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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
     ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Χ.Αντωνοπούλου 
Κάλχου 48 – 50
Τ.Κ. 131 22                                                        
ΤΗΛ: 213 20 30 144
FAX: 210 26 25 520
URL: www.ilion.gr 
e-mail: tamiaki@ilion.gr 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για  άνοιγμα νέου λογαριασμού του Δήμου Ιλίου στην 

τράπεζα Πειραιώς , για ένταξη στην πλατφόρμα δήλωσης επί των 

ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων.

Έχοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 65 του ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α) σχετικά με τις αρμοδιότητες του 

Δημοτικού Συμβουλίου 

2. τις παρ.1 και 2 του άρθρου 171 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 

3463/06) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

3. τις διατάξεις του Β.Δ 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ Α 114 /15-6-59): Περί οικονομικής 

διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων ) 

4. το υπ’ αρ 630/3-3-2022  έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 

σχετικά με την Έναρξη παραγωγικής  λειτουργίας της «Πλατφόρμας Δήλωσης 

επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων»

παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά για την λήψη απόφασης για 

άνοιγμα νέου λογαριασμού του Δήμου Ιλίου στην τράπεζα Πειραιώς , για 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62b447c470128e28a8edb877 στις 24/06/22 17:44
2

ένταξη στην πλατφόρμα δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και 

παρεπιδημούντων ως εξής:

H Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Εσωτερικών, και την ΑΑΔΕ ανέπτυξε μία κεντρική 

πλατφόρμα για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης, τον αυτοματοποιημένο 

υπολογισμό και την είσπραξη των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων και 

παρεπιδημούντων. Η «Πλατφόρμα Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και 

παρεπιδημούντων» απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις της χώρας που υπόκεινται 

στο τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων ή το τέλος παρεπιδημούντων, το οποίο είναι 

υπόχρεες να καταβάλουν σύμφωνα με την υποβληθείσα περιοδική τους δήλωση στην 

ΑΑΔΕ. Οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα, έπειτα από την ενεργοποίηση των 

Δήμων όπου ανήκουν, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους και να πληρώσουν 

ηλεκτρονικά το αναλογούν τέλος μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης (gov.gr) Η πλατφόρμα αναλαμβάνει να υπολογίσει αυτοματοποιημένα το 

αναλογούν τέλος και το τυχόν πρόστιμο σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής από 

την υποβληθείσα περιοδική δήλωση στην ΑΑΔΕ. H διαδικασία ολοκληρώνεται με την 

επιτυχημένη ηλεκτρονική πληρωμή της οφειλής μέσω της υπηρεσίας online 

πληρωμών IRIS από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. Τα καταβληθέντα ποσά πιστώνονται απευθείας σε 

ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του εκάστοτε  Δήμου. Σε κάθε περίπτωση οι υπάλληλοι 

ΟΤΑ θα έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά όλες τις εξοφλημένες 

δηλώσεις, ελέγχοντας μόνο αυτές που διαθέτουν μη υποκείμενο ποσό στη δήλωσή 

τους, οι υπόλοιπες δηλώσεις τακτοποιούνται αυτοματοποιημένα. Η αυθεντικοποίηση 

των επιχειρήσεων πραγματοποιείται μέσω των διαπιστευτηρίων Taxisnet και των 

υπαλλήλων ΟΤΑ μέσω του govHUB της ΚΕΔΕ. 

Η «Πλατφόρμα Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων» 

παρουσιάστηκε στο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 

2021 και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία στις 15/11/2021 σε πέντε (5) πιλοτικούς 

Δήμους για τις δηλώσεις που αφορούσαν τις περιόδους Νοέμβριος 2021 και Δ’ 

Τρίμηνο 2021

Η Ένταξη του Δήμου μας στην « Πλατφόρμα Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων 

και παρεπιδημούντων» σημαίνει ότι μετά την ημερομηνία της παραγωγικής έναρξης 

θα πραγματοποιούνται όλες οι δηλώσεις των επιχειρήσεων αποκλειστικά 

ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
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Με το άρθρο 630/03-03-2022 έγγραφο της ΚΕΔΕ,  μας έγινε γνωστή η Έναρξη 

παραγωγικής λειτουργίας της Πλατφόρμας καθώς και  η σχετική τιμολογιακή 

πολιτική που η ΚΕΔΕ συμφώνησε με τις συνεργαζόμενες τράπεζες.    

Η ΚΕΔΕ  έχει πετύχει ενιαία τιμή προμήθειας ανεξαρτήτως ποσού και ανά συναλλαγή 

για όλες τις συνεργαζόμενες τράπεζες η οποία ανέρχεται στα 0,34€  πλέον ΦΠΑ  όπως 

αναφέρεται στο  σχετικό έγγραφό της.  

Για την ένταξη του Δήμου μας είναι απαραίτητες οι παρακάτω ενέργειες:

• Δημιουργία νέου τραπεζικού λογαριασμού

• Ενεργοποίηση του Συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών ΔΙΑΣ, για το 

συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό.

• Ενεργοποίηση της υπηρεσίας IRIS Online Payments 

• Προαιρετικά ανάπτυξη διεπαφών για την άμεση επικοινωνία με την 

«Πλατφόρμα Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων» 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης για :

• Δημιουργία νέου τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς.

• Ενεργοποίηση του Συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών ΔΙΑΣ, για το 

συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό.

• Ενεργοποίηση της υπηρεσίας IRIS Online Payments 

• Την ανάπτυξη διεπαφών για την άμεση επικοινωνία με την «Ηλεκτρονική 

Πλατφόρμα  υποβολής δηλώσεων επί των ακαθαρίστων εσόδων και 

παρεπιδημούντων » 

• Τον ορισμό των χρηστών του τραπεζικού λογαριασμού της εν λόγω υπηρεσίας 

ως εξής: 

Α.  Αντωνοπούλου Χριστίνα του Βασιλείου, 

Β.  Δημητροπούλου Αναστασία του Παναγιώτη, 

Γ. Νίνου Ευαγγελία Ρουμπίνη του Νικολάου, 

Δ. Παπαευθυμίου Μάρθα του Μιλτιάδη

• Την  εξουσιοδότηση του Δημάρχου κου Νίκου Ζενέτου για την υπογραφή της 

σύμβασης και κάθε σχετικού με τα ανωτέρω εγγράφου. 

Παρακαλούμε όπως  αποφασίσετε σχετικά.

Ο Δήμαρχος α/α
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Ανδριάνα Αλεβίζου 
Αντιδήμαρχος
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