
 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 30εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.110/2019 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Κείωζε - Γηαγξαθή νθεηιώλ ηειώλ ιαϊθήο αγνξάο Ληγξίηαο πεξηόδνπ 1/5/2016 έωο 
31/12/2018, ιόγω πξνγελέζηεξεο δηαγξαθήο από ηε ιαϊθή αγνξά ηεο Ληγξίηαο  

ηε Ληγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 25ε-Λνεκβξίνπ-2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 13.00κκ ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.13785/20-
11-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ ηέζζεξηο (4) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
 

 

ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΖΚΑΡΥΟ 
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ 
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ  
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά 

Πξνήδξεπζε ν αληηδήκαξρνο θαη αληηπξόεδξνο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο Αδακνύδεο Ηωάλλεο 
(ιόγω έθηαθηεο κεηάβαζεο ηνπ Γεκάξρνπ ζηελ Θεζζαινλίθε). 

Ο Πξνεδξεύωλ αληηδήκαξρνο εηζεγνύκελνο ην 5ν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε: 
Ζ νηθνλνκηθή ππεξεζία κε ην αξηζκ.πξωη.10674/18-09-2019 έγγξαθν ηεο κε ζέκα 

«Κείωζε - Γηαγξαθή νθεηιώλ ηειώλ ιαϊθήο αγνξάο Ληγξίηαο πεξηόδνπ 1/5/2016 έωο 

31/12/2018, ιόγω πξνγελέζηεξεο δηαγξαθήο από ηε ιαϊθή αγνξά ηεο Ληγξίηαο» 
Έρνληαο ππόςε  

1. ηνπο βεβαησηηθνύο ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο κε αξηζκνύο 2694, 2699 θαη 2700/2019 πνπ 
πεξηιακβάλνπλ ηηο νθεηιέο 132 πωιεηώλ παξαγωγώλ – επαγγεικαηηώλ ζπλνιηθνύ 
πνζνύ 26.662,00€, από ηέιε ρώξσλ ιατθήο αγνξάο Ληγξίηαο πεξηόδνπ από 1/5/2016 έσο 
31/12/2018 

2. ηελ έθδνζε θαη απνζηνιή ησλ αληίζηνηρσλ αηνκηθώλ εηδνπνηεηεξίσλ 
3. Σν αξρείν ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ έθδνζε θαη ηηο κεηαβνιέο ησλ αδεηώλ πσιεηώλ παξαγσγώλ-

επαγγεικαηηώλ Ιατθήο αγνξάο Ληγξίηαο 
παξνπζηάζηεθαλ πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο έγηλε ιαλζαζκέλε ρξέσζε, ιόγσ πξνγελέζηεξεο 
δηαγξαθήο ή απνπζίαο από ηε ιατθή αγνξά ηεο Ληγξίηαο. 

Κεηά από έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο θαη ηνπ ηκήκαηνο πνπ εθδίδεη ηηο 
άδεηεο γηα ηε ιατθή αγνξά εηζεγνύκαζηε ηε κείσζε – δηαγξαθή ησλ παξαθάησ πσιεηώλ παξαγσγώλ-
επαγγεικαηηώλ: 

1. Ραθήπ Δηξήλε ηνπ Παλαγηώηε από ην πνζό 530€ ζην νξζό 410€, ιόγσ δηαγξαθήο από ηε 
ιατθή αγνξά ηεο Ληγξίηαο ζηηο 16/8/2018 

2. Δπγελίδεο Γεώξγηνο ηνπ Απνζηόινπ από ην πνζό 96€ ζην νξζό 24€, ιόγσ δηαγξαθήο από 
ηε ιατθή αγνξά ηεο Ληγξίηαο ζηηο 16/4/2018 

3. Θαληνύξαο Αλαζηάζηνο ηνπ Αξγπξίνπ από ην πνζό 256€ ζην νξζό 64€, ιόγσ δηαγξαθήο 
από ηε ιατθή αγνξά ηεο Ληγξίηαο ζηηο 18/1/2017 

4. Θαξαγηάλλεο Αληώληνο ηνπ Ηωάλλε από ην πνζό 192€ ζηε ζπλνιηθή δηαγξαθή ηνπ 
πνζνύ, ιόγσ  δηαγξαθήο από ηε ιατθή αγνξά ηεο Ληγξίηαο ζηηο 22/2/2018. 

