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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΘΕΜΑ: Σύσταση Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Δήμο Φαρκαδόνας.  

 

ΣΧΕΤ.: 1. Οι υπ’ αρ. (α) Δ6Α 1130258 ΕΞ2012/20.9.12 (ΦΕΚ Β’2552), (β) Δ6Α 1144680 

ΕΞ2012/19.10.12 και (γ) Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/19.10.12 (ΦΕΚ Β’ 2828) αποφάσεις του 

Υπουργού Οικονομικών περί Αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. 

            2. Η υπ’ αρ. Δ6Α 1157277 ΕΞ 2012/15.11.12 (ΦΕΚ 3042 τ.Β’/15.11.12) Απόφαση του Υπ. 

Οικονομικών περί τροποποίησης & συμπλήρωσης των 1 (α), (β) και (γ) σχετικών. 

            3. Η υπ’ αρ. Δ6Α 1000737 ΕΞ2013/03.01.13 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 69 

τ.Β’/18.01.13) περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του 1 (γ) σχετικού. 

            4. Η υπ’ αρ. Δ6Α 1077285 ΕΞ2014/15.05.14 (ΦΕΚ 1266 τ.Β’/19.05.14) Απόφαση του Γεν. 

Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Συμπλήρωση και Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των 

Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) / που λειτουργούν εκτός του κεντρικού 

κτιρίου στέγασης των Δ.Ο.Υ., στις έδρες ή περιοχές Δήμων. 

             5. Η υπ’ αρ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25.02.14 (ΦΕΚ 478 τ.Β’/26.02.14 και 558 τ.Β’/06.03.14) 

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 

εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” σε όργανα 

της Φορολογικής Διοίκησης». 

             6. Η υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1007466 ΕΞ2015/21.01.15 (ΦΕΚ 187 τ.Β’/23.01.15) Απόφαση της Γεν. 

Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του 5 σχετικού. 

 

 

Όπως γνωρίζετε, στην έδρα του Δήμου μας λειτουργούσε, η Δ.Ο.Υ. Φαρκαδόνας, εξυπηρετώντας 

χιλιάδες φορολογούμενους πολίτες, κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, η οποία ανέστειλε τη 

λειτουργία της εδώ και περίπου τρία χρόνια. 

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας, προτείνουμε να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα που 

μας δίνει η υπ’ αρ. Δ6Α 1000737 ΕΞ2013 (ΦΕΚ τ.Β’ 69/18.01.2013) Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών (υπ’ αρ. 3 σχετικό), που προβλέπει Γραφείο της Δ.Ο.Υ. στη Φαρκαδόνα, εφόσον 

διατεθεί ο κατάλληλος χώρος στέγασης και καλυφθεί το πλήρες κόστος λειτουργίας του από το Δήμο 

μας πλην της μισθοδοσίας των υπαλλήλων. 

 

Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων θα μπορεί να παρέχει πλήθος υπηρεσιών, όπως 

καθορίστηκαν στα ανωτέρω σχετικά έγγραφα. 

 

Από την πλευρά μας, προτείνουμε να συνδράμουμε κατά το μέγιστο δυνατό στην οργάνωση του, 

παρέχοντας κάθε δυνατή διευκόλυνση, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του και να 

εξυπηρετούνται οι δημότες μας.  

 

Για το σκοπό αυτό, και λόγω της σπουδαιότητας του θέματος για την εξυπηρέτηση των δημοτών μας, 

προτείνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει: 



1. Για τη βούληση του Δήμου μας για τη σύσταση Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο 

Δήμο Φαρκαδόνας. 

 

2. Τη στέγαση του συγκεκριμένου γραφείου σε αίθουσα σε δημοτικό κτίριο, χωρίς την καταβολή 

ενοικίου.  

 

3. Επ’ αυτού προτείνουμε το κτίριο του ΚΕΠ Φαρκαδόνας, το οποίο βρίσκεται στην έδρα του Δήμου, 

στην οποία βρίσκονταν και το καταργημένο τμήμα Δ.Ο.Υ. και ταυτόχρονα διαθέτει την απαραίτητη 

κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή. 

 

4. Την παροχή από το Δήμο μας των απαραίτητων μέσων για τη λειτουργία του Γραφείου, και 

συγκεκριμένα α)  έπιπλα γραφείου (γραφείο, βιβλιοθήκη, κλπ.) και β) τις απαραίτητες υποδομές 

ΤΠΕ (Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, λογισμικό, εκτυπωτή,  Διαδικτυακή σύνδεση, δίκτυο «Σύζευξις», 

κλπ.). 
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