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ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίθοσζα ηης Οικονομικής Επιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ),
ζήκεξα, ηην 25η Φεβροσαρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή
πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 7/21-2-2020, ήιζαλ
γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (22) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε
ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 4] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 5]
Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 6] Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] Πέηξνο
Φσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Οη θ.θ., Φώηηνο Γεκαθόπνπινο, Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο
θαη Μαξία Φηινπνύινπ δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (11) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Σξνπνπνίεζε ηεο αξ. 399/27-9-2019 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί
έγθξηζεο ξύζκηζεο κε ην Ν.4611/2019 ησλ νθεηιώλ ηεο εηαηξείαο «ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ
ΜΔΝΣΕΔΛΟΠΟΤΛΟΤ Α.Δ. – ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟΝ ΑΣΖΡ»», ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 1982/12-2-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ.
Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 1726/7-2-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ
Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο
Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο (Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Σακείνπ), ε
νπνία έρεη σο εμήο: ΠΡΟ: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΘΔΜΑ:΄΄Δηζήγεζε γηα ηξνπνπνίεζε ηεο αξ. 399/27-9-2019 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ξύζκηζεο κε ην Ν.4611/2019 ηεο εηαηξείαο «ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ
ΜΔΝΣΕΔΛΟΠΟΤΛΟΤ Α.Δ. – ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟΝ ΑΣΖΡ΄΄ - ύκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ
άξζξνπ 112 ηνπ Ν. 4611/2019, - «Δθόζνλ ν νθεηιέηεο, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο
ξύζκηζεο, εμνθιήζεη εθάπαμ ηηο ππόινηπεο δόζεηο ησλ ξπζκηζκέλσλ νθεηιώλ, παξέρεηαη
απαιιαγή θαηά πνζνζηό επί ηνπ ελαπνκείλαληνο πνζνύ ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξόζεζκεο
θαηαβνιήο θαη ησλ πξνζηίκσλ, ίζν κε απηό πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκό ησλ κεληαίσλ
δόζεσλ πνπ ηειηθά δηακνξθώλεηαη, κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο ηνπ
αξκόδηνπ νξγάλνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 112 ηνπ Ν.4611/19». -Με ηελ αξ.
αξ.399/27-9-2019 απόθαζεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο εγθξίζεθε ε κε 100 δόζεηο ξύζκηζε
ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιώλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 110 έσο 117 ηνπ
Ν.4416/19 ηεο εηαηξείαο «ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΜΔΝΣΕΔΛΟΠΟΤΛΟΤ Α.Δ. –
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟΝ ΑΣΖΡ» πνπ πξνέξρνληαη από ηέιε θαη πξόζηηκα επί ησλ αθαζαξίζησλ
εζόδσλ ,ηέιε ΓΦ, ΓΣ, ΣΑΠ παξαβάζεηο ΚΟΚ θαη ηέινο γηα παξαρσξεκέλεο ζέζεηο
ζηάζκεπζεο. - Με ηελ αξ. 5145/3-2-2020 αίηεζε ε παξαπάλσ εηαηξεία πξνέβε ζηελ
εθάπαμ εμόθιεζε ησλ ππόινηπσλ δόζεσλ ησλ ξπζκηζκέλσλ νθεηιώλ ηεο ε δηακνξθώλεηαη
ζην πνζό ησλ 70.130,47€. - Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ εηζεγνύκαζηε ηελ έγθξηζε ηεο
ηξνπνπνίεζεο ηεο αξ.399/27-9-2019 απόθαζεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ιόγσ
κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο ξύζκηζεο από 100 δόζεηο ζηελ εθάπαμ εμόθιεζε ησλ ππόινηπσλ
δόζεσλ
ησλ
ξπζκηζκέλσλ
νθεηιώλ
ηεο
εηαηξείαο
«ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ
ΜΔΝΣΕΔΛΟΠΟΤΛΟΤ Α.Δ. – ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟΝ ΑΣΖΡ». - Δπηζπλάπηεηαη αληίγξαθν
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ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ζηνηρεία δηαθαλνληζκνύ ηεο εθάπαμ θαηαβνιήο θαη αληίγξαθν
απόδεημεο είζπξαμεο γηα ηελ εθάπαμ θαηαβνιή. - Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ,
Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ.
Γηνλύζεο Πιέζζαο».Η Οικονομική Επιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ
εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, είδε ηελ ππ’ αξηζ. 5145/3-2-2020 αίηεζε θαη ηα ζρεηηθά επί ηνπ
ζέκαηνο έγγξαθα,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ:
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη:

Με ηελ αξ. 399/27-9-2019 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθε
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 110 έσο 117 ηνπ Ν.4416/19, ε ξύζκηζε ζε 100
δόζεηο
ησλ
βεβαησκέλσλ
νθεηιώλ
ηεο
εηαηξείαο
«ΞΕΝΟΔΟΥΕΘΑ
ΜΕΝΣΖΕΛΟΠΟΤΛΟΤ Α.Ε. – ΞΕΝΟΔΟΥΕΘΟΝ ΑΣΗΡ». Οη νθεηιέο πξνέξρνληαη
από ηέιε θαη πξόζηηκα επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ ηεο, ηέιε ΓΦ, ΓΣ, ΣΑΠ παξαβάζεηο
ΚΟΚ θαη ηέινο γηα παξαρσξεκέλεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο.
Μεηά ηελ αξ. 5145/3-2-2020 αίηεζή ηεο ε παξαπάλσ εηαηξεία πξνέβε ζηελ εθάπαμ
εμόθιεζε ησλ ππόινηπσλ δόζεσλ ησλ ξπζκηζκέλσλ νθεηιώλ ηεο, ε νπνία δηακνξθώλεηαη
ζην πνζό ησλ 70.130,47€.
ύκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 112 ηνπ Ν. 4611/2019 «Δθόζνλ ν νθεηιέηεο, ζε
νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ξύζκηζεο, εμνθιήζεη εθάπαμ ηηο ππόινηπεο δόζεηο ησλ
ξπζκηζκέλσλ νθεηιώλ, παξέρεηαη απαιιαγή θαηά πνζνζηό επί ηνπ ελαπνκείλαληνο πνζνύ
ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο θαη ησλ πξνζηίκσλ, ίζν κε απηό πνπ
αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκό ησλ κεληαίσλ δόζεσλ πνπ ηειηθά δηακνξθώλεηαη, κε αληίζηνηρε
ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 112 ηνπ
Ν.4611/19», η Οικονομική Επιηροπή εγκρίνει:
1) Σελ ηξνπνπνίεζε ηεο αξηζ.399/27-9-2019 πξνεγνύκελεο απόθαζήο ηεο.
2) Σελ εθάπαμ εμόθιεζε ησλ ππόινηπσλ δόζεσλ ησλ ξπζκηζκέλσλ νθεηιώλ ηεο
εηαηξείαο «ΞΕΝΟΔΟΥΕΘΑ ΜΕΝΣΖΕΛΟΠΟΤΛΟΤ Α.Ε. – ΞΕΝΟΔΟΥΕΘΟΝ
ΑΣΗΡ».
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