
Ρυθμίσεις Υπέρ των ΟΤΑ της  

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
 
1. Ρυθμίζονται οι οφειλές των ΟΤΑ στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες συμψηφίζονται 

με τα συνολικά έσοδα εκάστου ΟΤΑ που προέρχονται από τους Κ.Α.Π. (άρθ. 27 Ν. 3756/09).  

Οι οφειλές ύψους μικρότερου ή ίσου

Οι οφειλές που 

 των ανωτέρω συνολικών εσόδων συμψηφίζονται στο σύνολό τους 

και δεν υπόκεινται σε πρόστιμα ή προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.          

υπερβαίνουν

Μπορεί να γίνει συμψηφισμός οφειλών για τις οποίες εκκρεμούν Προσφυγές ή εφέσεις  στα Δικαστήρια 

ή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης τους και αφού παραιτηθούν οι ενδιαφερόμενοι απ αυτές. 

 το ύψος των εσόδων συμψηφίζονται με αυτά στο σύνολο τους και το τμήμα 

των οφειλών που συμψηφίζεται δεν υπόκειται σε πρόστιμα ή προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.          

2. Οι Δήμοι που, με απόφαση του Δ.Σ., έχουν κάνει διακανονισμό των ληξιπροθέσμων οφειλών των 

προς ιδιώτες εγγράφουν στον ετήσιο προυπολογισμό μόνο το μέρος της οφειλής που διακανονίστηκε και 

όχι το σύνολο της. 

3. Οι δαπάνες ΟΤΑ, και των νομικών τους προσώπων, κοινωφελών  επιχειρήσεων και ΔΕΥΑ υπάγονται 

προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού  Συνεδρίου, εξαιρούνται του ελέγχου οι σχολικές επιτροπές.  

4. Το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ παρατείνεται ως την 31-12-2012.   

5. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα παρατείνεται ως την 31-9-2012. 

6. Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»  συνεχίζεται ως την 30-6-2012.   

7. Οι συμβάσεις  εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού των ΟΤΑ και των νομικών τους 

προσώπων που απασχολούνται στην υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» παρατείνονται 

ως την 30-6-2012.   

8. Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»  μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τους ΚΑΠ μέχρι ποσού 

35.000.000 € ετησίως. 

9. Οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών παρατείνονται έως 28-2-2012. 
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