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  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                              
       Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ                       

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
της 3  ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ    

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   26/2015     

ΘΕΜΑ   :   
« 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 Θηβαίων, για το οικον. Έτος 2015».

Στη Θήβα, σήμερα  στις 16  του μηνός  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   του έτους  2015 ημέρα 

ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων συνήλθε σε τακτική 

δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου 

ΘΗΒΑΙΩΝ  ύστερα  από  την  με  αριθμό  πρωτ.  3150/12-2-2015  έγγραφη  πρόσκληση  του 

Προέδρου  του  κ.  ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  κατά  τις  διατάξεις  του  άρθρου  64  του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87),  η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι επί σύνολο 

33 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης  27  Δημοτικοί 

Σύμβουλοι  και ονομαστικά οι :

  Α/Α Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Αθ. Κοκοντίνης(Πρόεδρος) Γ.Γεωργακόπουλος Γ.Κιούσης (Τ.Κ. Δομβραίνας)
2. Δ.Γιαννίκας Αλ.Μακρή Γ.Σιαπάτης (Τ.Κ. Ελλοπίας)
3. Σ.Δρένιος Κ.Τριάντη Χ.Τσαραμπάρης(Τ.Κ. Λεύκτρων)
4. Αν.Καμούτσης Ι.Ραχούτης Αλ.Φίλης (Τ.Κ. Πλαταιών)
5. Β.Κατσάρας Αντ.Τουλουμάκος
6. Σπ.Κίτσος Π.Παπαναστασίου
7. Ι.Κοντού
8. Δ.Κουτσοδήμος
9. Γ.Μητσάκης
10. Ι.Παπαδημητρίου
11. Αλ.Στάικος
12. Ν.Στρατέλος
13. Γ.Σκαλής
14. Δ.Τούτουζας
15. Π.Τσαραμπάρης
16. Χ.Τσίτρας
17. Κ.Τυρινόπουλος
18. Κ.Χαρέμης
19. Αν.Χατζησταμάτης
20. Στ.Χαλβατζής
21. Κ.Βενιζέλος
22.
)

Θ.Κιούσης

23. Π.Μέξης
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2
24.
2

Γρ.Παπαβασιλείου 

25. Ι.Κόρδατζης
26. Αθ.Σκούμας
27. Γ.Κατσέλης

Ο  Δήμαρχος  Θηβαίων  κ.  Νικολάου  Σπυρίδων,  προσκλήθηκε  και  παρίσταται  στη 

συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος κ. Τσούγκα Δήμητρα για 

την τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ/λίου. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  2ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, κατά τη συζήτηση 

του οποίου  προσήλθε  ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αντ.Τουλουμάκος ενώ έχει αποχωρήσει ο 

κ. Γρ.Παπαβασιλείου, δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Σπ.Κίτσο ο οποίος 

εισηγείται  το  θέμα,  αναφέροντας  τα  εξής  :  Η  Οικονομική  Επιτροπή  με  την  υπ’  αριθ. 

31/2015  και  αφού  έλαβε  υπόψη  της  την  εισήγηση  του  Τμήματος  Εσόδων-Περιουσίας- 

Προμηθειών – Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται ότι : «Σύμφωνα με τις διατάξεις  

της παρ. ιζ του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό  

Συμβούλιο  την  επιβολή  τελών,  δικαιωμάτων  και  εισφορών.  Το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  στα  

πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, εκδίδει σχετική κανονιστική απόφαση, επαρκώς αιτιολογημένη,  

λαμβανομένων υπόψη και  των αναφερομένων στην υπ’  αρ. 41/12243/14-6-2007 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων  

εκτός  καταστήματος  και  άλλες  διατάξεις»,  οι  προσερχόμενοι  στις  λαϊκές  αγορές  της  χώρας  

κάτοχοι  επαγγελματικών  ή  παραγωγικών  αδειών,  υποχρεούνται  να καταβάλλουν  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 είσπραξης  

αυτού , καθώς και κάθε σχετικό θέμα, ρυθμίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του  

Δήμου, κατ’  ουσίαν κανονιστική απόφαση. Ως προς τον καθορισμό του ύψους του τέλους, η  

ανωτέρω  απόφαση  αιτιολογείται  ειδικά,  λαμβάνοντας  υπόψη  τον  ανταποδοτικό  χαρακτήρα  

αυτού.

