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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πάτρα 30-9-2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
Αριθ. Πρωτ.: 241827/367
& Αμερικής Τ.Κ:26441 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613613537
Πληροφορίες: Δημ. Θεοδωροπούλου
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
FAX : 2613613538
ΠΡΟΣ: 1) Γενικό Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2) Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών
κ. Χαρ. Αριστειδόπουλο
3) Γεν.Δ/νση Εσωτ.Λειτουργίας ΠΔΕ
4) Δ/νση Οικ/κού Π.Ε Αχαΐας
ΚΟΙΝ: 1) Γραφείο Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας
2) Εκτελεστική Γραμματέας Π.Δ.Ε

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση της υπ’ αριθ.123/28-9-2016 Απόφασης Περιφερειακού
Συμβουλίου.
ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθ. πρωτ. 241215/2900/21-9-2016 έγγραφο του
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Χαράλαμπου Αριστειδόπουλου.
Σας διαβιβάζουμε
την υπ’ αριθ.123/28-9-2016 Απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση ανάληψης
υποχρέωσης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας της καταβολής του
Τέλους Επιτηδεύματος του Ν.3986/2011, ύψους μέχρι χιλίων πεντακοσίων
(1.500,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των νομίμων προσαυξήσεων, της
αμιγούς Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης Αχαΐας για το οικονομικό
έτος 2013 και μέχρι τη λύση και εκκαθάριση της» και παρακαλούμε για τις

δικές σας περαιτέρω ενέργειες
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17ο

Στην Πάτρα σήμερα

στις 28/9/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00΄ στην

αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής)
προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα
από την υπ’ αριθ. πρωτ. 243668/377/22-9-2016 γραπτή

πρόσκληση της

Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ.
Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010
(άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών,
τα παρακάτω μέλη :
1)Τογιοπούλου

Αναστασία-Πρόεδρος

,

2)

Κανέλλης

Γεώργιος

–

Αντιπρόεδρος, 3) Κούστας Κωνσταντίνος- Γραμματέας, 4) Αγγελόπουλος
Γεώργιος, 5)Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, 6)Αρβανιτάκης Ιωάννης ,
7)Αριστειδόπουλος
Κωνσταντίνος,

Χαράλαμπος,

10)Δριβίλας

12)Ζαχαροπούλου-Στούμπου
14)Καρδάρα

Ευσταθία,

8)Αυγέρης

Δημήτριος,
Αδαμαντία,

15)Καρπέτας

Σάββας,

9)Γαβριηλίδης

11)Ευθυμίου
13)Καπράλος

Κωνσταντίνος,

Απόστολος,
Σπυρίδων,

16)Κατσακούλης

Ευάγγελος, 17) Κοκκότη Γεωργία-Αρετή, 18)Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος,
19)Κωνσταντοπούλου Αναστασία, 20)Κωσταριάς Δημήτριος, 21)Λαλιώτης
Παναγιώτης,

22)Λύτρας

24)Μητρόπουλος

Ιωάννης,

Κωνσταντίνος,

23)Μαυρόγιαννης

25)Μπούνιας

Χρήστος,

Διονύσιος,
26)Μπράμος
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Παναγιώτης,

27)Νασιώτης

Θεόδωρος,

28)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη

Γεωργία, 29)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, 30)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος,
31)Πλατανιάς Παναγιώτης, 32)Ρήγας Χρήστος, 33)Σιαμπλής Δημήτριος,
34)Σώκος

Ευθύμιος,

35)Τσόγκας

Γεώργιος,

36)Υφαντής

Νικόλαος,

37)Φωτόπουλος Τρύφων , 38))Χαμηλάκη Αικατερίνη, 39)Χαροκόπος
Αντώνιος, 40)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και 41)Χήνος Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Βεργοπούλου Παρασκευή, Ζαφειρόπουλος
Ιωάννης, Κατσανιώτης Ανδρέας, Κελεπούρης Ανδρέας (δικαιολογημένα
απών), Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης) (δικαιολογημένα απών),
Κολοβός

Ιωάννης

Σπυρίδων(δικαιολογημένα

(δικαιολογημένα
απών),

Μπαλαμπάνης

απών),Κοτοπούλης
Νικόλαος,

Σύρμος

Γεώργιος και Φαρμάκης Νεκτάριος.
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ.
Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων
Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας

κ. Γρηγόρης

Αλεξόπουλος και

Ηλείας κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Η Εκτελεστική Γραμματέας της
Π.Δ.Ε κ. Διονυσία Μαράτου, ο Δήμαρχος του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας κ.
Κοτζάς Ευθύμιος, οι κ.κ. Αντιδήμαρχοι του ιδίου Δήμου Γιαννακόπουλος
Πέτρος, και Μαρούντας Νικόλαος, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Ι. Π.
Μεσολογγίου κ. Διαμαντόπουλος Σπύρος, ο Γενικός Γραμματέας του ιδίου
Δήμου κ. Σολδάτος Νικόλαος,

ο Ειδικός Σύμβουλος του Δήμου Αρχαίας

Ολυμπίας κ. Γιαννόπουλος Χρήστος, ο Πρόεδρος του Τεχνικού ΕπιμελητηρίουΤμ. Δυτικής Ελλάδας κ. Γιανναδάκης Αθανάσιος, ο Πρόεδρος Τοπικής
Κοινότητας Πέρσαινας Νομού Ηλείας κ. Νικολόπουλος Ηλίας, ο κ. Κυριακίδης
Δημήτρης εκπρόσωπος του Βουλευτή Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ.
Ιάσωνα Φωτήλα, οι κ.κ. Καραθάνος Γιώργος και Σταμούλης Γιώργος συνεργάτες
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της Βουλευτού Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας κας Μαρίας
Τριανταφύλλου,

η

Προϊσταμένη

Ε.Υ.Δ.Ε.Π./Π.Δ.Ε

(Ειδική

Υπηρεσία

Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) κ. Άλκηστις Σταθοπούλου, ο
επιστημονικός συνεργάτης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας κ. Καραχάλιος
Ευάγγελος, η υπάλληλος της Π.Δ.Ε κα Σταθοπούλου Βασιλική, λοιποί
υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
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Αριθ.Αποφ.123 /2016

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 14ο θέμα ημερήσιας
διάταξης με τίτλο : «Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης από την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας της καταβολής του Τέλους Επιτηδεύματος του Ν.3986/2011,
ύψους μέχρι χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των
νομίμων προσαυξήσεων, της αμιγούς Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης
Αχαΐας για το οικονομικό έτος 2013 και μέχρι τη λύση και εκκαθάριση της»

δίνοντας

το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Χαράλαμπο

Αριστειδόπουλο, που είναι εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην
αριθ. πρωτ. 241215/2900/21-9-2016 γραπτή εισήγησή του, που λέει τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
Με το Π.Δ. 132/2010

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010) εγκρίθηκε ο Οργανισμός της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων του
Περιφερειακού Συμβουλίου» , το Περιφερειακό Συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που
ανήκουν στην περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν μεταβιβαστεί από το ίδιο σε
επιτροπή του.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’)
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) −
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση
στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου
2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών − μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και,
κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
Με την υπ’ αριθμό 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών,
γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Περιφερειακών Εκλογών της 18ης και 25ης
Μαΐου 2014 και με το από 25.8.2014 πρακτικό ορκωμοσίας ανέλαβε τα καθήκοντά της η
νέα Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Με την υπ’ αριθμό
246014/4155/11.9.2014 απόφαση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας όρισε τους
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 1.9.2014 μέχρι την
28.2.2017 (ΦΕΚ.603 τ.ΥΟΔΔ/1.10.2014). Με τις υπ’ αριθμό 296693/5006 & 296694/5007/3.11.2014
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αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στους
άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν
από τον Περιφερειάρχη καθώς και σε Περιφερειακούς Συμβούλους
Με την υπ’ αριθμό 140/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο
Προϋπολογισμός έτους 2016 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία αφού ελέγχθηκε
ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, μόνο ως προς τη σύνταξή του
Προϋπολογισμού έτους 2016, με την υπ’ αριθμό 165419/16848/21.12.2015 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με την υπ’ αριθμό 19/2016 (4η
Συνεδρίαση στις 29.2.2016) απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την Α’
τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία αφού
ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμό
31396/3088/21.3.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με
την υπ’ αριθμό 35/2016 (6η Συνεδρίαση στις 23.3.2016) απόφασή του το Περιφερειακό
Συμβούλιο ενέκρινε την Β’ τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, η οποία αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την
υπ’ αριθμό 45043/4553/5.4.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης. Με την υπ’ αριθμό 40/2016 (7η Συνεδρίαση στις 18.4.2016) απόφασή του το
Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την Γ’ τροποποίηση του Προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της,
βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμό 55805/5666/9.5.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με την υπ’ αριθμό 81/2016 (12η Συνεδρίαση στις 6.7.2016)
απόφασή

