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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 

Συνεδρίαση 45η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2069/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 24-07-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 143736 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 19-07-2018. 
 

Θέμα 35ο  
Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος μετά την 
υποβολή Δ.Φ.Ε. Νομικών Προσώπων (άρθρο 45 ν. 4172/2013), για το φορολογικό έτος 2017. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Δημάκος Δημήτρης 
 Τζίβα Αιμιλία  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Μεθυμάκη Άννα 

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την από 23-7-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού 
Τομέα στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη :  

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Το Ν. 4270/2014 «Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
3. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ238Α/2010) «περί οργανισμού λειτουργίας της Περιφέρειας», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018.  
4. Την υπ’ αριθ. 66/2017 (ΑΔΑ:ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί 

εκλογής Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής. 
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5. Την υπ’ αριθ. 8840/13-1-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 39/τ.Β΄/17-1-
2017) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 14027/20-1-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 
(ΦΕΚ 97/Τ.39 και τ.Β΄/23.01.2017) και την υπ’ αριθ. 53499/13-3-2017 απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής και ισχύει. 

6. Το Π.Δ. 80/2016 περί «Αναλήψεων Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
7. Το Ν. 4071/2012, άρθρο 176 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής». 
8. Την υπ’ αριθ. 48105/6.3.2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, περί ορισμού 

Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής (ΦΕΚ 114/τ΄  
Υ.Ο.Δ.Δ./10.03.2017).  

9. Τις υπ’αριθμ. 425/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) και 84/2018 (ΑΔΑ: 65ΝΟ7Λ7-9ΑΧ) 
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής αναφορικά με την έγκριση του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής και την 1η αναμόρφωσή του αντιστοίχως για το 
οικονομικό έτος 2018. 

10. Τις υπ’αριθμ. 105159/36993/29-12-2017 και 23201/8723/20-04-2018 αποφάσεις της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με τις οποίες επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός 
οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Αττικής και η 1η αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως. 

11. Την ΠΟΛ 1057/2018 (ΦΕΚ 1137/Β΄/28-03-2018), με την οποία παρέχονται οδηγίες για τον 
τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 
των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και 
καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτές. 

12. Την ΠΟΛ 1044/2015 (ΦΕΚ 167/Α/2013) με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις των 
άρθρων 44, 45 και 46 του Ν. 4172/2013 αναφορικά με το αντικείμενο της φορολογίας 
εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, τα υποκείμενα του φόρου και τα 
απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα.  

13.  Την ΠΟΛ 1121/2018 (ΦΕΚ 2478/Β’/27-06-2018), με την οποία δίνεται παράταση της 
προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 
φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του 
άρθρου 45 του ν. 4172/2013. 

14. Την με αρ. καταχ. taxisnet 95630342/23-07-2018, δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων έτους 2017 της Περιφέρειας Αττικής, όπως 
αυτή καταχωρήθηκε από τη Δ/νση Προϋπολογισμού, Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης & 
τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος, από την οποία προέκυψε χρεωστικό ποσό (Έντυπο 
Ν) 

15. Την από 23/07/2018 κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017. 
16. Την με αρ. υποβολής 211821/23-07-2018  αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακίνητης 

περιουσίας φορολογικού έτους 2018 (Έντυπο Ε2) 
17. Την παράγραφο 2 του άρθρου 142 του νόμου 4537/2018 με την οποία τροποποιήθηκε το 

πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 4172/2013 και ρυθμίστηκε ο χρόνος 
καταβολής της πρώτης δόσης (και κατ’ επέκταση και των υπολοίπων δόσεων) για τις 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 
φορολογικού έτους 2017 και επόμενων, προκειμένου να διατηρηθεί ο προβλεπόμενος 
αριθμός δόσεων. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 68 του νόμου 4172/2013, η 

καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6), κατ' ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις 
οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες πέντε (5) μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται 
πέραν του ίδιου φορολογικού έτους. Στη προκειμένη περίπτωση η καταβολή του φόρου θα 
γίνει σε πέντε (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης την 31η/08/2018.  

18. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 997875116 909117552 180018618805 
ταυτότητα οφειλής, το ποσό της 1ης δόσης, η οποία οφείλει να πληρωθεί μέχρι την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 
δήλωσης, δηλαδή την 31/08/2018, ανέρχεται σε #363.529,64€#.  

Κατόπιν των ανωτέρω:                        
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
 
Τη διάθεση πίστωσης και την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού #1.817.648,18€#, για την 
πληρωμή της βεβαιωμένης οφειλής από το φόρο εισοδήματος χρήσης 2017, σε πέντε (5) 
δόσεις, με έκαστη δόση να ανέρχεται στο ποσό #363.529,64€#, αρχής γενομένης την 
31/08/2018, η οποία είναι τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της ΔΦΕ (φορολογική χρήση 2017) της Περιφέρειας Αττικής και οι 
υπόλοιπες τέσσερις (4) δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των τεσσάρων (4) 
επομένων μηνών.  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01072 και ΚΑΕ 0911.01 του Προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2018. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Τη διάθεση πίστωσης και την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού #1.817.648,18€#, για την 
πληρωμή της βεβαιωμένης οφειλής από το φόρο εισοδήματος χρήσης 2017, σε πέντε (5) 
δόσεις, με έκαστη δόση να ανέρχεται στο ποσό #363.529,64€#, αρχής γενομένης την 
31/08/2018, η οποία είναι τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της ΔΦΕ (φορολογική χρήση 2017) της Περιφέρειας Αττικής και οι 
υπόλοιπες τέσσερις (4) δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των τεσσάρων (4) 
επομένων μηνών.  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 01072 και ΚΑΕ 0911.01 του Προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2018. 

 
 
 
 Τα τακτικά μέλη της Ο.Ε. κα Φωτ. Βρύνα, κα Αλεξ. Μπαλού και το αναπληρωματικό κα Αν. 

Μεθυμάκη δηλώνουν λευκό. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Αλεξίου Αθανάσιος  
Δημάκος Δημήτρης 
Τζίβα Αιμιλία  
Βρύνα Φωτεινή  
Μπαλού Αλεξάνδρα 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Μεθυμάκη Άννα 

 

ΑΔΑ: ΩΒΞ07Λ7-ΔΗΜ


		2018-07-30T11:04:34+0300
	Athens




