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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 2η 

 
Απόφαση υπ’ αριθ. 112/2019 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-01-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 16510 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 17-01-2019. 

Θέμα 70ο  
Απόδοση χαρτοσήμου 2,00% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,40% (σύνολο 2,40%) από τις εισπράξεις 
των δικαιωμάτων προσέλευσης Επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και επαναφορών 
πωλητών λαϊκών αγορών και παραγωγών αγροτικών προϊόντων – πωλητών στο Ελληνικό 
Δημόσιο για το Δ΄ τρίμηνο 2018.  
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Σαπουνά Αγγελική 

 Βρύνα Φωτεινή 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Νερούτσου Μαρία  

 Τσούπρα Ιωάννα 

 Μεταξά Ειρήνη 

 Χριστάκη Μαρία 

 Πελέκης Ζαχαρίας  
Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Τζίβα Αιμιλία  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος 

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας   υπόψη:  
1.Τις διατάξεις του Ν.  3852/ΦΕΚ  87Α /07.06.10  <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>> όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-4-2012). 
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2. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’) <<Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους>>.   
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 <Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής> (ΦΕΚ 238/Α’ /27-12-
2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 4251/Β’/29-12-2016) 
4. Το Ν.4071/2012, άρθρο 5 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής» 
5. Την υπ’ αριθμόν  330/2014 (ΑΔΑ: 67ΛΞ7Λ7-ΧΣ6) απόφαση του Π.Σ. περί εκλογής Τακτικών 
και Αναπληρωματικών Μελών της Ο.Ε. Περιφέρειας Αττικής. 
6.Την υπ’ αριθ. 3025/2017 (ΑΔΑ:708Γ7Λ7-ΘΒΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία καταρτίσθηκε το σχέδιο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό 
έτος 2018 
7.Την υπ’ αριθ. 425/30-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία 
εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2018 
8.Την υπ’ αρ. 105159/36993/29-12-17  και 23201/8723/20-4-2018 αποφάσεις επικύρωσης και 
πρώτης αναμόρφωσης αντίστοιχα του  Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Αττικής, καθώς και την υπ΄αριθμ. 55780/19589/31-7-2018 απόφασης 
επικύρωσης της δεύτερης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής.  
9 .Tην υπ΄αρ. πρωτ.οικ. 48105/06.03.2017, απόφαση της Περιφερειάρχη  
Αττικής [ΦΕΚ114/ΥΟΔΔ/10.03.2017] περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου 
Οικονομικής Επιτροπής. 
10.Το  Π.Δ.  της  28-7-1931  (ΦΕΚ  239 τ.Α/1931)  και  συγκεκριμένα  το  άρθρο  14   
11.Τον  Ν. 187/1943  άρθρο 10 
12.Τον  Ν.  12/1975 ( ΦΕΚ 34  τ. Α  , άρθρα  25 & 26 ) 
13.Το Π.Δ. 99/1977 αρθ.  30 παράγραφος 1  ,  
14.Την υπουργική απόφαση  Σ 882/1982  ( ΦΕΚ  109 τ.  Β΄/1982), 
περί  απόδοσης  χαρτοσήμου  2,40%  επί των εισπράξεων. 
15.Τους  Ν. 4264/2014  άρθρο 7 παραγρ. 4  άρθρο  21 ,  4307/2014  άρθρο 85 , 4314/2014  
άρθρο 86   
16. Τον  Ν. 4497/2017 άρθρο 36, παρ. 6α. 
17.Το  από 29-3-2013  έγγραφο  με  αρ. πρωτ. 12524  της  Α΄ Δ.Ο.Υ.   ΑΘΗΝΑΣ  σχετικά  με  την 
απόδοση  χαρτοσήμων.    
18. Τις  καταστάσεις  υπολογισμού  απόδοσης  χαρτοσήμων  Δ΄   
Τριμήνου  2018 ,  Παραγωγών,  Επαγγελματιών και Επαναφορών. 
  Το  θέμα   της  απόδοσης  χαρτοσήμου  2,40%  επί  των  εισπράξεων  από  δικαιώματα  
προσέλευσης  πωλητών  λαϊκών  αγορών   έχει  ως εξής: 

Σύμφωνα με  την κείμενη Νομοθεσία η Περιφέρεια  Αττικής υποχρεούται  να  αποδίδει στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ.   χαρτόσημο 2,40%  επί του  60% των συνολικών  εσόδων της από το 
ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος.      

