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ΠΡΟΣ
Τον κ. ∆ήµαρχο
& Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου
ΘΕΜΑ: Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εξόφληση
βεβαιωµένης οφειλής και β) έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος
προπληρωµής.
Με την αριθ. 5178/2011 Ταµειακή βεβαίωση της ∆ηµόσιας Οικονοµικής
Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) Αγ. Στεφάνου µας έγινε γνωστό ότι βεβαιώθηκε σε βάρος
του ∆ήµου µας (σε χρέωση του Α.Φ.Μ. που διατηρεί για τις ανάγκες της
λειτουργίας του) στο ∆ηµόσιο Ταµείο της ∆.Ο.Υ. Αγ. Στεφάνου συνολικά το ποσό
των (43.496,62) ΕΥΡΩ
Από τα στοιχεία που έθεσε υπόψη του Λογιστηρίου η Νοµική Υπηρεσία του
∆ήµου προκύπτουν τα εξής:
Α) Με την αριθ. πρωτ, 36264 Α. Πλ. 1211, 3620/22-8-2011 απόφαση
δηµοσιονοµικής διόρθωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας που εκδόθηκε (και αφορά) κατά της (πρώην) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
(ΚΕΠΑ) ως υπόχρεου φορέα του ποσού που αποτελεί αντικείµενο δηµοσιονοµικής
αναζήτησης – όπως αναφέρεται στην απόφαση- αποφασίστηκε η επιβολή
δηµοσιονοµικής διόρθωσης του ποσού των (43.234,51) ΕΥΡΩ. , του οποίου
επιδιώκεται η ανάκτηση µε τη βεβαίωση και περαιτέρω επιδίωξη είσπραξής του,
κατά τις διατάξεις του ΚΕ∆Ε.
Β) Με την υπ΄ αριθ. 45/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
∆ιονύσου που εγκρίθηκε µε την αριθ. οικ. 11324/8264/7-4-2011 απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής λύθηκε η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (ΚΟΙ.Κ.Ε.Κ.) που συστάθηκε µε την
υπ΄ αρ. 191/2008 απόφαση Κοινότητας Κρυονερίου και εγκρίθηκε µε την αριθ.
08/∆ΤΑ/21381/2008 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής κατά
µετατροπή της (πρώην) ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (ΚΕΠΑ) και τέθηκε σε εκκαθάριση.
Γ) Από τον εκκαθαριστή της λυθείσης και τελούσης σε εκκαθάριση ΚΟΙ.Κ.Ε.Κ. ως
διαδόχου της ΚΕΠΑ ασκήθηκε νόµιµα κατά της ανωτέρω απόφασης
δηµοσιονοµικής διόρθωσης το προβλεπόµενο ένδικο µέσο της εφέσεως.
∆) Στη συνέχεια το µε την άνω απόφαση αναζητούµενο ποσό, βεβαιώθηκε µε
την ως άνω πράξη ταµειακής βεβαίωσης της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας
Αγ. Στεφάνου.
Ε) Κατά της άνω ταµειακής βεβαίωσης και ατοµικής ειδοποίησης ο ∆ήµος άσκησε
νοµίµως την ανακοπή και την ακύρωσή τους στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
(Πράξη: ΓΑΚ 1570/23-1-2012 & 151/2-2-2012).
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Μετά τα παραπάνω και επειδή:
1) ∆εν έχει εκδοθεί η απόφαση του Αρµοδίου ∆ικαστηρίου, στο οποίο
συζητήθηκαν τα ένδικα µέσα που άσκησε ο ∆ήµος, για την πληρωµή ή όχι του
βεβαιωµένου ως άνω ποσού, σύµφωνα µε την σχετική ενηµέρωση που µας
παρείχε η Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου.
2) Ο ∆ήµος αντιµετωπίζει προβλήµατα στην έκδοση φορολογικής ενηµερότητας
για είσπραξη επιχορηγήσεων και άλλες χρήσεις, καθότι δεν έχει εκδοθεί
απόφαση από το Αρµόδιο ∆ικαστήριο.
3) Το ανωτέρω βεβαιωµένο ποσό µέχρι σήµερα συµψηφίζεται µε οποιοδήποτε
έσοδο βεβαιώνεται για λογαριασµό του ∆ήµου στη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία
Κηφισιάς – Αγ. Στεφάνου (όπως, επιχορήγηση για εκλογική αποζηµίωση
υπαλλήλων ∆ήµου για ∆ηµοτικές, Περιφερειακές Εκλογές και Εκλογές
Εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μαΐου 2014, τέλη ύδρευσης, τέλη
οικοδοµών κλπ) και το µόνο που ο ∆ήµος κάνει είναι να τα εγγράφει στα βιβλία
και οικονοµικά στοιχεία του, µε τις απαιτούµενες εγγραφές λογιστικής
τακτοποίησης.
4) Υπάρχει άµεση ανάγκη για την υποβολή φορολογικής ενηµερότητας για την
είσπραξη από το ∆ήµο της επιχορήγησης για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι».
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.1 και 2, του 33, του 34 και του 37 του
Β.∆. 17-5/15-6-59(ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα του
νόµου 3463/06.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010.
4. Την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και
Οικονοµικών.
5. Αποδεικτικό οφειλής στη ∆ΟΥ Κηφισιάς.
6. Την υπ΄αριθ. 1570/23-1-2012 Πράξη του ∆/κού Πρωτοδικείου Αθηνών.
7. Την υπ΄αριθ. 151/2012 αίτηση αναστολής.
8. Την υπ΄αριθ. 2928/12-7-2012 ειδοποίηση Ληξιπρόθεσµων χρεών.
και για να αρθούν τα παραπάνω αναφερόµενα προβλήµατα που δηµιουργεί η ως
άνω βεβαιωµένη οφειλή, ο ∆ήµος προτίθεται να καταβάλλει στη ∆ηµόσια
Οικονοµική Υπηρεσία Κηφισιάς – Αγ. Στεφάνου το εναποµείναν βεβαιωµένο
ποσό των 6.516,73 €, το οποίο αναλύεται σε 4.742,89 € κύρια οφειλή και
1.773,84 € προσαυξήσεις, του αρχικού βεβαιωθέντος ποσού των 43.496,62 €,
προκειµένου να έχει εύκολη πρόσβαση ηλεκτρονικά στην έκδοση φορολογικής
ενηµερότητας.
Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής για τα εξής:
1. Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού (7.000,00) ΕΥΡΩ
σε βάρος του ΚΑ των εξόδων 00.6821.0001 µε την ονοµασία «Φορολογικά
πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης», για την πληρωµή του υπολοίπου ως
άνω αναφερόµενου βεβαιωµένου ποσού.
2. Την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση
λογαριασµού, στο όνοµα του µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου
Πανοτόπουλου Παναγιώτη του ∆ιονυσίου, κλάδου ΤΕ 17 ∆ιοικητικού
Λογιστικού, βαθµού Ε’, συνολικού ποσού 7.000,00 €, µε σκοπό την
αντιµετώπιση της παραπάνω δαπάνης.
3. Την απόδοση λογαριασµού από τον από τον υπόλογο του χρηµατικού
εντάλµατος προπληρωµής µέχρι την 29/5/2015.
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Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ

Κοινοποίηση:
1) Γραφείο ∆ηµάρχου
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1) Τµήµα Λογιστηρίου
2) ∆ιεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών
3) Πανοτόπουλο Παναγιώτη,
Υπάλληλο υπόλογο Χ.Ε. Προπληρωµής
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