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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό
Συμβουλίου Κοζάνης

της 23/12-11-2018 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού

Απόφαση αριθμ. 751/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Ανακαθορισμός ή μη του ύψους του ημερησίου ανταποδοτικού τέλους από
τους προσερχόμενους πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγούς, στους
χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης, (παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν.
4264/2014) και των τελών έκδοσης και ανανέωσης αδειών Λαϊκών Αγορών
(άρθρο 19 του Β.Δ. της 24-9/20.10.1958), για το έτος 2019»
Στην Κοζάνη σήμερα, 12 Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 19:00, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Αντώνη Κύρινα, με αριθμό πρωτ.
37482/08-11-2018, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα σαράντα (40) μέλη
παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25) ήτοι:
Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι
Α/Α
Παρόντες
1.
Κύρινας Αντώνιος
2.
Πλεξίδας Νικόλαος
3.
Σιαμπανόπουλος Γεώργιος
4.
Βαλαής Γεώργιος
5.
Βακουφτσής Κωνσταντίνος
6.
Τασοπούλου Ελένη
7.
Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
8.
Πουτακίδης Αριστοτέλης
9.
Δημόπουλος Παναγιώτης
10.
Δεσποτίδης Κωνσταντίνος
11.
Αθανασιάδου Χρυσούλα
12.
Δινοπούλου Βάια
13.
Γρηγοριάδης Ιωάννης
14.
Γκούμας Βασίλειος
15.
Δημητριάδης Αχιλλέας
16
Ζαγάρας Ευθύμιος
17.
Ιωαννίδης Ιωάννης
18.
Μαλούτας Λάζαρος
19.
Τουμπουλίδου Παρθένα
20.
Σιδηράς Αναστάσιος
21.
Κουϊμτζίδου Ελπίδα
22.
Κυριακίδης Κωνσταντίνος
23.
Κυτίδης Κωνσταντίνος

Α/Α
24.
25.

