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9
η
 σνεδρίαζη  

Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέων 

ηης 10
ης

 Μαρηίοσ 2020 

--------------------------- 

  

ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ), 

ζήκεξα, ηην 10
η
 Μαρηίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ 

θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 9/6-3-2020, ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο 

ζηα (9) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] Αλδξέαο 

Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 5] Ισάλλεο Σζηκπνύθεο 

– ηαθηηθό κέινο, 6] Πέηξνο Ψσκάο – ηαθηηθό κέινο,  7] Αζαλάζηνο Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Η θα Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 161/2020). 

Οη θ.θ. Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ, Γεώξγηνο Μαγηάθεο, 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. (6) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Γηαγξαθή νθεηιήο ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.612,16 € (ηέινο θαη πξόζηηκν εηώλ 2006-2009) ηνπ θ. 

Αλδξηόπνπινπ Ισάλλε», ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 

3042/3-3-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 2863/28-2-

2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο 

Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο (Γ/λζε Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ θαη 

Αμηνπνίεζεο ηεο Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο - Σκήκα Δζόδσλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: -Σνλ θ. 

Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Γηαγξαθή ζπλνιηθνύ πνζνύ ηέινπο θαη 

πξνζηίκνπ #2.612,16€# εηώλ 2006-2009 γηα ηνλ ΑΝΓΡΙΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ΄΄ - ρ.: - 1) Η κε 

αξ.πξση.73292/30-12-2019 αίηεζε ηνπ ΑΝΓΡΙΟΠΟΤΛΟΤ ΙΩΑΝΝΗ» -  2) Σν ππ’ αξηζ. Πξση. 

2217/20 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο αδεηνδνηήζεσλ θαη εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Γ/λζεο 

Σνπηθήο Οηθνλνκίαο ζε απάληεζε ηνπ ππ’ αξηζ. 514/20 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο καο - ε ζπλέρεηα 

ησλ αλσηέξσ (1) θαη (2) ζρεηηθώλ θαη θαηόπηλ ειέγρνπ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ν ΑΝΓΡΙΟΠΟΤΛΟ 

ΙΩΑΝΝΗ πξνζθόκηζε ζηελ ππεξεζία καο (άδεηα ιεηηνπξγίαο ηδησηηθήο ζρνιήο γπκλαζηηθήο, 

αληίγξαθν ζηνηρείσλ κεηξώνπ ηεο επηρείξεζεο, αληίγξαθα Δ3 ηεο επηρείξεζεο γηα ηα έηε 2006-

2009, Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ, αλαιπηηθή θίλεζε νθεηιέηε) πξνθύπηεη όηη δελ πθίζηαηαη άδεηα 

ιεηηνπξγίαο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο εληόο ηεο ηδησηηθήο ζρνιήο γπκλαζηηθήο. Ωο εθ ηνύηνπ ε 

άλσζελ επηρείξεζε δελ ππόθεηηαη ζηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο δεκνηηθνύ ηέινπο 0,5% επί ησλ 

αθαζαξίζησλ εζόδσλ. - 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 νιηθή δηαγξαθή ησλ πνζώλ: - Πνζό ηέινπο 2006:418,63€ θαη πνζνύ πξνζηίκνπ 2006: 418,63€ 

- Πνζό ηέινπο 2007:429,16€ θαη πνζνύ πξνζηίκνπ 2007: 343,33€ - Πνζό ηέινπο 2008:430,89€ 

θαη πνζνύ πξνζηίκνπ 2008: 241,30€ - Πνζό ηέινπο 2009:165,11€ θαη πνζνύ πξνζηίκνπ 2009: 

165,11€. - πλνιηθό πνζό δηαγξαθήο: 2.612.16€ - Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, 

Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ. 

Γηνλύζηνο Πιέζζαο. 

 

 Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζή ηνπ σο 

αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, ηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία, 

 

 

ΑΔΑ: ΨΗ8ΦΩΞΙ-Ζ4Ψ



ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
 

ε ζπλέρεηα ηεο κε αξ. πξση.73292/30-12-2019 αίηεζεο ηνπ θ. Αλδξηόπνπινπ Ισάλλε θαη 

ηνπ ππ’ αξηζ. πξση. 2217/20 εγγξάθνπ ηνπ Σκήκαηνο Αδεηνδνηήζεσλ θαη Δκπνξηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ηεο Γ/λζεο Σνπηθήο Οηθνλνκίαο ζε απάληεζε ηνπ ππ’ αξηζ. 514/20 εγγξάθνπ 

ηνπ Σκήκαηνο Δζόδσλ ηεο Γ/λζεο Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο θαη θαηόπηλ 

ειέγρνπ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ν θ. Αλδξηόπνπινο Ισάλλεο πξνζθόκηζε ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ 

Γήκνπ (Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηδησηηθήο ζρνιήο γπκλαζηηθήο, αληίγξαθν ζηνηρείσλ κεηξώνπ ηεο 

επηρείξεζεο, αληίγξαθα Δ3 ηεο επηρείξεζεο γηα ηα έηε 2006-2009, Τπεύζπλε Γήισζή ηνπ, 

αλαιπηηθή θίλεζε νθεηιέηε) πξνθύπηεη όηη δελ πθίζηαηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο πγεηνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο εληόο ηεο ηδησηηθήο ζρνιήο γπκλαζηηθήο. Ωο εθ ηνύηνπ ε άλσζελ επηρείξεζε δελ 

ππόθεηηαη ζηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο δεκνηηθνύ ηέινπο 0,5% επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ. 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4623/2019, 

άξζξν 3), ζπλδπαζηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 § 1 ζηνηρ. δ ηνπ Ν.3463/2006,  εγκρίνει 

ηε δηαγξαθή νθεηιήο ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.612,16€ ηνπ κ. Ανδριόποσλοσ Ηωάννη.  

 

Αναλσηικά:  

Έηος 2006 

Πνζό ηέινπο:418,63€   

Πνζό πξνζηίκνπ: 418,63€ 

 

Έηος 2007 

Πνζό ηέινπο:429,16€   

Πνζό πξνζηίκνπ: 343,33€ 

 

Έηος 2008 

Πνζό ηέινπο:430,89€   

Πνζό πξνζηίκνπ: 241,30€ 

 

Έηος 2009 

Πνζό ηέινπο:165,11€   

Πνζό πξνζηίκνπ: 165,11€  

 
 

   Ο Πρόεδρος                                        Σα Παρόνηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

 

 

 

                

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΑΔΑ: ΨΗ8ΦΩΞΙ-Ζ4Ψ
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