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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  207/2016      

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

24. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Ή ΜΗ TOY ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ 

ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

 

 Σήµερα Πέµπτη 28 Ιουλίου 2016 και ώρα 18.30΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 15.132/22.7.2016 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 18 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 10 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Βερικούκης Χρήστος  11 Πέτκος Χρήστος  

3 Γιώγας ∆ηµήτριος  12 Σαµλίδης Μιχαήλ 

4 ∆ασκάλου Χρήστος  13 Σόντρας Ιωάννης  

5 ∆ίου Αναστάσιος 14 Ταµβίσκου Ευτυχία  

6 Ζδρου Αικατερίνη  15 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 
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7 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 16 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  17 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 18 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 6 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 7 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 8 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 9 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

5 Κούκος Γεώργιος   

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος 

Γαλανός, αν και προσκλήθηκε νόµιµα για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 

ηµερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 24 θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας προς την 

Οικονοµική Επιτροπή, η οποία έχει ως εξής: 

«Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4264/2014 oι 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 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.  
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Το ύψος του ηµερήσιου τέλους, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής και 
είσπραξής του, καθώς και κάθε σχετικό θέµα, ρυθµίζονται µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ως προς το καθορισµό του ύψους του τέλους η ανωτέρω 
απόφαση του ∆ηµοτικού 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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου του οικείου  ∆ήµου. 
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 οικονοµική 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 . 

Σας  ενηµερώνουµε ότι µε την αριθµ. 273/2015 απόφαση του ∆ηµ.  
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».  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω η οικονοµική επιτροπή µε την αριθµ. 186/2016 

απόφασή της, εισηγείται οµόφωνα τη µη αναπροσαρµογή του ηµερήσιου τέλους  

λαϊκών αγορών, και µέχρι την έκδοση νεώτερης απόφασης. 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Μιχαήλ Φουνταλή,  

καθώς και στον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου, προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις 

τους για το θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
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Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του όλες τις παραπάνω διατάξεις, καθώς και την 

αριθµ. 186/2016 απόφαση - εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Τη µη αναπροσαρµογή του ηµερήσιου τέλους λαϊκών αγορών, δηλαδή 

παραµένει όπως έχει επιβληθεί µε την αριθµ. 273/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου για το έτος 2016 και αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό µέρος της 

παρούσας, έως την έκδοση νεώτερης απόφασης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής,  µειοψηφεί µε την παραπάνω 

απόφαση. 

 H παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 66 του 

Β.∆. 24-9/20-10-1958. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  207/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  2.8.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου  

Χρήστος,  ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – 

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Πασχάλης Αλέξανδρος,  

Πέτκος Χρήστος,  Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- Προϊσταµένη τµήµατος εσόδων & περιουσίας κα Μ. Μήτσου (για την κατά 

νόµο δηµοσίευσή της) 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάµενο τµήµατος διοικητικών & οικονοµικών υπηρεσιών ∆.Ε. Βεγορίτιδας 

κ. Χ. Προµογιάννη 

- Προϊσταµένη ∆/κών& Οικονοµικών υπηρεσιών κα Μ. Ρούσκα 

- Λογιστήριο κ. Φ. Παρούτογλου 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 
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