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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 15η Γεκεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 46/1112-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής
Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (21) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5]
Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Νηθόιανο
Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, 8] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 9] Ησάλλεο
Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο θαη 10] Αζαλάζηνο Αζαλαζόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό
κέινο.
Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε
ηνπ κνλαδηθνύ εθηόο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο 888/2020).
Ο θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 8νπ ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο 895/2020).
O θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 8νπ ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο 895/2020).
Ζ θα Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 896/2020).
Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 897/2020).
Ο θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη
θιήζεθε.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ην ηέινο, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. (21) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Γηαγξαθή νθεηιήο (Ρνύηζε Οπξαλία)» (ζρεηηθό ην αξηζ. 17123/8-12-2020 δηαβηβαζηηθό
ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 16832/1-12-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο,
Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη
Ννκηθήο Τπεξεζίαο – Γ/λζε Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο – Σκήκα
Δζόδσλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: - Πξνο: -Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο –
Θέκα:΄΄Γηαγξαθή πνζώλ #107,22€# δεκνηηθό ηέινο (0,5%) θαη #107,22€# (πξόζηηκν) γηα
ηελ ΡΟΤΣΖ ΟΤΡΑΝΗΑ γηα ην έηνο 2012»΄΄ - ρ.: Ζ κε αξ.πξση.56085/24-11-2020
αίηεζε ηεο ΡΟΤΣΖ ΟΤΡΑΝΗΑ - ε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο θαη έπεηηα από
επαλέιεγρν ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζθόκηζε ζηελ ππεξεζία καο, (ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΒΗΒΛΗΟΤ
ΔΟΓΧΝ-ΔΞΟΓΧΝ, ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΟΦΔΗΛΔΣΖ θαη ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ
ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΜΖΣΡΧΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ) ε ππόρξενο ΡΟΤΣΖ ΟΤΡΑΝΗΑ θαη πξώελ
ηδηνθηήηξηα επηρείξεζεο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ – ΚΑΦΔΜΠΑΡ) κε έδξα ζηελ ΜΑΗΕΧΝΟ 131 ζηελ ΠΑΣΡΑ, πξνθύπηεη όηη ηα αθαζάξηζηα
έζνδα ηεο επηρείξεζεο πνπ ππόθεηληαλ ζε δεκνηηθό ηέινο γηα ην έηνο 2012 αλέξρνληαλ
ζην πνζό ησλ 1.190,39€ αληί ησλ 22.740,39€ πνζό πνπ αθνξνύζε ηα ζπλνιηθά
αθαζάξηζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο (ΛΗΑΝΗΚΔ ΚΑΗ ΥΟΝΓΡΗΚΔ ΠΧΛΖΔΗ). Χο εθ
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ηνύηνπ ην ηέινο 0,5% πνπ αθνξνύζε ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ 1.190,39€ αλέξρνληαλ
νξζώο ζην πνζό ησλ 5,92€ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ηζόπνζνπ πξνζηίκνπ θαη όρη ζην πνζό
ηέινπο ησλ 113,14€ θαζώο θαη ηνπ ηζόπνζνπ πξνζηίκνπ πνπ είραλ ππνινγηζηεί ζηα
ζπλνιηθά αθαζάξηζηα έζνδα (22.740,39€). - Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ παξαθαινύκε όπσο
εηζεγεζείηε ζην ζώκα ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4623/2019 θαη ζπλδπαζηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
174& 1 ζηνηρ. δ ηνπ Ν. 3463/2006, ηελ δηαγξαθή ηνπ πνζνύ ηέινπο ησλ 107,22€ θαη ηνπ
ηζόπνζνπ πξνζηίκνπ έηνπο 2012. ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟ ΓΗΑΓΡΑΦΖ: 214,44 €. – Ο
Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο,
Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ. Γηνλύζηνο Πιέζζαο».Ζ Οικονομική Δπιηροπή αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηελ σο
άλσ εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ε ζπλέρεηα ηεο κε αξ. πξση. 56085/24-11-2020 αίηεζε ηεο θαο ΡΟΤΣΖ
ΟΤΡΑΝΗΑ θαη έπεηηα από επαλέιεγρν ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζθόκηζε ζηελ αξκόδηα
ππεξεζία ηνπ Γήκνπ (ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΒΗΒΛΗΟΤ ΔΟΓΧΝ-ΔΞΟΓΧΝ, ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ
ΚΗΝΖΖ ΟΦΔΗΛΔΣΖ θαη ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΜΖΣΡΧΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ) ε
ππόρξενο, ΡΟΤΣΖ ΟΤΡΑΝΗΑ θαη πξώελ ηδηνθηήηξηα επηρείξεζεο πγεηνλνκηθνύ
ελδηαθέξνληνο (ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ – ΚΑΦΔ-ΜΠΑΡ) κε έδξα ζηελ ΜΑΗΕΧΝΟ 131 ζηελ
ΠΑΣΡΑ, πξνθύπηεη όηη ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο πνπ ππόθεηληαλ ζε δεκνηηθό
ηέινο γηα ην έηνο 2012 αλέξρνληαλ ζην πνζό ησλ 1.190,39 € αληί ησλ 22.740,39 €, πνζό
πνπ αθνξνύζε ηα ζπλνιηθά αθαζάξηζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο (ΛΗΑΝΗΚΔ ΚΑΗ
ΥΟΝΓΡΗΚΔ ΠΧΛΖΔΗ). Χο εθ ηνύηνπ, ην ηέινο 0,5% πνπ αθνξνύζε ηα αθαζάξηζηα
έζνδα ησλ 1.190,39 € αλέξρνληαλ νξζώο ζην πνζό ησλ 5,92 € θαη ηνπ αληίζηνηρνπ
ηζόπνζνπ πξνζηίκνπ θαη όρη ζην πνζό ηέινπο ησλ 113,14 € θαζώο θαη ηνπ ηζόπνζνπ
πξνζηίκνπ πνπ είραλ ππνινγηζηεί ζηα ζπλνιηθά αθαζάξηζηα έζνδα (22.740,39 €).

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 174 παξ. 1 ζηνηρ. δ θαη παξ. 2 ηνπ
Ν.3463/2006 θαη ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ.1), η
Οικονομική Δπιηροπή εγκρίνει ηη διαγραθή πνζνύ ηέινπο 107,22 € θαη πξνζηίκνπ
107,22 € γηα ην έηνο 2012 ηεο κας ΡΟΤΣΖ ΟΤΡΑΝΗΑ.
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