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Γξαθείνπ

Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 2002/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Δληαίνπ Φόξνπ Ιδηνθηεζίαο
Αθηλήησλ (ΔΝ.Φ.Ι.Α.) έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη δηάζεζε πίζησζεο
ζπλνιηθνύ πνζνύ έσο Γέθα ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ Δμήληα επηά επξώ θαη είθνζη δύν ιεπηώλ
(10.267,22) επξώ από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αραΐαο έηνπο 2019», γηα
δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεώπγιορ ηαθούλιαρ

Παναγιώηηρ Μππάμορ

ΑΔΑ: ΨΠ5Ζ7Λ6-ΜΘ3
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 29/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
22ε Απγνύζηνπ, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 13:00, ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
247759/2561/21.08.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μπξάκνο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (από ην ζ.62)
Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ύξκνο Γεώξγηνο-Μέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεώξγηνο ηαζνύιηαο, ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ νη θ.θ. Παξαζθεπόπνπινο Γεξάζηκνο θαη Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο
Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ γηα ην ηξηάληα (30) ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο νη εθπξόζσπνη ησλ
Οηθνλνκηθώλ Φνξέσλ.
θ. Λαδόπνπινο Θεκηζηνθιήο - (Αληηπξόεδξνο Α΄ Γ.. ηνπ θνξέα «ΓΔΩΡΓΙΟ ΘΔΜ.
ΛΑΓΟΠΟΤΛΟ ΑΣΔ»
ii. θ. Αζαλαζόπνπινο Γεώξγηνο (εθπξόζσπνο ηνπ θνξέα «ΔΡΓΟΓΤΝΑΜΙΚΗ ΠΑΣΡΩΝ
Α.Σ.Δ»
iii. θ. Παύινπ ππξίδσλ θαη Ρεληήο Παλαγηώηεο (εθπξόζσπνη ηνπ θνξέα «ΑΡΥΙΜΗΓΗ
ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ΑΡΥΙΜΗΓΗ ΑΣΔ)»)
Δπίζεο γηα ην ηξηάληα (30) ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο παξαβξέζεθε ν Πξόεδξνο ηεο Έθηαθηεο
Δπηηξνπήο Γλσκνδόηεζεο Αηηηνινγήζεσλ ηνπ Γηαγσληζκνύ θ. Καινγεξόπνπινο Ισάλλεο.
i.

ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ γηα ην ζαξάληα δύν (42) ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο ν θ. Παπαλδξένπ
Υξήζηνο (εθπξόζσπνο ΚΣΔΛ Ν ΑΥΑΙΑ ΑΔ) θαη ν θ. Υαηδεειεπζεξίνπ Παλαγηώηεο
(εθπξόζσπνο ΑΣΙΚΟ ΚΣΔΛ ΠΑΣΡΩΝ ΑΔ), θαζώο επίζεο θ. Σόγηαο Υξήζηνο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 2002/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 15ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Δληαίνπ Φόξνπ Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝ.Φ.Ι.Α.) έηνπο
2019 ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ έσο Γέθα
ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ Δμήληα επηά επξώ θαη είθνζη δύν ιεπηώλ (10.267,22) επξώ από ηνλ
πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αραΐαο έηνπο 2019».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση:

