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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
                    

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 
Στην Καρδίτσα σήμερα την 5η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2016
και ώρα  10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006,  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο  μέρος  του
Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 9/2016 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού
στις 29-1-2016.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.

2/29-1-2016
Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

        
         αριθ. πρωτ.: 1792/5-2-2016

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

                                                                            ΘΕΜΑ
Καθορισμός ημερήσιου τέλους λαϊκής αγοράς

  Στην Καρδίτσα σήμερα την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή

και  ώρα 6.00'  μ.μ,  στο  Δημοτικό  Κατάστημα Καρδίτσας  και  ύστερα  από την υπ’  αριθ.  1105/22-1-2016

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύμφωνα

με τους ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε

σε  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ                          

1) Αντωνίου Ελένη 15) Ξυλομένος Κωνσταντίνος 1) Κουρκούνας Βασίλειος                 

2) Αντωνίου Σωτήριος 16) Σβάρνας Ιωάννης 2) Μαρκινός Αθανάσιος

3) Αραμπατζής Δημήτριος 17) Τάντος Μιχαήλ 3) Παπαγεωργίου Σταύρος 

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος 18) Τίκας Τριαντάφυλλος 4) Αμπαντζή Μαρία

5) Γεννάδιος Ιωάννης 19) Ψημμένος Κωνσταντίνος 5) Λέμας Ευάγγελος

6) Γιαννέλος Κλεομένης 20) Παπαλός Κωνσταντίνος 6) Κρανιάς Βασίλειος

7) Γούλας Γεώργιος 21) Γούλας Σωτήριος

8) Διαμαντή Ευαγγελία 22) Παπαδημητρίου Χαρίλαος

9) Καπράνας Απόστολος 23) Τσιούκης Λάμπρος

10) Κολοκύθα Άλκηστις 24) Βαρελάς Βάιος

11) Λέκκας Αλέξανδρος 25) Μιχαλάκης Κων/νος

12) Μαντζιάρας Παναγιώτης 26) Χατζής Ηλίας

13) Μπακαλάκου Σωτηρία 27) Σχορετσανίτης Ηλίας

14) Ντελής Ιωάννης

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Καρδίτσας  αφού βρέθηκε  σε  νόμιμη  απαρτία  (σε  σύνολο 33  μελών,

παρόντες ήταν 27), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 96
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του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  του

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη

Αλεξάκου.  

---------------------

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με καθορισμό ημερήσιου τέλους λαϊκής
αγοράς και αφού έλαβε υπόψη: 

1) Την εισήγηση της αντιδημάρχου οικονομικών κ. Σωτ. Μπακαλάκου, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.1023/1980 (ΦΕΚ 47 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 33 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τεύχος Α’)
2. Το άρθρο 7 του Ν. 4264/2014, σύμφωνα με το οποίο  
1. Οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές της χώρας κάτοχοι επαγγελματικών ή παραγωγικών
αδειών υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος στους φορείς λειτουργίας
αυτών, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών, τη
διασφάλιση  συνθηκών  δημόσιας  υγείας,  τη  φύλαξη  των  χώρων  λειτουργίας  των  λαϊκών
αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη 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 αποφάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων της Περιφέρειας Αττικής και της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην
Περιφέρεια Αττικής και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, οι οποίες εγκρίνονται από τον αντίστοιχο Περιφερειάρχη. Για τις λοιπές λαϊκές
αγορές της χώρας τα ανωτέρω ζητήματα ρυθμίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του οικείου Δήμου. Ως προς τον καθορισμό του ύψους του τέλους, η ανωτέρω απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου ή 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. 24- 9/20.10.1958 (Α'
171)  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 (Α'
171).
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  των  Περιφερειακών  Συμβουλίων  των  Περιφερειών  Αττικής  και  Κεντρικής
Μακεδονίας αντίστοιχα, για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και
στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για δε τις
λοιπές λαϊκές αγορές της χώρας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου.
Σε  περίπτωση  μεταγενέστερης  εξόφλησης  των  οφειλών  η  αναστολή  αίρεται  αμέσως
αυτοδίκαια.
2.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 τη σχετική άδεια,
δικαιούνται  να  δραστηριοποιούνται  κάθε  ημερολογιακό  μήνα.  Από  το  ημερήσιο  τέλος
απαλλάσσονται οι επαγγελματίες πωλητές, οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές,
λόγω ανικανότητας  προς  εργασία,  η  οποία  διαρκεί  περισσότερο  από  έναν  (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 μόνον για όσες ημέρες προσέρχονται σε αυτές.»
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3.  Τις αριθμ. 1102/08-10-2013 και 148/28-01-2014 αποφάσεις Δημάρχου, καθορισμού του
ημερησίου τέλους της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης αυτού.
Τις πάσης φύσεως λειτουργικές ανάγκες για τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη
φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την
προβολή αυτών
4. Το γεγονός ότι οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές απολαμβάνουν ως αντιστάθμισμα του
ημερήσιου τέλους, ειδική αντιπαροχή η οποία συνιστάται στη χρήση των κοινόχρηστων χώρων
και στην κατάληψη του πεζοδρομίου και στις ενέργειες που γίνονται για τη φύλαξη των χώρων
λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την προβολή αυτών και
για τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, κάτι που καθιστά το εν λόγω ημερήσιο τέλος
ανταποδοτικό.
Για τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών
αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την προβολή αυτών θα πρέπει να καθοριστεί
ημερήσιο  τέλος  για  τους  προσερχόμενους  στις  λαϊκές  αγορές  το  οποίο  θα  αποτελεί
αντιστάθμισμα  της  ειδικής  αντιπαροχής  η  οποία  συνιστάται  στη  χρήση  των κοινόχρηστων
χώρων και στην κατάληψη του πεζοδρομίου και στις ενέργειες που γίνονται για τη φύλαξη, τον
εκσυγχρονισμό, και τη βελτίωση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

