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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Για την ανάθεση έρευνας σε τρίτους στο πλαίσιο είσπραξης ληξιπρόθεσμων 

οφειλών προς το Δήμο Χερσονήσου. 
 

 

     Ο Δήμος Χερσονήσου, σε εφαρμογή της υπ΄ αρ. 473/2012 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, θα δεχτεί προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με τρίτους εξάμηνης διάρκειας, στο πλαίσιο 

είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο Χερσονήσου.  

 

Ειδικότερα οι ανάδοχοι θα αναλάβουν την υποχρέωση να ερευνήσουν 

διεξοδικά τα δεδομένα συγκεκριμένων υποθέσεων οφειλετών του Δήμου Χερσονήσου 

με χρέη βασικής οφειλής κατά προτίμηση άνω των 65.000 ευρώ, με σκοπό τον 

εντοπισμό επιπλέον περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των 

υπόχρεων ή συνυπόχρεων αυτών, όπως ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί στη 

φορολογική αρχή ή δεν έχουν μεταγραφεί, απαιτήσεων στα χέρια τρίτων, ειδικών 

περιουσιακών στοιχείων, περιουσιακών στοιχείων ή επιχειρήσεων που 

μεταβιβάστηκαν και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 479 και 939 

ΑΚ, περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν από τρίτους με χρηματικούς πόρους 

του υπόχρεου, εικονικών μεταβιβάσεων, εικονικών βαρών, τραπεζικών λογαριασμών 

στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό κ.λπ., να υποδείξουν πρακτικές και να παράσχουν 

εξειδικευμένες κατά περίπτωση νομικές συμβουλές με σκοπό την αξιοποίηση των 

παρεχομένων πληροφοριών. 
 

Οι όροι συνεργασίας, η αμοιβή κλπ. περιγράφονται λεπτομερώς στην ΠΟΛ. 

1195/14.09.2011 (ΦΕΚ 2055/15.09.2011 τεύχος Β') «Ρύθμιση θεμάτων ανάθεσης 

έρευνας σε τρίτους στο πλαίσιο είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το 

Δημόσιο». 

Ελληνική   

 

 

 

 

Γούρνες, 05  / 07 / 2013. 

Αρ. πρωτ.:  18655 

 

mailto:b.koutoulas@hersonisos.gr


Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1 της παραπάνω ΠΟΛ, ανάδοχοι δύναται να είναι 

ελεγκτικές εταιρείες ή δικηγόροι ή δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες αυτών. 

 

Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται στο Δήμο Χερσονήσου, πρώην 

Αμερικανική βάση Γουρνών, Ηράκλειο Κρήτης, μέχρι 31 Ιουλίου 2013.  

 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 

2813404624 (αρμόδιος κ. Χαράλαμπος Κούτουλας) και 2813404626 (αρμόδιος κ. 

Κων/νος Καλαθάκης) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στους πίνακες 

ανακοινώσεων των Δημοτικών καταστημάτων. 

 

 

Μ.Ε.Δ. 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  

 

Εμμανουήλ Διαμαντάκης 

 


