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ηην Πάηπα, ζήμεπα, ηην 24η Νοεμβρίοσ 2020, ημέπα Σρίηη και ώρα 11:30, μεηά
από γπαπηή ππόζκληζη ηος κ. Πποέδπος ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, με απιθμό 42/2011-2020, ππαγμαηοποιήθηκε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής
Δπιηροπής, ζύμθυνα με ηην απιθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο ηος ΤΠ.Δ. ζηην οποία
ζςμμεηείσαν για ηη λήτη αποθάζευρ ζηα (13) θέμαηα ηηρ ημεπηζίαρ διαηάξευρ, ηα
παπακάηυ Μέλη ηηρ Δπιηποπήρ αςηήρ:
1] Γιονύζηρ Πλέζζαρ – Ππόεδπορ, 2] Ανδπέαρ Αθαναζόποςλορ – ηακηικό μέλορ, 3]
Ακπιβή αμούπη-Βαγενά – ηακηικό μέλορ, 4] Ιοςλία Γιαννιηζοπούλος – ηακηικό μέλορ, 5]
Παναγιώηηρ Μελάρ – ηακηικό μέλορ, 6] Μαπία Φιλοπούλος – ηακηικό μέλορ, 7] Ιυάννηρ
Σζιμπούκηρ – ηακηικό μέλορ, 8] Πέηπορ Ψυμάρ – ηακηικό μέλορ, 9] Αθανάζιορ Μοδέρ –
αναπληπυμαηικό μέλορ και 10] Θεόδυπορ Ξςλιάρ – αναπληπυμαηικό μέλορ
Οι κ.κ. Φώηιορ Γημακόποςλορ – Ανηιππόεδπορ, Γεώπγιορ Μαγιάκηρ – ηακηικό μέλορ
και Νικόλαορ Παπαδημάηορ – ηακηικό μέλορ, δεν μεηείσαν ζηην ηηλεδιάζκετη, αν και
κλήθηκαν.
Αθού διαπιζηώθηκε νόμιμη απαπηία, ο κ. Ππόεδπορ κηπύζζει ηην έναπξη ηηρ
ζςνεδπιάζευρ.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηη ζςνέσεια ο κ. Ππόεδπορ ειζάγει ηο απιθ. (10) θέμα ηηρ ημεπηζίαρ διαηάξευρ,
«Γιαγπαθή οθειλήρ (Ανηυνάηορ Κυνζηανηίνορ)» (ζσεηικό ηο απιθ. 16234/17-11-2020
διαβιβαζηικό ηος αναπληπυηή κ. Γημάπσος και η απιθ. 16088/13-11-2020 ειζήγηζη ηος
κ. Ανηιδημάπσος Γιοίκηζηρ, Οικονομικών, Γιασείπιζηρ Πποζόδυν, Σοπικήρ Οικονομίαρ,
Δξςπηπέηηζηρ Πολιηών και Νομικήρ Τπηπεζίαρ – Γ/νζη Γιασείπιζηρ Πποζόδυν και
Γημοηικήρ Πεπιοςζίαρ – Σμήμα Δζόδυν), η οποία έσει υρ εξήρ: -Ππορ: -Σον κ. Ππόεδπο
ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ –Θέμα:΄΄ Γιαγπαθή ποζού ηέλοςρ 0,5% επί ηυν ακαθαπίζηυν
εζόδυν και ανηίζηοισος πποζηίμος εηών 2009 και 2010 ζηο όνομα ηος ΑΝΣΩΝΑΣΟΤ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ηος ΑΡΑΝΣΗ- σεη.: Η ςπ΄ απιθ. 53352/5.11.2020 αίηηζη ηος
ανυηέπυ. – ύμθυνα με ηα ζηοισεία (Δ3 εηών 2009-2010 και ανηίγπαθο ζηοισείυν
επισείπηζηρ από ηην ΑΑΓΔ) πος μαρ πποζκόμιζε με ηην ανυηέπυ ζσεηική ο κύπιορ
Ανηυνάηορ Κυνζηανηίνορ για ηο καηάζηημα ςγειονομικού ενδιαθέπονηορ (ΚΑΦΔ-ΜΠΑΡ)
πος διαηηπούζε ζηην οδό Ττηλών Αλυνίυν 13Α ζηην Πάηπα με Α.Φ.Μ. 031792020,