Ύστερα από τα παραπάνω, εισηγούμαστε το διαχωρισμό της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης σε
δύο ζώνες και τον καθορισμό του αντιστοίχου ύψους του ημερησίου τέλους, τον  τρόπο
καταβολής και είσπραξής του από το Δήμο, καθώς και κάθε σχετικό θέμα. 
Πιο αναλυτικά :

1.  Α' ΖΩΝΗ
Οδός Διάκου
Από τη διασταύρωση με την οδό Ν. Πλαστήρα 
Επί της οδού Διάκου
α. από τη θέση 50 
β. από τη θέση 70 
Διασταύρωση οδών Διάκου με την οδό Βάλβης
Επί της οδού Βάλβης οι θέσεις 310 και 289 έως τη διασταύρωση με την οδό Μ. Αλεξάνδρου

Οδός Αβέρωφ
Από τη διασταύρωση με την οδό Κουμουνδούρου
α. έως τη θέση 216 
β. έως τη θέση 234 
στη διασταύρωση με την οδό Ομήρου

Οδός Πλαστήρα
Στο ύψος της διασταύρωσης με την οδό Διάκου :
α. η θέση 48 
β. η θέση 22 

Έως τη διασταύρωση με την οδό Παλαιολόγου
α. έως τη θέση 133 
β. έως τη θέση 134 
Επί της οδού Παλαιολόγου η θέση 393 

Οδός Μ. Αλεξάνδρου 
Από τη διασταύρωση με την οδό Διάκου 
α. από τη θέση 276 
β. από τη θέση 264 
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Έως τη διασταύρωση με την οδό Αβέρωφ
α. έως τη θέση 174 
β. έως τη θέση 202 

Β' ΖΩΝΗ
Οδός Διάκου
Από τη διασταύρωση με την οδό Ν. Πλαστήρα 
α. από τη θέση 51 
β. από τη θέση 69 
έως η διασταύρωση με την οδό Κουμουνδούρου

Οδός Βάλβης
α. από τη θέση 309 
β. από τη θέση 290 
έως τη διασταύρωση με την οδό Βασιαρδάνη

Οδός Αβέρωφ
Από τη διασταύρωση με την οδό Ομήρου 
α. από τη θέση 233 
β. από τη θέση 218 
έως η διασταύρωση με την οδό Καραϊσκάκη  

Οδός Πλαστήρα
Από τη διασταύρωση με την οδό Διάκου
α. από τη θέση 47
β. από τη θέση 23 
έως τη διασταύρωση με την οδό Βασιαρδάνη

Από τη διασταύρωση με την οδό Παλαιολόγου
α. από τη θέση 571 
β. από τη θέση 546 
έως τη διασταύρωση με την οδό Δ. Λάππα

Οδός Μ. Αλεξάνδρου 
Από το ύψος της οδού Διάκου 
α. από τη θέση 275 
β. από τη θέση 265 
Έως τη διασταύρωση με την οδό Βασιαρδάνη

