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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων
που εκδηλώθηκαν στις 07/09/2016 στη Δημοτική
Ενότητα Μολάων, του Δήμου Μονεμβάσιας, της
Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

2

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων
που εκδηλώθηκαν στις 07/09/2016 στο Δήμο Ευρώτα, της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

3

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων
που εκδηλώθηκαν στις 07/09/2016 στις Δημοτικές Ενότητες Θεραπνών, Οινούντος, Φάριδος, Καρυών και Σπάρτης, του Δήμου Σπάρτης, της Π.Ε.
Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

4

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων
που εκδηλώθηκαν στις 06 και 07/09/2016 στο
Δήμο Καλαμάτας, στο Δήμο Οιχαλίας, στο Δήμο
Μεσσήνης, στο Δήμο Τριφυλίας, στις Τοπικές Κοινότητες Νεοχωρίου, Πύργου, Σαϊδόνας, Καστάνιας, Καρυοβουνίου, Μηλέας, Αγίου Νικολάου,
Ριγκλίων, Τραχήλας, Πλάτσας, Νομιτσή, Θαλαμών,
Λαγκάδας και Αγίου Νίκωνα του Δήμου Δυτικής
Μάνης και στις Δημοτικές Ενότητες Νέστορος,
Πύλου, Μεθώνης και Χιλιοχωρίων του Δήμου Πύλου Νέστορος της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Αρ. Φύλλου 2970

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ. 1129

(1)

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων
που εκδηλώθηκαν στις 07/09/2016 στη Δημοτική
Ενότητα Μολάων, του Δήμου Μονεμβάσιας, της
Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 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 αποφάσεις
του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών
προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις
Δ.Ο.Υ σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του Ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α΄), όπως ισχύει, με
τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του
που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται
σημαντικές 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. Την αριθμ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ 2144 Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
6. Την αριθμ. 6382/08.09.2016 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 6ΤΟ0465ΦΘΕ0Ν1) με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας η Δημοτική Ενότητα
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Μολάων, του Δήμου Μονεμβάσιας, της Π.Ε. Λακωνίας
της Περιφέρειας Πελοποννήσου λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στις 07/09/2016.
7. Το γεγονός ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν
ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή στις ανωτέρω περιοχές.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται μέχρι και την 07/03/2017 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά
Κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια
κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στη Δημοτική
Ενότητα Μολάων, του Δήμου Μονεμβάσιας, της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου που λήγουν ή
έληξαν από την ημ/νία έκδοσης της παρούσας έως και
07/03/2017. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες
οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες
καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 07/03/2017 η πληρωμή
των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, οφειλών των ανωτέρω
προσώπων και οντοτήτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Ι

Αριθμ. ΠΟΛ. 1127
(2)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στις 07/09/2016 στο Δήμο
Ευρώτα, της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 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 αποφάσεις
του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών
προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις
Δ.Ο.Υ σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του Ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α΄), όπως ισχύει, με
τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του
που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται
σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων
να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.
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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. Την αριθμ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ 2144 Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
6. Την αριθμ. 6348/08.09.2016 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΓ7Φ465ΦΘΕΞ9Δ) με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Ευρώτα, της
Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου λόγω
των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στις
07/09/2016.
7. Το γεγονός ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν
ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή στις ανωτέρω περιοχές.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται μέχρι και την 07/03/2017 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά
Κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στο Δήμο Ευρώτα,
της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου που
λήγουν ή έληξαν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έως και 07/03/2017. Έως την ίδια ημερομηνία και
για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι
προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 07/03/2017 η πληρωμή
των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, οφειλών των ανωτέρω
προσώπων και οντοτήτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Ι

Αριθμ. ΠΟΛ. 1128

(3)

