Τ.Α.Δ.Κ.Υ.), την υπ’
αριθμ. 272/6.7.2012 βεβαίωση του Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. –
Τ.Ε.Α.Μ.Ε.Δ.Ε. – Τ.Π.Μ.Ε.Δ.Ε. – Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. ) Έδεσσας, την
υπ’ αριθμ. 790/31.5.2012 βεβαίωση του Ο.Π.Α.Δ. (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)
Ν. Πέλλας, την υπ’ αριθμ. 3357/11.7.2012 βεβαίωση του
Ι.Κ.Α. Έδεσσας.
11. Τα υπ’ αριθμ. 48077/11.7.2012 και 50251/24.7.2012 έγ−
γραφα του Δήμου Κοζάνης Ν. Κοζάνης, τις υπ’ αριθμ.
16570/13.6.2012, 16694/12.6.2012 και 17662/20.6.2012 βεβαι−
ώσεις της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, την υπ’ αριθμ. 23198/7.6.2012
βεβαίωση του Τ.Π.Δ.Κ.Υ., την υπ’ αριθμ. 883/7.6.2012 βε−
βαίωση του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Ν. Κοζάνης και την υπ’ αριθμ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

56464/7053/22.6.2012 βεβαίωση του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. «ΤΟΜΕΑΣ
Τ.Α.Δ.Κ.Υ.».
12. Τα υπ’ αριθμ. 45112/5252/2.10.2012 και 92023/10.10.2012
έγγραφα του Δήμου Λέσβου Ν. Λέσβου, τις από 16.7.2012
καταστάσεις χρεών των Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και Καλλονής,
την υπ’ αριθμ. 28437/4161/18.7.2012 βεβαίωση του Τ.Π.Δ.Υ
(Τομέας Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), την υπ’ αριθμ. 61624/7848/19.7.2012 βε−
βαίωση του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Τομέας Τ.Α.Δ.Κ.Υ.), την υπ’ αριθμ.
739/23.7.2012 βεβαίωση του Ο.Π.Α.Δ. (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) Ν. Λέ−
σβου, την υπ’ αριθμ. 1357/6.8.2012 βεβαίωση του Ι.Κ.Α.
Παρ/μα Καλλονής.
13. Τα υπ’ αριθμ. 14563/28.9.2012 και 15064/9.10.2012 έγ−
γραφα του Δήμου Τοπείρου Ν. Ξάνθης, την από 19.4.2012
βεβαίωση χρεών της Δ.Ο.Υ. Ξάνθης (Β΄, Α΄) και την υπ’
αριθμ. 1098/19.4.2012 βεβαίωση του Υποκ/τος Ι.Κ.Α. Ξάν−
θης.
14. Τα υπ’ αριθμ. 22806/2012 και 41157/11.10.2012 έγγρα−
φα του Δήμου Κορυδαλλού Ν. Αττικής και την υπ’ αριθμ.
2174/2.3.2012 βεβαίωση του Υποκ/τος Ι.Κ.Α. Πειραιά.
15. Τα υπ’ αριθμ. 5906/29.6.2012 και 9306/10.10.2012 έγ−
γραφα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας Ν. Αττικής και του
υπ’ αριθμ. 8620/4.4.2012 εγγράφου του Ο.Π.Α.Δ..
16. Τα υπ’ αριθμ. 78679/400/18.9.2012 και 86288/
448/12.10.2012 έγγραφα του Δήμου Θεσσαλονίκης Ν.
Θεσσαλονίκης και του υπ’ αριθμ. 13697/30.5.2012 εγγρά−
φου της Δ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.
17. Τα υπ’ αριθμ. 19768/9.7.2012 και 27020/9.10.2012
έγγραφα του Δήμου Μαλεβιζίου Ν. Ηρακλείου και του
υπ’ αριθμ. 16822/14.6.2012 εγγράφου της Α΄ Δ.Ο.Υ. Ηρα−
κλείου.
18. Τα υπ’ αριθμ. 13547/28.6.2012 και 19163/9.10.2012 έγ−
γραφα του Δήμου Μυλοποτάμου Ν. Ρεθύμνης και της
από 11.5.2012 βεβαίωσης χρεών της Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνης.
19. Τα υπ’ αριθμ. 13650/3.8.2012 και 28734/10.10.2012
έγγραφα του Δήμου Διδυμοτείχου Ν. Έβρου, του υπ’
αριθμ. 2857/6.6.2012 εγγράφου της Δ.Ο.Υ. Διδυμοτείχου
και τους από 6.6.2012 πίνακες ληξιπροθέσμων χρεών
οφειλέτη του Ι.Κ.Α. Διδυμοτείχου.
20. Τα υπ’ αριθμ. 25940/28.6.2012 και 41302/10.10.2012
έγγραφα του Δήμου Παιονίας Ν. Κιλκίς και τους από
22.6.2012 πίνακες ληξιπροθέσμων χρεών οφειλέτη του
Ι.Κ.Α. Αξιούπολης.
21. Το υπ’ αριθμ. 26801/11.10.2012 έγγραφο του Βύρωνα
Ν. Αττικής και του υπ’ αριθμ. 23753/10.8.2012 εγγράφου
του Ο.Π.Α.Δ..