Πριν την εφαρμογή του νόμου αυτού ίσχυε ο ν. 4177/13, σύμφωνα με τον οποίο “ Το 

ύψος του ημερήσιου τέλους, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής και είσπραξής του, καθώς  

και κάθε σχετικό θέμα, ρυθμίζονται ... με  απόφαση του Δημάρχου του οικείου Δήμου”. Ο 

Δήμαρχος  Θηβαίων  έλαβε  την  υπ'  αρ.  12/9-1-2014  Απόφαση  με  την  οποία επιβλήθηκαν  

πρώτη φορά τέλη στους προσερχόμενους στις λαϊκές αγορές πωλητές και καθορίσθηκε ο τρόπος  

και η διαδικασία είσπραξης αυτών. Φέτος θα πρέπει να εφαρμοσθεί η νέα νομοθεσία και η  

Απόφαση  επιβολής  τελών  να  ληφθεί  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μετά  από  εισήγηση  της  

Οικονομικής Επιτροπής.
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Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θηβαίων λειτουργεί λαϊκή αγορά στη Δημοτική  

Κοινότητα Θήβας,  κάθε  Τετάρτη  και  Σάββατο  και  στην Δημοτική Κοινότητα  Βαγίων  κάθε  

Πέμπτη. Για την εύρυθμη λειτουργία τους απασχολείται κάθε φορά ένας (1) υπάλληλος , για  

την καταγραφή των προσερχόμενων σε αυτή επαγγελματικών και παραγωγών, προκειμένου εν  

συνεχεία να πραγματοποιηθεί η χρέωσή τους με το καθορισθέν τέλος. 

Πέραν αυτών και για την καθαριότητα των χώρων , απασχολούνται δύο (2) υπάλληλοι –  

οδοκαθαριστές , ένα (1) απορριμματοφόρο πλήρως στελεχωμένο ( 1 οδηγός και 2 συνοδοί) ,  

όλοι οι ανωτέρω υπηρετούντες στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου. 

Επιπλέον  στο  χώρο  διενέργειας  της  λαϊκής  αγοράς  της  Θήβας  προβλέπεται  η  

εγκατάσταση και λειτουργία χημικών τουαλετών, προς εξυπηρέτηση των πωλητών αλλά και για  

λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας. Χημικές τουαλέτες στο χώρο αυτό λειτούργησαν ήδη  

μέσα στο 2014 . 

Συνεπώς υπάρχει πραγματικό κόστος λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, που θα πρέπει να  

καλυφθεί με το ανάλογο ανταποδοτικό τέλος από τους προσερχόμενους σε αυτήν πωλητές, το  

οποίο  και  θα  διασφαλίζει  την  κάλυψη  των  πάσης  φύσεως  λειτουργικών  αναγκών  της,  τη  

διασφάλιση της δημόσιας υγείας, τον εκσυγχρονισμό και την προβολή των λαϊκών κ.λ.π.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α.  Το  ημερήσιο  ανταποδοτικό  τέλος  που  υποχρεούνται  να  καταβάλλουν  οι  

επαγγελματίες  πωλητές  και  οι  παραγωγοί  που  προσέρχονται  στους  χώρους  των   λαϊκών  

αγορών που λειτουργούν στο Δήμο Θηβαίων, να μείνει στο ύψος που είχε καθορισθεί με την υπ'  

αρ. 12/2014 Απόφαση Δημάρχου Θηβαίων και συγκεκριμένα:

