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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

52/2016 

από το πρακτικό της 5
ης

/ 31.03.2016 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα  6
ο
:  Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών Λαϊκής Αγοράς Δήμου Αγιάς. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 31 Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 2378/27.03.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του ν.4071/2012 

και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους 

και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν.4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Βατζιάς Αντίγονος
1
 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Κούκας Γεώργιος 11. Μάρκου Σωτήριος 

12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 13. Μασούρας Γεώργιος 

14. Μπάτσικας Βασίλειος 15. Λέτσιος Βασίλειος 

16. Ολύμπιος Αθανάσιος 17. Ριζούλης Στέφανος 

18. Σιμούλης Θωμάς 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Σουλιώτης Θεόδωρος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 23. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

24. Αράπης Χρήστος 25. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

26. Μπεϊνάς Αντώνιος 27. Σκαρκάλης Χρήστος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

                                                 
1 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Αλέξανδρος Δαλαμάγκας (Αμυγδαλής), 

Δημήτριος Κεραμεύς (Ποταμιάς), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Αθανάσιος Κυριάκου (Ομολίου), 

Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Θεόδωρος Μόσχος (Νερομύλων), Γεώργιος Μπαράκος 

(Γερακαρίου), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Αθανάσιος Μπελιάς (Μελιβοίας), Διαμαντής Ντικούδης 

(Αετολόφου), Στέλιος Οικονόμου (Καρίτσας), Ιωάννης Πατσαβούρας (Μεταξοχωρίου), Βασίλειος Πλατής 

(Δήμητρας), Νικόλαος Σαμαράς (Στομίου) και Σωτήριος Τσιάρας (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος Ντελής 

και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δημήτριος Παπακώστας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα  6:  Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών Λαϊκής Αγοράς Δήμου Αγιάς. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Βασίλειος 

Λέτσιος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’): 

«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. 
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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.» 

 

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. 

 

Το τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με το Τμήμα Καθαριότητας και το Τμήμα Οικονομικής 

Ανάπτυξης μελετώντας τα μέχρι σήμερα στοιχεία λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της Αγιάς, παρέθεσε τα 

παρακάτω οικονομικά στοιχεία για τη λειτουργία της: 

 

Εβδομαδιαία δαπάνη για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς της Αγιάς 

1 πλήρες ημερομίσθιο 60,00€ 

4 εργάτες από 4 εργατοώρες 4*30€ 120,00€ 

Λειτουργία σκούπας και καθάρισμα WC 60,00€ 

Απρόβλεπτα 40,00€ 

Αναλώσιμα 60,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 340,00€ 

 

 

ΕΣΟΔΑ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΑ ΕΥΡΩ/ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 

Α1 - Α20 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
(4Χ6) 20X6 120,00 

Β1 - Β17 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
(4Χ6) 17X6 102 

Γ1 - Γ15 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
(4Χ6) 15X6 90 

Γ16 - Γ18 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 
(3Χ4) 3X4 12 

Δ1 - Δ26 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 
(3Χ4) 26X4 104 

Ε1 - Ε21 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 
(3Χ4) 21X4 84 

Ζ1 - Ζ11 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 
(3Χ4) 11X4 44 

Η1 - Η3 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 
(3Χ4) 3X4 12 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ  (A) 568€ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

(3Χ6)   24Χ6 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ                                                        144 

(3Χ4)   21Χ4 ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ                                                         84 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΜΕΙΟΝ(B)                                             228 ΕΥΡΩ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

(ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ) 

(Α) – (Β) =                   340 ΕΥΡΩ 

Σύνολο 340,00€ 
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Με την υπ’ αριθμ. 51/2016 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς αποφάσισε το ύψος του 

ημερησίου τέλους, τον τρόπο καταβολής και είσπραξής του από το Δήμο ως εξής: 

Α. - Σε τέσσερα (4) ευρώ για κάθε θέση (3χ4), ανά ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς για τους παραγωγούς 

πωλητές και επαγγελματίες οπωροκηπευτικών. 

- Σε έξι (6) ευρώ για κάθε θέση (3χ6), ανά ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς για τους επαγγελματίες 

πωλητές. 

Β. Το ημερήσιο τέλος να εισπράττεται από τους αρμοδίους υπαλλήλους του Δήμου της Ταμειακής Υπηρεσίας 

από τις 8:00 έως τις 14:00 στα γραφεία της Οικονομικής υπηρεσίας κάθε μέρα ή θα καταβάλλεται την ημέρα 

προσέλευσης στην Λαϊκή τόσο από τους επαγγελματίες όσο και από τους παραγωγούς 

Γ. Το ημερήσιο τέλος να 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. Η καταβολή θα γίνεται 

κάθε μήνα ή την ημέρα προσέλευσης στην Λαϊκή Αγορά . 

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». 

Δ. Ως αντιστάθμισμα της καταβολής ημερήσιου τέλους οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές να απολαμβάνουν 

από τον Δήμο Αγιάς 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 καθιστά το εν λόγω ημερήσιο τέλος ανταποδοτικό. 

Ε. Το ανωτέρω ποσό να αποτελεί το μοναδικό ανταποδοτικό τέλος προς το Δήμο για τη λειτουργία των λαϊκών 

αγορών στους χώρους αυτού με τη μορφή τελών καθαριότητας, τελών κατάληψης πεζοδρομίου και χρήσης 

κοινόχρηστων χώρων.  

Ζ) Οι υπόχρεοι καταβολής του ημερήσιου τέλους να 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. 24-9/20.10.1958 (Α'171).  