του

το

Περιφερειακό

Συμβούλιο

ενέκρινε

την

Δ’

τροποποίηση

του

Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία αφού ελέγχθηκε ως προς την
νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμό 94593/9843/27.7.2016 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Με τις διατάξεις του άρθρου 31 «Επιβολή τέλους επιτηδεύματος» (σχετική
ΠΟΛ.1167/2.8.2011) του Ν.3986/2011(ΦΕΚ.152Α’/1.7.2011) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
μεσοπροθέσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».
1.Οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄
κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το
οποίο ορίζεται ως εξής:
α) Για τις επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε
τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000)
κατοίκους, σε τετρακόσια (400) ευρώ ετησίως.
β) Για επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με
πληθυσμό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε πεντακόσια (500) ευρώ
ετησίως.
Η περιοχή του Νομού Αττικής λογίζεται ως μια πόλη, καθώς και το Πολεοδομικό
Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
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2.Στις περιπτώσεις λειτουργίας υποκαταστημάτων, επιβάλλεται επιπλέον τέλος
επιτηδεύματος

τριακοσίων

(300)

ευρώ

για

κάθε

υποκατάστημα.

Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας μέσα στη χρήση, το τέλος επιτηδεύματος
περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του
επαγγέλματος. Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών λογίζεται ως
μήνας.
3.Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται για
τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν
τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε
νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Επίσης εξαιρούνται ατομικές
εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν
έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις
ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το
έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.
4.Για την εν γένει διαδικασία επιβολής και βεβαίωσης του τέλους επιτηδεύματος
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994).
5.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία για την
επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
6.Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται για τους επιτηδευματίες
και ελεύθερους επαγγελματίες που ασκούν επιτήδευμα ή ελεύθερο επάγγελμα,
αντίστοιχα, κατά την 1.1.2011 και μετά.
7.Ειδικά για το οικονομικό έτος 2011, το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται σε τριακόσια (300)
ευρώ και για τις δύο κατηγορίες επιτηδευματιών και ελεύθερων επαγγελματιών της
παραγράφου 1. Για το ανωτέρω έτος, το τέλος επιτηδεύματος συμβεβαιώνεται και
καταβάλλεται με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του παρόντος νόμου.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 έως 5 του παρόντος άρθρου. Με την
κανονιστική απόφαση της παραγράφου 5 καθορίζεται και η ειδικότερη διαδικασία για τη
διαπίστωση των εξαιρέσεων της παραγράφου 3 από την καταβολή του τέλους
επιτηδεύματος για το οικονομικό έτος 2011, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1149/2013 με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς την επιβολή της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, οικονομικού έτους 2013,
όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1186/24.7.2013, ορίζονται τα εξής:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ.1167/2.8.2011, με την οποία
ρυθμίστηκαν τα θέματα για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους επιτηδεύματος, ο
υπολογισμός του τέλους επιτηδεύματος γίνεται με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο
Μητρώο. Επομένως, το τέλος επιτηδεύματος και για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012)
θα επιβληθεί

σε όσους επιτηδευματίες,

φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

άσκησαν
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δραστηριότητα μέσα στην διαχειριστική περίοδο 2012 και η ΓΓΠΣ θα βεβαιώσει τα ποσά με
βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο. Συνεπώς, η μη άσκηση δραστηριότητας
αναγνωρίζεται, όπως και κατά το οικονομικό έτος 2012, μόνο με υποβληθείσα δήλωση
διακοπής εργασιών στην Δ.Ο.Υ., ακόμη κι αν αυτή υποβλήθηκε εκπρόθεσμα.
Διευκρινίζεται ότι, η ημερομηνία της διακοπής εργασιών είναι μία και μοναδική
(καταληκτική), δεν τροποποιείται και οι φορολογούμενοι δεν δύνανται να την
αντικαταστήσουν με μια προγενέστερη ούτως ώστε να απαλλαχθούν από την καταβολή
του τέλους επιτηδεύματος.
2. Με την τροποποίηση που επήλθε στο άρθρο 31 του ν. 3986/2011 με τις διατάξεις της
παραγρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4110/2013, από το οικονομικό έτος 2013 και μετά, αυξάνεται
το τέλος επιτηδεύματος ως εξής: α) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση
και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως
διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε οκτακόσια (800) ευρώ ετησίως. β) Για νομικά
πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με
πληθυσμό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε χίλια (1.000) ευρώ ετησίως.
γ) Για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, σε εξακόσια
πενήντα (650) ευρώ ετησίως. δ) Για κάθε υποκατάστημα σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 & 2 του άρθρου 199 «Μεταβατικές
ρυθμίσεις για τις περιφερειακές επιχειρήσεις - Μετατροπή - Λύση επιχειρήσεων» του
Ν.3852/2010 ισχύουν τα εξής: «1. Από την έναρξη λειτουργίας των περιφερειών,
υφιστάμενες αμιγείς επιχειρήσεις των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και διαμερισμάτων που
καταργούνται, λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση. Η εκπλήρωση των σκοπών των
επιχειρήσεων που λύονται γίνεται είτε από επιχειρήσεις στις οποίες μετέχει η περιφέρεια
είτε από την ίδια την περιφέρεια με αντίστοιχη αναδοχή των δικαιωμάτων και των
υποχρεώσεών τους. Αμιγείς επιχειρήσεις οι οποίες εκτελούν προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης συνεχίζουν τη λειτουργία τους μέχρι την ημερομηνία λήξης της εκτέλεσης των
προγραμμάτων αυτών. Για τη λύση των ανωτέρω επιχειρήσεων η σχετική απόφαση του
περιφερειακού συμβουλίου λαμβάνεται εντός εξαμήνου από την εγκατάσταση των νέων
περιφερειακών αρχών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται η διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης των
επιχειρήσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια».
Με την απόφαση 54706/30.11.2011 του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός της
διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης αμιγών επιχειρήσεων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων
και διαμερισμάτων» και στο άρθρο 1 ορίζεται: «1. Οι αμιγείς νομαρχιακές επιχειρήσεις
λύονται με απόφαση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.
Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται
στην οικεία περιφέρεια». Στο δε άρθρο 3 ορίζεται: «1. Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι
εκκρεμείς υποθέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις και εξοφλούνται τα χρέη ή οι οφειλές της
επιχείρησης. Το σύνολο της περιουσίας της επιχείρησης ή μέρος αυτής ρευστοποιείται μόνο
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στην περίπτωση που το σύνολο των χρεών ή οφειλών της επιχείρησης δεν μπορεί να
εξοφληθεί από τα εισπραττόμενα έσοδα. 2. Το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης
περιέρχεται στην οικεία περιφέρεια. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από το
περιφερειακό συμβούλιο, το οποίο επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών,
από κάθε ευθύνη».
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 109 παρ. 7 και 199 του Ν. 3852/2010,
συνάγεται ότι οι οικείες Περιφέρειες μπορούν να αναλάβουν και να καταβάλουν οφειλές
αμιγών επιχειρήσεων, από δανειακές συμβάσεις, υπεισερχόμενες στα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις τους. Ειδικότερα, με τη διάταξη του άρθρου 109 παρ.7 εδάφια 2 και 3, όπως
αυτά τα εδάφια προστέθηκαν με την παρ. 5 του άρθρου 43 Ν. 3979/2011 και
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 παρ. 15 Ν. 4071/2012, ορίζεται ότι οι οφειλές των αμιγών
επιχειρήσεων του Π.Δ 410/1995 που λύθηκαν, όπως η ΝΕΑ, έναντι του Ελληνικού
Δημοσίου, των ασφαλιστικών ταμείων και προς τρίτους, περιλαμβανόμενων και
δεδουλευμένων

