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Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 31/10 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2022 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   237/2022. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε Μαξία, ε) 

Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε, 

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 10η Ασγούζηοσ 2022, ημέρα  Σεηάρηη  και ώρα 11:00  ζε ΣΑΘΣΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 5902/05.08.2022  πνπ 

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο    ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

   ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, Πξόεδξνο, 

β] δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, θαη απόληεο νη : α] Καιιίξε Μαξία, β] 

Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο  θαη γ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Σελ θα Καιιίξε  πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρόδνο. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 7ο :  Περί διαγραθής ή μη οθειλής ηέλοσς λαϊκής αγοράς, λόγω απαγόρεσζης πώληζης 
βιομητανικών ειδών εκηός ηων ειδών καθαριόηηηας και οικιακής θρονηίδας), λόγω covid-19. 

 
    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  έβδνκν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ 
ηεο Ο.Δ. , ηελ εηζήγεζε ηνπ Σκ. Δζόδσλ & Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ, ε 
νπνία έρεη σο θάησζη : 
 

ΘΕΜΑ: «Ειζήγηζη Οικονομικής Υπηρεζίας προς ηην Οικονομική Επιηροπή περί διαγραθής ή μη 

οθειλής ηέλοσς λαϊκής αγοράς, λόγω απαγόρεσζης πώληζης βιομητανικών ειδών (εκηός ηων ειδών 

καθαριόηηηας και οικιακής θρονηίδας) , λόγω covid-19 ». 

 

Με ηελ παξ.1δ ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/06 νξίδεηαη όηη «θάζε είδνπο ρξέε πξνο ηνπο Δήκνπο 

δηαγξάθνληαη νιόθιεξα ή ελ κέξεη όηαλ ε εγγξαθή ζηνπο νξηζηηθνύο βεβαησηηθνύο θαηαιόγνπο δεκνηηθώλ ή 

θνηλνηηθώλ θόξσλ, ηειώλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξώλ έγηλε θαηά ηξόπν πξνθαλώο ιαλζαζκέλν σο πξνο ηε 

θνξνινγεηέα ύιε ή ην πξόζσπν ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ή όηαλ έγηλε ιαλζαζκέλε πνιιαπιή εγγξαθή  γηα ην ίδην είδνο 

εζόδνπ θαη γηα ην ίδην πξόζσπν». 

Η δηαγξαθή γίλεηαη από ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή (αξζ. 3 Ν. 4623/2019 θαη παξ.3, άξζ.174, Ν.3463/2006) 

θαηόπηλ αηηηνινγεκέλεο απόθαζή ηεο. 

Σπγθεθξηκέλα: 

 Καηά ην έηνο 2020, ιόγσ εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ απνηξνπήο δηάδνζεο ηνπ Covid-19, απαγνξεύηεθε ε πώιεζε 

βηνκεραληθώλ εηδώλ (εθηόο ησλ εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη νηθηαθήο θξνληίδαο), ζύκθσλα κε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία, από 

23/3/2020 έσο θαη 10/5/2022 (δηάζηεκα 48 εκέξεο), θαη από 7/11/2020 έσο θαη 07/01/2021 (60 εκέξεο )  έρνληαο 

ππόςε ηα παξαθάησ :  

ΑΔΑ: 6ΣΞΔΩ9Π-Μ4Ξ



- ηα ππ’ αξηζκ. 76/2020, 943/2020, 1210/2020, 1471/2020, 1640/2020, 4829/2020, 4899/2020, 4829/2020, 

5276/2020, 5486/2020, 5509/2020, 5579/2020 ΦΕΚ 

-ηνλ Καλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο ηνπ Δήκνπ θαη ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία,  

- ην γεγνλόο όηη νη Έκπνξνη βηνκεραληθώλ εηδώλ (εθηόο ησλ εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη νηθηαθήο θξνληίδαο) δελ 

πξνζήιζαλ ζηηο ιατθέο αγνξέο ηνπ Δήκνπ γηα ηα αλσηέξσ δηαζηήκαηα, όρη ιόγσ δηθήο ηνπο ππαηηηόηεηαο αιιά θαηόπηλ 

θξαηηθήο εληνιήο,  

- ηηο θαηαηεζείζεο αηηήζεηο ησλ ππόρξεσλ,  

 Εηζεγνύκαζηε :  

ηελ δηαγξαθή ησλ ρξεώζεσλ (καδί κε ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο) ησλ πσιεηώλ (αηηνύλησλ θαζώο θαη όπνησλ άιισλ 

αηηεζνύλ θαη πιεξνύλ ηα θξηηήξηα) βηνκεραληθώλ εηδώλ (εθηόο ησλ εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη νηθηαθήο θξνληίδαο) ησλ 

ιατθώλ αγνξώλ σο εμήο: γηα ηνλ Απξίιην 2020 πνζνζηό δηαγξαθήο 100% , γηα ηνλ Μάην 2020 πνζνζηό δηαγξαθήο 

50%, Ννέκβξην & Δεθέκβξην 2020 πνζνζηό δηαγξαθήο 100%. Γηα όζνπο έρνπλ ήδε εμνθιήζεη πξνηείλεηαη ε επηζηξνθή 

ηνπ πνζνύ ή ν ζπκςεθηζκόο ηνπ κε άιιεο νθεηιέο) .  

 

 
Ο Ταμίας  Ο Αν. Προϊζηάμενος    H. Προϊζηάμενη  

Τμ. Εζόδων & Δημοηικής   Δ/νζης Οικ.Υπηρ.   
 Περιοσζίας   

 
 
Σωη. Μπούλιας  Π. Μασραγάνης     Αθ.Τζεκούρα   

 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Η Ο.Δ. ιακβάλνληαο ππόςε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαζώο θαη ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε,  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΚΟΦΩΛΑ 

   Δγκρίνει ηελ  δηαγξαθή ησλ ρξεώζεσλ (καδί κε ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο) ησλ πσιεηώλ (αηηνύλησλ 

θαζώο θαη όπνησλ άιισλ αηηεζνύλ θαη πιεξνύλ ηα θξηηήξηα) βηνκεραληθώλ εηδώλ (εθηόο ησλ εηδώλ 

θαζαξηόηεηαο θαη νηθηαθήο θξνληίδαο) ησλ ιατθώλ αγνξώλ, ιόγσ εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ απνηξνπήο 

δηάδνζεο ηνπ Covid-19, σο εμήο:  

Γηα ηνλ Απξίιην 2020 πνζνζηό δηαγξαθήο 100% , γηα ηνλ Μάην 2020 πνζνζηό δηαγξαθήο 50%, Ννέκβξην & 

Γεθέκβξην 2020 πνζνζηό δηαγξαθήο 100%. Γηα όζνπο έρνπλ ήδε εμνθιήζεη πξνηείλεηαη ε επηζηξνθή ηνπ 

πνζνύ ή ν ζπκςεθηζκόο ηνπ κε άιιεο νθεηιέο) .  

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 237/2022 
  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                                ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                                

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                

Aκριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ 

 

   ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 
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