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Δελτίο Τύπου 
 

Ο Δήμαρχος Ιλίου ζητά την επιστροφή καταβληθέντων ποσών 
ΦΠΑ και στους συνεπείς Δήμους 

Την αντίδραση του Δημάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέτου προκάλεσε η διάταξη του Υπουργείου 

Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι 

Δημοτικές Επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται στην καταβολή ΦΠΑ για πράξεις παροχής 

υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31.12.2011. 

Με επιστολή του προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ο Δήμαρχος Ιλίου καταθέτει την έντονη 

αντίδραση και διαφωνία του «ως Δήμος που πλέον των είκοσι ετών ουδέποτε δημιούργησε 

υποχρεώσεις, προσβλέποντας σε μεταγενέστερες ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά ούτε 

επικαλέστηκε λάθος ερμηνείες νόμων, προκειμένου να αποφύγει την εκταμίευση πόρων» και 

ζητά τη διόρθωση της ρύθμισης προκειμένου να επιστραφεί το ποσό του Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας που έχει καταβάλλει ο Δήμος Ιλίου, το οποίο ανέρχεται στα 1.640.822,97€, ποσό που αν 

δεν το είχε αποδώσει «θα είχε τη δυνατότητα να το διοχετεύσει σε σημαντικό έργο». 

Ο Δήμαρχος Ιλίου παρόλο που συμφωνεί με τη διαγραφή των ποσών που έχουν βεβαιωθεί, και 

μάλιστα σε μια εποχή με μεγάλες περικοπές στα οικονομικά των ΟΤΑ, προκειμένου να 

ανασάνουν οι Δήμοι από συσσωρευμένα χρέη, ωστόσο σημειώνει ότι «αναλογικά, θα έπρεπε να 

επιστραφούν και τα αντίστοιχα ποσά στους Δήμους, που τα έχουν ήδη καταβάλει».  Η αντίδρασή 

του Δημάρχου Ιλίου συνίσταται, κυρίως, στην αναφορά του Νόμου ότι τα ποσά που 

καταβλήθηκαν δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται, καθώς επισημαίνει ότι «αντίκειται στην 

αρχή της ισονομίας» και αδικεί τους Δήμους, που επί σειρά ετών ήταν συνεπείς στις 

υποχρεώσεις τους.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την επιστολή του προειδοποιεί ότι αν δεν επιστραφεί το καταβληθέν 

ποσό του ΦΠΑ, ο Δήμος Ιλίου επιφυλάσσεται να το διεκδικήσει μέσω άλλης οδού.  

Ίλιον, 20.03.2013 
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