Από το ύψος της οδού Αβέρωφ 
α. από τη θέση 175 
β. από τη θέση 201 
Έως τη διασταύρωση με την οδό Δ. Λάππα

Οδός Ομήρου
Όλες οι θέσεις από τη διασταύρωση με την οδό Αβέρωφ, έως τη διασταύρωση με την οδό Δ.
Λάππα 

Οδός Παλαιολόγου
Όλες οι θέσεις από τη διασταύρωση με την οδό Κουμουνδούρου, έως τη διασταύρωση με την
οδό Καραϊσκάκη. 
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2. Για τις δύο παραπάνω ζώνες, το ημερήσιο τέλος καθορίζεται ως εξής : 

Ζώνη Α'   
Επαναφέρουμε  τις  τιμές  που  ίσχυαν  προ  της  28/1/2014  Απόφαση  Δημάρχου

Καρδίτσας, δηλαδή εκείνες που είχαν ορισθεί με την 8/10/2013 Απόφαση.  
- Σε  πέντε (5) ευρώ για κάθε θέση, ανά ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς για τους

παραγωγούς πωλητές.
-  Σε επτά (7) ευρώ για  κάθε θέση,  ανά ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς για τους

επαγγελματίες πωλητές.
- Σε 20% μείωση για κάθε θέση, επί της αντίστοιχης τιμής (επαγγελματία ή παραγωγού)

ανά ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς για τους τριτέκνους. 
 - Σε 30% μείωση για κάθε θέση, επί της αντίστοιχης τιμής (επαγγελματία ή παραγωγού)

ανά ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς για τα Α.Μ.Ε.Α. με αναπηρία από 67% και
άνω, τις μονογονεϊκές οικογένειες  και τους πολυτέκνους.

Ζώνη Β'   
Παραμένουν ως έχουν και σήμερα:
- Σε τέσσερα (4) ευρώ για κάθε θέση, ανά ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς για τους

παραγωγούς πωλητές.
- Σε πέντε  (5) ευρώ για κάθε θέση, ανά ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς για τους

επαγγελματίες πωλητές.
- Σε 20% μείωση για κάθε θέση, επί της αντίστοιχης τιμής (επαγγελματία ή παραγωγού)

ανά ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς για τους τριτέκνους. 
 - Σε 30% μείωση για κάθε θέση, επί της αντίστοιχης τιμής (επαγγελματία ή παραγωγού)

ανά ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς για τα Α.Μ.Ε.Α. με αναπηρία από 67% και
άνω, τις μονογονεϊκές οικογένειες  και τους πολυτέκνους.

3. Το ημερήσιο τέλος, θα εισπράττεται από τους αρμοδίους υπαλλήλους του Δήμου, που
βρίσκονται κάθε Τετάρτη, στο δημοτικό γραφείο του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς, από τις
7.30  έως  τις  14.00  και  τις  υπόλοιπες  ημέρες  από  το  ταμείο  του  Δήμου  στο  κεντρικό
Δημαρχείο. 
4. Το ημερήσιο τέλος 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 τη σχετική άδεια,
δικαιούνται  να  δραστηριοποιούνται  κάθε  ημερολογιακό  μήνα.  Από  το  ημερήσιο  τέλος
απαλλάσσονται οι επαγγελματίες πωλητές, οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές,
λόγω ανικανότητας  προς  εργασία,  η  οποία  διαρκεί  περισσότερο  από  έναν  (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 μόνον για όσες ημέρες προσέρχονται σε αυτές
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  Δήμου.  Σε  περίπτωση  μεταγενέστερης
εξόφλησης των οφειλών η αναστολή αίρεται αμέσως αυτοδίκαια.

2) Το τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης θέσεων στη λαϊκή αγορά 

3) Την υπ'αριθμ. 13/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με εισήγηση προς
το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό ημερήσιου τέλους λαϊκής αγοράς

4) Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων
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5) Την  τοποθέτηση  του  προέδρου  του  σωματείου  επαγγελματιών  –  βιοτεχνών  λαϊκών
αγορών κ. Γ. Τσιαχτάνη, ο οποίος ήταν παρών στη συνεδρίαση

6) Την πρόταση του δημοτικού συμβούλου κ. Β. Βαρελά για αναβολή λήψης απόφασης και
εκ νέου συζήτηση του θέματος, όταν θα υποβληθεί προς έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο ο
κανονισμός λαϊκών αγορών

