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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 9/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Φαρκαδόνας 

 

Αριθμ. Αποφ. 87/2017 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών 

αγορών» 

 

Στη Φαρκαδόνα σήμερα, 13/6/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30΄, το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Φαρκαδόνας συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό 

κατάστημα Φαρκαδόνας ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 6048/9-6-2017 πρόσκληση του 

Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114). 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 

παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση δεκαεννέα (19) και ονομαστικά οι: 

Παρόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Απόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Μπότη – Στεργίου Ελένη (αποχώρησε μετά τη 

λήψη της αρ. 87/2017 απόφασης και επανήλθε πριν τη λήψη 

της αρ. 91/2017 απόφασης) 

1. Πάσχος Γεώργιος 

2. Μπαγιώτης Μιχαήλ 2. Φιλιππίδης Χρήστος 

3. Ζαφείρης Ευάγγελος (αποχώρησε μετά τη λήψη 

της αρ. 85/2017 απόφασης) 
3. Γεωργολόπουλος Ιωάννης 

4. Παπαγεωργίου Ανδρέας 4. Αυγελής Βασίλειος 

5. Θωμάς Κωνσταντίνος 5. Χαντζής Δημήτριος 

6. Χαλκιάς Δημήτριος (οι ανωτέρω δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

7. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος (αποχώρησε μετά 

τη λήψη της αρ. 88/2017 απόφασης και επανήλθε πριν τη λήψη 
της αρ. 91/2017 απόφασης) 

6. Ζιώγκου Μαρία (της έχει χορηγηθεί δωδεκάμηνη 

άδεια από το Δ.Σ.) 

8. Τσιακάρας Κωνσταντίνος  

9. Νικολός Κοσμάς (αποχώρησε μετά τη λήψη της αρ. 

87/2017 απόφασης) 
 

10. Κοσμάς Κωνσταντίνος  
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Παρόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 

11. Μέμηλας Ιωάννης  

12. Μακρυνιώτης Γεώργιος  

13. Αγγέλης Βασίλειος  

14. Αναγνώστου Ιωάννης (προσήλθε μετά τη λήψη 

της αρ. 85/2017 απόφασης) 
 

15. Καραμάνος Ηλίας  

16. Γάτσιου Παναγιώτα (αποχώρησε μετά τη λήψη της 

αρ. 87/2017 απόφασης) 
 

17. Χαλβατζάς Κίμων (αποχώρησε μετά τη λήψη της 

αρ. 87/2017 απόφασης) 
 

18. Μακρής Γεώργιος (αποχώρησε μετά τη λήψη της 

αρ. 87/2017 απόφασης) 
 

19. Χριστοδούλου Βάιος (προσήλθε πριν τη λήψη της 

αρ. 83/2017 απόφασης και αποχώρησε μετά τη λήψη της αρ. 
85/2017 απόφασης) 

 

20. Νεοφώτιστος Αθανάσιος (αποχώρησε μετά τη 

λήψη της αρ. 96/2017 απόφασης) 
 

21. Θωμόπουλος Απόστολος  

 

Παρόντες 

Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων 

Απόντες 

Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων 

1. Χαλβατζά Αθανασία (Φαρκαδόνας) 1. Γκαγκαμάνου Φωτεινή (Οιχαλίας) 

2. Ζιώγκος Ευάγγελος (Γεωργανάδων) 2. Κοσμάς Αθανάσιος (Κλοκοτού) 

3. Κακαδιάρης Αχιλλέας (Γριζάνου) 3. Αναγνώστου Δημήτριος (Κρήνης) 

4. Βούλγαρης Ιωάννης (Ζάρκου) 4. Καϊνανά Ευδοξία (Νομής) 

5. Θεοδώρου Βασίλειος (Κεραμιδίου) 5. Γιαννακός Χρήστος (Πηνειάδας) 

6. Φορτοτήρας Κωνσταντίνος (Πετροπόρου) 6. Καταραχιάς Απόστολος (Ταξιαρχών) 

7. Εμμανουήλ Κυρίτσης (Πετρωτού) 7. Παλαμιώτης Ιωάννης (Παναγίτσας) 

8. Κακαΐτσας Βάιος (Σερβωτών) (οι ανωτέρω δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

9. Καμήτας Κωνσταντίνος (Φανερωμένης)  

10. Κουτσοδήμος Βασίλειος (Αχλαδοχωρίου)  

11. Τσιόγγας Μιχαήλ (Διασέλλου)  

 

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μεριβάκης Αθανάσιος και ο δημοτικός 

υπάλληλος κ. Βασιλειώρης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο, 3ο, 2ο, 5ο, 6ο, 4ο, 7ο, 

8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 15ο, 13ο, 14ο, 16ο, 17ο. 

Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 
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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. 

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, 
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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. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έχοντας υπόψη: 

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

 την απόφαση αριθ. 103/2017 της οικονομικής επιτροπής με την οποία εισηγείται τον 

καθορισμό του ύψους του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους, που υποχρεούνται να 

καταβάλουν οι επαγγελματίες πωλητές και παραγωγοί που προσέρχονται στους χώρους 

λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου 

Φαρκαδόνας 

 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 

 την εκφρασμένη από την πλειοψηφία άποψη ότι: α) το ύψος του ημερήσιου 

ανταποδοτικού τέλους δεν θα πρέπει να είναι διαφορετικό για τις δύο λαϊκές αγορές και 

β) πρέπει να είναι χαμηλότερο συγκριτικά με αυτό που προτείνει η οικονομική επιτροπή 

λόγω οικονομικής κρίσης 
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 την αντιπρόταση του Δήμαρχου για την επιβολή ενιαίου τέλους, στις δύο λαϊκές αγορές 

που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Φαρκαδόνας, ύψους 0,75 €/τρέχον μέτρο. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Α. Καθορίζει το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος που υποχρεούνται να καταβάλουν οι 

επαγγελματίες πωλητές και παραγωγοί που προσέρχονται στους χώρους λειτουργίας των 

Λαϊκών Αγορών που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου Φαρκαδόνας, ανάλογα 

με το χώρο που καταλαμβάνουν νομίμως, ως εξής: 

Α/Α ΕΙΔΙΟΤΗΤΑ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ €/τ.μ. 

