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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

 

Θ Ε Μ Α: "Διακανονισμός βεβαιωμένης, ληξιπρόθεσμης οφειλής σε Δ.Ο.Υ. 

Κηφισιάς" 
 
 
 Με την κοινοποιηθείσα στο Δήμο μας με αριθ. πρωτ.  28001 και 

α.πλ.1392/11-3-2015 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 

Ναυτιλίας & Τουρισμού – Γεν. Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ 

– Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης,  αποφασίστηκε: 

1. Η επιβολή  στο Δήμο δημοσιονομικής διόρθωσης με τα παρακάτω 

στοιχεία: 

Α) Υπόχρεος Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΑΦΜ: 997690910 – ως 

διάδοχος φορέας της Κοινότητας Άνοιξης. 

Β) Το συνολικό ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης ανέρχεται στο ποσό 

των (679.616,28) ΕΥΡΩ. 

Γ) Το ως άνω ποσό προέρχεται από χρηματοδότηση της πράξης με κωδικό 

ΟΠΣ 76016 που έχει ενταχθεί στο Μέτρο 2.3 του Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2000 – 2006 και χρηματοδότηση 

80% από ΕΤΠΑ και 20% από εθνικούς πόρους, μέσω του Π.Δ.Ε. στην ΣΑΕΠ 

085/3 (Κωδ. 2003ΕΠ8530100). 

 



 

 

Δ) Το ποσό επιμερίζεται ως εξής: 

543.693,01 € αντιστοιχεί στο ΕΤΠΑ και  

135.923,27 € αντιστοιχεί στους εθνικούς πόρους του Π.Δ.Ε. 

Ε) Η δημοσιονομική διόρθωση του ως άνω ποσού απαιτείται λόγω μη 

ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης έως τις 31-12-2013. 

2.Η ανάκτηση από τον υπόχρεο Δήμο (ως διάδοχο φορέα της Κοινότητας 

Άνοιξης) του ως άνω ποσού των 679.616,28 €, ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντος. 

Β. Κοινοποιήθηκε στον Δήμο μας η  με αρ. 21738/2016 ατομική ειδοποίηση 

[αρ. πρωτ. εισερχ. στον Δήμο 11951/12.5.16] της ΔΟΥ Κηφισιάς με την 

οποία γνωστοποιείται  οφειλή του Δήμου ύψους (701.117,06) € που έχει 

βεβαιωθεί δυνάμει της αναφερομένης στην ειδοποίηση με αρ. 2627/16 

Ταμειακής Βεβαίωσης, ενώ καταχωρείται και απειλή επιδίωξης 

αναγκαστικής είσπραξης.   

Ο Δήμος μας κατέθεσε έναντι της παραπάνω ταμειακής βεβαίωσης της 

Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς την με ΑΚ 8158/16 Ανακοπή καθώς και με ΑΚ 8160/20-

05-2016 Αίτηση Αναστολής μετά προσθέτου αιτήματος χορήγησης 

Προσωρινής Διαταγής Αναστολής Εκτέλεσης. Τούτο έγινε δεκτό και μας 

χορηγήθηκε η με Αρ.498/01-06-2016 Προσωρινή Διαταγή. Κατόπιν το 

θέμα συζητήθηκε στο Μ.Δ.Πρ.Αθ. και εκδόθηκε η 5448/2016 απόφαση με 

την οποία παρέπεμψε το θέμα της ανακοπής και της αναστολής στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε την 0985/2017 απόφαση στις 16/05/2017 

με την οποία απορρίπτει την αίτηση αναστολής του Δήμου και στην ουσία 

κάνει πάλι απαιτητή από την Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς την παραπάνω οφειλή. 

Στις 12/02/2018 ενημερωθήκαμε προφορικώς από την Προϊσταμένη της 

Δ.Ο.Υ. κα Δρυμαλίτου ότι επίκειται κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων  

 



 

του Δήμου και μάλιστα άμεσα. Το Λογιστήριο επικοινώνησε με την Δ.Ο.Υ. 

Κηφισιάς και σε απευθείας συνομιλία με την προϊσταμένη μας ζητήθηκε να 

προχωρήσουμε άμεσα σε διακανονισμό της οφειλής προκειμένου να μην 

προχωρήσουν σε κατάσχεση. Όσον αφορά κάποια ποσά περίπου 

150.000,00€ τα οποία πρόκειται άμεσα να ζητηθεί η επιστροφή τους από 

την Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς όπως ήδη και εμείς γνωρίζαμε, όταν ολοκληρωθούν οι 

πράξεις συμψηφισμού, θα μειώσουν το διακανονισμένο ήδη ποσό. 

Το Λογιστήριο προχώρησε σε δοκιμαστικό διακανονισμό μέσω του 

συστήματος TAXIS βάσει του οποίου σήμερα ηλεκτρονικά μπορεί να γίνει 

διακανονισμός 24μηνης εξόφλησης και το μηνιαίο καταβλητέο ποσό 

ορίζεται στα 32.791,27€.  

Σας επισυνάπτουμε αντίγραφο της Αίτησης Πάγιας Ρύθμισης, το 

υπ'αρ.Πρωτ.5445/2018 έγγραφο του Λογιστηρίου προς την Νομική 

Υπηρεσία, το απαντητικό e-mail (λόγω του κατεπείγοντος) της Νομικής, 

την παραπάνω απορριπτική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και 

την αρχική βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς. 

      Η Αντιδήμαρχος Οικονομικής 
           Διαχείρισης 
 
 
               Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα. 


