
 

 

Άρθρο 173: Διαδικαστικές ρυθµίσεις για την υποβολή δήλωσης για τον καθορισµό 
της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισµού φόρων, τελών και 
εισφορών προς ΟΤΑ α΄ βαθµού – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 
4647/2019 
 
Η παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204) αντικαθίσταται, από την ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος της, ως εξής: 
 
«2. Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισµό της επιφάνειας ή και της χρήσης 
ακινήτου περί του υπολογισµού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α΄ βαθµού, 
µπορούν να υποβάλουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία µέχρι 31.10.2020, χωρίς την επιβολή 
προστίµων για τη µη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους 
αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούµενου εδαφίου 
υπολογίζονται από την 1η.1.2020 και καταβάλλονται από τους υπόχρεους σε είκοσι 
τέσσερις (24) ισόποσες µηνιαίες δόσεις µε ελάχιστο όριο µηνιαίας δόσης πλην της 
τελευταίας δόσης τα δέκα (10) ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τα πενήντα (50) ευρώ για 
τα νοµικά πρόσωπα. Μηνιαίες δόσεις µε ποσό µικρότερο των ανωτέρω ελαχίστων ορίων 
που έχουν ήδη καταβληθεί ή βεβαιωθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος 
διατηρούνται σε ισχύ. Η προθεσµία του άρθρου 7 του ν. 4728/2020 (Α΄ 186) παραµένει 
σε ισχύ. Οι δηλώσεις της παρούσας εκκαθαρίζονται από τις Οικονοµικές Υπηρεσίες 
των δήµων έως τις 31.1.2021. Αποκλειστικά για την υποβοήθηση των υπηρεσιών 
αυτών, είναι δυνατή, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής:  
α) η πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οποιασδήποτε ειδικότητας, µε 
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 206 του 
Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143), µε 
ανώτατη διάρκεια έως τις 31.1.2021, καθώς και  
β) η παράταση έως τις 31.1.2021 των συµβάσεων που έχουν συναφθεί αποκλειστικά 
για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής και βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης του παρόντος. 
Οι κατά το προηγούµενο εδάφιο συµβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς 
περιορισµούς των δώδεκα (12) µηνών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143) 
και στην περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), καθώς και στον 
χρονικό περιορισµό των τριών (3) µηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του 
π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).» 


