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Αξηζ. Απνθ. 164/2019
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην Πξαθηηθό 33εο /09-10-2019 Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Ζαθύλζνπ.
ΘΕΜΑ: «Αηηήζεηο δηαγξαθώλ»
ηε Εάθπλζν, ζήκεξα ηελ 09ε Οθησβξίνπ 2019 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 10.00 π.κ.
ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση.
22846/03-10-2019 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε
απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα νθηώ (8), ήηνη:
ΠΑΡΟΝΣΕ
1.- Αξεηάθεο Νηθήηαο , Πξόεδξνο
2.- Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
3.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
4.- Καθνιύξεο ηαύξνο
5.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
6.- Ξέλνο Αλδξέαο
7.- Καξαθάο σηήξηνο
8.- Αβξάκεο Παλαγηώηεο

ΑΠΟΝΣΕ
1.- Κόθιαο Φώηηνο

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Μπηδηληή Θενδώξα , δεκνηηθή ππάιιειν.
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
«Αηηήζεηο δηαγξαθώλ» ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ
Α) ηελ κε αξηζκ. 21398/02-10-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ε
νπνία έρεη σο θάησζη:
Μεηά από έιεγρν ηνπ αξρείνπ πνπ ηεξείηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία γηα ηελ
επηρείξεζε Θ. ΓΡΑΜΦΑ ΚΑΘ ΘΑ ΟΕ κε ΑΦΜ:997465717 δηαπηζηώζεθε όηη:
Γηα ηα έηε 2013-2014 έρεη ρξεσζεί κε ηέιε παξεπηδεκνύλησλ ππνινγηζκέλα κε 5%
σο <<θέληξν δηαζθέδαζεο>> ελώ ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη γηα <<επηρείξεζε
καδηθήο εζηίαζεο>> θαη έπξεπε λα ππνινγηζηνύλ ηα ηέιε κε 0,5%.πγθεθξηκέλα:
γηα ην έηνο 2013 βεβαηώζεθε
Γεκνηηθόο Φόξνο κε ηνλ ππ’ αξίζκ. 208/2019
Υξεκαηηθό Καηάινγν ην πνζό ησλ 5935,27 € θαη αληίζηνηρν πξόζηηκν κε ηνλ
ππ’αξίζκ. 654/2019 Υξεκαηηθό Καηάινγν ην πνζό ησλ 4866,92 €.
γηα ην έηνο 2014 βεβαηώζεθε
Γεκνηηθόο Φόξνο κε ηνλ ππ’ αξίζκ. 208/2019
Υξεκαηηθό Καηάινγν ην πνζό ησλ 5520,21€ θαη αληίζηνηρν πξόζηηκν κε ηνλ
ππ’αξίζκ. 654/2019 Υξεκαηηθό Καηάινγν ην πνζό ησλ 3201,72€.
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Ο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο πξνζήιζε ζηελ ππεξεζία θαη πξνζθόκηζε αίηεζε καδί
κε πεξηνδηθέο δειώζεηο ΦΠΑ 2013-2014 (Α,Β,Γ,Γ ηξίκελα) θαη άδεηα ίδξπζεοιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο
θαη αηηήζεθε ηνλ ππνινγηζκό ησλ ηειώλ
παξεπηδήκνπλησλ κε 0,5% (θαη όρη κε 5% πνπ είραλ ππνινγηζηεί) αθνύ ε επηρείξεζή
ηνπ είλαη εζηηαηόξην.
ύκθσλα ινηπόλ κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθόκηζε :
γηα ην έηνο 2013 ν Γεκνηηθόο Φόξνο δηακνξθώλεηαη ζηα 620,10€ θαη ην αληίζηνηρν
πξόζηηκν ζηα 508,48 €.
γηα ην έηνο 2014 ν Γεκνηηθόο Φόξνο δηακνξθώλεηαη ζηα 576,73 € θαη ην αληίζηνηρν
πξόζηηκν ζηα 334,50 €.
