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ΘΕΜΑ: Εφαρµογή διατάξεων του Ν.3536/2007 επί οικονοµικών θεµάτων των 

Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού. 

 

 

Σας πληροφορούµε ότι στο Φ.Ε.Κ. 42/Α΄/23.2.2007 δηµοσιεύτηκε ο Νόµος 

3536/2007 «Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών 

ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης», µε διατάξεις του οποίου ρυθµίζεται σειρά οικονοµικών θεµάτων 

που αφορούν στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και στους Συνδέσµους αυτών. Επί των 

διαλαµβανοµένων σ� αυτόν σχετικών ρυθµίσεων, σας επισηµαίνουµε τα ακόλουθα:  

 

Αναδιατυπώσεις άρθρων του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων 

 



(άρθρο 22, παρ. 4) 

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4,  του άρθρου 22 ν. 3536/2007 

αναδιατυπώνονται οι παράγραφοι 8, 9 και 10 του άρθρου 212 του Κώδικα ∆ήµων & 

Κοινοτήτων, προκειµένου να διορθωθεί η παραποµπή στην επιτροπή του άρθρου 186, 

(ορθό 150 άρθρο), η οποία είχε τεθεί εκ παραδροµής, λαµβανοµένου υπόψη ότι η 

επιτροπή του άρθρου 186 είναι εκτιµητική και αρµόδια για τον καθορισµό του 

τιµήµατος των απ� ευθείας εκποιουµένων δηµοτικών ή κοινοτικών ακινήτων, καθώς και 

της οφειλόµενης αποζηµίωσης της παρ. 2 του άρθρου 213.  

 

 

 

(άρθρο 22, παρ. 8) 

 

Στο άρθρο 274  του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι η 

απόφαση του Νοµάρχη που προβλέπεται από το άρθρο 5 του Ν. 1894/1990 για τη 

µεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας των δηµοσίων σχολείων της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στους ∆ήµους ή στις Κοινότητες, εκδίδεται εντός 

αποκλειστικής προθεσµίας τριών µηνών από τη δηµοσίευση του Κώδικα. Ωστόσο, η 

διάταξη αυτή, σύµφωνα µε το άρθρο τέταρτο του Κώδικα, τέθηκε σε ισχύ από 1.1.2007, 

µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται αντίφαση (έκδοση αποφάσεων του Νοµάρχη εντός 

τριµήνου από τη δηµοσίευση του Κώδικα και θέση της διάταξης σε ισχύ από 1.1.2007). 

Με τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 22, η φράση «από τη δηµοσίευση του 

παρόντος» αντικαθίσταται από τη φράση «από τη θέση του παρόντος σε ισχύ». 

 

 

 

     Ρύθµιση οφειλών υπέρ ΟΤΑ α΄ βαθµού, από τέλη ή δικαιώµατα 

ύδρευσης και αποχέτευσης 

(άρθρο 23, παρ.2)  

 

    
Προκειµένου να αντιµετωπισθεί το ζήτηµα της αδυναµίας πολλών 

οφειλετών να εκπληρώσουν συσσωρευµένες υποχρεώσεις τους προς τους 



δήµους και τις κοινότητες, που απορρέουν από τα τέλη ή δικαιώµατα 

ύδρευσης και αποχέτευσης και να καταστεί δυνατή η είσπραξη από τους 

Ο.Τ.Α οφειλοµένων ποσών σηµαντικού ύψους (ειδικά στις περιπτώσεις αυτών 

που η διαχείριση της  

ύδρευσης πρόκειται να ενταχθεί στην ΕΥΑΘ Α.Ε ή ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε), µε τις 

διατάξεις του άρθρου 23, παρ.2 ρυθµίζεται νοµοθετικά το θέµα των οφειλών 

που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες ως την έναρξη ισχύος του Ν. 3536/2007, 

δηλαδή την 23η Φεβρουαρίου 2007.  