22. Τα υπ’ αριθμ. 14463/10.4.2012 και 40430/10.10.2012
έγγραφα του Δήμου Μεσσήνης Ν. Μεσσηνίας, τις υπ’
αριθμ. 111 και 112/29.11.2011 ρυθμίσεις της ληξιπρόθεσμων
χρεών της Δ.Ο.Υ. Μεσσήνης σε συνδυασμό με το υπ’
αριθμ. 40431/10.10.2012 έγγραφο του Δήμου και τους
από 29.2.2012 πίνακες ληξιπροθέσμων χρεών οφειλέτη
του Ι.Κ.Α. Μεσσήνης.
23. Τα υπ’ αριθμ. 22921/8.10.2012 και 23210/10.10.2012
έγγραφα του Δήμου Μεταμόρφωσης Ν. Αττικής, την από
13.7.2012 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδέλφειας και τους
από 10.9.2012 πίνακες ληξιπροθέσμων χρεών οφειλέτη
του Ι.Κ.Α. Ν. Φιλαδέλφειας.
24. Το υπ’ αριθμ. 62138/17.10.2012 έγγραφο του Δή−
μου Τρικκαίων Ν. Τρικάλων, την από 11.10.2012 βεβαί−
ωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,
τα υπ’ αριθμ. 5113, 5115 και 5117/20.9.2012 ενημερωτικά
σημειώματα του Υποκ/τος Ι.Κ.Α. Τρικάλων, την από
10.9.2012 βεβαίωση του Τ.Π.Δ.Υ (Τομέας Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), την

υπ’ αριθμ. 81819/10568/25.9.2012 βεβαίωση του Τ.Ε.Α.Δ.Υ.
(Τομέας Τ.Α.Δ.Κ.Υ.), την υπ’ αριθμ. 272/6.7.2012 βεβαίωση
του Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) Τρικάλων και την υπ’ αριθμ.
790/31.5.2012 βεβαίωση του Ο.Π.Α.Δ. (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) Τρικάλων.
25. Τα υπ’ αριθμ. 39505/15.10.2012, 39876/16.10.2012 και
40355/19.10.2012 έγγραφα του Δήμου Ασπροπύργου
Ν. Αττικής.
26. Τα υπ’ αριθμ. 18682/16.10.2012, 18633/16.10.2012,
18647/16.10.2012 και 18631/16.10.2012 έγγραφα του Δήμου
Ιστιαίας – Αιδηψού Ν. Ευβοίας, του υπ’ αριθμ.1955/16.10.2012
εγγράφου του Υποκ/τος Ι.Κ.Α. Ιστιαίας, την από 16.10.2012
βεβαίωση του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Τομέας Τ.Α.Δ.Κ.Υ.), την υπ’ αριθμ.
636/26.4.2012 βεβαίωση του Ο.Π.Α.Δ. Ευβοίας και την από
13.7.2012 βεβαίωση του Τ.Π.Δ.Υ (Τομέας Τ.Π.Δ.Κ.Υ.).
27. Τα υπ’ αριθμ. 3033/19.4.2012 και 11545/2012 έγγραφα
του Δήμου Άνδρου Ν. Κυκλάδων και τις από 2.3.2012
βεβαιώσεις της Δ.Ο.Υ. Άνδρου.
28. Το υπ’ αριθμ. 19940/16.10.2012 έγγραφο του Δή−
μου Νότιου Πηλίου Ν. Μαγνησίας, την από 26.6.2012 βε−
βαίωση του Τ.Π.Δ.Υ (Τομέας Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), την υπ’ αριθμ.
942/28.6.2012 βεβαίωση του Ο.Π.Α.Δ. Ν. Μαγνησίας, την
από 12.7.2012 βεβαίωση του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Τομέας Τ.Α.Δ.Κ.Υ.),
την υπ’ αριθμ. 11335/30.7.2012 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Βόλου
(Β΄Α) και τους από 25.7.2012 πίνακες ληξιπροθέσμων
χρεών οφειλέτη του Ι.Κ.Α. Βόλου.
29. Τα υπ’ αριθμ. 26012/25.9.2012 και 28700/19.10.2012 έγ−
γραφα του Δήμου Γόρτυνας Ν. Ηρακλείου, το υπ’ αριθμ.
13170/26.10.2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Κρήτης, το υπ’ αριθμ. 22022/19.9.2012 έγγραφο της
Α΄ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, τα υπ’ αριθμ. 2414/17.4.2012, 5219,5218
και 5220/18.9.2012 έγγραφα της Δ.Ο.Υ. Μοιρών και τις
υπ’ αριθμ. 30085, 30090, 30086, 30186, 30187, 30088 και
30188/17.9.2012 βεβαιώσεις του Ι.Κ.Α. Ηρακλείου.
30. Τα υπ’ αριθμ. 5658/10.4.2012 και 15973/18.10.2012
έγγραφα του Δήμοι Οιχαλίας Ν. Μεσσηνίας, το υπ’
αριθμ. 1052/11.10.2012 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας
(Μελιγαλά – Καλαμάτα) και το υπ’ αριθμ. 13/19.10.2012
έγγραφο του Ι.Κ.Α. Μελιγαλά.
31. Το υπ’ αριθμ. 21807/18.10.2012 έγγραφο του Δήμου
Αγίου Νικολάου Ν. Λασιθίου, το υπ’ αριθμ. 13506/4.10.2012
έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου Λασιθίου, το υπ’
αριθμ. 85014/10881/4.10.2012 έγγραφο του Τ.Ε.Α.Δ.Υ.
