ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 8ης/25-11-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 62/2019
ΘΕΜΑ:

Καθορισμός τέλους εκμετάλλευσης Δημοτικής Αγοράς Δήμου
Βελβεντού.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 25η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα της
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7.30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, συνήλθε σε
τακτική Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ.
πρωτ. 758/21-11-2019 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας
Μαλλού Βάϊας.
Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο,
η νόμιμη απαρτία, δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 - μελών παραβρέθηκαν -16- μέλη
και ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
1 Κουκόλη Σοφία
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
3 Αγγέλης Δημήτριος
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος
5 Γκίκας Ιωάννης
6 Εμμανουήλ Δημήτριος
7 Καμκούτης Θωμάς
8 Αχίλλας Γεώργιος
9 Ζορζοβίλης Ζήνων
10 Τράντα Ιωάννα
11 Τσέγκος Νικόλαος
12 Τέτος Νικόλαος
13 Παπαδημητρίου Ζήνων
14 Μανώλας Αριστείδης
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
16 Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος
1 Μυλωνά Κατίνα
2 Κουκάλης Ζήνων
2 Τζάτσου Βάϊα
3 Μύρος Δημήτριος
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
5 Παπανδρίτσα Μαρία
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
2 Βρακόπουλος Αντώνιος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος
έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα παρακάτω:
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α ́)
«Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»:
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 διοικητική τους υποστήριξη, την εξασφάλιση
τηλεπικοινωνιακών μέσων, τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των
χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση αυτών,
καθώς και την προβολή τους σε συνεργασία με τα συλλογικά όργανα των πωλητών σε
αυτές. Το ύψος του ημερήσιου τέλους καθορίζεται ανά τρέχον μέτρο εκθετηρίου, ανά
ημέρα, είναι κοινό για παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές και καταβάλλεται
μηνιαίως είτε σε ειδικά ορισμένο τραπεζικό λογαριασμό είτε στο ταμείο του φορέα
λειτουργίας.
2. Το ύψος του ημερήσιου τέλους καθορίζεται: α. [.....]
β. Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην υπόλοιπη χώρα, ύστερα από απόφαση
του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης των φορέων λειτουργίας,
των οικείων Επιτροπών Λαϊκών Αγορών και των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που έχουν
αρμοδιότητα επί των λαϊκών αγορών. Η ανωτέρω απόφαση μπορεί να καθορίζει
διαφορετικό ύψος ημερήσιου τέλους για κάθε φορέα λειτουργίας (δήμο), πρέπει όμως
να εξασφαλίζεται μία σχετική ομοιομορφία σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Για το λόγο
αυτόν σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας το ύψος του μέγιστου εγκεκριμένου
ημερήσιου τέλους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά 50% το αντίστοιχο ελάχιστο
εγκεκριμένο τέλος.
Οι προτάσεις των περιπτώσεων α ́ και β ́ πρέπει να είναι επαρκώς
αιτιολογημένες σε κοστολογική βάση και συσχετισμένες με την ανταποδοτική
λειτουργία που επιτελείται από κάθε εμπλεκόμενο φορέα, όπως καθαριότητα,
διαγράμμιση, συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής, διοικητικό κόστος.
Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία καταβολής και είσπραξης ρυθμίζεται
στον Κανονισμό Λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.
3. 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 (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. 249/20.10.1958 ήόποια άλλη οικονομική επιβάρυνση για παρεχόμενες από τους δήμους
και τις Περιφέρειες υπηρεσίες, σχετικές με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
4. Η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα
πέραν των δύο (2) μηνών, για τους οποίους με βάση τα αναφερόμενα στην άδειά του
είναι υπόχρεος, συνεπάγεται την αναστολή ισχύος της άδειας για τις λαϊκές αγορές για
τις οποίες δεν έχει καταβληθεί το τέλος. Ο φορέας λειτουργίας της συγκεκριμένης
λαϊκής αγοράς διαπιστώνει την αναστολή με απόφασή του που κοινοποιείται στις
αρμόδιες αρχές των άρθρων 8 και 18. Σε περίπτωση μεταγενέστερης εξόφλησης ή
ρύθμισης των οφειλών η αναστολή αίρεται και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική
απόφαση του οικείου φορέα λειτουργίας.
5. Το ημερήσιο τέλος καταβάλλεται ως εξής:
α. Οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου
τέλους ανάλογα: αα) με τον αριθμό των ημερών που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές
και ββ) με το μήκος (σε μέτρα) των εκθετηρίων (πάγκων) που τους έχουν εγκριθεί. Το
ημερήσιο τέλος καταβάλλεται ανά μήνα και αφορά τα αναλογούντα ημερήσια τέλη
κατά το μήνα αυτό. Το ύψος του ανά μήνα ημερήσιου τέλους που καταβάλλει ο
παραγωγός πωλητής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 80% του ημερήσιου τέλους
που αναλογεί στον αριθμό των ημερών, που με βάση τη σχετική άδεια, δικαιούνται οι
παραγωγοί πωλητές να δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα.
β. Οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του
ημερήσιου τέλους ανάλογα με: αα) τον αριθμό των ημερών που δικαιούνται να
δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα με βάση την άδειά τους και ββ) με τα
μέτρα των πάγκων που τους έχουν εγκριθεί.
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6. Ο επιμερισμός των εσόδων που προκύπτουν από την καταβολή του
ημερήσιου τέλους γίνεται ως εξής: α. [.....]
β. Για έσοδα που εισπράττονται από τους λοιπούς φορείς λειτουργίας των λαϊκών
αγορών, δηλαδή τους δήμους της λοιπής επικράτειας, ποσοστό 75% περιέρχεται σε
αυτούς και ποσοστό 25% στην οικεία Περιφέρεια και αποδίδεται το αργότερο κάθε
εξάμηνο, με απόφαση του οικείου δήμου. Το ποσό αυτό εγγράφεται ως έσοδο στους
προϋπολογισμούς των αντίστοιχων Περιφερειών.
7. Με απόφαση των Περιφερειακών Συμβουλίων Αττικής και Κεντρικής
Μακεδονίας ή του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου για τη λοιπή επικράτεια, ποσοστό
έως 25% από το ημερήσιο τέλος που περιέρχεται στο φορέα λειτουργίας, μπορεί να
προορίζεται για δαπάνες προωθητικών ενεργειών που αφορούν την προβολή και την
ανάδειξη των λαϊκών αγορών μέσα από δράσεις που βασίζονται σε κοινωνικά κριτήρια
και αφορούν στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βελβεντού λειτουργεί λαϊκή αγορά επί
της οδού Ειρήνης & Φιλίας κάθε Σάββατο.
Η λαϊκή αγορά περιλαμβάνει τριάντα (30) θέσεις με συνολικό μήκος πρόσοψης
150 μέτρα.
Με την έναρξη ισχύος του Ν. 4497/2017, και με την επανασύσταση του
Δήμου Βελβεντού από 01/09/2019 πρέπει να καθοριστεί εκ νέου το ημερήσιο τέλος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ
Σύμφωνα με στοιχεία της Οικονομικής υπηρεσίας, σε κοστολογική βάση και σε
σχέση με την ανταποδοτική λειτουργία προκύπτουν τα εξής στοιχεία:
Α/Α
1
2
3