243416/1510/14.08.2019

εηζήγεζε

ηνπ

Γξαθείνπ

Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» ζπζηήζεθαλ θαη ζπγθξνηήζεθαλ Πεξηθέξεηεο σο ΝΠΓΓ
- ΟΣΑ Β’.
2. Σελ απφθαζε 248595/27.12.2016 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο
Διιάδαο θαη Ινλίνπ Σξνπνπνηήζεθε ν Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ.4309Β’/30.12.2016).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 «θνπφο» ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζθνπφο ηνπ παξφληνο
λφκνπ είλαη ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ννεκβξίνπ
2011 ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά πιαίζηα ησλ θξαηψλ − κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EE L
306/41), θαζψο θαη ε ζπζηεκαηηθή έληαμε ζε εληαίν θείκελν θαη, θαηά πεξίπησζε, ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ηζρπνπζψλ
αξρψλ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ.
4. Σν άξζξν 5 ηνπ Ν.4071/2012 (ΦΔΚ 85Α/11-4-2012) αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 176 ηνπ Ν.3852/2010 «ρέδην
Καιιηθξάηεο» πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ. πγθεθξηκέλα κε ηελ παξάγξαθν 1γ
ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λφκνπ απηνχ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα θαη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε
ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ην
πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, θαζψο επίζεο απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο απεπζείαο αλάζεζεο
εθηέιεζεο έξγσλ, πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο κειεηψλ πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
3316/2005 (Α' 42), ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηψζεηο.
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.80/2016 (ΦΔΚ.145Α’) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ εγθχθιην
2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΓΑ:ΨΒΞΒΗ-ΓΣΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θνηλνπνηήζεθαλ δηαηάμεηο ζρεηηθά κε
ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρή νδεγηψλ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2β
ηνπ άξζξνπ 2 «Γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ε έθδνζε ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο
δηελεξγείηαη ζε ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ
θνξέα».
6. ηελ ππ’ αξηζκφ 400/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ γίλεηαη ε επηθχξσζε ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δθινγψλ ηεο 18εο θαη 25εο Μαΐνπ 2014, κε ηελ νπνία αλαθεξχρηεθαλ ν
Πεξηθεξεηάξρεο, νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη νη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηελ πεξίνδν 2014−2019, θαζψο θαη κε ηελ 456/2014 δηφξζσζε − ζπκπιήξσζε απηήο. Με ην
απφ 25.8.2014 πξαθηηθφ νξθσκνζίαο αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηεο ε λέα Πεξηθεξεηαθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο. Με ηελ ππ’ αξηζκφ νηθ. 55961/643/1.3.2017 (ΦΔΚ.111 η.ΤΟΓΓ/9.3.2017) απφθαζε ηνπ ν Πεξηθεξεηάξρεο
Γπηηθήο Διιάδαο, φξηζε Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, γηα ηελ πεξίνδν 1.3.2017 έσο
31.8.2019. Με ηελ ππ’ αξηζκφ. νηθ.69923/876/14.3.2017 (ΦΔΚ.1018Β’/24.3.2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
κεηαβηβάζηεθαλ αξκνδηφηεηεο ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο.
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7. Σελ ππ’ αξηζ. 228/2018 (22ε πλεδξίαζε ζηηο 15.11.2018) απφθαζε ηνπ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην, «Δγθξίλεη