Για τη   Δημοτική Ενότητα Θήβας  
Μόνιμοι κάτοικοι:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ €/τ.μ. ΧΩΡΟΣ (ανώτατο όριο τ.μ)
1 Παραγωγοί 1,00 4
2 Ιχθυοπώλες 1,00 6
3 Επαγγελματίες 1,00 8

Μη μόνιμοι κάτοικοι:
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ €/τ.μ. ΧΩΡΟΣ (ανώτατο όριο τ.μ)

1 Παραγωγοί 1,20 4
2 Ιχθυοπώλες 1,20 6
3 Επαγγελματίες 1,20 8

Για τη   Δημοτική Ενότητα Βαγίων  
Μόνιμοι κάτοικοι:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ €/τ.μ. ΧΩΡΟΣ (ανώτατο όριο τ.μ)
1 Παραγωγοί 0,70 4
2 Ιχθυοπώλες 0,70 6
3 Επαγγελματίες 0,70 8

Μη μόνιμοι κάτοικοι:
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ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ €/τ.μ. ΧΩΡΟΣ (ανώτατο όριο τ.μ)
1 Παραγωγοί 0,90 4
2 Ιχθυοπώλες 0,90 6
3 Επαγγελματίες 0,90 8

Οι  επαγγελματίες πωλητές  λαϊκών  αγορών  υποχρεούνται  στην  καταβολή  του  

ημερήσιου τέλους ανάλογα με τον αριθμό των ημερών που σύμφωνα με την σχετική άδεια  

δικαιούνται  να  δραστηριοποιούνται  κάθε  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 αρμόδιο  

ασφαλιστικό φορέα, ή λόγω ανωτέρας βίας.

Οι  παραγωγοί που κατέχουν άδεια προσέλευσης στις  λαϊκές  αγορές   υποχρεούνται  

στην καταβολή του ημερήσιο τέλους μόνο για όσες μέρες πράγματι προσέρχονται σε αυτές.

Β. Η καταβολή του ανωτέρω αναφερόμενου τέλους από τους επαγγελματίες πωλητές,  

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 Θηβαίων,  

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  

του  τηρεί  ο  Δήμος  Θηβαίων  στην  Τράπεζα  Πειραιώς   με  την  οποία  συνεργάζεται  .  Στην  

περίπτωση αυτή  και  αφού  επιβεβαιωθεί  το  ποσό της  κατάθεσης,  η  Ταμειακή  Υπηρεσία θα  

εκδίδει  το  σχετικό  διπλότυπο  είσπραξης  το  οποίο  και  θα  αποστέλλει  με  μέριμνά της  στον  

οφειλέτη.

Γ.  Η  μη καταβολή των ανωτέρω τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέραν  

των δύο μηνών, συνεπάγεται  την  αυτοδίκαιη αναστολή ισχύος της άδειάς  του ,  η οποία  

διαπιστώνεται  με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μεταγενέστερης εξόφλησης  

των οφειλών , η αναστολή αίρεται αμέσως αυτοδίκαια.

Δ.  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 Στερεάς Ελλάδας ( παρ. 4 άρθρο 7 του ν. 4264/14)    

Ε.  Οι  υπόχρεοι  καταβολής  του ημερήσιου  τέλους απαλλάσσονται  από  το  τέλος  υπέρ  

Δήμων του άρθρου 21 του β.δ. 249/20.10.1958 για την καθαριότητα και την αποκομιδή των  

απορριμμάτων των χώρων που χρησιμοποιούνται από τις λαϊκές αγορές και από οτ τέλος για τη  
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χρήση  των  χώρων  λειτουργίας  των  λαϊκών  αγορών  της  παρ.  9  του  άρθρου  13  του  β.δ.  