πποκύπηει όηι ηα ακαθάπιζηα έζοδα ηυν εηών 2009 και 2010 πποέπσονηαι από άλλη
δπαζηηπιόηηηα (μικηέρ αζηικέρ και πποαζηιακέρ ηακηικέρ μεηαθοπέρ επιβαηών) και δεν
ςπάγονηαι ζε δημοηικό ηέλορ 0,5%. Ωρ εκ ηούηος δεν έππεπε να επιβαπςνθεί με δημοηικό
ηέλορ (Ν.3756/2009) επί ηυν ακαθάπιζηυν εζόδυν ηος για ηα παπαπάνυ έηη. - ύμθυνα
λοιπόν με ηα ανυηέπυ, παπακαλούμε όπυρ ειζηγηθείηε ζηο ζώμα, ζύμθυνα με ηο άπθπο
72 ηος Ν. 3852/2010 όπυρ ηποποποιήθηκε με ηην παπ. 1 ηος άπθπος 3 ηος Ν.4623/2019
και ζςνδςαζηικά με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 174 παπ. 1 εδάθιο δ ηος Ν.3463/2006, ηη
διαγπαθή ποζού - ηέλοςρ ύτοςρ 393,54 εςπώ και πποζηίμος ύτοςρ 369,93 εςπώ για ηο
έηορ 2009 καθώρ και ποζού ηέλοςρ ύτοςρ 404,19 εςπώ και πποζηίμος ύτοςρ 404,19 εςπώ
για ηο έηορ 2010 ηα οποία έσοςν σπευθεί ζηο όνομα ηος Ανηυνάηος Κυνζηανηίνος - Ο
Ανηιδήμαπσορ Γιοίκηζηρ, Οικονομικών, Γιασείπιζηρ Πποζόδυν, Σοπικήρ Οικονομίαρ,
Δξςπηπέηηζηρ Πολιηών και Νομικήρ Τπηπεζίαρ, κ. Γιονύζιορ Πλέζζαρ».Ζ Οικονομική Δπιηροπή αθού άκοςζε ηον κ. Ππόεδπο και έλαβε ςπότη ηην υρ
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άνυ ειζήγηζή ηος υρ απμόδιος ειζηγηηή – Ανηιδημάπσος,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύμθυνα με ηα ζηοισεία (Δ3 εηών 2009-2010 και ανηίγπαθο ζηοισείυν επισείπηζηρ
από ηην ΑΑΓΔ) πος πποζκόμιζε με ηην απιθ. 53352/5.11.2020 αίηηζή ηος ο κ. Ανηυνάηορ
Κυνζηανηίνορ για ηο καηάζηημα ςγειονομικού ενδιαθέπονηορ (ΚΑΦΔ-ΜΠΑΡ) πος
διαηηπούζε ζηην οδό Ττηλών Αλυνίυν 13Α ζηην Πάηπα, πποκύπηει όηι ηα ακαθάπιζηα
έζοδα ηυν εηών 2009 και 2010 πποέπσονηαι από άλλη δπαζηηπιόηηηα (μικηέρ αζηικέρ και
πποαζηιακέρ ηακηικέρ μεηαθοπέρ επιβαηών) και δεν ςπάγονηαι ζε δημοηικό ηέλορ 0,5%.
Ωρ εκ ηούηος δεν έππεπε να επιβαπςνθεί με δημοηικό ηέλορ (Ν.3756/2009) επί ηυν
ακαθάπιζηυν εζόδυν ηος για ηα παπαπάνυ έηη.
Καηόπιν ηυν ανυηέπυ, ζύμθυνα με ηο άπθπο 174 παπ. 1 ζηοισ. δ και παπ. 2 ηος
Ν.3463/2006 και ηο άπθπο 72 ηος Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άπθπο 40 παπ.1) η
Οικονομική Δπιηροπή εγκρίνει ηη διαγραθή ποζού ηέλοςρ ύτοςρ 393,54 εςπώ και
πποζηίμος ύτοςρ 369,93 εςπώ για ηο έηορ 2009, καθώρ και ποζού ηέλοςρ ύτοςρ 404,19
εςπώ και πποζηίμος ύτοςρ 404,19 εςπώ για ηο έηορ 2010 ηα οποία έσοςν σπευθεί ζηο
όνομα ηος κ. Ανηφνάηοσ Κφνζηανηίνοσ ηοσ αράνηη.
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