(Τ.Α.Δ.Κ.Υ.), το υπ’ αριθμ. 1062/3.10.2012 έγγραφο του
Ο.Π.Α.Δ. Αγίου Νικολάου, το υπ’ αριθμ. 20145/12.3.2012
έγγραφο του Ε.Τ.Α.Α., το υπ’ αριθμ. 37508/4929/11.9.2012
έγγραφο του Τ.Π.Δ.Υ. (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.) και τους από 6.10.2012
πίνακες ληξιπροθέσμων χρεών οφειλέτη του Ι.Κ.Α. Αγίου
Νικολάου.
32. Τα υπ’ αριθμ. 15961/9201/17.10.2012 και 15435/8989/
10.10.2012 έγγραφα του Δήμου Περάματος Ν. Αττικής
και τους από 19.10.2012 πίνακες ληξιπρόθεσμων χρεών
οφειλέτη του Ι.Κ.Α. Περάματος.
33. Τα υπ’ αριθμ. 95476/17.10.2012 και 96602/22.10.2012
έγγραφα του Δήμου Αχαρνών Ν. Αττικής, το υπ’ αριθμ.
48007/42398/19.10.2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, τις υπ’ αριθμ. 24849, 24850, 28999 και
28951/2012 βεβαιώσεις της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, τα υπ’ αριθμ.
3278, 3281, 3279, 3283, 3144 έγγραφα του Ι.Κ.Α. Αχαρνών
και το υπ’ αριθμ. 6988/2012 έγγραφο του Ι.Κ.Α. Αθήνας.
34. Τα υπ’ αριθμ. 29671 και 29686/2012 έγγραφα
του Δήμου Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου, το υπ’ αριθμ.
23623/10.10.2012 έγγραφο της Β΄ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου και
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το υπ’ αριθμ. 4241/9.10.2012 έγγραφο του Ι.Κ.Α. Λιμένα
Χερσονήσου.
35. Τα υπ’ αριθμ. 3337/31.10.2012 και 3589/10.12.2012 έγ−
γραφα του Δήμου Νισύρου Ν. Δωδεκανήσου και το υπ’
αριθμ. 8268/31.10.2012 έγγραφο του Ι.Κ.Α. Κω.
36. Το υπ’ αριθμ. 3722/252465/28.11.2012 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας− Στερεάς Ελ−
λάδας, που αφορά το Δήμο Αλμυρού και το υπ’ αριθμ.
22425/10.12.2012 έγγραφο του ιδίου Δήμου.
37. Το υπ’ αριθμ. 50870/44783/7.11.2012 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που αφορά το
Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας και το από 10.12.2012
έγγραφο του ιδίου Δήμου.
38. Το υπ’ αριθμ. 49032/43286/2012 έγγραφο της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που αφορά το Δήμο
Φυλής και το υπ’ αριθμ. 55038/10.12.2012 έγγραφο του
ιδίου Δήμου.
39. Το υπ’ αριθμ. 19812/229890/1.11.2012 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλά−
δας, που αφορά το Δήμο Λαρισαίων και το από 10.12.2012
έγγραφο του ιδίου Δήμου.
40. Το υπ’ αριθμ. 22433ΤΤ/29.11.2012 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, που
αφορά το Δήμο Σουφλίου Ν. Έβρου και τα υπ’ αριθμ.
26114/10.12.2012 και 26171/11.12.2012 έγγραφα του ιδίου
Δήμου.
41. Τις διατάξεις του π.δ/τος 86/2012 «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(141 Α΄).
42. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α΄).
43. Την υπ΄ αριθμ. 2/93957/0020/15.12.2011 απόφαση
του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με τη διάθεση
ποσού 213.875.000,00 € από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 6813
(07−120) «Εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου
προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού (άρθρο 27 του ν. 3756/2009)»
του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου μας οι−
κονομικού έτους 2012.
44. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 54.564.920,32 €
(οφειλές 26.126.346,08 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και
28.438.574,24 € προς Ασφαλιστικά Ταμεία), η οποία θα
αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 6813 του Ε.Φ.
07−120. Στα έτη 2012−2013 θα αντιμετωπιστεί από τις πι−
στώσεις που έχουν εγγραφεί στα αντίστοιχα οικονομικά
έτη και για τα επόμενα έτη 2014−2016 από τις πιστώσεις
που θα εγγράφονται στον εν λόγω ΚΑΕ κατ’ έτος. Η
επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού αναλύεται
ανά οικονομικό έτος, ως εξής: α) ποσό 12.525.604,31 €
για το έτος 2012, β) ποσό 16.742.406,35 € για το έτος
2013, γ) ποσό 10.687.507,87 € για το έτος 2014, δ) ποσό
8.824.330,89 € για το έτος 2015 και ε) ποσό 5.785.070,90 €
για το έτος 2016.
45. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105/Β) απόφαση
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα», αποφασίζουμε:
Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 1.433.933,91 €
προς το Ελληνικό Δημόσιο (συμπεριλαμβανομένων των
οφειλών από εισφορές υπέρ Δημοσίου για συντάξεις
και εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας) β) 72.993,91 € προς
το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, Τομέα Πρό−
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νοιας Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.),
γ) 127.961,36 € προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλι−
σης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.), Τομέας ΤΑΔΚΥ,
δ) 29.407,20 € προς το Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Τ.Ε.Α.Μ.Ε.Δ.Ε.