αποδοχών

του

μεταφερόμενου

προσωπικού

τους,

μπορούν

να

καταβάλλονται από την οικεία περιφέρεια, ως ΟΤΑ που ήταν αποκλειστικός εταίρος της,
μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Επιπλέον η δυνατότητα αυτή
θεμελιώνεται αυτοτελώς και στη διάταξη του άρθρου 199 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με
την παρ. 1 της οποίας «….. Η εκπλήρωση των σκοπών των επιχειρήσεων που λύονται
γίνεται είτε από επιχειρήσεις στις οποίες μετέχει η περιφέρεια είτε από την ίδια την
περιφέρεια με αντίστοιχη αναδοχή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους…..», αφού η
ανάληψη αυτών των υποχρεώσεων εξυπηρετεί το σκοπό που επιδίωκε η ΝΕΑ, ενόψει του
γεγονότος ότι στο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού αυτού και σε απόλυτη συνάφεια προς
αυτόν, γεννήθηκαν. Από την απόλυτα σαφή διατύπωση της εν λόγω διάταξης, προκύπτει
η δυνατότητα μερικής αναδοχής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από την Περιφέρεια ή
από επιχειρήσεις στις οποίες μετέχει η περιφέρεια.
Με βάση λοιπόν το κείμενο νομικό πλαίσιο, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μπορεί,
κατά διακριτική ευχέρεια, ασκούμενη εντός των άκρων ορίων που τίθενται από τις
προαναφερόμενες διατάξεις, να αναλάβει, με αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, την
πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της λυμένης ΝΕΑ, αφού η ανάληψη αυτών των
υποχρεώσεων εξυπηρετεί το σκοπό που επιδίωκε η ΝΕΑ και μετά από τη λύση αυτής και
τη θέση της σε καθεστώς εκκαθάρισης, ο νέος φορέας (Α.Ε.Π.Δ.Ε.), θα συνεχίσει τη
διαχείριση των εκκρεμών προγραμμάτων της ΝΕΑ, απαλλαγμένος από το βάρος των
συγκεκριμένων υποχρεώσεων, ώστε να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητά του, αφού σε
διαφορετική περίπτωση, δηλαδή σε ενδεχόμενη ανάληψη των δανείων από την Α.Ε.Π.Δ.Ε.
θα δημιουργείτο εξ’ αρχής της διαδοχής, ένα σημαντικό πρόβλημα ταμειακής ρευστότητας
και ομαλής εξυπηρέτησης των δανείων με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται η
βιωσιμότητά της, αντίθετα να υποθηκεύεται το μέλλον της και να διακυβεύεται η σοβαρή
πιθανότητα υποχρεωτικής λύσης της αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με το
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νόμο 3852/2010 άρθρο 194, παρ. 9 που αναφέρει ότι «Οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες
λύονται υποχρεωτικώς, αν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις μετά την πάροδο διετίας
από την ίδρυσή τους είναι ζημιογόνες ή, αν για ισάριθμες φορές εντός δεκαετίας, τα ίδια
αυτών κεφάλαια όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από
το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνουν κατώτερα του πενήντα τοις εκατό
(50%) του μετοχικού κεφαλαίου.»
Με την υπ’ αριθμό 151/2013 (14η συνεδρίαση στις 25.6.2013) απόφαση του
(74597/8304/18.7.2013 απόφαση ελεγκτή νομιμότητας) το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής
Ελλάδας αποδέχτηκε την αναδοχή του χρέους της ΝΕΑ από την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας, ενέκρινε την αναδοχή του χρέους που προκύπτει από τις δανειακές υποχρεώσεις
της Ν.Ε.Α., η οποία είναι σε καθεστώς λύσης.
Με την απόφαση 127/2013 (11η Συνεδρίαση στις 22.5.2013) το Περιφερειακό
Συμβούλιο αποφάσισε τη λύση της αμιγούς νομαρχιακής επιχείρησης με την επωνυμία
«Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 199 του
Ν.3852/2010.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει συνάψει σύμβαση με την εταιρεία ορκωτών
ελεγκτών «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με αντικείμενο την παροχή
υπηρεσιών εκκαθάρισης της Νομαρχιακής Επιχείρηση Ανάπτυξης Ν.Ε.Α., σύμφωνα με το
Ν.3852/2010 και την απόφαση 54706/30.12.2011 του Υπουργού Οικονομικών.
Με την υπ’ αριθμό 60/2014 απόφασή του (7η Συνεδρίαση στις 15.4.2014) το
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας αποφάσισε την έγκριση της έκθεσης ελέγχου
της λήξης της εκκαθάρισης της