Συγκεκριµένα παρέχεται η δυνατότητα στα δηµοτικά και κοινοτικά 

συµβούλια (∆.Σ - Κ.Σ) να εκδώσουν εντός δύο µηνών από τη δηµοσίευση του 

νόµου (δηλαδή µέχρι 23-4-2007), κανονιστική απόφαση, προκειµένου να 

καταστεί δυνατή η ρύθµιση και εξόφληση των συγκεκριµένων οφειλών, χωρίς 

τα τυχόν επιβληθέντα πρόστιµα και τις αναλογούσες προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής. Με την απόφαση καθορίζεται επίσης ο τρόπος 

καταβολής των βασικών οφειλών, µε δυνατότητα ορισµού εφάπαξ ή 

τµηµατικής εξόφλησης τους, σε µηνιαίες δόσεις που δεν µπορούν να 

υπερβαίνουν τις δώδεκα (12).  

Η απόφαση δεν εντάσσεται στις τοπικές κανονιστικές του άρθρου 79 

του Ν.3463/2006 (Κ.∆.Κ) και ως εκ τούτου για την έκδοσή της δεν απαιτείται  

εισήγηση της δηµαρχιακής επιτροπής, ούτε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 

των µελών του ∆.Σ ή Κ.Σ. ∆εδοµένου ωστόσο ότι πρόκειται για κανονιστική 

απόφαση επί οφειλών που απορρέουν από την επιβολή τελών ή δικαιωµάτων, 

ο τύπος δηµοσίευσής της διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 66 του β.δ 

της 24.9/20-10-19581.   

Η υπαγωγή των οφειλετών στις ευνοϊκές ρυθµίσεις του παρόντος γίνεται 

ύστερα από αίτηση που υποβάλει ο οφειλέτης προς το δήµο ή την κοινότητα, εντός 

εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης του δηµοτικού ή 

κοινοτικού συµβουλίου. Μαζί µε την αίτηση, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση του 

ΟΤΑ για το ποσό της οφειλής, καταβάλλεται και η πρώτη δόση (στις περιπτώσεις  
                                                
1 ∆ηµοσίευση ολόκληρου του κειµένου της απόφασης, συντελούµενη µε τοιχοκόλληση       
στο δηµοτικό ή κοινοτικό κατάστηµα, παρουσία δύο µαρτύρων, οι οποίοι 
συνυπογράφουν το αποδεικτικό δηµοσίευσης � βλ. σχετ. υπ� αριθµ. 49/2006 Εγκύκλιο 
µας 



που από την απόφαση προβλέπεται δυνατότητα τµηµατικής εξόφλησης των βασικών 

οφειλών), ενώ οι επόµενες καταβάλλονται ως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των 

επόµενων µηνών. Με δήλωση του ο οφειλέτης µπορεί να ζητήσει την εξόφληση της 

οφειλής σε µικρότερο αριθµό δόσεων από τον ορισθέντα µε την ανωτέρω απόφαση.  

Αν δεν καταβληθούν δύο συνεχείς µηνιαίες δόσεις, ο οφειλέτης χάνει το 

ευεργέτηµα της ρύθµισης αυτής και υποχρεούται στην καταβολή του υπολοίπου  

της οφειλής, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί κατά τη χρονική εκείνη στιγµή, µε βάση 

τα στοιχεία της βεβαίωσης πριν την υπαγωγή στη ρύθµιση.  

Στη ρύθµιση της ανωτέρω διάταξης µπορούν να υπαχθούν και ληξιπρόθεσµες 

οφειλές για τις οποίες εκκρεµούν προσφυγές ενώπιον των διοικητικών πρωτοδικείων 

κατά τη δηµοσίευση του ν.3536/2007 (23-2-2007), µε την προϋπόθεση ότι οι οφειλέτες 

θα παραιτηθούν από τις ασκηθείσες προσφυγές ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων. 

Τη δήλωση αυτή υποχρεούνται να την υποβάλλουν στον οικείο Ο.Τ.Α µαζί µε τη 

σχετική αίτηση για ρύθµιση των οφειλών.  

Στην περίπτωση που κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, η υπόθεση έχει 

συζητηθεί επί της ουσίας αλλά δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου, ο 

ενδιαφερόµενος µπορεί να υπαχθεί στη ρύθµιση, αλλά αυτό συνεπάγεται ότι δεν θα 

µπορεί πλέον να ρυθµίσει την οφειλή, βάσει του ενδεχοµένως ευνοϊκού, γι αυτόν, 

αποτελέσµατος, της προς έκδοση δικαστικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, δεν 

υποβάλλεται από πλευράς του οφειλέτη, δήλωση παραίτησης από το ένδικο µέσο της 

προσφυγής, αφού αυτή ήδη έχει εξετασθεί, αλλά γίνεται ρητή σχετική δήλωση στην 

αίτησή του, η οποία µπορεί να γίνει συµπληρωµατικά, στην περίπτωση που η αίτηση 

έχει ήδη υποβληθεί.  

Στην περίπτωση που εκκρεµεί προσφυγή κατά την έναρξη ισχύος του 

ανωτέρω νόµου και η σχετική απόφαση του δικαστηρίου εκδοθεί πριν την εκπνοή 

της χρονικής προθεσµίας που ορίζεται µε την ανωτέρω διάταξη (60 ηµέρες µετά την 

έκδοση της απόφασης του δηµοτικού / κοινοτικού συµβουλίου), ο οφειλέτης, 

δύναται µε αίτησή του, να υπαχθεί στη ρύθµιση της διάταξης. ∆υνατότητα υπαγωγής 

στη ρύθµιση έχουν και όσοι άσκησαν προσφυγές ενώπιον των αρµοδίων διοικητικών 

δικαστηρίων, οι οποίες κρίθηκαν απαράδεκτες και απορρίφθηκαν για τυπικούς 

λόγους.  

Τέλος στη ρύθµιση δεν µπορούν να υπαχθούν ληξιπρόθεσµες οφειλές από 

τέλη ή δικαιώµατα ύδρευσης και αποχέτευσης για τα οποία έχει εκδοθεί τελεσίδικη 

απόφαση ∆ικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθµού, έως και την 23η Φεβρουαρίου 2007, 



ακόµα και στην περίπτωση που εκκρεµεί αίτηση αναίρεσης της δικαστικής 

απόφασης. 

 

Ποσά που έχουν καταβληθεί για τις συγκεκριµένες οφειλές πριν από την 

έναρξη ισχύος του νόµου αυτού δεν επιστρέφονται ούτε συµψηφίζονται.  

   

 

∆εδοµένου του µεταβατικού χαρακτήρα της διάταξης του άρθρου 23, 

παρ.2, επισηµαίνεται ότι Ο.Τ.Α οφείλουν να γνωστοποιήσουν άµεσα και ευρέως, 

µε κάθε πρόσφορο τρόπο και µέσο, την έκδοση της απόφασής τους, ώστε να 

διασφαλισθεί η πλήρης και έγκαιρη ενηµέρωση όλων των  ενδιαφερόµενων 

πολιτών.  

 

 

 

 

Προσδιορισµός των υποχρεωτικών δαπανών των ΟΤΑ  

(άρθρο 23, παρ. 3) 

 

Με τη διάταξη αυτή, ορίζεται ρητά ότι τα έξοδα παράστασης και η 

αποζηµίωση των µελών συµβουλίων των τοπικών διαµερισµάτων, καθώς και των 

παρέδρων, περιλαµβάνονται στις υποχρεωτικές δαπάνες της περίπτωσης α΄ της παρ. 

1 του άρθρου 158 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006).  

Η ρητή αυτή αναφορά έχει ως στόχο την άρση τυχόν αµφιβολιών και την 

αποφυγή παρερµηνειών, κατά την εφαρµογή διατάξεων όπου απαιτείται η ακριβής 

οριοθέτηση των υποχρεωτικών δαπανών.  

 

 

 

Μεταφορά πιστώσεων 

(άρθρο 23, παρ. 4) 

 

Στην παρ. 2 του άρθρου 161 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, ορίζεται ότι 

κατά το τελευταίο τρίµηνο του οικονοµικού έτους επιτρέπεται να διατεθεί ποσοστό 



µέχρι 50% από τις πιστώσεις, που έχουν εγγραφεί για έργα που δεν έχουν εκτελεστεί 

και δεν µπορούν πια να εκτελεστούν στο διάστηµα που αποµένει, για την πληρωµή 

υποχρεωτικών δαπανών, µε αναµόρφωση του προϋπολογισµού.  

