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Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1248/02-02-2022 Αναφορά

Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 39780  
ΕΞ 2022/24-03-2022 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας 
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στην περίπτωση που οι οικονομικές υποχρεώσεις προς τους δήμους επιβαρύνονται με 
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, αυτές δύναται να διαγράφονται με απόφαση δημοτικού 
συμβουλίου, όπως προβλέπεται σχετικά στην παρ. 3 του άρθρου 174 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114): 
«Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή 
κοινοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις 
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται α)... β) σε 
οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας γ)......».

Αναφορικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, με την παρ. 4 του 
άρθρου 167 του 3463/2006, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), 
«Ειδικότερες διατάξεις νόμου και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες αποφάσεις περί 
παράτασης της προθεσμίας ή αναστολής της καταβολής χρεών προς το Δημόσιο λόγω εξαιρετικών 
περιστάσεων εφαρμόζονται αναλογικά και για τις οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά 
πρόσωπα αυτών.».

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 82 του από 24.9/20.10.1958 β.δ/τος (Α΄ 171), 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4566/2018 (Α΄ 175) προβλέπεται ότι: «α. Ακίνητα τα 
οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 
προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς 
καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, απαλλάσσονται από 
τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού του άρθρου 1 του ν. 25/1975, το φόρο 
ηλεκτροδοτούμενων χώρων του άρθρου 10 του ν.1080/1980 και το τέλος ακίνητης περιουσίας του 
άρθρου 24 του ν. 2130/1993 για όσο χρονικό διάστημα αυτά είναι μη κατοικήσιμα και ως εκ τούτου 
δεν χρησιμοποιούνται…».

Από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προβλέπονται απαλλαγές και διευκολύνσεις, ενώ 
παρέχεται περαιτέρω ευχέρεια στους δήμους να προχωρήσουν σε ενέργειες προς την κατεύθυνση 
της ανακούφισης των επιχειρήσεων, που πλήττονται από έντονα καιρικά φαινόμενα, φυσικές 
καταστροφές και άλλα απρόβλεπτα γεγονότα ανωτέρας βίας, αξιολογώντας σε κάθε περίπτωση τις 
τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες καθώς και την οικονομική κατάσταση του ίδιου του δήμου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩTΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
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