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ ππ. αξηζ.
2433/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ θ.
Παλαγηψηε Μπξάκνπ». Η απφθαζε αθνχ ειέγρζεθε σο πξνο ηελ λνκηκφηεηά ηεο, βξέζεθε λφκηκε, κε ηελ ππ’ αξηζκφ
265933/28.12.2018 απφθαζε ηνπ ζπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη
Ινλίνπ. Με ηελ απφθαζε 39/2019 (5ε πλεδξίαζε ζηηο 12.3.2019), ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Γπηηθήο Διιάδαο
«ελέθξηλε ηελ Α’ ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο». Η απφθαζε απηή αθνχ ειέγρζεθε
σο πξνο ηελ λνκηκφηεηά ηεο, βξέζεθε λφκηκε κε ηελ ππ’ αξηζ. 56584/20.3.2019 απφθαζε ηνπ πληνληζηή
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ. Με ηελ απφθαζε 53/2019 (6ε πλεδξίαζε
ζηηο 22.4.2019), ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Γπηηθήο Διιάδαο «ελέθξηλε ηελ Β’ ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ
έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο». Η απφθαζε απηή αθνχ ειέγρζεθε σο πξνο ηελ λνκηκφηεηά ηεο, βξέζεθε λφκηκε κε ηελ
ππ’ αξηζ. 96119/7.5.2019 απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη
Ινλίνπ. Με ηελ απφθαζε 112/2019 (8ε πλεδξίαζε ζηηο 17.7.2019), ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Γπηηθήο Διιάδαο
«ελέθξηλε ηελ Γ’ ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο». Η απφθαζε απηή αθνχ ειέγρζεθε
σο πξνο ηελ λνκηκφηεηά ηεο, βξέζεθε λφκηκε κε ηελ ππ’ αξηζ. 159010/7.8.2019 απφθαζε ηνπ πληνληζηή
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ.
8. Σελ απφθαζε 124/2019 (9ε πλεδξίαζε ζηηο 7.8.2019), ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Γπηηθήο Διιάδαο «ελέθξηλε
ηελ Γ’ ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο».
Σύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζαο ελεκεξώλσ όηη
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ 4223/2013 (ΦΕΚ
287Α’/31.12.2013) «Δληαίνο Φφξνο Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηζρύνπλ ηα παξαθάησ:
Άξζξν 1. Παξάγξαθνο 1. «Από ην έηνο 2014 θαη γηα θάζε επόκελν έηνο επηβάιιεηαη Δληαίνο Φφξνο
Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝ.Φ.Ι.Α.) ζηα δηθαηώκαηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξόληνο, ζε αθίλεηα πνπ
βξίζθνληαη ζηελ Ειιάδα θαη αλήθνπλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ή θάζε είδνπο λνκηθέο νληόηεηεο ηελ 1ε
Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο.
Άξζξν 1. Παξάγξαθνο 2. Ο ΔΝ.Φ.Ι.Α. επηβάιιεηαη ζηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ηεο πιήξνπο
θπξηόηεηαο, ηεο ςηιήο θπξηόηεηαο, ηεο επηθαξπίαο, ηεο νίθεζεο θαη ηεο επηθάλεηαο επί ηνπ αθηλήηνπ. Ο
ΕΝ.Φ.Ι.Α. επηβάιιεηαη θαη ζηα εκπξάγκαηα ή ελνρηθά δηθαηώκαηα ηεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ζέζεο
ζηάζκεπζεο, βνεζεηηθνύ ρώξνπ θαη θνιπκβεηηθήο δεμακελήο, πνπ βξίζθνληαη ζε θνηλόθηεην ηκήκα ηνπ
αθηλήηνπ θαη απνηεινύλ παξαθνινύζεκα ησλ παξαπάλσ εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ. Εμαηξεηηθά,
επηβάιιεηαη θαη ζην δηθαίσκα ηεο λνκήο ή νηνλεί λνκήο, ηεο θαηνρήο, θαζώο θαη ζηε δέζκεπζε
δηθαησκάησλ επί ηνπ αθηλήηνπ από Ο.Τ.Α. ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2.
Άξζξν 2. Τπνθείκελν ηνπ ΔΝ.Φ.Ι.Α. είλαη θάζε πξόζσπν ή νληόηεηα ηνπ άξζξνπ 1, αλάινγα κε ην
δηθαίσκα θαη ην πνζνζηό ηνπ, θαη εηδηθόηεξα: α) Απηόο πνπ απνθηά δηθαίσκα ζε αθίλεην από νπνηαδήπνηε
αηηία, από ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ νξηζηηθνύ ζπκβνιαίνπ θηήζεο ή από ηελ εκεξνκελία ηειεζηδηθίαο