Με τη διάταξη της παρ. 4 του παρόντος νόµου, αποσαφηνίζεται ότι το κατά 

τα ανωτέρω διατιθέµενο ποσοστό δεν µπορεί να προέρχεται από πιστώσεις, οι 

οποίες προβλέπονται από τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Σ.Α.Τ.Α.). 

 

Υποβολή των αποφάσεων δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων περί 

αναµορφώσεων των προϋπολογισµών των ΟΤΑ, για έλεγχο νοµιµότητας 

(άρθρο 23, παρ. 5) 

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, συµπληρώνεται το άρθρο 162 του 

Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, ώστε να προβλέπεται ρητά ο έλεγχος, από τον 

Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, όχι µόνο του προϋπολογισµού των ΟΤΑ πρώτου 

βαθµού αλλά και των αναµορφώσεων αυτού.  

Ειδικότερα, ορίζεται ότι στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας 

υποβάλλονται για έλεγχο νοµιµότητας οι αποφάσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών 

συµβουλίων που αφορούν αναµορφώσεις των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α., 

συνοδευόµενες από τις εισηγήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών.  

Λόγω του ότι, µε τις αναµορφώσεις, τα οικεία συµβούλια συχνά καλούνται 

να θεραπεύσουν επείγουσες διαχειριστικές ανάγκες των ΟΤΑ, η προθεσµία που 

παρέχεται στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας για να ελέγξει τη νοµιµότητα των 

αποφάσεων (δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων), στην περίπτωση αυτή βραχύνεται και ορίζεται κατ� εξαίρεση σε δέκα 

(10) ηµέρες. 

Ο έλεγχος αυτός κρίνεται επιβεβληµένος καθώς µετά τις αναµορφώσεις, οι 

οποίες µπορεί να γίνονται είτε για την εγγραφή εκτάκτων εσόδων που δεν 

προβλέπονταν στον αρχικό προϋπολογισµό ή εσόδων το ύψος των οποίων 

υπερβαίνει τα αντίστοιχα ποσά που είχαν αρχικά προβλεφθεί, είτε για τη µεταφορά 

πιστώσεων από το αποθεµατικό ή από κωδικό σε κωδικό αριθµό, προκειµένου να 

δηµιουργηθούν νέες πιστώσεις ή να ενισχυθούν πιστώσεις που αποδείχθηκαν 

ανεπαρκείς, είναι δυνατό ο προϋπολογισµός, έτσι όπως διαµορφώνεται κατά τη 



διάρκεια του έτους, να διαφέρει σηµαντικά από αυτόν που είχε υποβληθεί στον 

Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας.  

Επιπλέον, ο έλεγχος από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας αποτελεί 

ουσιώδη τύπο του προϋπολογισµού των ΟΤΑ. Ο τύπος αυτός είναι επιβεβληµένο να 

τηρείται και στις αναµορφώσεις, καθώς οι σχετικές αποφάσεις που λαµβάνονται από 

το οικείο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο αποτελούν κατ�  

ουσία τροποποιήσεις της απόφασης του ίδιου οργάνου µε την οποία ψηφίζεται ο 

προϋπολογισµός. 

Τέλος, προσδιορίζεται το είδος της ευθύνης την οποία υπέχουν τα αρµόδια 

όργανα τα οποία ενεργούν κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων. Έτσι, τα 

όργανα αυτά υπέχουν, κατ� αναλογία µε τα οριζόµενα για τον προϋπολογισµό των 

ΟΤΑ, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων. 

 

    Ρυθµίσεις οικονοµικών θεµάτων Συνδέσµων ∆ήµων και 

Κοινοτήτων  

                                                (άρθρο 23, παρ. 6) 

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 23, αντικαθίσταται η 

παρ. 2 του άρθρου 249 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων και πλέον σε 

περίπτωση µη καταβολής των ετήσιων εισφορών, από τους ΟΤΑ � µέλη ενός 

Συνδέσµου έως  το τέλος του οικείου οικονοµικού έτους, αυτές µπορεί να 

παρακρατηθούν, εντός του επόµενου έτους, από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους των υπόχρεων ∆ήµων και Κοινοτήτων και να 

αποδοθούν απευθείας στο Σύνδεσµο, µε απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται 

µετά από πρόταση του Συνδέσµου κατόπιν απόφασης, που λαµβάνεται µε 

την  πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του διοικητικού 

συµβουλίου του ή µε οµόφωνη απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του, 

εφόσον έχει µεταβιβασθεί σε αυτήν η συγκεκριµένη αρµοδιότητα. 



Όλες οι ανωτέρω σχετικές πράξεις, θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο 

Υπουργείο µας, µέσω των οικείων Περιφερειών, το αργότερο έως το τέλος 

του τρίτου µηνός (31 Μαρτίου) του οικονοµικού έτους που εκδόθηκαν.  

Κατ� εξαίρεση, οι εισφορές των ΟΤΑ - µελών, µπορεί να 

παρακρατούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των υπόχρεων 

∆ήµων και Κοινοτήτων, εντός του τρέχοντος οικονοµικού έτους, µε απόφαση 

του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία 

εκδίδεται µετά από πρόταση του Συνδέσµου που θα συνοδεύεται είτε από 

απόφαση που λαµβάνεται µε την πλειοψηφία των τριών πέµπτων (3/5) του 

συνολικού αριθµού των µελών του  

διοικητικού συµβουλίου του  ή µε οµόφωνη απόφαση της εκτελεστικής 

επιτροπής του, εφόσον έχει µεταβιβασθεί σε αυτήν η συγκεκριµένη 

αρµοδιότητα.      

Ο Γενικός Γραµµατέας της οικείας Περιφέρειας, αφού ελέγξει τη 

νοµιµότητα των παραπάνω αποφάσεων των διοικητικών συµβουλίων ή 

της εκτελεστικής επιτροπής των Συνδέσµων για την παρακράτηση των 

εισφορών, εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη το αργότερο εντός ενός 

µηνός από την περιέλευσή  τους σε αυτόν.  

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι οι κατά τα ανωτέρω αποφάσεις 

παρακράτησης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης, αφορούν µόνο στις µη καταβαλλόµενες εισφορές, του 

αµέσως προηγούµενου οικονοµικού έτους και κατ� εξαίρεση του οικείου 

οικονοµικού έτους και σε κανένα άλλο πόρο του Συνδέσµου.   

 

Την παρούσα εγκύκλιο, η οποία έχει καταχωρηθεί στο δικτυακό 

τόπο του Υπουργείου µας �www.ypes.gr-, παρακαλούµε όπως 

γνωστοποιήσετε άµεσα στους ΟΤΑ πρώτου βαθµού και στους Συνδέσµους 

αυτών, χωρικής αρµοδιότητάς σας, κοινοποιώντας µας το σχετικό 

έγγραφό σας.  

 

 

 



 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1.- Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 

 Γραφείο Υπουργού      

 Νίκης 5-7 

       Τ.Κ. 101 80 ΑΘΗΝΑ 

2.-  ΚΕ∆ΚΕ 

      Ακαδηµίας 65 και Γενναδίου 8 

      Τ.Κ. 106 78 ΑΘΗΝΑ 

3.-  ΕΕΤΑΑ Α.Ε. 

      Μυλλέρου 73-77 

      Τ.Κ. 104 36 ΑΘΗΝΑ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

1.- Γραφείο Υπουργού  

2.- Γραφείο Υφυπουργού  
3.- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

4.- Γραφείο Νοµικού Συµβούλου 

5.- κ.κ. Γενικούς ∆ιευθυντές 

6.- ∆/νση Οικονοµικών ΟΤΑ  

     α- Τµήµα Οικονοµικής  ∆/σης ΟΤΑ - σε 12 αντίγραφα-  

     β- Τµήµα Φορολογικό - σε 3 αντίγραφα- 
     γ- Τµήµα Περιουσίας � σε 3 αντίγραφα- 
7.- ∆/νση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ. 

     (Με συνηµµένη την παρούσα εγκύκλιο, σε έντυπη 

      και ηλεκτρονική µορφή, προς καταχώρηση στο 

      δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.)  

8.- Λοιπές 