– Τ.Π.Μ.Ε.Δ.Ε. – Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. ) Έδεσσας, ε) 356.051,59 € προς
τον Ο.Π.Α.Δ. (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) Ν. Πέλλας και στ) 175.498,24 €
προς το Ι.Κ.Α. Έδεσσας, ήτοι συνολικό ποσό 2.195.846,21 €,
του Δήμου Έδεσσας Ν. Πέλλας, με τα συνολικά προ−
βλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του
ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδί−
δονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012
ποσού 285.367,05 € [560.577,54 € − (91.736,83 € Χ 3)], οι Ε΄,
ΣΤ΄ και Ζ΄ δόσεις των ετών 2013−2015 (560.577,54 € Χ 3)
και ποσό 228.746,54 € από την τελευταία Η΄ δόση έτους
2016. Ο Δήμος Έδεσσας, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί
άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 331.831,00 €
ως Η΄ δόση έτους 2016.
2. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 4.541.077,28 €
προς το Ελληνικό Δημόσιο (στο οποίο συμπεριλαμβάνε−
ται ποσό οφειλής 56.432,60 € του πρώην Δήμου Αιανής
και ποσό ύψους 70.556,86 από οφειλή προς το Τ.Π.Δ.Υ.
που έχει βεβαιωθεί στην οικεία Δ.Ο.Υ.), β) 66.990,00 €
προς το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων
(Τ.Π.Δ.Υ.), Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών & Κοινοτικών
Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), γ) 1.629.108,40 € προς το Ταμείο
Υγείας Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)
Ν. Κοζάνης και δ) 392.267,08 € προς το Ταμείο Επι−
κουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.),
Τομέας ΤΑΔΚΥ, του Δήμου Κοζάνης Ν. Κοζάνης, ήτοι
συνολικό ποσό 6.629.442,76 € με τα συνολικά προβλεπό−
μενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009
(Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε
αυτόν το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού
806.287,75 € [1.583.878,72 € − (259.196,99 € Χ 3)], οι Ε΄, ΣΤ΄
και Ζ΄ δόσεις των ετών 2013−2015 (1.583.878,72 € Χ 3) και
ποσό 1.071.518,85 € από την τελευταία Η΄ δόση έτους
2016. Ο Δήμος Κοζάνης, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί
άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 512.359,87 €
ως Η΄ δόση έτους 2016.
3. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 574.887,58 €
προς το Ελληνικό Δημόσιο β) 8.444,80 € προς το Ταμείο
Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, Τομέα Πρόνοιας Δημο−
τικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), γ) 16.473,19 €
προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων
Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.), Τομέας ΤΑΔΚΥ, δ) 45.509,80 €
προς τον Ο.Π.Α.Δ. (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) Ν. Λέσβου και ε) 2.682,24 €
προς το Ι.Κ.Α. Παρ/μα Καλλονής, του Δήμου Λέσβου Ν.
Λέσβου, ήτοι συνολικό ποσό 647.997,61 €, με τα συνολικά
προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του
ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου, στο Δήμο
Λέσβου, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψη−
φισμός, θα του αποδοθεί ως υπόλοιπο της Δ΄ δόσης
έτους 2012 το ποσό των 535.398,38 € [2.324.673,39 €
− (380.425,80 € Χ 3) − 647.997,61 €], ενώ οι επόμενες
δόσεις θα καταβληθούν κανονικά.
4. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 376.583,26 €
προς το Ι.Κ.Α. Υποκ/μα Ξάνθης, και β) 788.035,84 € προς
το Ελληνικό Δημόσιο, του Δήμου Τοπείρου Ν. Ξάν−
θης, ήτοι συνολικό ποσό 1.164.619,10 €, με τα συνολικά
προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του
ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος
Τοπείρου, δεν δικαιούται άλλο ποσό από τα ανωτέρω
έσοδα, ήτοι υπόλοιπο Δ΄ δόσης 131.481,94 € [258.284,29 €
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− (42.267,45 € Χ 3)] και (258.284,29 € Χ 4 δόσεις), ενώ
απομένει ποσό 1.240.421,50 € κύριας οφειλής προς το
Ελληνικό Δημόσιο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα
στο άρθρο 34 της παρούσας.
5. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 4.986.720,07 €
προς το Ι.Κ.Α. Υποκ/μα Πειραιά του Δήμου Κορυδαλλού
Ν. Αττικής, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατά−
ξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του.
Ως εκ τούτου δεν δικαιούται άλλο ποσό από τα ανωτέρω
έσοδα, ήτοι υπόλοιπο Δ΄ δόσης 562.985,51 € [1.105.933,64 €
− (180.982,71 € Χ 3)] και από τις υπόλοιπες δόσεις
(1.105.933,64 € Χ 4), ενώ απομένει ποσό 205.078,19 €
κύριας οφειλής προς το Ι.Κ.Α.. Κατά τα λοιπά ισχύουν
τα οριζόμενα στο άρθρο 34 της παρούσας.
6. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 999.423,24 €
προς τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημο−
σίου (Ο.Π.Α.Δ.)(Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου Αγίας Βαρβάρας Ν.
Αττικής, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατά−
ξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του.
Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο
της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 261.995,51 € [514.666,25 €
− (84.223,58 € Χ 3)], η Ε΄ δόση και ποσό 222.761,48 € από
την ΣΤ΄ δόση. Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, εφόσον δεν
πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό
των 291.904,77 € ως ΣΤ΄ δόση, ενώ οι επόμενες δόσεις
θα αποδοθούν κανονικά.
7. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 7.297.121,69 €
προς το Ελληνικό Δημόσιο του Δήμου Θεσσαλονίκης
Ν. Θεσσαλονίκης, με τα συνολικά προβλεπόμενα από
τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53)
έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το
υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 2.879.555,47 €
[5.656.623,88 € − (925.689,47 € Χ 3)], και ποσό 4.417.566,22 €
από την Ε΄ δόση. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, εφόσον δεν
πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό
των 1.239.057,66 € ως Ε΄ δόση, ενώ οι επόμενες δόσεις
θα αποδοθούν κανονικά.
8. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 86.717,34 € προς
το Ελληνικό Δημόσιο του Δήμου Μαλεβιζίου Ν. Ηρακλεί−
ου, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις
του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως
εκ τούτου, ο Δήμος Μαλεβιζίου, εφόσον δεν πραγμα−
τοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των
176.012,01 € ως υπόλοιπο της Δ΄ δόσης [516.107,82 € −
(84.459,49 € Χ 3) – 86.717,34 €], ενώ οι επόμενες δόσεις
θα αποδοθούν κανονικά.
9. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 97.978,40 € προς
το Ελληνικό Δημόσιο του Δήμου Μυλοποτάμου Ν. Ρεθύ−
μνης, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις
του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως
εκ τούτου, ο Δήμος Μυλοποτάμου, εφόσον δεν πραγ−
ματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των
98.421,68 € ως υπόλοιπο της Δ΄ δόσης [385.810,00 € −
(63.136,64 € Χ 3) − 97.978,40 €], ενώ οι επόμενες δόσεις
θα αποδοθούν κανονικά.
10. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 17.126,43 €
προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 111.805,54 € προς το
Ι.Κ.Α. Υποκ/μα Διδυμοτείχου, του Δήμου Διδυμοτείχου
Ν. Έβρου, ήτοι συνολικό ποσό 128.931,97 €, με τα συνο−
λικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27
του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου, ο
Δήμος Διδυμοτείχου, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλ−
λος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 119.162,53 € ως

υπόλοιπο της Δ΄ δόσης [487.359,02 € − (79.754,84 € Χ 3)
− 128.931,97 €], ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν
κανονικά.
11. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 109.132,58 €
προς το Ι.Κ.Α. Υποκ/μα Αξιούπολης, του Δήμου Παιο−
νίας Ν. Κιλκίς, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις
διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσο−
δά του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Παιονίας, εφόσον δεν
πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό
των 279.130,19 € ως υπόλοιπο της Δ΄ δόσης [762.706,75 €
− (124.814,66 € Χ 3) − 109.132,58 €), ενώ οι επόμενες δόσεις
θα αποδοθούν κανονικά.
12. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 472.358,30 €
προς τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημο−
σίου (Ο.Π.Α.Δ.) (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου Βύρωνα Ν. Αττικής,
με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του
άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τού−
του, ο Δήμος Βύρωνα, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλ−
λος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 27.921,83 € ως
υπόλοιπο της Δ΄ δόσης [982.754,65 € − (160.824,84 € Χ 3)
− 472.358,30 €), ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν
κανονικά.
13. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 478.365,21 €
προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 13.025,93 € προς το
Ι.Κ.Α. Μεσσήνης, του Δήμου Μεσσήνης Ν. Μεσσηνί−
ας, ήτοι συνολικό ποσό 491.391,14 €, με τα συνολικά
προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του
ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδί−
δονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012
ποσού 350.356,12 € [688.242,64 € − (112.628,84 € Χ 3)] και
ποσό 141.035,02 € από την Ε΄ δόση. Ο Δήμος Μεσσήνης,
εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα
λάβει το ποσό των 547.207,62 € ως Ε΄ δόση, ενώ οι
επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.
14. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 821.428,34 €
προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 373.762,96 € προς το
Ι.Κ.Α. Υποκ/μα Ν. Φιλαδέλφειας, του Δήμου Μεταμόρφω−
σης Ν. Αττικής, ήτοι συνολικό ποσό 1.195.191,30 €, με τα
συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου
27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν
αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους
2012 ποσού 218.214,99 € [428.663,40 € − (70.149,47 € Χ 3)],
η Ε΄ και η ΣΤ΄ δόση, καθώς και ποσό 119.649,51 € από την
Ζ΄ δόση. Ο Δήμος Μεταμόρφωσης, εφόσον δεν πραγμα−
τοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των
309.013,89 € ως Ζ΄ δόση, ενώ η τελευταία Η΄ δόση θα
αποδοθεί κανονικά.
15. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 816.333,74 €
προς το Ελληνικό Δημόσιο β) 221.164,53 € προς το Τα−
μείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, Τομέα Πρόνοι−
ας Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.),
γ) 338.751,45 € προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλι−
σης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.), Τομέας ΤΑΔΚΥ,
δ) 245.290,78 € προς το Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) Τρικά−
λων, ε) 1.290.320,69 € προς τον Ο.Π.Α.Δ. Τρικάλων και
στ) 3.515.432,98 € προς το Ι.Κ.Α. Τρικάλων του Δήμου
Τρικκαίων Ν. Τρικάλων, ήτοι συνολικό ποσό 6.427.294,17 €,
με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του
άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ
τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Δ΄
δόσης έτους 2012 ποσού 745.478,86 € [1.464.425,17 € −
(239.648,77 € Χ 3)], οι Ε΄, ΣΤ΄ και Ζ΄ δόσεις των ετών
2013−2015 (1.464.425,17 € Χ 3) και ποσό 1.288.539,80 € από
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την τελευταία Η΄ δόση έτους 2016. Ο Δήμος Τρικκαίων,
εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα
λάβει το ποσό των 175.885,37 € ως Η΄ δόση έτους 2016.
16. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 1.044.094,24 €
προς το Ι.Κ.Α. Υποκ/μα Ασπροπύργου, του Δήμου Ασπρο−
πύργου Ν. Αττικής, με τα συνολικά προβλεπόμενα από
τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53)
έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το
υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 247.576,64 €
[486.341,69 € − (79.588,35 € Χ 3)], η Ε΄ δόση, καθώς και
ποσό 310.175,91 € από την ΣΤ΄ δόση. Ο Δήμος Ασπροπύρ−
γου, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός,
θα λάβει το ποσό των 176.165,78 € ως ΣΤ΄ δόση, ενώ οι
επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.
17. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 26.331,38 €
προς το Ελληνικό Δημόσιο β) 5.126,70 € προς το Ταμείο
Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, Τομέα Πρόνοιας Δημο−
τικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), γ) 13.179,33 €
προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων
Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.), Τομέας ΤΑΔΚΥ, δ) 49.844,45 €
προς τον Ο.Π.Α.Δ. Ευβοίας και ε) 1.345,90 € προς το Ι.Κ.Α.
Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού Ν. Ευβοίας, ήτοι
συνολικό ποσό 95.827,76 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα
από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53)
έσοδά του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Ιστιαίας − Αιδηψού,
εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα
λάβει το ποσό των 148.658,26 € ως υπόλοιπο της Δ΄
δόσης [480.270,45 € − (78.594,81 € Χ 3) − 95.827,76 €), ενώ
οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.
18. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 16.943,22 € προς
το Ελληνικό Δημόσιο του Δήμου Άνδρου Ν. Κυκλάδων,
με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του
άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τού−
του, ο Δήμος Άνδρου, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλ−
λος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 134.388,50 € ως
υπόλοιπο της Δ΄ δόσης [297.277,34 € − (48.648,54 € Χ 3)
− 16.943,22 €], ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν
κανονικά.
19. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 124.586,04 €
προς το Ελληνικό Δημόσιο β) 10.591,11 € προς το Ταμείο
Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, Τομέα Πρόνοιας Δημο−
τικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), γ) 19.181,02 €
προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων
Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.), Τομέας ΤΑΔΚΥ, δ) 69.436,72 €
προς τον Ο.Π.Α.Δ. Μαγνησίας και ε) 77.779,80 € προς
το Ι.Κ.Α. Βόλου του Δήμου Νοτίου Πηλίου Ν. Μαγνησί−
ας, ήτοι συνολικό ποσό 301.574,69 €, με τα συνολικά
προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του
ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδί−
δονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012
ποσού 151.849,37 € [298.294,25 € − (48.814,96 € Χ 3)] και
ποσό 149.725,32 € από την Ε΄ δόση. Ο Δήμος Νοτίου Πη−
λίου, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός,
θα λάβει το ποσό των 148.568,93 € ως Ε΄ δόση, ενώ οι
επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.
20. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 109.909,59 €
προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 813.692,28 € προς το
Ι.Κ.Α. Ηρακλείου, του Δήμου Γόρτυνας Ν. Ηρακλείου, ήτοι
συνολικό ποσό 923.601,87 €, με τα συνολικά προβλεπόμε−
να από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄
53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν
το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 229.512,97 €
[450.857,29 € − (73.781,44 € Χ 3)], η Ε΄ δόση, καθώς και
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ποσό 243.231,61 € από την ΣΤ΄ δόση. Ο Δήμος Γόρτυνας,
εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα
λάβει το ποσό των 207.625,68 € ως ΣΤ΄ δόση, ενώ οι
επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.
21. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 2.076,14 €
προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 49.587,92 € προς το
Ι.Κ.Α. Μελιγαλά, του Δήμου Οιχαλίας Ν. Μεσσηνίας, ήτοι
συνολικό ποσό 51.664,06 €, με τα συνολικά προβλεπό−
μενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009
(Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Οιχαλίας,
εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα
λάβει το ποσό των 153.569,44 € ως υπόλοιπο της Δ΄
δόσης [403.162,49 € − (65.976,33 € Χ 3) − 51.664,06 €), ενώ
οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.
22. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 225.019,98 €
προς το Ελληνικό Δημόσιο, β) 8.302,49 € προς το Ταμείο
Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, Τομέα Πρόνοιας Δημο−
τικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), γ) 19.427,39
€ προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων
Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.), Τομέας ΤΑΔΚΥ, δ) 13.091,14 €
προς το Ε.Τ.Α.Α., ε) 134.948,05 € προς τον Ο.Π.Α.Δ. Αγίου
Νικολάου και στ) 116.309,01 € προς το Ι.Κ.Α. Αγίου Νικο−
λάου, του Δήμου Αγίου Νικολάου Ν. Λασιθίου, ήτοι συ−
νολικό ποσό 517.098,06 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα
από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53)
έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε αυτόν το
υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 290.422,10 €
[570.507,71 € − (93.361,87 € Χ3)] και ποσό 226.675,96 €
από την Ε΄ δόση. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, εφόσον δεν
πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό
των 343.831,75 € ως Ε΄ δόση, ενώ οι επόμενες δόσεις θα
αποδοθούν κανονικά.
23. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 1.964.659,03 €
προς το Ι.Κ.Α. Περάματος, του Δήμου Περάματος Ν. Ατ−
τικής, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις
του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ
τούτου, ο Δήμος Περάματος, δεν δικαιούται άλλο ποσό
από τα ανωτέρω έσοδα [υπόλοιπο Δ΄ δόσης 435.713,75 €
− (71.303,24 € Χ 3) και (435.713,75 € Χ 4 δόσεις)], ενώ
απομένει ποσό 3.212.696,05 € κύριας οφειλής προς το
Ι.Κ.Α. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο
34 της παρούσας.
24. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 332.684,91 €
προς το Ελληνικό Δημόσιο, β) 2.954.397,15 € προς το
Ι.Κ.Α. Αθηνών και γ) 2.631.661,77 € προς το Ι.Κ.Α. Αχαρνών,
του Δήμου Αχαρνών Ν. Αττικής, ήτοι συνολικό ποσό
5.918.743,83 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις
διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά
του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Αχαρνών, δεν δικαιούται
άλλο ποσό από τα ανωτέρω έσοδα [υπόλοιπο Δ΄ δό−
σης 1.312.633,92 € − (214.808,59 € Χ 3)] και (1.312.633,92
€ Χ 4 δόσεις), ενώ απομένει υπόλοιπο κύριας οφειλής
3.970.136,93 € προς το Ι.Κ.Α. Αχαρνών. Κατά τα λοιπά
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 34 της παρούσας.
25. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 227.168,45 €
προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 5.318,67 € προς το Ι.Κ.Α.
Λιμένα Χερσονήσου, του Δήμου Χερσονήσου Ν. Ηρα−
κλείου, ήτοι συνολικό ποσό 232.487,12 €, με τα συνολικά
προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του
ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος
Χερσονήσου, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμ−
ψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 39.647,70 € ως υπόλοιπο
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της Δ΄ δόσης [534.584,00 € − (87.483,06 € Χ 3) − 232.487,12 €],
ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.
26. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 77.106,37 € προς
το Ι.Κ.Α. Κω, του Δήμου Νισύρου Ν. Δωδεκανήσου, με τα
συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου
27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν
αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους
2012 ποσού 39.569,99 € [77.731,64 € − (12.720,55 € Χ 3)] και
ποσό 37.536,38 € από την Ε΄ δόση. Ο Δήμος Γόρτυνας,
εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα
λάβει το ποσό των 40.195,26 € ως Ε΄ δόση, ενώ οι επό−
μενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.
27. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 74.765,70 €
προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 152.556,54 € προς το
Ι.Κ.Α. Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού Ν. Μαγνησίας, ήτοι
συνολικό ποσό 227.322,24 €, με τα συνολικά προβλεπό−
μενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009
(Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Αλμυρού,
εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα
λάβει το ποσό των 4.608,02 € ως υπόλοιπο της Δ΄ δόσης
[455.605,82 € − (74.558,52 € Χ 3) – 227.322,24 €], ενώ οι
επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.
28. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 441.365,62 €
προς το ΤΥΔΚΥ, β) 29.658.53 € προς το Ε.Τ.Α.Α. (ΤΣΜΕΔΕ)
και γ) 43.555,94 € προς το ΤΑΔΚΥ−ΤΕΑΔΥ, του Δήμου
Κερατσινίου – Δραπετσώνας Ν. Αττικής, ήτοι συνολικό
ποσό 514.580,09 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από
τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσο−
δά του. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Κερατσινίου − Δραπετσώ−
νας, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός,
θα λάβει το ποσό των 233.068,11 € ως υπόλοιπο της Δ΄
δόσης [1.468.686,65 € − (240.346,15 € Χ 3) – 514.580,09 €),
ενώ οι επόμενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.
29. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 31.166,37 €
προς το Τ.Π.Δ.Κ.Υ., β) 578.957,07 € προς τον Ο.Π.Α.Δ. και
γ) 143.908,80 € προς το Τ.Α.Δ.Κ.Υ., του Δήμου Φυλής Ν.
Αττικής, ήτοι συνολικό ποσό 754.032,24 €, με τα συνο−
λικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27
του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν
αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους
2012 ποσού 347.368,89 € [682.374,51 € − (111.668,54 € Χ 3)]
και ποσό 406.663,35 € από την Ε΄ δόση. Ο Δήμος Φυλής,
εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα
λάβει το ποσό των 275.711,16 € ως Ε΄ δόση, ενώ οι επό−
μενες δόσεις θα αποδοθούν κανονικά.
30. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 6.877.115,51 €
προς το Ελληνικό Δημόσιο (συμπεριλαμβανομένου του
ποσού των 6.465.637,54 € που αφορά κρατήσεις υπέρ
δημοσίου και ασφαλιστικών ταμείων, που δεν έχουν
αποδοθεί από το έτος 1998 έως τον Ιούνιο του 2011), β)
21.370,80 προς το Τ.Π.Δ.Υ., Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων
ΝΠΔΔ, γ) 33.191,09 € προς τον Ο.Π.Α.Δ. Ν. Λάρισας, δ)
2.976,42 € προς το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλή−
λων, Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλή−
λων (Τ.Π.Δ.Κ.Υ.), ε) 7.064,69 € προς το Ταμείο Επικουρικής
Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.), Τομέας
ΤΑΔΚΥ, στ) 110.005,39 € προς το Ταμείο Πρόνοιας Δη−
μοσίων Υπαλλήλων, Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλή−
λων, ζ) 133.134,48 € προς το Τ.Ε.Α.Δ.Υ και η) 109.946,48 €
προς το Μ.Τ.Π.Υ., του Δήμου Λαρισαίων Ν. Λαρίσης, ήτοι
συνολικό ποσό 7.294.804,86 €, με τα συνολικά προβλεπό−
μενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009
(Α΄ 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδονται σε
αυτόν το υπόλοιπο της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού

1.171.120,57 € [2.300.559,46 € − (376.479,63 € Χ 3)], οι Ε΄
και ΣΤ΄ δόσεις των ετών 2013−2014 (2.300.559,46 € Χ 2)
και ποσό 1.522.565,37 € από την Ζ΄ δόση έτους 2015. Ο
Δήμος Λαρισαίων, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος
συμψηφισμός, θα λάβει το ποσό των 777.994,09 € ως Ζ΄
δόση, ενώ η τελευταία Η΄ δόση θα αποδοθεί κανονικά.
31. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής α) 1.156.739,40 €
προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 543.475,36 € συνο−
λικά προς το Ι.Κ.Α. Διδυμοτείχου και το Ι.Κ.Α. Σουφλί−
ου, του Δήμου Σουφλίου Ν. Έβρου, ήτοι συνολικό ποσό
1.700.214,76 €, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις δια−
τάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά του.
Ως εκ τούτου, δεν αποδίδονται σε αυτόν το υπόλοιπο
της Δ΄ δόσης έτους 2012 ποσού 234.507,71 [460.668,98 € −
(75.387,09 € Χ 3)], οι Ε΄, ΣΤ΄ και Ζ΄ δόσεις των ετών
2013−2015 (460.668,98 € Χ 3) και ποσό 83.700,11 € από
την τελευταία Η΄ δόση έτους 2016. Ο Δήμος Σουφλίου,
εφόσον δεν πραγματοποιηθεί άλλος συμψηφισμός, θα
λάβει το ποσό των 376.968,87 € ως Η΄ δόση έτους 2016.
32. Ο συμψηφισμός των ανωτέρω ποσών γίνεται σε
βάρος του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών,
που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων
για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών»
(Νο 158) και αφορούν αποδόσεις προς τους ανωτέρω
Δήμους, που αντιστοιχούν σε μέρος ή το σύνολο αυτών,
για τα έτη 2012−2016 και προς εξόφληση των πάσης
φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 27 ν. 3756/2009. Τα ποσά
στους δικαιούχους φορείς, αποδίδονται με μηνιαίες χρη−
ματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όχι κατ’ ανάγκη
ισόποσες, οι οποίες εκδίδονται αμέσως μετά την πίστω−
ση, κατόπιν ενεργειών της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού
Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του ιδίου Υπουργείου, του παραπάνω
λογαριασμού με τα ανάλογα ποσά. Με την κοινοποίηση
των παραπάνω αποδόσεων, οι Δήμοι προβαίνουν σε
αντίστοιχες εγγραφές εξόφλησης των οφειλών.
33. Ο σκοπός της διάθεσής των ποσών, που θα κατα−
νεμηθούν στους δήμους ως υπόλοιπα των δόσεων που
δικαιούνται, θα καθορισθεί με τις αντίστοιχες αποφά−
σεις απόδοσης σε αυτούς των εσόδων του άρθρου 27
του ν. 3756/2009.
34. Εάν για οποιοδήποτε αιτία, το ποσό που συμψη−
φίζεται με την παρούσα, διαφέρει από το ποσό της κύ−
ριας οφειλής που αρχικά βεβαιώθηκε από το δικαιούχο
φορέα ή το δήμο, ή συμψηφίζεται ποσό που δεν έχει
βεβαιωθεί, η διαφορά στην περίπτωση που αυτό δεν
επαρκεί καλύπτεται από τον δήμο, έως την 31.12.2016,
ενώ στην αντίθετη περίπτωση κρατείται στην οικεία
Δ.Ο.Υ. ή το Ασφαλιστικό Ταμείο και συμψηφίζεται άμεσα
μερίμνει αυτών, με επόμενη οφειλή ληξιπρόθεσμη ή μη
του δήμου. Στην περίπτωση όπου ο δήμος δεν δύνα−
ται να καταβάλλει τη διαφορά, τότε το συνολικό ποσό
της οφειλής προς τον αντίστοιχο δικαιούχο, υπολογί−
ζεται κανονικά με τους τυχόν βεβαιωμένους πρόσθε−
τους φόρους και πρόστιμα, καθώς και προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις,
δεδομένου ότι το ποσό της κύριας αυτής οφειλής δεν
εξοφλείται στο σύνολό του, όπως ορίζουν ρητά οι δια−
τάξεις της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της από 30.4.2012
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων
εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012,
4051/2012 και 4071/2012» (ΦΕΚ 103 Α΄).

ΑΔΑ: ΒΕΑΣ4691ΩΓ-Α4Λ
50217

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
35. Υπό την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγρά−
φου και τυχόν ειδικότερων διατάξεων, οι δήμοι, που οι
οφειλές τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφα−
λιστικά Ταμεία ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση,
είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, για τις
οφειλές που ρυθμίζονται με την παρούσα.
36. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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