Από  τις  καταστάσεις  υπολογισμού  χαρτοσήμου  και  τις  βεβαιώσεις εσόδων   προκύπτει  ότι  
κατά  το  Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ  2018 πραγματοποιήθηκαν  οι     πιο  κάτω  εισπράξεις : 
1)   Από  παραγωγούς – πωλητές  λαϊκών  αγορών :  

652.984,51€   που  αντιστοιχούν  σε   171.387 ημερήσιες  προσελεύσεις  με ημερήσιο   
δικαίωμα   προσέλευσης   τα  3,81€ . 

- Για  τις  παραπάνω   εισπράξεις υπάρχει  υποχρέωση       καταβολής  χαρτοσήμου   2,40%  επί  
του  60%  , δηλ. 9.402,98  €.                                                                                   
2) Από  επαγγελματίες  πωλητές  λαϊκών  αγορών  : 

1.002.949,91  €   που  αντιστοιχούν  σε  263.241,45  ημερήσιες  προσελεύσεις   με 
ημερήσιο   δικαίωμα   προσέλευσης   τα  3,81€  στα  οποία περιλαμβάνονται  τα  ποσά   
από επιπλέον  δικαιώματα  είσπραξης   λόγω  ανοίγματος  πάγκων  με  περισσότερα  
μέτρα και αναλόγως του αριθμού των ημερών  προσέλευσης  στην αγορά ανά εβδομάδα 
(γι  ΄ αυτό  τον  λόγο  το πλήθος  των προσελεύσεων  δεν είναι πάντα  ακέραιος  
αριθμός). 

Για  τις  παραπάνω   εισπράξεις  υπάρχει  υποχρέωση       καταβολής  χαρτοσήμου   2,40%  επί  
του  60%  του συνολικού  εισπραχθέντος ποσού , δηλ. 14.442,48  € 
3) Από  επαναφορές  επαγγελματιών  πωλητών   λαϊκών  αγορών :  

133.667,19€. 
Για  τις  παραπάνω   εισπράξεις  υπάρχει  υποχρέωση       καταβολής  χαρτοσήμου   2,40%  επί  
του  60%  του συνολικού  εισπραχθέντος ποσού. δηλ. 1.924,81 € 
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Όπως  προκύπτει  από  τις  καταστάσεις  υπολογισμού  χαρτοσήμου       τα    οφειλόμενα  ποσά  
είναι τα  εξής:    
Από  παραγωγούς – πωλητές  λαϊκών  αγορών,     9.402,98  €.                                                                                 
Από  επαγγελματίες  πωλητές  λαϊκών  αγορών.  14.442,48  € 
Από  επαναφορές επαγγελματιών λαϊκών  αγορών , 1.924,81 € 
Συνολικό  ποσό  προς  απόδοση :   25.770,27 €  ( Είκοσι πέντε  χιλιάδες               επτακόσια 
εβδομήντα ευρώ και  είκοσι επτά  λεπτά  ) . 
Με  βάση  τα  ανωτέρω: 

Εισηγούμαστε 
  Την απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο χαρτοσήμου 2,40%, επί του 60% των εισπράξεων της 
Περιφέρειας Αττικής, από το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος που καταβάλουν οι πωλητές λαϊκών 
Αγορών, συνολικού ποσού  25.770,27  €.            Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  Προϋπολογισμό  
έτους  2019 και  συγκεκριμένα  τον  φορέα  01.072  και  ΚΑΕ  3391.02. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα  αποφασίζει 

 
Την απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο χαρτοσήμου 2,40%, επί του 60% των εισπράξεων της 
Περιφέρειας Αττικής, από το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος που καταβάλουν οι πωλητές λαϊκών 
Αγορών, συνολικού ποσού  25.770,27  €.            Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  Προϋπολογισμό  
έτους  2019 και  συγκεκριμένα  τον  φορέα  01.072  και  ΚΑΕ  3391.02. 
   

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Σαπουνά Αγγελική 
Βρύνα Φωτεινή 
Νερούτσου Μαρία  
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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