5. Ούηζηνο Γεώξγηνο ηνπ Ζιία από ην πνζό 176€ ζηε ζπλνιηθή δηαγξαθή ηνπ πνζνύ, ιόγσ 
απνπζίαο γηα νηθνγελεηαθνύο ιόγνπο, ιόγσ αζζελείαο.  

6. Βειίδεο  ηέξγηνο από ην πνζό ηωλ 192€ ζηε ζπλνιηθή δηαγξαθή ηνπ πνζνύ, θαζώο ην πνζό 
έρεη πιεξσζεί από ηνλ παξαγσγό Οξηίηδην Γεώξγην, πνπ ηνλ αληηθαηέζηεζε ζηε ζέζε αξ.106. 

7. Λαβξνύδνγινπ Γέζπνηλα, από ην πνζό ηωλ 512€ ζην νξζό 128€, ιόγσ παύζεο 
ζπκκεηνρήο ζηε Ιατθή Αγνξά ηεο Ληγξίηαο θαη έλαξμε ζηε Ι.Α. Λ.Είρλεο, από 1/1/2017 

8. Παξάζρνπ Αζελά, ηε δηαγξαθή ηνπ πνζνύ ηωλ 80€, ιόγσ παύζεο ζπκκεηνρήο ζηε Ιατθή 
Αγνξά ηεο Ληγξίηαο θαη έλαξμε ζηε Ι.Α. Θέξκεο, από ηηο 18/6/2018  

9. Ζιία Ληθόιαν, από ην πνζό 640€ ζην νξζό 560€, ιόγσ δηαθνπήο εξγαζηώλ ζηελ Γ.Ο.Τ. από 
ηηο 17/9/2018 θαη εγγξαθήο ζην κεηξών αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ. Ο ελδηαθεξόκελνο δεηάεη ηε 
ζπλνιηθή δηαγξαθή ηεο νθεηιήο θαη ππνζηεξίδεη ζηελ αίηεζή ηνπ, όηη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
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ιατθήο αγνξάο Ληγξίηαο, ελώ ηνπνζεηήζεθε ζε λέα ζέζε κε αξ. 31 δελ πξνζεξρόηαλ ιόγσ όηη 
ππήξρε θνιόλα ηεο ΓΔΖ θαη δελ ήηαλ δπλαηόλ λα ζηήζεη ηνλ πάγθν ηνπ 

10. Θαξαπηπεξίδε Ηωάλλε, από ην πνζό ηωλ 653,63€ ζην νξζό 100€, ιόγσ δηαθνπήο 
δξαζηεξηόηεηαο ζηηο 05/10/2016, ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο Γ.Ο.Τ. εξξώλ 

11. Κέηνπ Βαζηιηθή, από ην πνζό ηωλ 658,17€ ζην νξζό 160€, ιόγσ δηαθνπήο 
δξαζηεξηόηεηαο ζηηο 31/12/2016, ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο Γ.Ο.Τ. εξξώλ 

12. Σζάθνπ Υξπζνύια ηνπ Αλησλίνπ, από ην πνζό ηωλ 530,17€, ζην νξζό 192€ επεηδή ε ζέζε 
πνπ θαηείρε (κε αξ.137) από ηηο 1/10/2016, θαιύθζεθε ζηηο 1/10/2017 από ηελ Σνπνύδε 
Δπζηξαηία 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνεδξεύνληνο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη κεηά από 
δηαινγηθή ζπδήηεζε 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Δγθξίλεη ηελ «Κείωζε - Γηαγξαθή νθεηιώλ ηειώλ ιαϊθήο αγνξάο Ληγξίηαο πεξηόδνπ 
1/5/2016 έωο 31/12/2018, ιόγω πξνγελέζηεξεο δηαγξαθήο από ηε ιαϊθή αγνξά ηεο 
Ληγξίηαο» όπσο εηζεγείηαη ε νηθνλνκηθή ππεξεζία κε ην αξηζκ.πξωη.10674/18-09-2019 έγγξαθν 
ηεο όπσο παξαθάησ: 

1. Ραθήπ Δηξήλε ηνπ Παλαγηώηε από ην πνζό 530€ ζην νξζό 410€, ιόγσ δηαγξαθήο από ηε 
ιατθή αγνξά ηεο Ληγξίηαο ζηηο 16/8/2018 