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στις 07/09/2016 στις Δημοτικές Ενότητες Θεραπνών, Οινούντος, Φάριδος,
Καρυών και Σπάρτης, του Δήμου Σπάρτης, της
Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1284/1982
(ΦΕΚ 114 Α΄), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται
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ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις
του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών
προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις
Δ.Ο.Υ σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του Ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α΄), όπως ισχύει, με
τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του
που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται
σημαντικές 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. Την αριθμ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ 2144 Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
6. Την αριθμ. 6381/08.09.2016 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΨΣΡ6465ΦΘΕΓΧΒ) με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι Δημοτικές Ενότητες
θεραπνών, Οινούντος, Φάριδος, Καρυών και Σπάρτης,
του Δήμου Σπάρτης, της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που
εκδηλώθηκαν στις 07/09/2016.
7. Το γεγονός ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν
ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή στις ανωτέρω περιοχές.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται μέχρι και την 07/03/2017 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά
Κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια
κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις Δημοτικές
Ενότητες Θεραπνών, Οινούντος, Φάριδος, Καρυών και
Σπάρτης, του Δήμου Σπάρτης, της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου που λήγουν ή έληξαν από την
ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έως και 07/03/2017.
Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και
πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής
των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 07/03/2017 η πληρωμή
των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, οφειλών των ανωτέρω
προσώπων και οντοτήτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
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Αριθμ. ΠΟΛ. 1126
(4)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στις 06 και 07/09/2016 στο
Δήμο Καλαμάτας, στο Δήμο Οιχαλίας, στο Δήμο
Μεσσήνης, στο Δήμο Τριφυλίας, στις Τοπικές Κοινότητες Νεοχωρίου, Πύργου, Σαϊδόνας, Καστάνιας, Καρυοβουνίου, Μηλέας, Αγίου Νικολάου,
Ριγκλίων, Τραχήλας, Πλάτσας, Νομιτσή, Θαλαμών, Λαγκάδας και Αγίου Νίκωνα του Δήμου Δυτικής Μάνης και στις Δημοτικές Ενότητες Νέστορος, Πύλου, Μεθώνης και Χιλιοχωρίων του Δήμου
Πύλου Νέστορος της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 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 αποφάσεις
του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών
προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις
Δ.Ο.Υ σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του Ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α΄), όπως ισχύει, με
τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του
που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται
σημαντικές 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. Την αριθμ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ 2144 Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
6. Την αριθμ. 6347/07.09.2016 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 9ΓΨ465ΦΘΕΣ5Ν) με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Καλαμάτας, ο
Δήμος Οιχαλίας, ο Δήμος Μεσσήνης, ο Δήμος Τριφυλίας,
οι Τοπικές Κοινότητες Νεοχωρίου, Πύργου, Σαϊδόνας,
Καστάνιας, Καρυοβουνίου, Μηλέας, Αγίου Νικολάου,
Ριγκλίων, Τραχήλας, Πλάτσας, Νομιτσή, Θαλαμών, Λαγκάδας και Αγίου Νίκωνα του Δήμου Δυτικής Μάνης
και οι Δημοτικές Ενότητες Νέστορος, Πύλου, Μεθώνης
και Χιλιοχωρίων του Δήμου Πύλου Νέστορος της Π.Ε.
Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου λόγω των
έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στις 06 και
07/09/2016.
7. Το γεγονός ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν
ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή στις ανωτέρω περιοχές.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
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1. Παρατείνονται μέχρι και την 07/03/2017 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά
Κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια
κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στο Δήμο Καλαμάτας, στο Δήμο Οιχαλίας, στο Δήμο Μεσσήνης, στο
Δήμο Τριφυλίας, στις Τοπικές Κοινότητες Νεοχωρίου,
Πύργου, Σαϊδόνας, Καστάνιας, Καρυοβουνίου, Μηλέας,
Αγίου Νικολάου, Ριγκλίων, Τραχήλας, Πλάτσας, Νομιτσή,
Θαλαμών, Λαγκάδας και Αγίου Νίκωνα του Δήμου Δυτικής Μάνης και στις Δημοτικές Ενότητες Νέστορος, Πύλου, Μεθώνης και Χιλιοχωρίων του Δήμου Πύλου Νέστορος της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
που λήγουν ή έληξαν από την ημερομηνία έκδοσης της
παρούσας έως και 07/03/2017.

Τεύχος Β’ 2970/16.09.2016

Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και
πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής
των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 07/03/2017 η πληρωμή
των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, οφειλών των ανωτέρω
προσώπων και οντοτήτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
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