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ
Κόστος δύο (2) υπαλλήλων καθ/τας
Δαπάνες για αγορά υλικών καθαριότητας και
δαπάνες διαγράμμισης της λαϊκής
Κόστος διοικητικής υποστήριξης και ταμειακής
διαχείρισης

1.550,00 €
800,00 €
600,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

2.950,00 €

Συνολικά έξοδα με ενσωματωμένο το ποσοστό
απόδοσης 25% επί των εσόδων στην περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
2.000,00 Χ 100/75

3.933,33 €

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ:
Για τον υπολογισμό του ημερήσιου τέλους ανά τρέχον μέτρο (κοινό για
παραγωγούς και επαγγελματίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 36
του Ν. 4497/2017), λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
Το συνολικό μήκος πρόσοψης των 30 θέσεων ανέρχεται σε 150 μέτρα Χ 4
ημέρες / μήνα.
Εφόσον το ποσό των προβλεπόμενων εξόδων ανέρχεται στο ποσό των
3.933,33 € ετησίως, αντίστοιχος θα πρέπει να είναι και ο στόχος των προβλεπόμενων
ετήσιων εσόδων.
Επομένως το ημερήσιο τέλος ανά τρέχον μέτρο προκύπτει ως εξής:
Προβλεπόμενα ετήσια έσοδα: συνολικά μέτρα πρόσοψης : 52 εβδομάδες ανά έτος =
3.933,33 € : 150 : 52 = 0,50 €.
Εν’ όψει των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει:
1 για τον καθορισμό του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκής
αγοράς (παραγωγούς και επαγγελματίες) του Δήμου Βελβεντού για το έτος 2020 και
εφεξής.
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Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και αφού έθεσε τις
απόψεις και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα
μαγνητοφωνημένα πρακτικά,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Καθορίζει το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος που υποχρεούνται να καταβάλουν οι
επαγγελματίες πωλητές και παραγωγοί που προσέρχονται στο χώρο λειτουργίας της
Λαϊκής Αγοράς Βελβεντού σε 0,50 € ανά τρέχον μέτρο.
Το ύψος του ανωτέρω ημερήσιου τέλους καθορίζεται με γνώμονα τις πάσης φύσεως
λειτουργικές ανάγκες, για τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας,
τον
εκσυγχρονισμό και τη βελτίωσή της Λαϊκής Αγοράς.
Β) i) 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.
ii) Οι παραγωγοί που κατέχουν άδεια προσέλευσης στις λαϊκές αγορές υποχρεούνται
στην καταβολή του ημερήσιου τέλους μόνον για όσες ημέρες προσέρχονται σε αυτές.
iii) 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.
Γ) Οι επαγγελματίες πωλητές θα καταβάλλουν το ημερήσιο τέλος, υποχρεωτικά κάθε
έξι μήνες εφάπαξ στο ταμείο του ∆ήμου Βελβεντού και με παράλληλη υποχρέωση τους
αμέσως μετά την καταβολή να ενημερώνουν το Αρμόδιο Γραφείο Αδειοδοτήσεων του
∆ήμου, προσκομίζοντας το αποδεικτικό καταβολής του ημερήσιου τέλους.
∆) Οι πωλητές
(παραγωγοί και συνεταιριστικές οργανώσεις και αναγνωρισμένες
ομάδες παραγωγών) θα καταβάλλουν το τέλος κατά τη χορήγηση ή ανανέωση της
άδειάς τους ή κατά την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή τους σε Λαϊκές Αγορές για
τόσες προσελεύσεις στις Λαϊκές Αγορές, όσες οι ίδιοι θα δηλώνουν με κατάθεση ανά
μήνα σε τραπεζικό λογαριασμό του ∆ήμου.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 62/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό 26 Νοεμβρίου 2019
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού
Βάϊα Μαλλού
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