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

- το άρθρο 7 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) 

- το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 51/2015 (ΑΔΑ:6ΞΜΚΩ6Ι-Γ77) απόφασης ΔΣ περί «Κανονισμού λειτουργίας 

Λαϊκής Αγοράς Δήμου Αγιάς», 

- την υπ’ αριθμ. 51/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

- 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 , 

- 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. 
 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλώ να εισηγηθούμε τον καθορισμό του ύψους του ημερησίου τέλους, τον 

τρόπο καταβολής και είσπραξής του από το Δήμο Αγιάς». 
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Ακολούθησαν τοποθετήσεις: 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος Καλαγιάς είπε 

στην τοποθέτησή του: «Όσον αφορά τη λαϊκή, καλά τα ανταποδοτικά και τα λεφτά, αλλά όπως είπαμε και 
στην Οικονομική Επιτροπή η κατάσταση στις τουαλέτες κατά τη διάρκεια της λαϊκής είναι σε απαράδεκτη 
κατάσταση. Βρείτε τρόπο, δεν ξέρω ποιόν να γίνουν οι τουαλέτες ανθρώπινες. Είναι κρίμα να έρχεται 
κάποιος να παίρνει τα ωραία προϊόντα της περιοχής μας, να πάει για τον Αγιόκαμπο και εάν χρειασθεί 
τουαλέτα να αντικρίζει αυτή την κατάσταση». 
 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Θωμάς 

Σιμούλης είπε στην τοποθέτησή του: «Εγώ θα ήθελα με αφορμή τη συζήτηση των τελών της λαϊκής, να 
γίνει μια συζήτηση για τη μετακίνηση της λαϊκής και για το πως θα μπορέσουμε να τη βάλουμε πιο πολύ 
μέσα στον κόσμο. Αυτό άλλωστε είναι και το νόημα της λαϊκής αγοράς. Να καθίσουμε όλοι μαζί και πέρα 
από πολιτικές και άλλα συμφέροντα να το δούμε σαν δημοτικό συμβούλιο, γιατί η πόλη της Αγιάς έχει 
σοβαρό πρόβλημα με την αγορά της. Θεωρώ ότι η μετακίνηση της λαϊκής είναι ένα μέτρο που μπορεί να 
παίξει αυτόν το ρόλο, δηλαδή της τόνωσης της αγοράς εντός της Αγιάς». 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβαμε υπόψη : 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Βασίλειου Λέτσιου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ζ του ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4264/2014 (Α΄118): «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός 

καταστήματος και άλλες διατάξεις.», 

- τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9, του άρθρου 21 και του άρθρου66 του Β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α΄171), 

- την υπ’ αριθμ. 51/2015 (ΑΔΑ:6ΞΜΚΩ6Ι-Γ77) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς: «Έγκριση 

Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δήμου Αγιάς», η οποία είχε ελεγχθεί και κρίθηκε νόμιμη με την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 5699/62405/20.04.2015 (ΑΔΑ: ΩΕ5ΧΟΡ10-ΣΔΝ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, 

- την υπ’ αριθμ. 56/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Καθορίζουμε το ύψος του ημερησίου τέλους πωλητών Λαϊκών Αγορών Δήμου Αγιάς, τον τρόπο 

καταβολής και είσπραξής του από το Δήμο Αγιάς, ως εξής: 

 

Α. Ύψος ημερησίου τέλους πωλητών Λαϊκών Αγορών Δήμου Αγιάς: 

- Τέσσερα (4) ευρώ για κάθε θέση (3χ4), ανά ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς για τους 

παραγωγούς πωλητές και επαγγελματίες οπωροκηπευτικών. 

- Έξι (6) ευρώ για κάθε θέση (3χ6), ανά ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς για τους επαγγελματίες 

πωλητές. 

 

Β. Το ημερήσιο τέλος θα εισπράττεται από τους υπαλλήλους της Οικονομικής Υπηρεσίας από τις 8:00 έως 

τις 14:00 κάθε φορά ή θα καταβάλλεται την ημέρα προσέλευσης στην Λαϊκή τόσο από τους επαγγελματίες 

όσο και από τους παραγωγούς. 

 

Γ. Τρόπος καταβολής: 

1. 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. Η καταβολή θα γίνεται κάθε μήνα ή την ημέρα 

προσέλευσης στην Λαϊκή Αγορά.  

http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023297
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023297
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2. Οι παραγωγοί που κατέχουν άδεια προσέλευσης στις λαϊκές αγορές υποχρεούνται στην καταβολή 

του ημερήσιου τέλους μόνον για όσες ημέρες προσέρχονται σε αυτές.  

3. 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. 

 

Δ. Ως αντιστάθμισμα της καταβολής ημερήσιου τέλους οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές απολαμβάνουν 

από τον Δήμο Αγιάς 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 καθιστά το εν λόγω ημερήσιο τέλος ανταποδοτικό. 

 

Ε. Το ημερήσιο τέλος πωλητών Λαϊκών Αγορών Δήμου Αγιάς αποτελεί το μοναδικό ανταποδοτικό τέλος 

προς το Δήμο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών στους χώρους αυτού με τη μορφή τελών καθαριότητας, 

τελών κατάληψης πεζοδρομίου και χρήσης κοινόχρηστων χώρων.  

 

ΣΤ. Οι υπόχρεοι καταβολής του ημερήσιου τέλους 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 του άρθρου 13 παρ. 9 του Β.δ. 24-9/20.10.1958 (Α'171).  

 

Ζ. Η απόφαση να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α'171). 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 52/2016. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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