7) Την επακολουθήσασα ψηφοφορία  επί  της  πρότασης αναβολής,  κατά  την οποία υπέρ
ψήφισαν  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  κ.κ  Παπαλός,  Γούλας  Σωτ.,  Παπαδημητρίου,  Τσιούκης,
Βαρελάς, Μιχαλάκης, Χατζής και Σχορετσανίτης, ενώ καταψήφισαν το αίτημα αναβολής οι
κ.κ  Αντωνίου  Ελ.,  Αντωνίου  Σωτ.,  Αραμπατζής,  Γαλανόπουλος,  Γεννάδιος,  Γιαννέλος,
Διαμαντή,  Καπράνας,  Κολοκύθα,  Λέκκας,  Μαντζιάρας,  Μπακαλάκου,  Ντελής,  Ξυλομένος,
Σβάρνας, Τάντος, Τίκας και Ψημμένος.

8) Το γεγονός ότι απορρίφθηκε το αίτημα αναβολής λήψης απόφασης με ψήφους δεκαοκτώ
έναντι οκτώ 

9) Την πρόταση του κ. Δημάρχου για αποδοχή της εισήγησης της δημοτικής αρχής

10) Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της αποδοχής της εισήγησης
ψήφισαν  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  κ.κ  Αντωνίου  Ελ.,  Αντωνίου  Σωτ.,  Αραμπατζής,
Γαλανόπουλος, Γεννάδιος, Γιαννέλος, Διαμαντή, Καπράνας, Κολοκύθα, Λέκκας, Μαντζιάρας,
Μπακαλάκου, Ντελής, Ξυλομένος, Σβάρνας, Τάντος, Τίκας και Ψημμένος  ενώ καταψήφισαν
οι κ.κ  Παπαλός, Γούλας Σωτ., Παπαδημητρίου, Τσιούκης, Βαρελάς, Μιχαλάκης, Χατζής και
Σχορετσανίτης

αποφάσισε κατά πλειοψηφία

1) Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  προς  έγκριση  τον  καθορισμό  του  ύψους  του
ημερήσιου τέλους λαϊκής αγοράς, της διαδικασίας, του τρόπου καταβολής και είσπραξής του
ως εξής: 

«● 1. Η λαϊκή αγορά της Τετάρτης διαχωρίζεται σε δύο ζώνες ως εξής:

Α' ΖΩΝΗ
Οδός Διάκου
Από τη διασταύρωση με την οδό Ν. Πλαστήρα 
Επί της οδού Διάκου
α. από τη θέση 50 
β. από τη θέση 70 
Διασταύρωση οδών Διάκου με την οδό Βάλβη
Επί της οδού Βάλβη οι θέσεις 310 και 289 έως τη διασταύρωση με την οδό Μ. Αλεξάνδρου

Οδός Αβέρωφ
Από τη διασταύρωση με την οδό Κουμουνδούρου
α. έως τη θέση 216 
β. έως τη θέση 234 
στη διασταύρωση με την οδό Ομήρου

Οδός Πλαστήρα
Στο ύψος της διασταύρωσης με την οδό Διάκου :
α. η θέση 48 
β. η θέση 22 
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Έως τη διασταύρωση με την οδό Παλαιολόγου
α. έως τη θέση 133 
β. έως τη θέση 134 
Επί της οδού Παλαιολόγου η θέση 393 

Οδός Μ. Αλεξάνδρου 
Από τη διασταύρωση με την οδό Διάκου 
α. από τη θέση 276 
β. από τη θέση 264 

Έως τη διασταύρωση με την οδό Αβέρωφ
α. έως τη θέση 174 
β. έως τη θέση 202 

Β' ΖΩΝΗ
Οδός Διάκου
Από τη διασταύρωση με την οδό Ν. Πλαστήρα 
α. από τη θέση 51 
β. από τη θέση 69 
έως η διασταύρωση με την οδό Κουμουνδούρου

Οδός Βάλβη
α. από τη θέση 309 
β. από τη θέση 290 
έως τη διασταύρωση με την οδό Βασιαρδάνη

Οδός Αβέρωφ
Από τη διασταύρωση με την οδό Ομήρου 
α. από τη θέση 233 
β. από τη θέση 218 
έως η διασταύρωση με την οδό Καραϊσκάκη  

Οδός Πλαστήρα
Από τη διασταύρωση με την οδό Διάκου
α. από τη θέση 47
β. από τη θέση 23 
έως τη διασταύρωση με την οδό Βασιαρδάνη

Από τη διασταύρωση με την οδό Παλαιολόγου
α. από τη θέση 571 
β. από τη θέση 546 
έως τη διασταύρωση με την οδό Δ. Λάππα

Οδός Μ. Αλεξάνδρου 
Από το ύψος της οδού Διάκου 
α. από τη θέση 275 
β. από τη θέση 265 
Έως τη διασταύρωση με την οδό Βασιαρδάνη

Από το ύψος της οδού Αβέρωφ 
α. από τη θέση 175 
β. από τη θέση 201 
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Έως τη διασταύρωση με την οδό Δ. Λάππα

Οδός Ομήρου
Όλες οι θέσεις από τη διασταύρωση με την οδό Αβέρωφ, έως τη διασταύρωση με την οδό Δ.
Λάππα 

Οδός Παλαιολόγου
Όλες οι θέσεις από τη διασταύρωση με την οδό Κουμουνδούρου, έως τη διασταύρωση με
την οδό Καραϊσκάκη. 

● 2. Για τις δύο παραπάνω ζώνες, το ημερήσιο τέλος καθορίζεται ως εξής : 

Ζώνη Α'   
- Σε  πέντε (5) ευρώ για κάθε θέση ανά ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς για τους

παραγωγούς πωλητές.
-  Σε  επτά (7)  ευρώ για  κάθε θέση ανά ημέρα λειτουργίας της λαϊκής  αγοράς για  τους

επαγγελματίες πωλητές.
- Σε 20% μείωση για κάθε θέση επί της αντίστοιχης τιμής (επαγγελματία ή παραγωγού)

ανά ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς για τους τριτέκνους. 
- Σε 30% μείωση για κάθε θέση επί της αντίστοιχης τιμής (επαγγελματία ή παραγωγού)

ανά ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς για τα Α.Μ.Ε.Α. με αναπηρία από 67% και
άνω, τις μονογονεϊκές οικογένειες  και τους πολυτέκνους.

Ζώνη Β'   
- Σε τέσσερα (4) ευρώ για κάθε θέση ανά ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς για τους

παραγωγούς πωλητές.
- Σε πέντε  (5) ευρώ για κάθε θέση ανά ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς για τους

επαγγελματίες πωλητές.
- Σε 20% μείωση για κάθε θέση, επί της αντίστοιχης τιμής (επαγγελματία ή παραγωγού)

ανά ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς για τους τριτέκνους. 
- Σε 30% μείωση για κάθε θέση, επί της αντίστοιχης τιμής (επαγγελματία ή παραγωγού)

ανά ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς για τα Α.Μ.Ε.Α. με αναπηρία από 67% και
άνω, τις μονογονεϊκές οικογένειες  και τους πολυτέκνους.

● 3. Το ημερήσιο τέλος θα εισπράττεται από τους αρμοδίους υπαλλήλους του Δήμου, που
βρίσκονται κάθε Τετάρτη στο δημοτικό γραφείο του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς, από τις
7.30 έως τις 14.00 και τις υπόλοιπες ημέρες από το ταμείο του Δήμου στο κεντρικό κτίριο
του Δημαρχείου. 

● 4. Το ημερήσιο τέλος 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  τη  σχετική  άδεια
δικαιούνται  να  δραστηριοποιούνται  κάθε  ημερολογιακό  μήνα.  Από  το  ημερήσιο  τέλος
απαλλάσσονται οι επαγγελματίες πωλητές, οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές
λόγω ανικανότητας  προς  εργασία,  η  οποία  διαρκεί  περισσότερο  από  έναν  (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 μόνον για όσες ημέρες προσέρχονται σε αυτές
γ) 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  Δήμου.  Σε  περίπτωση  μεταγενέστερης
εξόφλησης των οφειλών η αναστολή αίρεται αμέσως αυτοδίκαια».
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2) Ως αντιστάθμισμα της καταβολής ημερήσιου τέλους οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές
απολαμβάνουν από τον Δήμο Καρδίτσας ειδική αντιπαροχή, η οποία συνίσταται στη χρήση των
κοινόχρηστων χώρων και στην κατάληψη του πεζοδρομίου και στις ενέργειες που γίνονται για
τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και
την προβολή αυτών και για τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, γεγονός το οποίο καθι-
στά το εν λόγω ημερήσιο τέλος ανταποδοτικό

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Παπαλός, Γούλας Σωτ., Παπαδημητρίου, Τσιούκης, 
Βαρελάς, Μιχαλάκης, Χατζής και Σχορετσανίτης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήρε μέρος ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Γ. Γούλας, λόγω αποχώρησής του από τη συνεδρίαση

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 9/2016
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ   ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ  Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ


