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

 Τηλ.: 213 20 63 538 
                      213 20 63 776 

  
 

Συνεδρίαση 54η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2802/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 12-11-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 709636 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
07-11-2019. 
 

Θέμα 28ο  
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  Γ ΄ τρίμηνο  2019. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 

 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

 Γεωργόπουλος Γεώργιος  

 Αδαμοπούλου Γεωργία  

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Καραμάνος Χρήστος 

 Κατσικάρης Δημήτριος 

 Μεθυμάκη Άννα 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

 Αγγέλης Σπυρίδων 
Απόντες 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Κουρή Μαρία 

 Μπαλάφας Γεώργιος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (2) δύο, έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει τον λόγο στην κα Ασημακοπούλου, οποία ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω: 
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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 
τον Ν. 4071/2012 ( ΦΕΚ 85/11-4-2012 ). 

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 ) και  (Φ.Ε.Κ. 1661/11-5-
2018 τ.Β). 

4) το ν. 4071 /2012 , άρθρο 5 « Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής » 
5) Τους Ν. 4264/2014  άρθρο 7 παράγραφος 4  άρθρο  21 , τον Ν. 4307/2014 άρθρο 85 και τον  

Ν. 4314/2014  άρθρο 86. 
6) Τον  Ν. 4497/2017 άρθρο 36, παρ. 6α. 
7) Το  από 29-3-2013  έγγραφο  με  αρ. πρωτ. 12524 της  Α΄ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΑΣ σχετικά με την 

απόδοση χαρτοσήμων.    
8)  Τις καταστάσεις  υπολογισμού απόδοσης χαρτοσήμων  Γ ΄  ΤΡΙΜΗΝΟΥ  2019 , ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ,  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  &  ΕΠΑΝΑΦΟΡΩΝ . 
 
- 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.    
Από  τις  καταστάσεις  υπολογισμού  χαρτοσήμου  και  τις  βεβαιώσεις εσόδων  προκύπτει  ότι  κατά  
το  Γ ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ  2019 πραγματοποιήθηκαν οι πιο  κάτω  εισπράξεις : 
1)  Από  παραγωγούς – πωλητές  λαϊκών  αγορών : είσπραξη 579.319,14€  με Ημερήσιο   
δικαίωμα   προσέλευσης   τα  3,81€ . 
- Για  τις  παραπάνω εισπράξεις ( έσοδα παραγωγών ) υπάρχει  υποχρέωση καταβολής  χαρτοσήμου 
2,40%  επί  του  60%  ( 347.591,48€ ) του συνολικού  εισπραχθέντος ποσού κατά το  διάστημα από  
την  1/7/2019  και   μέχρι  τις 30/9/2019 , άρθρο 36 παράγραφος  6α του N. 4497/2017).   
2) Από  επαγγελματίες  πωλητές  λαϊκών  αγορών :  είσπραξη 1.041.034,71 € 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 . 
 - Για  τις  παραπάνω   εισπράξεις ( έσοδα επαγγελματιών )  υπάρχει  υποχρέωση       καταβολής  
χαρτοσήμου   2,40%  επί  του  60%  
( 624.620,83€ ) του συνολικού  εισπραχθέντος ποσού κατά το  διάστημα από   την 1/7/2019 μέχρι  και  
τις 30/9/2019  ( άρθρο 36 παράγραφος  6α   του  N. 4497/2017).   
3) Από  ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ  επαγγελματιών  πωλητών   λαϊκών  αγορών :  
Είσπραξη  76.884,70 €. 
- Για τις παραπάνω εισπράξεις ( έσοδα επαναφορών επαγγελματιών )  υπάρχει  υποχρέωση       
καταβολής  χαρτοσήμου   2,40%  επί  του  60% ( 46.130,82 € ) του συνολικού  εισπραχθέντος ποσού 
κατά το  διάστημα από  την 1/7/2019 και μέχρι τις 30/9/2019  ( άρθρο 36 παράγραφος  6α   του  N. 
4497/2017).   

 
Όπως  προκύπτει  από  τις  καταστάσεις  υπολογισμού  χαρτοσήμου  τα  οφειλόμενα  ποσά  είναι τα  
εξής:  
1) Από  παραγωγούς – πωλητές  λαϊκών  αγορών   8.342,20€ 
2) Από  επαγγελματίες  πωλητές  λαϊκών  αγορών   14.990,90€ 
3) Από  ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ επαγγελματιών λαϊκών  αγορών :   1.107,14€ 

24.440,24€ 
Συνολικό  ποσό  προς  απόδοση : 24.440,24€  (Είκοσι  τέσσερις  χιλιάδες  τετρακόσια  σαράντα ευρώ 
και  είκοσι τέσσερα  λεπτά) . 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, 
Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή 

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης  24.440,24€  για  την  καταβολή  στο  Ελληνικό   
Δημόσιο του χαρτοσήμου. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό έτους 2019 και  συγκεκριμένα  
τον  φορέα  01.072  και  ΚΑΕ  3391.01. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή  
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης  24.440,24€  για  την  καταβολή  στο  Ελληνικό   
Δημόσιο του χαρτοσήμου. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό έτους 2019 και  συγκεκριμένα  
τον  φορέα  01.072  και  ΚΑΕ  3391.01. 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
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