ΧΩΡΟΣ 

(Ανώτατο όριο 

τ.μ.) 

Ημερήσιο 

Τέλος (€) 

Ετήσιο 

τέλος 

για 50 

λαϊκές (€) 

1 Παραγωγοί 0,75 4 3,00 150,00 

2 Επαγγελματίες 0,75 8 6,00 300,00 

3 Ιχθυοπώλες 0,75 6 4,50 225,00 

 

Β. Το ημερήσιο τέλος της προηγούμενης παραγράφου θα καταβάλλεται ως εξής: 

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. 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. 

ii. Οι παραγωγοί που κατέχουν άδεια προσέλευσης στις λαϊκές αγορές υποχρεούνται 

στην καταβολή του ημερήσιου τέλους μόνον για όσες ημέρες προσέρχονται σε αυτές.   

Η καταβολή του ανωτέρω αναφερόμενου τέλους από τους επαγγελματίες πωλητές και 

παραγωγούς θα πραγματοποιείται ανά δίμηνο και όχι πέραν της 10ης του επόμενου από τη 

λήξη εκάστου δίμηνου μήνα. Η Πληρωμή των τελών θα γίνεται στην Ταμειακή Υπηρεσία  

του Δήμου Φαρκαδόνας, αποκλειόμενης της περίπτωσης καταβολής του τέλους στους 

υπαλλήλους του Δήμου που απασχολούνται στον συγκεκριμένο χώρο για την καταγραφή 

των προσερχόμενων επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών. Εναλλακτικά, οι 

επαγγελματίες πωλητές και παραγωγοί μπορούν να καταβάλλουν το ημερήσιο τέλος που 

τους αναλογεί και στο λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος Φαρκαδόνας στην Τράπεζα 

Πειραιώς με την οποία συνεργάζεται. (Αριθμός Λογαριασμού 

GR3001712630006263030020289) Στην περίπτωση αυτή και αφού επιβεβαιωθεί το ποσό 
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της κατάθεσης, η Ταμειακή Υπηρεσία θα εκδίδει το σχετικό διπλότυπο είσπραξης το 

οποίο και θα αποστέλλει με μεριμνά της στον οφειλέτη.  

 

Γ. Σε περίπτωση προεξόφλησης:  

1. του ετήσιου τέλους θα υπάρχει έκπτωση 20%  

2. του εξαμηνιαίου τέλους θα υπάρχει έκπτωση 10%. 

 

Δ. Η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέραν των δυο 

(2) μηνών, συνεπάγεται  την αυτοδίκαιη αναστολή ισχύος της άδειας η οποία 

διαπιστώνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μεταγενέστερης 

εξόφλησης των οφειλών η αναστολή αίρεται αμέσως αυτοδίκαια. 

 

Ε. 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 κοινόχρηστων χώρων. 

 

Γίνεται μνεία ότι: 

 ο κ. Χαλβατζάς Κίμωνας και ο κ. Μακρής Γεώργιος καταψήφισαν (δεν συμφωνούν με το 

καθοριζόμενο ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος αποδεχόμενοι την εισήγηση της 

Οικονομικής Επιτροπής), 

 ο κ. Νικολός Κοσμάς, η κ. Μπότη – Στεργίου Ελένη και ο κ. Θωμόπουλος Απόστολος 

καταψήφισαν, 

 ο κ. Παπαγεωργίου Ανδρέας και η κ. Γάτσιου Παναγιώτα ζήτησαν την αναβολή λήψης 

απόφασης προκειμένου να γνωμοδοτήσουν – επί του θέματος - τα τοπικά συμβούλια της 

Οιχαλίας και της Φαρκαδόνας αντίστοιχα. 

 Η πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Φαρκαδόνας, κ. Χαλβατζά Αθανασία, συντάχθηκε 

με την πλειοψηφία. 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 87/2017. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη 

Μπαγιώτης Μιχαήλ  1. Μπότη-Στεργίου Ελένη 

  2. Ζαφείρης Ευάγγελος 

  3. Παπαγεωργίου Ανδρέας 

  4. Θωμάς Κωνσταντίνος 

  5. Χαλκιάς Δημήτριος 

  6. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος 

  7. Τσιακάρας Κωνσταντίνος 

  8. Νικολός Κοσμάς 

  9. Κοσμάς Κωνσταντίνος 

  10. Μέμηλας Ιωάννης 

  11. Μακρυνιώτης Γεώργιος 

  12. Αγγέλης Βασίλειος 

  13. Αναγνώστου Ιωάννης 

  14. Καραμάνος Ηλίας 

  15. Γάτσιου Παναγιώτα 

  16. Χαλβατζάς Κίμων 

  17. Μακρής Γεώργιος 

  18. Χριστοδούλου Βάιος 

  19. Νεοφώτιστος Αθανάσιος 

  20. Θωμόπουλος Απόστολος 

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Μπαγιώτης Μιχαήλ 
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