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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  238/2015    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
12.  ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΠΡΟΣ  ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΙΒΟΛΗ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ.

Σήμερα Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 27829/23-10-2015 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ 
όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό 
Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα 
της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα έξι (6) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος.
3. Ιωάννης Χατζόγλου  Τακτικό μέλος
4. Αναστάσιος Δίου     Τακτικό μέλος
5. Ιωάννης  Μουράτογλου  Τακτικό 

μέλος
6. Χρήστος Πέτκος    Αναπλ. μέλος

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος
2. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος.

     

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης .
          Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη  της  συνεδρίασης  και  τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  αρχίζουν  να 
συζητούν το  θέμα της ημερήσιας διάταξης.
         Ο Πρόεδρος που εισηγείται το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης δίνει το λόγο 
στην  Προϊσταμένη  του  Τμήματος  Εσόδων  και  Ακίνητης  Περιουσίας  του  Δήμου  η 
οποία αναφέρει τα παρακάτω:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4264/2014 oι προσερχόμενοι 
στις  λαϊκές  αγορές  της  χώρας  κάτοχοι  επαγγελματικών  ή  παραγωγικών  αδειών 
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υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος στους φορείς λειτουργίας 
αυτών, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών, 
την διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, την φύλαξη των χώρων λειτουργίας των 
λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, την βελτίωση και την προβολή αυτών». 

Το  ύψος του ημερήσιου  τέλους,  η διαδικασία  και  ο  τρόπος  καταβολής και 
είσπραξής  του,  καθώς  και  κάθε  σχετικό  θέμα,  ρυθμίζονται  με  απόφαση  του 
Δημοτικού Συμβουλίου.  Ως προς το καθορισμό του ύψους του τέλους η ανωτέρω 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αιτιολογείται ειδικά  λαμβάνοντας υπόψη τον 
ανταποδοτικό χαρακτήρα αυτού . 

Οι υπόχρεοι καταβολής του ημερήσιου τέλους στους φορείς λειτουργίας των 
λαϊκών αγορών απαλλάσσονται  από το τέλος υπέρ δήμων του άρθρου 21 του β.δ. 
249/20.10.1958 για την καθαριότητα και αποκομιδή των απορριμμάτων των χώρων 
που χρησιμοποιούνται  από τις λαϊκές αγορές και από το τέλος για τη χρήση των 
χώρων  λειτουργίας  των  λαϊκών  αγορών  της  παρ.  9  του  άρθρου  13  του  β.δ.  24-
9/20.10.1958.

Η μη καταβολή του ημερήσιου  τέλους από υπόχρεο  για  χρονικό  διάστημα 
πέραν των δύο (2) μηνών, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή ισχύος της άδειας η 
οποία  διαπιστώνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου  Δήμου. Σε 
περίπτωση   μεταγενέστερης  εξόφλησης  των  οφειλών   η  αναστολή  αίρεται  αμέσως 
αυτοδίκαια.

 Το ημερήσιο τέλος της προηγούμενης  παραγράφου καταβάλλεται ως εξής: 
α) Οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή 

του ημερήσιου τέλους  ανάλογα με τον αριθμό των ημερών που, με βάση την σχετική 
άδεια,  δικαιούνται  να  δραστηριοποιούνται  κάθε  ημερολογιακό  μήνα.  Από  το 
ημερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι επαγγελματίες πωλητές, οι οποίοι δεν προσέρχονται 
σε λαϊκές αγορές, λόγω ανικανότητας προς εργασία, η οποία διαρκεί περισσότερο από 
ένα (1) μήνα και βεβαιώνεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ή λόγω ανωτέρας 
βίας.

β)  Οι  παραγωγοί  που  κατέχουν  άδεια  προσέλευσης  στις  λαϊκές  αγορές 
υποχρεούνται  στην  καταβολή  του  ημερήσιου  τέλους  μόνο  για  όσες  ημέρες 
προσέρχονται σε αυτές.

Για  τη   διασφάλιση  συνθηκών  δημόσιας  υγείας  ,  τη  φύλαξη  των  χώρων 
λειτουργίας των λαϊκών αγορών  τον εκσυγχρονισμό τη βελτίωση και την προβολή 
αυτών θα πρέπει η οικ. επιτροπή να εισηγηθεί προς το  δημοτικό συμβούλιο το ύψος 
του ημερήσιου τέλους για τους προσερχόμενους στις λαϊκές αγορές του δήμου  το 
οποίο θα αποτελεί αντιστάθμισα της ειδικής παροχής η οποία συνίσταται στη χρήση 
των  κοιν./στων  χώρων  στην  κατάληψη  του  πεζοδρομίου  και  στις  ενέργειες  που 
γίνονται για τη φύλαξη τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των χώρων λειτουργίας των 
λαϊκών αγορών .

Επίσης σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.2025/4-9-2014 έγγραφο της Ομοσπονδίας 
Συλλόγων  Παραγωγών   Λαϊκών  Αγορών  Κεντρικής  και  Δυτικής  Μακεδονίας, 
Θεσσαλίας- Θράκης παρακαλείται ο Δήμος να μεριμνήσει  τόσο για την είσπραξη του 
ημερήσιου δικαιώματος όσο και για την εμπρόθεσμη καταβολή του ποσοστού από 
αυτό που  αντιστοιχεί  στην εν λόγω Ομοσπονδία (ποσοστό 5% επί του ημερήσιου 
τέλους που καταβάλλουν τα μέλη τους). 

Σας  ενημερώνουμε  ότι  με  την  αριθμ.  232/2014  απόφαση  του  Δημ. 
Συμβουλίου έχει επιβληθεί  για την λαϊκή αγορά της Έδεσσας το ποσό των ογδόντα 
λεπτών (0,80 € ) το τ.μ. ημερήσιο τέλος ανά λαϊκή και για  την λαϊκή αγορά της 
Άρνισσας το ποσό των  σαράντα  λεπτών (0,40 € ) το τ.μ. ημερήσιο τέλος ανά λαϊκή.
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Ενόψει  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  καλεί  την  Οικονομική   Επιτροπή  να 
αποφασίσει σχετικά.
         Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

Αποφασίζει ομόφωνα

Εισηγείται  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  ενόψει  της  σύνταξης  του 
προϋπολογισμού του Δήμου, τη μη αναπροσαρμογή  του ημερήσιου τέλους  λαϊκών 
αγορών για το οικονομικό έτος 2016.

 Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
13:40 μ. μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 238/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 30-10-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστάσιος  Δίου,  Ιωάννης  Χατζόγλου,  Ιωάννης 
Μουράτογλου,  Αντώνιος  Ρυσάφης,  Χρήστος  Πέτκος 
(Αναπλ. μέλος).

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Προϊσταμένη Τμήματος Προσόδων & Ακίνητης Περιουσίας κα Μ. Μήτσου
-Λογιστήριο κ. Φ. Παρούτογλου
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