
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/60419Α/14.7.2016 
(ΦΕΚ 2340 Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 
Οικονομικών «Ρύθμιση αποπληρωμής ανεξόφλη-
των οφειλών Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου που προέρχονται 
από δευτερεύουσες συμβάσεις χρηματοδότησης 
με το Ελληνικό Δημόσιο για συναφθέντα δάνεια 
με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων».

2 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-
νων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων 
αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώ-
σεις κ.λπ.) στις 16.11.2017 στις Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη, 
Αστεριού, Γλυκόβρυσης, Γουβών της Δ.Ε. Έλους 
και στις Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Απιδέας, Νιάτων της 
Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/87980/ΔΠΓΚ (1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/60419Α/14.7.2016 

(ΦΕΚ 2340 Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

και Οικονομικών «Ρύθμιση αποπληρωμής ανεξό-

φλητων οφειλών Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου που προέρ-

χονται από δευτερεύουσες συμβάσεις χρηματο-

δότησης με το Ελληνικό Δημόσιο για συναφθέντα 

δάνεια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4316/2014 

(ΦΕΚ 270 Α΄) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτί-
ωσης περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 120 
του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενί-
σχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα 
ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις».

2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

3. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

5. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016
(ΦΕΚ 3696 Β΄) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

6. Την αριθμ. 2/60419Α/14.7.2016 (ΦΕΚ 2340 Β΄) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και Οικονομικών «Ρύθμιση αποπλη-
ρωμής ανεξόφλητων οφειλών Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου που 
προέρχονται από δευτερεύουσες συμβάσεις χρηματο-
δότησης με το Ελληνικό Δημόσιο για συναφθέντα δάνεια 
με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων».

7. Την από 28.06.1990 σύμβαση χρηματοδότησης 
(ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη χρη-
ματοδότηση έργου ύδρευσης - αποχέτευσης μέσω ΠΔΕ 
με ανάδοχο τη Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου.

8. Τις υπογραφείσες δευτερεύουσες συμβάσεις χρη-
ματοδότησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Δ.Ε.Υ.Α. 
Ηρακλείου.

9. Τις με αριθμ. πρωτ. 2/3621/0020/5.02.2003 και 2/
32292/8.08.2007 αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονο-
μίας και Οικονομικών.

10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε-
ων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου Β του άρθρου 
1 της υπ’ αριθμ. 2/60419Α/14.7.2016 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και Οικονομικών αντικαθίσταται ως εξής: «Οι 
ανωτέρω οφειλές, ληξιπρόθεσμες ή μη απαλλάσσονται 
πλήρως από κάθε είδους φόρους, πρόστιμα, τόκους και 
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής».

2. Το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 2/60419Α/14.7.2016 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικη-
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τικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών αντικαθίσταται 
ως εξής: «Για τις ανωτέρω οφειλές η ΔΕΥΑ Ηρακλείου και 
οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής είναι φορολογικά ενήμε-
ροι. Τυχόν καταλογιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί και 
μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που έχουν επιβληθεί σε 
βάρος των παραπάνω προσώπων ή και των επιχειρήσε-
ων ακυρώνονται».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2/60419Α/14.07.2016 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Οικονομικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομικών

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ   

Ι

   Αριθμ. ΠΟΛ. 1193 (2)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-

νων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά 

φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώ-

σεις κ.λπ.) στις 16.11.2017 στις Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη, 

Αστεριού, Γλυκόβρυσης, Γουβών της Δ.Ε. Έλους 

και στις Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Απιδέας, Νιάτων της 

Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 

(ΦΕΚ 114 Α΄), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο 
Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει, με απόφασή του 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής των 
βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που 
εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρ-
θρου του ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α΄), όπως ισχύει, με τις 
οποίες ο Υπουργός Οικονομικών, με απόφασή του που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύνα-
ται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή 
άλλων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημα-
ντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, να 
αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
προς το Δημόσιο.

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄ - Κ.Ε.Δ.Ε.), 
όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄- Κ.Φ.Δ.), 
όπως ισχύουν.

5. Το π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178/2014 και 25/2015) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 
Β΄ 968/2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

7. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696 
Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι-
κονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

9. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) «Επείγου-
σες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημο-
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
και άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41.

10. Την υπ’ αριθμ. 298997/1707/21.11.2017 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 6ΓΔ47Λ1-ΚΗ2), 
με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης Ανά-
γκης Πολιτικής Προστασίας οι Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη, Αστε-
ριού, Γλυκόβρυσης, Γουβών της Δ.Ε. Έλους και οι Τ.Κ. 
Αγίου Δημητρίου, Απιδέας, Νιάτων της Δ.Ε. Νιάτων του 
Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας λόγω εκτεταμένων 
ζημιών στις 16.11.2017 στις ανωτέρω περιοχές.

11. Το υπ’ αριθμ. 302902/2061/23.11.2017 έγγρα-
φο αίτημα του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου προς 
τον Υπουργό Ευκλείδη Τσακαλώτο και την Υφυπουρ-
γό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου (ΥΦΟΙΚ 
0001512/24.11.2017).

12. Το γεγονός ότι τα εν λόγω έντονα καιρικά φαινόμε-
να είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική 
και οικονομική ζωή στις ανωτέρω περιοχές.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται μέχρι και τις 15.01.2018 οι προθεσμί-
ες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά 
Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων 
και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύ-
ρια εγκατάσταση (έδρα) στις Τοπικές Κοινότητες Αγίου 
Ιωάννη, Αστεριού, Γλυκόβρυσης, Γουβών της Δημοτικής 
Ενότητας Έλους και στις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Δημη-
τρίου, Απιδέας, Νιάτων της Δημοτικής Ενότητας Νιάτων 
του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακω-
νίας που λήγουν ή έληξαν από τις 16.11.2017 έως και 
τις 15.01.2018. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες 
οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες 
καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμη-
ματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι και τις 15.01.2018 η πληρωμή των 
βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων μέχρι τις 16.11.2017 
οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2017

Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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