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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 31143 (1)
 Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημό−

σιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τροποποίηση της 
υπ’αριθμ. 46683/20.11.2013 (3186 Β΄) όμοιας Απόφασης

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 30.04.2012 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 άρθρου 10 του ν.4071/2012 «Ρυθ−
μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄85).

4. 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».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 31.12.2012 Πρά−
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγό−
ντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτε−
ρικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενι−
κής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργείου 
Επικρατείας» (Α΄ 256), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4147/2013 (Α΄98).

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 
του v. 4257/2014 «Επείγουσες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (Α΄ 194) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

8. 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 €.

9. 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.

10. 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 έγγραφο 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.

11. Την υπ’ αριθμ. 27/16.03.2011 ομόφωνη απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ που διαβιβάσθηκε 
στο Υπουργείο μας με το υπ’ αριθμ. 605/954/17.03.2011 

28389



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28391

7. Εάν για οποιοδήποτε αιτία, το ποσό που συμψη−
φίζεται με την παρούσα, διαφέρει από το ποσό της 
κύριας οφειλής που αρχικά βεβαιώθηκε από το δικαι−
ούχο φορέα ή το δήμο, ή εάν 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 μεριμνεί αυτών, με επόμενη οφειλή ληξιπρόθε−
σμη ή μη του δήμου. Στην περίπτωση που ο δήμος δεν 
δύναται να καταβάλλει τη διαφορά, τότε το συνολικό 
ποσό της οφειλής προς τον αντίστοιχο δικαιούχο υπο−
λογίζεται κανονικά με τους τυχόν βεβαιωμένους πρό−
σθετους φόρους και πρόστιμα, καθώς και προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, 
δεδομένου ότι το ποσό της κύριας αυτής οφειλής δεν 
εξοφλείται στο σύνολο 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΄).

8. Υπό την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου 
και τυχόν ειδικότερων διατάξεων, οι δήμοι, που οι οφει−
λές τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά 
Ταμεία ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, είναι 
φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, για τις οφειλές 
που ρυθμίζονται με την παρούσα.

9. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα 11 Αυγούστου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 28309/1871 (2)
Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 18586/698/2000 (ΦΕΚ Β΄ 411/

29−3−2000) και 10852/715/2014 (ΦΕΚ Β΄ 1466/5−6−2014) 
αποφάσεων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98),

β. του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Με−
ταφορών και Επικοινωνιών» (Α΄ 263) όπως ισχύει,

γ. του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 118/2013 
(ΦΕΚ Α΄ 152),

δ. της υπ’ αριθμ. 329/3−7−2013 (ΦΕΚ Β΄ 1655/4−7−2013) 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου»,

ε. τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1108/1980 (Α΄304), 
όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο α του άρ−
θρου 45 του Ν. 2773/1999 (Α΄286) «Απελευθέρωση της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας − Ρύθμιση θεμάτων ενερ−
γειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις»,

στ. της υπ’ αριθμ. 18586/698/2000 απόφασης «Καθορι−
σμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού 
με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγρα−
ερίου (UPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων και 
όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφο−
ρίας αυτών» (ΦΕΚ Β΄ 411/29−3−2000) όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. οικ. 42096/5050/2013 απόφαση (ΦΕΚ 
Β΄ 2269/12−9−2013) και ισχύει,

ζ. της υπ’ αριθμ. 10852/715/2014 απόφασης «Καθορισμός 
τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον 
οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου 
φυσικού αερίου (CNG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχη−
μάτων και όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς 
κυκλοφορίας αυτών» (ΦΕΚ Β΄ 1466/5−6−2014).

2. Τα γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10852/715/2014

απόφασης (CNG) όπως ισχύει.

Στο τέλος του άρθρου 12 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η συμπλήρωση στην άδεια κυκλοφορίας στη θέση 

«ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ» και του φυσικού αερίου γίνεται σε 
νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας χωρίς να απαιτείται η 
καταβολή τέλους για τη συμπλήρωση αυτή.»

Άρθρο 2
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 18586/698/2000

απόφασης (LPG) όπως ισχύει:

1. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 10 προστίθεται 
παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Η συμπλήρωση στην άδεια κυκλοφορίας στη θέση 
«ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ» και του υγραερίου γίνεται σε νέο 
έντυπο άδειας κυκλοφορίας χωρίς να απαιτείται η κα−
ταβολή τέλους για τη συμπλήρωση αυτή.»

2. Μετά το άρθρο 9 προστίθεται άρθρο 9Α ως εξής:

«Άρθρο 9Α
Χρήση Μεταχειρισμένων Εξαρτημάτων

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται και στην περίπτω−
ση τοποθέτησης μεταχειρισμένων εξαρτημάτων για την 
κίνηση των οχημάτων με υγραέριο στην περίπτωση που 
τόσο τα εξαρτήματα όσο και τα οχήματα από τα οποία 
απεγκαθίσταται και επανεγκαθίσταται αυτά, έχουν κοι−
νό ιδιοκτήτη.»

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ




