ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 27η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017
και ώρα 10:00, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο
μέρος
του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
192/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 23-6-2017
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
192/2017
Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
30/23-6-2017
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με καθορισμό ημερήσιου τέλους των
δύο λαϊκών αγορών στην Πλατεία Γιολδάση και στη νότια πλευρά του περιβάλλοντα
χώρου του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς
Στην Καρδίτσα σήμερα την 23η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα
12.30' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 9780/19-6-2017
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα
με τους ορισμούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Γούλας Γεώργιος, πρόεδρος

1) Ψημμένος Κων/νος, τακτικό μέλος

2) Καπράνας Απόστολος, τακτικό μέλος

2) Παπαλός Κων/νος, τακτικό μέλος

3) Κολοκύθα Άλκηστις, τακτικό μέλος

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

4) Μπακαλάκου Σωτηρία, τακτικό μέλος
5) Τάντος Μιχαήλ, τακτικό μέλος
6) Τσιρέπα Ευαγγελή, τακτικό μέλος
7) Λέμας Ευάγγελος, τακτικό μέλος
8) Χατζής Ηλίας, αναπλ. μέλος
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών,
παρόντες ήταν οι 8, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση σχετικά με εισήγηση προς το Δημοτικό για τον
καθορισμό ημερήσιου τέλους των δύο λαϊκών αγορών στην Πλατεία Γιολδάση και στη
νότια πλευρά του περιβάλλοντα χώρου του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς και αφού
έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του προϊσταμένου διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών κ. Κων.
Κορκόντζελου, η οποία έχει ως εξής:
Με την αριθμ. 72/07/30-5-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 523/2016 απόφαση του Δ.Σ. Καρδίτσας
που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία δύο νέων λαϊκών αγορών στην πόλη μας
στην Πλατεία Δ. Γιολδάση (Λάππα) κάθε Δευτέρα και στη νότια πλευρά του
περιβάλλοντα χώρου του κτιρίου της Δημ. Αγοράς κάθε Σάββατο.
Έχοντας υπόψη:
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:
«α) 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.
β) Το ημερήσιο τέλος της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται ως εξής:
- 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.
- Οι παραγωγοί που κατέχουν άδεια προσέλευσης στις λαϊκές αγορές
υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους μόνον για όσες ημέρες
προσέρχονται σε αυτές.»
3. 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.
εισηγούμαστε:
α) Τον καθορισμό ενιαίου ημερήσιου τέλους και για τις δύο νεοϊδρυθείσες λαϊκές
αγορές (της Δευτέρας στην πλατεία Δ. Γιολδάση και του Σαββάτου νότια πλευρά του
περιβάλλοντα χώρου του κτιρίου της Δημ. Αγοράς) ως εξής: δύο (2) ευρώ για τους
παραγωγούς πωλητές και δυόμιση (2,5) ευρώ για τους επαγγελματίες πωλητές,
ανά ημέρα λειτουργίας και ανά θέση, της κάθε μίας από τις παραπάνω λαϊκές αγορές.
β) Το τέλος αυτό θα εισπράττεται από τους αρμοδίους υπαλλήλους του Δήμου, που θα
βρίσκονται κάθε Δευτέρα επιτόπου στη λαϊκή και κάθε Σάββατο 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 Καρδίτσας στο κεντρικό Δημαρχείο.
Επισημαίνεται ότι, 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. Τις διατάξεις των άρθρων 79 Ν. 3463/2006, καθώς και 72 παρ. 1 περ. ζ. και 266 παρ.
7 Ν. 3852/2010
3. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσισε ομόφωνα
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο:
α) Τον καθορισμό ενιαίου ημερήσιου τέλους και για τις δύο νεοϊδρυθείσες λαϊκές
αγορές (της Δευτέρας στην πλατεία Δ. Γιολδάση και του Σαββάτου νότια πλευρά του
περιβάλλοντα χώρου του κτιρίου της Δημ. Αγοράς) ως εξής: δύο (2) ευρώ για τους
παραγωγούς πωλητές και δυόμιση (2,5) ευρώ για τους επαγγελματίες πωλητές,
ανά ημέρα λειτουργίας και ανά θέση, της κάθε μίας από τις παραπάνω λαϊκές αγορές.
β) Το τέλος αυτό θα εισπράττεται από τους αρμοδίους υπαλλήλους του Δήμου, που θα
βρίσκονται κάθε Δευτέρα επιτόπου στη λαϊκή και κάθε Σάββατο 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 Καρδίτσας στο κεντρικό Δημαρχείο.
Επισημαίνεται ότι, 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.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό
192/2017
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