2. Δπγελίδεο Γεώξγηνο ηνπ Απνζηόινπ από ην πνζό 96€ ζην νξζό 24€, ιόγσ δηαγξαθήο από 

ηε ιατθή αγνξά ηεο Ληγξίηαο ζηηο 16/4/2018 
3. Θαληνύξαο Αλαζηάζηνο ηνπ Αξγπξίνπ από ην πνζό 256€ ζην νξζό 64€, ιόγσ δηαγξαθήο 

από ηε ιατθή αγνξά ηεο Ληγξίηαο ζηηο 18/1/2017 
4. Θαξαγηάλλεο Αληώληνο ηνπ Ηωάλλε από ην πνζό 192€ ζηε ζπλνιηθή δηαγξαθή ηνπ 

πνζνύ, ιόγσ  δηαγξαθήο από ηε ιατθή αγνξά ηεο Ληγξίηαο ζηηο 22/2/2018. 
5. Ούηζηνο Γεώξγηνο ηνπ Ζιία από ην πνζό 176€ ζηε ζπλνιηθή δηαγξαθή ηνπ πνζνύ, ιόγσ 

απνπζίαο γηα νηθνγελεηαθνύο ιόγνπο, ιόγσ αζζελείαο.  

6. Βειίδεο  ηέξγηνο από ην πνζό ηωλ 192€ ζηε ζπλνιηθή δηαγξαθή ηνπ πνζνύ, θαζώο ην πνζό 
έρεη πιεξσζεί από ηνλ παξαγσγό Οξηίηδην Γεώξγην, πνπ ηνλ αληηθαηέζηεζε ζηε ζέζε αξ.106. 

7. Λαβξνύδνγινπ Γέζπνηλα, από ην πνζό ηωλ 512€ ζην νξζό 128€, ιόγσ παύζεο 
ζπκκεηνρήο ζηε Ιατθή Αγνξά ηεο Ληγξίηαο θαη έλαξμε ζηε Ι.Α. Λ.Είρλεο, από 1/1/2017 

8. Παξάζρνπ Αζελά, ηε δηαγξαθή ηνπ πνζνύ ηωλ 80€, ιόγσ παύζεο ζπκκεηνρήο ζηε Ιατθή 
Αγνξά ηεο Ληγξίηαο θαη έλαξμε ζηε Ι.Α. Θέξκεο, από ηηο 18/6/2018  

9. Ζιία Ληθόιαν, από ην πνζό 640€ ζην νξζό 560€, ιόγσ δηαθνπήο εξγαζηώλ ζηελ Γ.Ο.Τ. από 

ηηο 17/9/2018 θαη εγγξαθήο ζην κεηξών αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ. Ο ελδηαθεξόκελνο δεηάεη ηε 
ζπλνιηθή δηαγξαθή ηεο νθεηιήο θαη ππνζηεξίδεη ζηελ αίηεζή ηνπ, όηη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
ιατθήο αγνξάο Ληγξίηαο, ελώ ηνπνζεηήζεθε ζε λέα ζέζε κε αξ. 31 δελ πξνζεξρόηαλ ιόγσ όηη 
ππήξρε θνιόλα ηεο ΓΔΖ θαη δελ ήηαλ δπλαηόλ λα ζηήζεη ηνλ πάγθν ηνπ 

10. Θαξαπηπεξίδε Ηωάλλε, από ην πνζό ηωλ 653,63€ ζην νξζό 100€, ιόγσ δηαθνπήο 
δξαζηεξηόηεηαο ζηηο 05/10/2016, ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο Γ.Ο.Τ. εξξώλ 

11. Κέηνπ Βαζηιηθή, από ην πνζό ηωλ 658,17€ ζην νξζό 160€, ιόγσ δηαθνπήο 

δξαζηεξηόηεηαο ζηηο 31/12/2016, ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο Γ.Ο.Τ. εξξώλ 
12. Σζάθνπ Υξπζνύια ηνπ Αλησλίνπ, από ην πνζό ηωλ 530,17€, ζην νξζό 192€ επεηδή ε ζέζε 

πνπ θαηείρε (κε αξ.137) από ηηο 1/10/2016, θαιύθζεθε ζηηο 1/10/2017 από ηελ Σνπνύδε 
Δπζηξαηία 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν θαη Γήκαξρν Βηζαιηίαο γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 110/2019 
Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
 

Μποςτάνησ Θωμάσ 
Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 
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