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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης Τρίτη 29.03.2022, ώρα 21:05. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 30.03.2022  

Αριθμ. πρωτ.: 2882 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

43/2022 
από το πρακτικό της 5ης/ 29.03.2022 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη 

 

 

Θέμα  12ο:  Ορισμός Τραπεζικού λογαριασμού για την ηλεκτρονική πληρωμή των τελών επί των 

ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων και ενεργοποίηση Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Πληρωμών ΔΙΑΣ. 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 25.02.2022 ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αγιάς, με φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη με τη χρήση της εφαρμογής zoom, μετά από την υπ’ αριθμ. 

πρωτοκόλλου  1581/21.02.2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης 21.02.2022) πρόσκληση του Προέδρου του. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) 

6. Καλαγιάς Γρηγόριος1 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Καφετσιούλης Απόστολος 9. Κορδίλας Δημήτριος 

10. Κρανιώτης Ευάγγελος 11. Μακροβασίλης Βασίλειος 

12. Μπατζιόλας Ζάχος 13. Μπελιάς Αντώνιος 

14. Μπαρμπέρης Πέτρος 15. Ντάγκας Νικόλαος 

16. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σωτηρίου Βασίλειος 

20. Τσιντζιράκος Ιωάννης 21. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Αλεξανδρίδου Βασιλική 24. Γαλλής Γεώργιος 

25. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 26. Κατσιάβας Αστέριος 

27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος  

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίασε συμμετείχαν ο Εκπρόσωπος της Κοινότητας Σκλήθρου Τζίκας Χρήστος.  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 
1 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://www.dimosagias.gr/municipality/dimotiko-symvoylio/
ΑΔΑ: Ψ3ΔΤΩ6Ι-ΙΙΞ
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Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

 

Θέμα  12ο: Ορισμός Τραπεζικού λογαριασμού για την ηλεκτρονική πληρωμή των τελών επί των 

ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων και ενεργοποίηση Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Πληρωμών ΔΙΑΣ. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που ανέφερε τα 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) στην παρακάτω διεύθυνση: 

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/phorologia-epikheireseon/elektronike-delose-epi-

ton-akathariston-esodon-kai-tou-telous-diamones-parepidemounton 

 

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. 

 

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

• Δημιουργία νέου τραπεζικού λογαριασμού στις συνεργαζόμενες τράπεζες 

• Ενεργοποίηση του Συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών ΔΙΑΣ για το 

συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό. 

• Ενεργοποίηση της υπηρεσίας IRIS Online Payments 

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και κατόπιν της επικοινωνίας που είχε η Οικονομική Υπηρεσία με 

την Τράπεζα Πειραιώς παρακαλούμε να: 

- Ορίσετε τον  Τραπεζικό Λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς αποκλειστικά για την καταβολή και 

είσπραξη του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων ή το τέλος παρεπιδημούντων  τον εξής: GR  

1501712490006249030020642 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ.  

- Αναθέσετε στην συνεργαζόμενη με τον Δήμο μας Τράπεζα Πειραιώς να προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες για την ενεργοποίηση του Συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών ΔΙΑΣ για το 

συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό και για την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας IRIS O. 

 

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/phorologia-epikheireseon/elektronike-delose-epi-ton-akathariston-esodon-kai-tou-telous-diamones-parepidemounton
https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/phorologia-epikheireseon/elektronike-delose-epi-ton-akathariston-esodon-kai-tou-telous-diamones-parepidemounton
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις 65 παρ.1 του ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την υπ’ αριθμ. 9/2022 (ΑΔΑ: ΨΝΨΠΩ6Ι-4Λ4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Ορισμός υπεύθυνου διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών Δήμου Αγιάς», 

- την υπ’ αριθμ. 185/2014 (ΑΔΑ:7Φ0ΜΩ6Ι-ΙΙΠ) απόφαση Δημάρχου Αγιάς, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
1. Ορίζουμε αποκλειστικά για την καταβολή και είσπραξη του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων ή 

το τέλος παρεπιδημούντων τον Τραπεζικό Λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς με στοιχεία: GR  

1501712490006249030020642 - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ.  

 

2. Αναθέτουμε στη συνεργαζόμενη με το Δήμο Αγιάς Τράπεζα Πειραιώς να προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες για την ενεργοποίηση του Συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών ΔΙΑΣ για το 

συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό και για την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας IRIS Online 

Payments. 

 

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 9/2022 (ΑΔΑ: ΨΝΨΠΩ6Ι-4Λ4) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Ορισμός υπεύθυνου διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών Δήμου 

Αγιάς». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 43/2022. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  

 

 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9D%CE%A8%CE%A0%CE%A96%CE%99-4%CE%9B4
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A60%CE%9C%CE%A96%CE%99-%CE%99%CE%99%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9D%CE%A8%CE%A0%CE%A96%CE%99-4%CE%9B4
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