ύκθωλα ινηπόλ κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ πξνζθόκηζε θαη ηνλ
έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε, δηαπηζηώζεθε όηη πξέπεη λα πξνβνύκε ζηηο εμήο
δηαγξαθέο:
Γηα ην έηνο 2013 από ηνλ ππ’αξίζκ.208/2019 Υξεκαηηθό Καηάινγν ην πνζό ηωλ
5315,17 € αληίζηνηρν πξόζηηκν από ηνλ ππ’ αξίζκ.654/2019 Υξεκαηηθό Καηάινγν
ην πνζό ηωλ 4358,44 €.
Γηα ην έηνο 2014 από ηνλ ππ’αξίζκ.208/2019 Υξεκαηηθό Καηάινγν ην πνζό ηωλ
4943,48 € αληίζηνηρν πξόζηηκν από ηνλ ππ’ αξίζκ. 654/2019 Υξεκαηηθό
Καηάινγν ην πνζό ηωλ 2867,22€.
Παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο θαη ηνλ πεξαηηέξσ έιεγρν, πξνθεηκέλνπ
λα δηεθπεξαησζεί ε αίηεζε ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο
Η ΓΡΑΜΦΑ ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ.
β) ηελ κε αξηζκ. πξση. 17948/02-10-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ
Τπεξεζηώλ ε νπνία έρεη σο θάησζη:
αο απνζηέιινπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 17948/2019 αίηεζε ηνπ θ. Βίηζνπ Γηνλπζίνπ ηνπ
Νηθνιάνπ κε ΑΦΜ: 031418683 κε ηελ νπνία δεηεί ηελ δηαγξαθή ηεο νθεηιήο ηεο από
πξόζηηκν Μνπζηθήο πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί ιόγσ αζώσζήο ηνπ ζην πνηληθό
Γηθαζηήξην.
Ζ Τπεξεζία καο ύζηεξα από έιεγρν ησλ αξρείσλ ηεο δηαπίζησζε όηη ν θ. Βίηζνο
Γηνλύζηνο ηνπ Νηθνιάνπ κε ΑΦΜ: 031418683 ρξεώζεθε ζηελ ππεξεζία καο κε ην
πξόζηηκν Μνπζηθήο βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. 987/2017 απόθαζεο Γεκάξρνπ Εαθύλζνπ
κεηά από κήλπζε ηνπ Α.Σ. Εαθύλζνπ. Ο θ. Βίηζνο Γηνλύζηνο ηνπ Νηθνιάνπ
πξνζθόκηζε έγγξαθν ηνπ Πξσηνδηθείνπ Εαθύλζνπ , πνπ αλαθέξεη όηη ν θ. Βίηζνο
αζσώζεθε γηα ηελ πξάμε ηνπ πξνζηίκνπ Μνπζηθώλ Οξγάλσλ.
Γηα ην ιόγν ηεο αζώσζεο ηνπ θ. Βίηζνπ Γηνλπζίνπ ηνπ Νηθνιάνπ κε ΑΦΜ:
031418683 από ην Πξσηνδηθείν Εαθύλζνπ εηζεγνύκαζηε ηελ δηαγξαθή από ηνλ
Υξεκαηηθό Καηάινγν 910/2019 ηνπ πνζνύ ησλ 200,00€ ζπλ ηηο πξνζαπμήζεηο πνπ
αθνινπζνύλ ηα πνζά απηά.
Παξαθαινύκε γηα ηελ ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ
Γήκνπ Εαθύλζνπ.
γ) ηελ κε αξηζκ. πξση. 22160/02-10-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ
Τπεξεζηώλ ε νπνία έρεη σο θάησζη:
αο απνζηέιινπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 22160/2019 αίηεζε ηνπ θ. Κιάδε – Ξηθίηα
Παλαγηώηε ηνπ Γηνλπζίνπ κε ΑΦΜ: 107454808 κε ηελ νπνία δεηεί ηελ δηαγξαθή ηεο
νθεηιήο ηεο από πξόζηηκν άγξαο πειαηώλ πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί ιόγσ αζώσζήο ηνπ
ζην πνηληθό Γηθαζηήξην.
Ζ Τπεξεζία καο ύζηεξα από έιεγρν ησλ αξρείσλ ηεο δηαπίζησζε όηη ν θ. Κιάδεο –
Ξηθίηαο Παλαγηώηεο ρξεώζεθε ζηελ ππεξεζία καο κε ην πξόζηηκν άγξαο πειαηώλ
βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. 495/2018 απόθαζεο Γεκάξρνπ Εαθύλζνπ κεηά από κήλπζε ηνπ
Α.Σ. Εαθύλζνπ. Ο θ. Κιάδεο – Ξηθίηαο Παλαγηώηεο δηα ηεο πιεξεμνπζίαο Γηθεγόξνπ
ηνπ θ. Αγγειηθήο Παπαδάηνπ πξνζθόκηζε έγγξαθν ηνπ Πξσηνδηθείνπ Εαθύλζνπ ,
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πνπ αλαθέξεη όηη κε ηελ 641/2019 απόθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ Εαθύλζνπ ν θ.
Κιάδεο αζσώζεθε γηα ηελ πξάμε ηεο άγξαο πειαηώλ.
Γηα ην ιόγν ηεο αζώσζεο ηνπ θ. Κιάδε – Ξηθίηα Παλαγηώηε ηνπ Αλησλίνπ κε ΑΦΜ:
107454808 από ην Πξσηνδηθείν Εαθύλζνπ εηζεγνύκαζηε ηελ δηαγξαθή από ηνλ
Υξεκαηηθό Καηάινγν 836/2019 ηνπ πνζνύ ησλ 1.000,00€ ζπλ ηηο πξνζαπμήζεηο πνπ
αθνινπζνύλ ηα πνζά απηά.
Παξαθαινύκε γηα ηελ ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ.
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο παξαθαιεί ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα
απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή
Αθνύ έιαβε ππόςε ηεο:
 Σελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010
 ηελ κε αξηζκ. πξση. 21398/02-10-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ
 ηελ κε αξηζκ. πξση. 17948/02-10-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ
 ηελ κε αξηζκ. πξση. 22160/02-10-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ
θαη κεηά δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ αθνινύζεζε ςεθνθνξία
Οκόθωλα
Απνθαζίδεη:
α) ηελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο γηα επόκελε ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί
ην είδνο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο δηόηη έρεη δηαπηζησζεί όηη θάλεη
ρξήζε κνπζηθώλ νξγάλσλ.
β) ηε δηαγξαθή από ην ρξεκαηηθό θαηάινγν 910/2019 πνζνύ ησλ 200,00 € ζπλ ηηο
πξνζαπμήζεηο πνπ αθνινπζνύλ ηα πνζά απηά από ηνλ θ. Γηνλύζην Βίηζν ηνπ
Νηθνιάνπ κε ΑΦΜ 031418683
γ) ηε δηαγξαθή από ην ρξεκαηηθό θαηάινγν 836/2019 ηνπ πνζνύ ησλ 1.000,00€ ζπλ
ηηο πξνζαπμήζεηο πνπ αθνινπζνύλ ηα πνζά απηά από ηνλ θ. Κιάδε – Ξηθίηα
Παλαγηώηε ηνπ Αλησλίνπ κε ΑΦΜ: 107454808
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 164/2019.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
TA ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
Νηθήηαο Αξεηάθεο

1.- Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
2.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
3.- Καθνιύξεο ηαύξνο
4.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
5.- Ξέλνο Αλδξέαο
6.- Καξαθάο σηήξηνο
7.- Αβξάκεο Παλαγηώηεο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο Πξόεδξνο
Νηθήηαο Αξεηάθεο
[3]