Καραπάτσιος Ευάγγελος
Χατζαβερίδης Γεώργιος

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Απόντες
Σιώμος Νικόλαος
Βακουφτσή Ραφαέλα Βασιλική
Λαβαντσιώτης Γεώργιος
Τσικριτζή – Φτάκα Φανή
Λιάκος Ευθύμιος
Φούκας Χαρίσιος
Δημάκου Θεοδώρα
Ιωαννίδης Παρασκευάς
Δουγαλής Γεώργιος
Δεληγιάννης Ιωάννης
Κανάβας Ιωάννης
Χαριτίδης Χαρίλαος
Γκουτζηκώστας Γεώργιος
Τσιρέκας Αστέριος
Κύργιας Κωνσταντίνος
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Ύστερα από πρόταση του Προέδρου με τη συναίνεση του Δημάρχου το 18ο θέμα
και το 41ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης συζητήθηκαν μετά το 16ο θέμα.
Οι Δ.Σ. 1)Τουμπουλίδου Π., 2)Κυριακίδης Κ., 3)Σιδηράς Αν., 4)Χατζαβερίδης Γ.,
5)Κυτίδης Κ., αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος της Ημερήσιας
Διάταξης.
Οι Δ.Σ. 1)Δινοπούλου Β., 2)Πλεξίδας Ν., 3)Γκούμας Β., αποχώρησαν από τη
συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
Οι Δ.Σ. 1)Καραπάτσιος Ευ., 2)Κουϊμτζίδου Ελπ., 3)Μαλούτας Λ., αποχώρησαν
από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 41ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων
Παρόντες: Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1)Σκόρδας Ι. Τ.Κ. Καρυδίτσας, 2)Μαγγιρίδης Μ., Τ.Κ. Κοίλων,
3)Χριστοφορίδης Ι., Τ.Κ. Λευκόβρυσης.
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1)Αρβανίτης Ν., Τ.Κ. Ρυμνίου, 2)Τότσκας Α., Τ.Κ. Κερασέας, 3)Ζυμάρας
Κ., Τ.Κ. Κάτω Κώμης.
Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αντώνη Κύρινα.
Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης προσκλήθηκε και παρίσταται στη
συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης
Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.
Ο Πρόεδρος για το 14ο θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Βαλαή ο οποίος
εισηγήθηκε την αριθμ. 358/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Κοζάνης που έχει ως εξής:
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ζ του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτο νική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨
(ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται
προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Το Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου στο από 22.10.2018 υπηρεσιακό του
σημείωμα με θέμα: «Τέλη λαϊκών αγορών, για το έτος 2019» αναφέρει τα
παρακάτω:
«…..ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο Δήμος ή η Κοινότητα δικαιούται να επιβάλει τέλη ή δικαιώματα σε όσους κάνουν χρήση
δημοτικών ή κοινοτικών κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών, τα οποία ορίζονται με απόφαση
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. (παρ.1 άρθρο 19 Β.Δ. 24/9-20/10/1958).
Στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ περιλαμβάνεται και ο καθορισμός των χώρων και των όρων
λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των εμποροπανηγύρεων, για άσκηση υπαίθριων
εμπορικών δραστηριοτήτων που διενεργούνται στην περιφέρειά τους, καθώς και των
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χώρων για την προσωρινή διαμονή μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων. (άρθρο 75
παρ. 1 α)10 & γ) 5 Ν. 3463/06)
Για τις λαϊκές αγορές την απόφαση για τους όρους λειτουργίας τους λαμβάνουν οι Δήμοι.
(άρθρο 7 του Ν. 2323/1995) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Επίσης με το Π.Δ. 51/2006 (ΦΕΚ 53/13-3-2006 τεύχος Α') καθορίζονται οι όροι και
προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.
Ο αριθμός των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, καθώς και το ύψος και ο τρόπος
είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση, καθορίζονται με απόφαση του
οικείου Περιφερειάρχη, μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 3
άρθρο 22 Ν.4264/14).
Σύμφωνα με τον νόμο 4264/2014 άρθρο 7 «οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές 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». Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται: «Ποσοστό 5% επί του ημερήσιου τέλους
που καταβάλουν τα μέλη των δύο αντιπροσωπευτικότερων Ομοσπονδιών ή Συλλόγων
Επαγγελματιών ή παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών του οικείου Δήμου, πρέπει να
αποδοθεί στα εν λόγω Σωματεία για την κάλυψη λειτουργικών τους αναγκών και την
διασφάλιση της δημόσιας υγείας, αφού προηγηθεί αίτησή τους με συνημμένη απόφαση του
Διοικητικού τους Συμβουλίου, στην οποία ορίζεται επακριβώς ο σκοπός για τον οποίο
προορίζονται τα ποσά».
Με την αριθ. 736/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίστηκαν τα τέλη
Λαϊκών Αγορών για το έτος 2018 και αναλυτικά έχουν ως εξής:
1) ΤΕΛΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Α) Για τις Λαϊκές Αγορές που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Κοζάνης:
Για την κεντρική Λαϊκή Αγορά της Δ.Κ. Κοζάνης στην οδό Αριστοτέλους:
α) Σε 1,00 ευρώ/ μ. για χώρο έως και 3 μέτρα μήκους ανά ημέρα
β) Σε 1,50 ευρώ/μ. για χώρο από 3,01 έως και 6 μέτρα μήκους ανά ημέρα
γ) Σε 2,00 ευρώ/μ. για χώρο από 6,01 έως και 9 μέτρα μήκους ανά ημέρα
Β) Για τις Περιφερειακές Λαϊκές Αγορές της Δ.Κ. Κοζάνης στις περιοχές Σκ΄ρκα (Ζ.
Γιαχνίκα και Ηπειρώτικα (Στ. Σταμκίδη):
α) Σε 0,75 ευρώ/μ.για χώρο έως και 3 μέτρα μήκους ανά ημέρα
β) Σε 1,10 ευρώ/μ.για χώρο από 3,01 έως και 6 μέτρα μήκους ανά ημέρα
γ) Σε 1,50 ευρώ/μ.για χώρο από 6,01 έως και 9 μέτρα μήκους ανά ημέρα
Γ) Για τις Λαϊκές Αγορές των Δημοτικών Ενοτήτων Αιανής, Ελίμειας, Ελλησπόντου και
Δημητρίου Υψηλάντη που λειτουργούν στη Δ.Κ. Αιανής, Δ.Κ. Κρόκου, Τ.Κ. Αγίου
Δημητρίου και Τ.Κ. Ποντοκώμης αντίστοιχα:
α) Σε 0,50 ευρώ/μ. για χώρο έως και 3 μέτρα μήκους ανά ημέρα
β) Σε 0,75 ευρώ/μ. για χώρο από 3,01 έως και 6 μέτρα μήκους ανά ημέρα
γ) Σε 1,00 ευρώ/μ. για χώρο από 6,01 έως και 9 μέτρα μήκους ανά ημέρα
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2) ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Για την έκδοση παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών, τέλος ύψους 30,00 ευρώ.
Για την ανανέωση παραγωγικών άδειών Λαϊκών Αγορών ετήσιο τέλος ύψους 15,00
ευρώ ή 7,50 ευρώ ανά εξάμηνο.
Για την έκδοση ή ανανέωση επαγγελματικών αδειών Λαϊκών Αγορών εφάπαξ τέλος
ύψους 45,00 ευρώ για τριετή διάρκεια.
Επίσης οι επαγγελματίες πωλητές Λαϊκών Αγορών καταβάλουν εφάπαξ το συνολικό
μηνιαίο ποσό του ημερησίου τέλους και η μη καταβολή του πέραν του διμήνου
συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή ισχύος της άδειας (Ν.4264/2014 αρθρ.7,παρ.1)
Οι παραγωγοί πωλητές Λαϊκών Αγορών καταβάλουν το αναλογούν ημερήσιο τέλος
για όσες προσελεύσεις έχουν, οι οποίες δεν μπορεί να είναι λιγότερες των δύο (2) ανά
μήνα.
Οι επαγγελματίες πωλητές Λαϊκών Αγορών, δύναται μέχρι τις 28/2/2018 να
καταβάλουν εφάπαξ το ημερήσιο τέλος του έτους, προκειμένου αυτό να εισπραχθεί με
έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής χρέωσης.
Προσδιορίστηκε η δαπάνη για τον καθαρισμό των λαϊκών αγορών που λειτουργούν
στον Δήμο μας και ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό του κόστους υπηρεσιών και των
λειτουργικών δαπανών.
Το σύνολο όλων αυτών αποτελεί το 40% του ημερησίου ανταποδοτικού τέλους που ο
Δήμος καλείται να εισπράξει. Το υπόλοιπο 60% πρέπει να αποδοθεί με βάση τον
Ν.4264/2014 και να εγγραφεί ως έσοδο στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας.
Σύμφωνα με όλα αυτά ο Προϋπολογισμός των δαπανών λειτουργίας για το έτος
2019 των λαϊκών αγορών έχει ως εξής:
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

84.775,60

2

24.277.40

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(μισθοδοσία γραφείου λαϊκών αγορών, αποδοχές συνεργείου
καταγραφής παρουσιών)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

4

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

3.400,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
5

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Δ.Μ. (60%)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.300,00

113.753,00
170.629.50
284.382.50

Με βάση τα στοιχεία της Υπηρεσίας μας, προκύπτει πως στα τελευταία δύο εξάμηνα
έχει βεβαιωθεί από την Ταμειακή υπηρεσία ποσό, που καλύπτει το ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
που πρέπει να εισπραχθεί από τον Δήμο Κοζάνης.
Για τον λόγο αυτό,
Εισηγούμαστε για το έτος 2019
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Την τροποποίηση - αύξηση του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους, προκειμένου να
καλυφθεί το ποσό απόδοσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και αναλυτικά ως
εξής:
1) ΤΕΛΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Λαϊκές Αγορές που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Κοζάνης:
Α) Για την κεντρική Λαϊκή Αγορά της Δ.Κ. Κοζάνης στην οδό Αριστοτέλους
α) Από 1,00 € σε 2,00 ευρώ/ μ. / ανά ημέρα για χώρο έως και 3 μέτρα μήκους
β) Από 1,50 € σε 3,00 ευρώ/μ. / ανά ημέρα για χώρο από 3,01 έως και 6 μέτρα μήκους
και
γ) Από 2,00 € σε 4,00 ευρώ/μ. / ανά ημέρα για χώρο από 6,01 έως και 9 μέτρα μήκους
Β) Για τις Περιφερειακές λαϊκές αγορές της Δ.Κ. Κοζάνης στις περιοχές Σκ΄ρκα (Ζ.
Γιαχνίκα) και Ηπειρώτικα (Στ. Σταμκίδη):
α) Από 0,75 € σε 1,50 ευρώ /μ. / ανά ημέρα για χώρο έως και 3 μέτρα μήκους
β) Από 1,10 € σε 2,20 ευρώ /μ. / ανά ημέρα για χώρο από 3,01 έως και 6 μέτρα μήκους
και
γ) Από 1,50 € σε 3,00 ευρώ /μ. / ανά ημέρα για χώρο από 6,01 έως και 9 μέτρα μήκους
Γ) Για τις Λαϊκές Αγορές των Δημοτικών Ενοτήτων Αιανής, Ελίμειας, Ελλησπόντου και
Δημητρίου Υψηλάντη που λειτουργούν στη Δ.Κ. Αιανής, Δ.Κ. Κρόκου, Τ.Κ. Αγίου
Δημητρίου και Τ.Κ. Ποντοκώμης αντίστοιχα:
α) Από 0,50 € σε 1,00 ευρώ /μ. / ανά ημέρα για χώρο έως και 3 μέτρα μήκους
β) Από 0,75 € σε 1,50 ευρώ /μ. / ανά ημέρα για χώρο από 3,01 έως και 6 μέτρα μήκους
και
γ) Από 1,00 € σε 2,00 ευρώ /μ. / ανά ημέρα για χώρο από 6,01 έως και 9 μέτρα μήκους
2) ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Προτείνουμε την διατήρηση των τελών έκδοσης αδειών στα επίπεδα που ίσχυαν και
τα οποία έχουν ως εξής:
Για την έκδοση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών, τέλος ύψους 30,00 ευρώ.
Για την ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών, τέλος ύψους 15,00 ευρώ
ετησίως ή 7,50 ευρώ ανά εξάμηνο.
Για την έκδοση ή ανανέωση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών εφάπαξ τέλος
ύψους 45,00 ευρώ για τριετή (3) διάρκεια.
3) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΤΕΛΟΥΣ
Τη διατήρηση για το έτος 2019 της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης
του ημερησίου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους πωλητές, επαγγελματίες
και παραγωγούς στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης ως εξής :
Α) Το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου Κοζάνης είτε
σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου.
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Β) Η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέραν των
δύο (2) μηνών, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή ισχύος της άδειας. Σε περίπτωση
μεταγενέστερης εξόφλησης των οφειλών η αναστολή αίρεται αμέσως αυτοδίκαια
(Ν.4264/2014 αρθρ.7 παρ.1).
Γ) Οι παραγωγοί που κατέχουν άδεια προσέλευσης στις λαϊκές αγορές υποχρεούνται στην
καταβολή του ημερήσιου τέλους μόνο για όσες ημέρες προσέρχονται σε αυτές ( Ν.
4264/2014 αρθ. 7 παρ. 2β ) και τουλάχιστον δύο (2) ανά μήνα.
Δ) 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 ένα (1) μήνα
και βεβαιώνεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ή λόγω ανωτέρας βίας.
Ε) Οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών δύναται μέχρι την 28/2/2019 να
καταβάλουν εφάπαξ το ημερήσιο τέλος του έτους, προκειμένου αυτό να εισπραχθεί με
έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής χρέωσης.…..»
Ύστερα, ο Πρόεδρος, πρότεινε το πάγωμα για το έτος 2019 του ύψους του
ημερησίου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους πωλητές,
επαγγελματίες και παραγωγούς, στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου
Κοζάνης, (παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 4264/2014) και των τελών έκδοσης και
ανανέωσης αδειών Λαϊκών Αγορών (άρθρο 19 του Β.Δ. της 24-9/20.10.1958),
όπως είχαν καθοριστεί με την αριθμό 736/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος,
σχετικά.

κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδαφ. ζ) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 4264/2014 ¨Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις¨ (ΦΕΚ 118 /τ.
Α΄/15.05.2014)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Β.Δ. της 24-9/20.10.1958 ¨Περί
κωδικοποήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί
των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων¨ (ΦΕΚ 171/ τ. Α΄/20.10.1958).
4. Το από 22.10.2018 Υπηρεσιακό /Ενημερωτικό Σημείωμα του Τμήματος
Δημοτικών Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου.
5. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση,
πρόταση και ψηφοφορία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης το πάγωμα για το έτος
2019, του ύψους του ημερησίου ανταποδοτικού τέλους από τους προ σερχόμενους
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πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγούς, στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του
Δήμου Κοζάνης, (παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 4264/2014) και των τελών έκδοσης και
ανανέωσης αδειών Λαϊκών Αγορών (άρθρο 19 του Β.Δ. της 24-9/20.10.1958),
όπως είχαν καθοριστεί με την αριθμό 736/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ,
για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό και σκεπτικό της
παρούσας.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις
των δημοτικών συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Το Συμβούλιο αφού πήρε υπόψη :
1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Βαλαή.
2. Την αριθμ. 358/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Κοζάνης.
3. Το από 22.10.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, τμήμα δημοτικών προσόδων και Περιουσίας
4. Τις αριθμ. 7/2015 και 736/2017 Α.Δ.Σ.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Β.Δ. της 24-9/20.10.1958 «Περί
κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί
των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 171/ τ. Α΄/20.10.1958).
6. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
ύστερα από ψηφοφορία ομόφωνα
Αποφασίζει
Α. Το πάγωμα για το έτος 2019, των τελών έκδοσης και ανανέωσης αδειών
Λαϊκών αγορών, ως είχαν καθοριστεί με την υπ΄αριθμ. 736/2017 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου. και συγκεκριμένα:


Για την έκδοση παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών, τέλος ύψους 30,00
ευρώ.