ηεο δηθαζηηθήο απόθαζεο κε ηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη δηθαίσκα ή θαηαδηθάδεηαη ν δηθαηνπάξνρνο ζε
δήισζε βνπιήζεσο.
Άξζξν 3. Απαιιαγέο από ηνλ ΕΝ.Φ.Ι.Α. Παξάγξαθνο 1. Απαιιάζζνληαη απφ ηνλ ΔΝ.Φ.Ι.Α. ηα
δηθαηψκαηα ζηα αθίλεηα πνπ αλήθνπλ: α) Σην Δεκόζην, ζην Τακείν Αμηνπνίεζεο ηεο Ιδησηηθήο Πεξηνπζίαο
ηνπ Δεκνζίνπ (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), β) Σε λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ (Ν.Π.Δ.Δ.), λνκηθά πξόζσπα
ηδησηηθνύ δηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Δ.), πνπ εληάζζνληαη ζηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, θαζώο θαη ζε Ο.Τ.Α.
θαη ηδηνρξεζηκνπνηνύληαη ή παξαρσξνύληαη δσξεάλ ζην Δεκόζην. Οη αλώλπκεο εηαηξείεο ηεο Γεληθήο
Κπβέξλεζεο, κε ηελ επηθύιαμε ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, δελ απαιιάζζνληαη από ηνλ ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Άξζξν 6. Πξνζδηνξηζκόο Εληαίνπ Φόξνπ Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ θαη ρξόλνο ππνβνιήο δήισζεο. 1. Ο
ΔΝ.Φ.Ι.Α. πξνζδηνξίδεηαη κε πξάμε δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ πνπ εθδίδεηαη από ηε Φνξνινγηθή
Δηνίθεζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Δηαδηθαζίαο (Ν. 4174/2013,
ΦΕΚ.170Α’)…….3. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ΔΝ.Φ.Ι.Α. θάζε επφκελνπ ηνπ 2014 έηνπο, ιακβάλεηαη ε δήισζε
ΔΝ.Φ.Ι.Α. κε ηα ζηνηρεία ησλ αθηλήησλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο κε ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ. Γηα ηε ζύζηαζε,
απόθηεζε θαη θάζε άιιε κεηαβνιή ζηα δηθαηώκαηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1, "από 1.1.2015" θαη
εθεμήο, ν θνξνινγνύκελνο ππνρξενύηαη ζε ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ εληόο ηξηάληα (30)
εκεξώλ από ηελ εκέξα ηεο ζύζηαζεο, απόθηεζεο θαη θάζε άιιεο κεηαβνιήο ζηα παξαπάλσ δηθαηώκαηα",
πιελ ηεο θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο, γηα ηελ νπνία ν θνξνινγνύκελνο ππνρξενύηαη ζε ππνβνιή δήισζεο
ζηνηρείσλ αθηλήησλ εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο απνπνίεζεο
ηεο θιεξνλνκηάο.
Άξζξν 8. Πιεξσκή ηνπ Εληαίνπ Φόξνπ Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ. 1. Ο ΔΝ.Φ.Ι.Α. θαηαβάιιεηαη εθάπαμ
κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε γηα ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ επόκελνπ κήλα από ηελ έθδνζε ηεο
πξάμεο πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ, ή ζε ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο, θαζεκηά από ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξόηεξε ησλ δέθα (10) επξώ, θαη από ηηο νπνίεο ε πξώηε δόζε θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία
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εξγάζηκε εκέξα ηνπ επόκελνπ κήλα από ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ, νη επόκελεο δόζεηο
κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα θάζε επόκελνπ κήλα θαη ε ηειεπηαία δόζε θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ
ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ Δεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. Πνζά θόξνπ κέρξη έλα (1) επξώ δελ
βεβαηώλνληαη θαη δελ είλαη απαηηεηά. Δηδηθά γηα ην έηνο 2015, εθφζνλ ε πξάμε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ έρεη
εθδνζεί κέρξη θαη ηελ 26ε ηνπ κελφο Οθησβξίνπ 2015, ε πξψηε δφζε θαηαβάιιεηαη κέρξη θαη ηελ 30ή ηνπ κελφο
Οθησβξίνπ 2015. Η ηειεπηαία δόζε θαηαβάιιεηαη κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ κελόο
Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2016.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4621/2019 (ΦΕΚ.128Α’) «Μείσζε ΕΝ.Φ.Ι.Α. θαη βειηηώζεηο ζηε ξύζκηζε νθεηιώλ
πξνο ηε Φνξνινγηθή Δηνίθεζε ηνπ Ν.4611/2019 (ΦΕΚ. 73Α’) θαη άιιεο δηαηάμεηο», εηδηθόηεξα ζην άξζξν 1
«Μείσζε ΕΝ.Φ.Ι.Α.», νξίδνληαη ηα εμήο: 1. Η παξάγξαθνο 2Α ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.4223/2013 (Α΄287), όπσο
ηζρύεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «2Α. Εηδηθά γηα ην έηνο 2019, ρνξεγείηαη κείσζε ζηνλ ΕΝ.Φ.Ι.Α. θπζηθώλ
πξνζώπσλ, πνπ πξνθύπηεη από ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξόληνο
άξζξνπ, αλάινγα κε ηε ζπλνιηθή αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ε νπνία ππόθεηηαη ζε θόξν θαηά ην άξζξν 4,
όπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 5….».
Μέρξη ηελ έθδνζε Εηδνπνίεζεο Πιεξσκήο Φόξνπ γηα ηελ Πεξηθέξεηα Δπηηθήο Ειιάδαο γηα ηελ θίλεζε
δηαδηθαζίαο εκπξόζεζκεο πιεξσκήο ηνπ, ιακβάλεηαη ππόςε ν Εληαίνο Φόξνο Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ
(ΔΝ.Φ.Ι.Α.) πξνεγνπκέλσλ εηψλ 2016-2018, ζπλνιηθνχ πνζνχ 10.267,22 επξψ. χκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο
δειψζεηο ΔΝ.Φ.Ι.Α ν θχξηνο θφξνο πξνζδηνξίζζεθε ζε πνζφ 2.301,20 επξψ θαη ν ζπκπιεξσκαηηθφο θφξνο ζε
πνζφ 7.966,02 επξψ.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ εηζεγνύκαη:
Σελ έγθξηζε δαπάλεο πνπ αθνξά ηελ θαηαβνιή ηνπ Εληαίνπ Φόξνπ Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο Δπηηθήο Ειιάδαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4223/2013 θαη ηε δηάζεζε
ζπλνιηθήο πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ Γέθα ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ εμήληα επηά επξψ θαη είθνζη δχν ιεπηψλ
(10.267,22) επξώ.
Η αλσηέξσ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019
ζπγθεθξηκέλα ηνλ Κ.Α.Δ 02.01.072.0911.01.1231 «Φφξνη (ηξέρνλ έηνο) (Λνηπέο Γαπάλεο)» θαη έρεη εθδνζεί
γηα ην ζθνπφ απηφ ε κε Α/Α 2811/2019 (ΑΓΑ:ΩΡΓ07Λ6-ΞΒΞ) θαη κε αξ. πξση.
2811/223112/13970/24.7.2019 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο, ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ –Γεκ/θνχ Διέγρνπ
ηεο ΠΓΔ .

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010
(ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
 Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
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 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 243416/1510/14.08.2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Οηθνλνκηθώλ ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δαπάλε πνπ αθνξά ηελ θαηαβνιή ηνπ Δληαίνπ Φόξνπ Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ
(ΔΝ.Φ.Ι.Α.) έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.4223/2013 θαη ηε δηάζεζε ζπλνιηθήο πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ Γέθα ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ
εμήληα επηά επξώ θαη είθνζη δύν ιεπηώλ (10.267,22) επξώ.
Η αλσηέξσ δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019
ζπγθεθξηκέλα ηνλ Κ.Α.Δ 02.01.072.0911.01.1231 «Φόξνη (ηξέρνλ έηνο) (Λνηπέο Γαπάλεο)» θαη έρεη
εθδνζεί γηα ην ζθνπό απηό ε κε Α/Α 2811/2019 (ΑΓΑ:ΩΡΓ07Λ6-ΞΒΞ) θαη κε αξ. πξση.
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2811/223112/13970/24.7.2019 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο, ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνύ –
Γεκ/θνύ Διέγρνπ ηεο ΠΓΔ .
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο

Γεώξγηνο ηαζνύιηαο

