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Νο 6/23-03-2015
Αριθ.Αποφ. 76/2015
ΘΕΜΑ: Εισήγηση της ΟΕ προς το ΔΣ 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. έτος 2015 και εφεξής
Στους Μολάους, σήμερα, την 23-03-2015 ημέρα Δευτέρα

και ώρα 10:00 π.μ.

στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,

ύστερα από την αριθ. πρωτ.

3993/19-03-2015

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με
το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)

Δουμάνη Σοφία

2. Χριστάκος Σταύρος

Μαρούσης Χαράλαμπος

3. Καλογερίνης Ηλίας
4. ΣουρλάςΙωάννης
5. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας
τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα
οποία δεν παρευρέθησαν.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή …. ζ)
εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ την υπ΄αριθ. πρωτ.
3023/02-03-2015 εισήγηση του

Γραφείου Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών

Δραστηριοτήτων & Απασχόλησης του Δήμου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας, βάσει της οποίας προτείνετε ο καθορισμός 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 οικον.
έτος 2015 και εφεξής» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4264/2014{Άσκηση
εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις}. , και συγκεκριμένα :
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄) «Άσκηση
εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος 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 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 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ως
προς τον καθορισμό του ύψους του τέλους, η ανωτέρω απόφαση 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. 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).
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. Το ημερήσιο τέλος της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται ως εξής:
α) Οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών που κατέχουν νόμιμη άδεια
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.
3. Το ανωτέρω ποσό 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 κοινοχρήστου χώρου. Από το τέλος αυτό
ποσοστό 40% αποτελεί έσοδο του Δήμου ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 60% του τέλους
αυτού αποδίδεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ( παρ. 4 άρθρο 7 του ν. 4264/14).
Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μονεμβασίας λειτουργεί λαϊκή αγορά στη
Δ.Κ. Νεάπολης κάθε Πέμπτη, στη Δ.Κ. Μολάων κάθε Παρασκευή και στη Τ.Κ.
Μονεμβασίας κάθε Σάββατο.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αναφερόμενα παρακαλείται η Οικονομική
Επιτροπή όπως εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα παρακάτω:
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 την 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 την 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. 24-9/20.10.1958 (Α'171).
4) Το καθοριζόμενο, ως άνω, ημερήσιο τέλος διατίθεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ.3 του άρθρου 7 του Ν.4264/2014.
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.
Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν
σχετικά :
Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη, την εισήγηση του
προέδρου,

την εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών

Δραστηριοτήτων & Απασχόλησης του Δήμου , τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. ζ
Ν.3852/10, τις διατάξεις

του άρθρου 7 του ν. 4264/2014 {Άσκηση εμπορικών

δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις}. και μετά από διαλογική
συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγούνται προς το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας την επιβολή
ημερήσιου ανταποδοτικού

τέλους προσέλευσης

στους πωλητές λαϊκών αγορών

(παραγωγούς και επαγγελματίες ) σύμφωνα με την υπ΄αριθ. πρωτ. 3023/02-03-2015
εισήγηση του

Γραφείου Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων &

Απασχόλησης του Δήμου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο
κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ
3) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
4)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