249/20.10.1958

ΣΤ. Το καθοριζόμενο ως άνω ημερήσιο τέλος διατίθεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  

παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 1023/1980,  όπως ισχύει.» ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο  το ύψος, τη διαδικασία και τον τρόπο καταβολής 

και  είσπραξης  του  ημερήσιου  ανταποδοτικού  τέλους  από  τους  πωλητές  λαϊκών  αγορών 

(παραγωγούς και επαγγελματίες)  του Δήμου Θηβαίων,  για το οικονομικό έτος 2015 ως εξής:

Α.  Το  ημερήσιο  ανταποδοτικό  τέλος  που  υποχρεούνται  να  καταβάλλουν  οι 

επαγγελματίες  πωλητές  και  οι  παραγωγοί  που  προσέρχονται  στους  χώρους  των   λαϊκών 

αγορών που λειτουργούν στο Δήμο Θηβαίων, καθορίζεται ως εξής:

Για τη   Δημοτική Ενότητα Θήβας  

Μόνιμοι κάτοικοι:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ €/τ.μ. ΧΩΡΟΣ (ανώτατο όριο τ.μ)
1 Παραγωγοί 1,00 4
2 Ιχθυοπώλες 1,00 6
3 Επαγγελματίες 1,00 8

Μη μόνιμοι κάτοικοι:
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ €/τ.μ. ΧΩΡΟΣ (ανώτατο όριο τ.μ)

1 Παραγωγοί 1,20 4
2 Ιχθυοπώλες 1,20 6
3 Επαγγελματίες 1,20 8

Για τη   Δημοτική Ενότητα Βαγίων  
Μόνιμοι κάτοικοι:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ €/τ.μ. ΧΩΡΟΣ (ανώτατο όριο τ.μ)
1 Παραγωγοί 0,70 4
2 Ιχθυοπώλες 0,70 6
3 Επαγγελματίες 0,70 8

Μη μόνιμοι κάτοικοι:
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ €/τ.μ. ΧΩΡΟΣ (ανώτατο όριο τ.μ)

1 Παραγωγοί 0,90 4
2 Ιχθυοπώλες 0,90 6
3 Επαγγελματίες 0,90 8

Οι  επαγγελματίες πωλητές  λαϊκών  αγορών  υποχρεούνται  στην  καταβολή  του 

ημερήσιου τέλους ανάλογα με τον αριθμό των ημερών που σύμφωνα με την σχετική άδεια 

δικαιούνται να δραστηριοποιούνται κάθε μήνα. Από το ημερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι 

επαγγελματίες πωλητές οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές  λόγω ανικανότητας 
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προς εργασία, η οποία διαρκεί περισσότερο από έναν (1) μήνα και βεβαιώνεται από αρμόδιο 

ασφαλιστικό φορέα, ή λόγω ανωτέρας βίας.

Οι παραγωγοί που κατέχουν άδεια προσέλευσης στις λαϊκές αγορές  υποχρεούνται 

στην καταβολή του ημερήσιο τέλους μόνο για όσες μέρες πράγματι προσέρχονται σε αυτές.

Β. Η καταβολή του ανωτέρω αναφερόμενου τέλους από τους επαγγελματίες πωλητές, 

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 

Θηβαίων,  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 του τηρεί ο Δήμος Θηβαίων στην Τράπεζα Πειραιώς  με την οποία συνεργάζεται . 

Στην περίπτωση αυτή και αφού επιβεβαιωθεί το ποσό της κατάθεσης, η Ταμειακή Υπηρεσία 

θα εκδίδει το σχετικό διπλότυπο είσπραξης το οποίο και θα αποστέλλει με μέριμνά της στον 

οφειλέτη.

Γ. Η  μη καταβολή του ανωτέρω τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέραν 

των δύο μηνών, συνεπάγεται την  αυτοδίκαιη αναστολή ισχύος της άδειάς του, η οποία 

διαπιστώνεται  με  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου.  Σε  περίπτωση  μεταγενέστερης 

εξόφλησης των οφειλών , η αναστολή αίρεται αμέσως αυτοδίκαια.

