
 

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ.  11ης Τακτικής Συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  076/2022 

Αριθμ. Πρωτ.: 49003/01.07.2022     ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για άνοιγμα νέου λογαριασμού του Δήμου 
Ιλίου στην Τράπεζα Πειραιώς για ένταξη στην πλατφόρμα 
δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και 
παρεπιδημούντων 
 

Σήμερα την 30η Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση, σύμφωνα την εγκύκλιο με αριθμ. 

380 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39456/15.06.2022), στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 

του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων 

«ΜΙΚΗΣ ΘΕOΔΩΡΑΚΗΣ» και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 47154/24.06.2022 πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και 

επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 

24.06.2022. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                          

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ 

ΣΤΕΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  

ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ,  ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,  ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ,  ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 28, ο Πρόεδρος κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 1ου  θέματος της ημερήσιας 

διάταξης. 

******************* 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για 

άνοιγμα νέου λογαριασμού του Δήμου Ιλίου στην Τράπεζα Πειραιώς για ένταξη στην πλατφόρμα 

δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 47237/24.06.2022 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«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 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 
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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 

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 Τράπεζα Πειραιώς μας απέστειλε την προσφορά της, όπου περιγράφεται αναλυτικά η παροχή 

της Υπηρεσίας εισπράξεων IRIS Online Payments. 

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,  
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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.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

     ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α. Εγκρίνει: 

• Δημιουργία νέου τραπεζικού λογαριασμού ΔΙΑΣ στην Τράπεζα Πειραιώς για ένταξη του 

Δήμου Ιλίου στην πλατφόρμα δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και 

παρεπιδημούντων.  

• 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»  

Β. Ορίζει τους χρήστες 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 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ιλίου κ. Νίκο Ζενέτο για την υπογραφή της σύμβασης και κάθε 

σχετικού με τα ανωτέρω εγγράφου 

Στην παρούσα απόφαση καταψήφισαν οι κ.κ. Σταματόπουλος Ν., Ρήγας Π. & Κούκος Χ. Δ.Σ 

της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιλίου». 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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