Για την ανανέωση παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών ετήσιο τέλος
15,00 ευρώ ή 7,50 ευρώ ανά εξάμηνο.



Για την έκδοση ή ανανέωση επαγγελματικών αδειών Λαϊκών Αγορών
εφάπαξ τέλος ύψους 45,00 ευρώ για τριετή (3) διάρκεια

Β. Το πάγωμα για το έτος 2019 του ύψους του ημερήσιου
ανταποδοτικού
τέλους
από
τους
προσερχόμενους
πωλητές,
επαγγελματίες και παραγωγούς, στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του
Δήμου Κοζάνης, ως είχε καθοριστεί με την με αριθμό 736/2017 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα:
1) Για τις Λαϊκές Αγορές που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Κοζάνης:
Για την Κεντρική Λαϊκή Αγορά της Δ.Κ. Κοζάνης στην οδό Αριστοτέλους
α) Σε 1,00 € για χώρο έως και 3 μέτρα μήκους ανά ημέρα.
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β) Σε 1,50 € για χώρο από 3,01 έως και 6 μέτρα μήκους ανά ημέρα.
γ) Σε 2,00 € για χώρο από 6,01 έως και 9 μέτρα μήκους ανά ημέρα.
Για τις Περιφερειακές Λαϊκές Αγορές της Δ.Κ. Κοζάνης στις περιοχές
Σκρ΄κα. (Ζ. Γιαχνίκα) και Ηπειρώτικα (Στ. Σταμκίδη).
α) Σε 0,75 € για χώρο έως και 3 μέτρα μήκους ανά ημέρα.
β) Σε 1,10 € για χώρο από 3,01 έως και 6 μέτρα μήκους ανά ημέρα.
γ) Σε 1,50 € για χώρο από 6,01 έως και 9 μέτρα μήκους ανά ημέρα.
2) Για τις Λαϊκές Αγορές που λειτουργούν σε όλες τις άλλες Δημοτικές
Ενότητες, στη Δημοτική Κοινότητα Αιανής της Δημοτικής Ενότητας
Αιανής, στη Δημοτική Κοινότητα Κρόκου της Δημοτική Ενότητας
Ελίμειας, στην Τοπική Κοινότητα Αγίου
Δημητρίου
της
Δημοτικής
Ενότητας Ελλησπόντου και στην
Τοπική
Κοινότητα Ποντοκώμης της
Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Υψηλάντη:
α) Σε 0,50 € για χώρο έως και 3 μέτρα μήκους ανά ημέρα.
β) Σε 0,75 € για χώρο από 3,01 έως και 6 μέτρα μήκους ανά ημέρα.
γ) Σε 1,00 € για χώρο από 6,01 έως και 9 μέτρα μήκους ανά ημέρα.
3) Για όσες Λαϊκές Αγορές τυχόν ιδρυθούν σε λοιπές Τοπικές Κοινότητες
των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου στο μέλλον, το ύψος του ημερησίου
δικαιώματος θα καθορισθεί κατά τα ανωτέρω….»
Γ. Τη διατήρηση για το έτος 2019 της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και
είσπραξης του ημερησίου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους
πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγούς, στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του
Δήμου Κοζάνης, ως είχαν καθοριστεί με την υπ΄ αριθμ. 7/2015 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου.
Δ. Αναθέτει στο Δήμαρχο Κοζάνης κ. Ελευθέριο Ιωαννίδη την παραπέρα ενέργεια.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 751/2018
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κοζάνη 12-11-2018
Ο Πρόεδρος

Αντώνης Κύρινας

Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Παρόντες Δ. Σ.
Πλεξίδας Νικόλαος
Σιαμπανόπουλος Γεώργιος
Βαλαής Γεώργιος
Βακουφτσής Κωνσταντίνος
Τασοπούλου Ελένη
Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
Πουτακίδης Αριστοτέλης
Δημόπουλος Παναγιώτης
Δεσποτίδης Κωνσταντίνος
Αθανασιάδου Χρυσούλα
Δινοπούλου Βάια
Γρηγοριάδης Ιωάννης
Γκούμας Βασίλειος
Δημητριάδης Αχιλλέας
Ζαγάρας Ευθύμιος
Ιωαννίδης Ιωάννης
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Μαλούτας Λάζαρος
Τουμπουλίδου Παρθένα
Σιδηράς Αναστάσιος
Κουϊμτζίδου Ελπίδα
Κυριακίδης Κωνσταντίνος
Κυτίδης Κωνσταντίνος
Καραπάτσιος Ευάγγελος
Χατζαβερίδης Γεώργιος
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