Νομαρχιακής Επιχείρηση Ανάπτυξης Ν.Ε.Α. και των

λογαριασμών που αναφέρονται σε αυτή, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση του
πρώην Προέδρου της Ν.Ε.Α. και υπογράφονται από τους οριζόμενους από το Περιφερειακό
Συμβούλιο εκκαθαριστές ορκωτούς ελεγκτές. Απάλλαξε τους εκκαθαριστές από κάθε
ευθύνη.
Σύμφωνα με το Ν.3986/2011 και τις προαναφερόμενες πολυγραφημένες αποφάσεις
(ΠΟΛ) για τη Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης το έτος 2013 μέχρι τη λύση και
εκκαθάρισή της έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού τέλους επιτηδεύματος με
ποσό το οποίο με όλες τις προσαυξήσεις λόγω εκπροθέσμου καταβολής δεν θα υπερβεί τα
1.500,00 ευρώ.
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούμαστε

Την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
της καταβολής του Τέλους Επιτηδεύματος του Ν.3986/2011, ύψους μέχρι Χιλίων
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πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των νομίμων προσαυξήσεων,
της αμιγούς Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης (ΝΕΑ) Αχαΐας για

το

οικονομικό έτος 2013και μέχρι τη λύση και εκκαθάριση της. Η δαπάνη βαρύνει τον
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
συγκεκριμένα

της

Περιφερειακής

Ενότητας

Αχαΐας

και

τον

Κ.Α.Ε

02.01.072.0911.01.1231 «Φόροι (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)».

Πριν τη συζήτηση του θέματος αυτού είχαν αποχωρήσει οι Περιφερειακοί
Σύμβουλοι κ.κ. Χατζηλάμπρου Βασίλειος, Γαβριηλίδης Κων/νος, Κατσακούλης
Ευάγγελος, Χαμηλάκη Αικατερίνη και Ρήγας Χρήστος.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, την Πρόεδρο και τους
λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω , κατόπιν
διαλογικής συζήτησης

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών κου Χαράλαμπου Αριστειδόπουλου, την ανάληψη υποχρέωσης,
από

την

Περιφέρεια

Δυτικής

Ελλάδας,

της

καταβολής

του

Τέλους

Επιτηδεύματος του Ν.3986/2011, ύψους μέχρι Χιλίων πεντακοσίων (1.500,00)
ευρώ συμπεριλαμβανομένων των νομίμων προσαυξήσεων, της αμιγούς
Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης (ΝΕΑ) Αχαΐας για το οικονομικό έτος
2013και μέχρι τη λύση και εκκαθάριση της. Η δαπάνη βαρύνει τον
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
συγκεκριμένα

της

Περιφερειακής

Ενότητας

Αχαΐας

και

02.01.072.0911.01.1231 «Φόροι (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)».

τον

Κ.Α.Ε
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Κατά της εισήγησης αυτής, ψήφισε ο Επικεφαλής της Παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ. Κοτσιλιάνος Κων/νος.

-------------------------------------------------------------------------------------------------Το

παρόν

Πρακτικό

αφού

συντάχθηκε,

διαβάστηκε

και

βεβαιώθηκε,

υπογράφεται ως ακολούθως :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

