INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.05.04 12:40:35
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 7Β61ΩΚ9-Φ63

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 105/2015
«Περί καθορισμού του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και
είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους πωλητές λαϊκών αγορών
(παραγωγούς και επαγγελματίες), του Δήμου Μονεμβασίας για το οικ. έτους 2015 και
εφεξής».
Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Απριλίου 2015, ημέρα της εβδομάδος
Δευτέρα και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 6/16.04.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1.
Γεωργακάκου Αικατερίνη
2. Βελιώτης Ευστάθιος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2.
Λεκάκης Δημήτριος
3. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμματέας Δ.Σ.
3.
Μαρούσης Χαράλαμπος
4. Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
4.
Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή
5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
5.
Δουμάνη Σοφία
6. Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
6.
Κουλουβάκος Βασίλειος
7. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
8. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
9. Τσαφατίνου Κατερίνα
Αντιδήμαρχος
10. Αλειφέρη Παναγιώτα
11. Βουνελάκης Γεώργιος
12. Δρίβας Θεόδωρος
13. Κολλιάκος Ιωάννης
14. Παπαδάκης Πιερρής
15. Πετράκης Χρήστος
16. Σπυριδάκου Θεοδούλη
17. Χριστάκος Σταύρος
18. Κόκκορης Παναγιώτης
19. Λυριωτάκης Ιωάννης
20. Σταθάκης Νεκτάριος
21. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης,
Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Μανίκης Ιωάννης
Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών,
Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων.
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Κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος προσήλθε ο κ. Σταθάκης Νεκτάριος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Σουρλά, ο οποίος είπε τα εξής:
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την αριθ. 76/2015 απόφασή της, εισηγείται στο
Δημοτικό συμβούλιο την επιβολή ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους προσέλευσης στους
πωλητές λαϊκών αγορών (παραγωγούς και επαγγελματίες).
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:
Αποφασίζει Ομόφωνα
1) Την επιβολή στους κατόχους νομίμων επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, οι
οποίοι προσέρχονται στις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Μονεμβασίας,
ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος προσέλευσης, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης
φύσεως λειτουργικών αναγκών (ημερομίσθια εργατοτεχνικού προσωπικού, υπηρεσίας
καθαριότητας και αναλώσιμα υλικά καθαρισμού), τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας
(καθαριότητα, εγκατάσταση χημικών τουαλετών), τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών
αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την προβολή αυτών ως εξής:
α) Οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών θα καταβάλουν 0,70 €/τ.μ ημερησίως
για κατάληψη χώρου, 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 πωλητές αγροτικών προϊόντων θα καταβάλουν 0,40 €/τ.μ. ημερησίως,
μόνον για όσες ημέρες προσέρχονται σε αυτές.
2) Το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος θα καταβάλλεται κατευθείαν στο ταμείο του Δήμου
και θα εισπράττεται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί εσόδων Δήμων και Κοινοτήτων.
Η πληρωμή του ανωτέρου τιμήματος γίνεται προκαταβολικά στην αρχή του κάθε
εξάμηνου (Ιανουάριο – Φεβρουάριο και Ιούλιο – Αύγουστο) κάθε έτους.
Ειδικότερα για τους εποχιακούς παραγωγούς πωλητές Λαϊκών Αγορών θα καταβάλλουν
εφάπαξ στο ταμείο του Δήμου, το συνολικό ποσό του ημερήσιου δικαιώματος έως το τέλος του
1ου διμήνου που θα δραστηριοποιηθούν, για όσες προσελεύσεις οι ίδιοι δηλώσουν ότι θα
προσέλθουν τη συγκεκριμένη περίοδο.
Αντίγραφο του διπλότυπου είσπραξης που εκδίδεται κατά την πληρωμή του ημερήσιου
τέλους από τους υπόχρεους πωλητές διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας.
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.
3) 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 της παρ. 9 του άρθρου 13 του Β.Δ. 249/20.10.1958 (Α'171).
4) Το καθοριζόμενο ως άνω, ημερήσιο τέλος διατίθεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ.3 του άρθρου 7 του Ν.4264/2014.
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5) Για την εύρυθμη λειτουργία κάθε λαϊκής αγοράς επιβάλλεται να απασχολείται κάθε
φορά ένας (1) υπάλληλος, για την καταγραφή των προσερχόμενων σε αυτή επαγγελματιών και
παραγωγών, προκειμένου εν συνεχεία να πραγματοποιηθεί η χρέωσή τους με το καθορισθέν
τέλος και να ενημερώνουν το αρμόδιο τμήμα του δήμου για τις κενές θέσεις που προκύπτουν.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 105/2015.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Χαραμή – Νατιώτη Βελιώτης Ευστάθιος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Αλεξάνδρα
Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Τραϊφόρος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος
Τσαφατίνου Κατερίνα Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Δρίβας Θεόδωρος
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Κόκκορης Παναγιώτης
Λυριωτάκης Ιωάννης
Ακριβές Απόσπασμα
Σταθάκης Νεκτάριος
Η Ειδική Γραμματέας
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Παπαδάκη Ευγενία
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