
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           Άγιος Στέφανος   18/05/2017 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                         Αριθ. Πρωτ:  14561 

Δ/ΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                                                                                              

  

                                                                      ΠΡΟΣ:  

Τον κ. Δήμαρχο  

για την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου  

 

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για συμψηφισμό πιστωτικού Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας (ΦΠΑ) του καταργηθέντος ΝΠΔΔ του Δήμου «Οργανισμός Νεολαίας, 

Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)» με τυχόν οφειλές του 

Δήμου». 

ΣΧΕΤ.: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου» 

του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκηση και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης»» (ΦΕΚ 87
Α
/7-6-2010).  

2) Η αριθ. 149/2015 (ΑΔΑ: 728ΙΩ93-96Ψ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 

«Κατάργησης Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Οργανισμός Νεολαίας, 

Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)». 

3) Η αριθ. 96712/35349/22-11-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε στο αριθ. 4014/τεύχος δεύτερο/15-12-2016  φύλλο 

της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, με την οποία εγκρίθηκε η κατάργηση του ΝΠΔΔ 

«Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»». 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1) Τις διατάξεις του άρθρου  65 Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου» του 

Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης»» (ΦΕΚ 87
Α
/7-6-2010), σύμφωνα με τις 

οποίες το Δημοτικό Συμβούλιο (ΔΣ) αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το 

Δήμο, εκτός αυτών για τα οποία η αρμοδιότητα εκ του νόμου ανήκει στο Δήμαρχο ή 

άλλο όργανο του Δήμου, ή το ίδιο το ΔΣ μεταβίβασε την αρμοδιότητά του. 

 

2) Με την υπ΄  αριθ. 149/2015 (ΑΔΑ: 728ΙΩ93-96Ψ) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου περί «Κατάργησης Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Οργανισμός 

Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)» αποφασίστηκαν 

τα  εξής: 

α) Η κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: 

«Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)» και 

η απ’ ευθείας ανάθεση εκπλήρωσης των σκοπών του από το Δήμο όπως ρητά 

αναφέρονται στη συστατική του Πράξη αριθμ ΑΔΣ 41 και 79/2011 ΦΕΚ Β 



694/29.04.2011 (Τροποποιήθηκε από την απόφαση Δ.Σ. Διονύσου αριθμ. 113/2012 

ΦΕΚ Β 2203/ 26.07. 2012). 

β) Τα περιουσιακά στοιχεία ή χρηματικά ποσά που υπάρχουν στο όνομα του εν 

λόγω Ν.Π.Δ.Δ. μεταβιβάζονται στο Δήμο Διονύσου, καθώς και τα προγράμματα 

συγχρηματοδοτούμενα ή Εθνικά ή με ιδίους πόρους που υλοποιεί το Νομικό 

Πρόσωπο συνεχίζουν να υλοποιούνται κανονικά από το διάδοχο φορέα που είναι ο 

Δήμος. Το αυτό ισχύει και σε όλες τις υποχρεώσεις, συμβάσεις και εκκρεμείς 

δικαστικές υποθέσεις έναντι τρίτων που δεσμεύουν το Νομικό Πρόσωπο, καθώς, 

από την κατάργηση και έπειτα, ο Δήμος Διονύσου καθίσταται καθολικός υπόχρεος 

και διάδοχος φορέας. 

γ) Οι υπηρεσίες του καταργουμένου Ν.Π.Δ.Δ., θα παρέχονται από το Δήμο, από την 

ημερομηνία κατάργησής του, δηλαδή από τη δημοσίευση της απόφασης 

κατάργησης στο ΦΕΚ. 

 

3) Με την αριθ. 96712/35349/22-11-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε στο αριθ. 4014/τεύχος δεύτερο/15-12-2016  φύλλο 

της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, εγκρίθηκε η κατάργηση του ΝΠΔΔ «Οργανισμός 

Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»». 

 

4) Το γεγονός ότι ο Δήμος Διονύσου με τις αριθ. 149/2015 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου και την αριθ. 96712/35349/22-11-2016  απόφαση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής,  καθίσταται καθολικός υπόχρεος και διάδοχος φορέας του 

καταργηθέντος  ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου 

Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)». 

 

5) Το γεγονός ότι μετά από έλεγχο του Λογιστηρίου του Δήμου στον λογ/μό του 

ΘΕΣΠΙΣ στο πληροφοριακό σύστημα της Γ.Γ.Π.Σ., TAXIS, προκύπτει ότι το Οικ.Έτος 

2016 το πρώην Νομικό Πρόσωπο του Δήμου παρουσιάζει στο Φ.Π.Α. πιστωτικό 

υπόλοιπο (για έκπτωση ή επιστροφή) ύψους 113.004,21€ 

 

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον συμψηφισμό 

του πιστωτικού ΦΠΑ του καταργηθέντος ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης 

και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)»,  ποσού 113.004,21€, με τυχόν 

οφειλές του Δήμου.   

 

                                                                   Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

 

 

                 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ 

 

 

 

 

 

                                                                          

  

 