Δ. 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 Στερεάς Ελλάδας ( παρ. 4 άρθρο 7 του ν. 4264/14)    

Ε. Οι υπόχρεοι καταβολής του ημερήσιου τέλους απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ 

Δήμων του άρθρου 21 του β.δ. 249/20.10.1958 για την καθαριότητα και την 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

ΣΤ. Το καθοριζόμενο ως άνω ημερήσιο τέλος διατίθεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 1023/1980,  όπως ισχύει.

Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο  δημοτικός σύμβουλος κ. 

Αθ.Σκούμας ανέφερε  ότι δεν ξέρει αν οι παραγωγοί πωλητές των λαϊκών αγορών του Δήμου 
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έχουν ενημερωθεί για την απόφαση αυτή και αν έχουν εκφράσει άποψη επί του θέματος. 

Για  το  λόγο  αυτό  θα  ψηφίσει  λευκό.  Mε  την  άποψη  αυτή  συμφώνησαν  και  οι  κ.κ. 

Στ.Χαλβατζής – Κ.Βενιζέλος – Θ.Κιούσης – Π.Μέξης.

Μετά το πέρας της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε προς ψήφιση την απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτή παρουσιάστηκε ανωτέρω.

Υπέρ ψήφισαν  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Δ.Γιαννίκας  –  Σ.Δρένιος  –  Αν.Καμούτσης- 

Β.Κατσάρας  –  Σπ.Κίτσος  –  Αθ.Κοκοντίνης-  Ι.Κοντού  –  Δ.Κουτσοδήμος  –  Γ.Μητσάκης  – 

Ι.παπαδημητρίου – Αλ.Στάικος – Ν.Στρατέλος – Γ.Σκαλής – Δ.Τούτουζας – Π.Τσαραμπάρης – 

Χ.Τσίτρας  –  Κ.Τυρινόπουλος –  Κ.Χαρέμης  –  Αν.Χατζησταμάτης και  Γ.Κατσέλης,  ήτοι  20 

δημοτικοί σύμβουλοι.

Λευκό ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Στ.Χαλβατζής – Κ.Βενιζέλος – Θ.Κιούσης – 

Π.Μέξης – Ι.Κόρδατζης – Αθ.Σκούμας και Αντ.Τουλουμάκος, ήτοι 7 δημοτικοί σύμβουλοι.

Το Δημοτικό Συμβούλιο  έχοντας υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του 

Ν.3852/2010,  τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4264/2014, τις διατάξεις του Ν.4177/13, 

την υπ’ αριθ. 31/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     ΚΑΤΑ   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 

Α) Καθορίζει  το  ύψος  του  ημερήσιου  ανταποδοτικού  τέλους  που  υποχρεούνται  να 

καταβάλλουν οι επαγγελματίες πωλητές και οι παραγωγοί που προσέρχονται στους χώρους 

των λαϊκών αγορών που λειτουργούν στο Δήμο Θηβαίων   για το έτος 2015, ως εξής : 

Για τη   Δημοτική Ενότητα Θήβας  
Μόνιμοι κάτοικοι:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ €/τ.μ. ΧΩΡΟΣ (ανώτατο όριο τ.μ)
1 Παραγωγοί 1,00 4
2 Ιχθυοπώλες 1,00 6
3 Επαγγελματίες 1,00 8

Μη μόνιμοι κάτοικοι:
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ €/τ.μ. ΧΩΡΟΣ (ανώτατο όριο τ.μ)

1 Παραγωγοί 1,20 4
2 Ιχθυοπώλες 1,20 6
3 Επαγγελματίες 1,20 8

Για τη   Δημοτική Ενότητα Βαγίων  
Μόνιμοι κάτοικοι:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ €/τ.μ. ΧΩΡΟΣ (ανώτατο όριο τ.μ)
1 Παραγωγοί 0,70 4
2 Ιχθυοπώλες 0,70 6
3 Επαγγελματίες 0,70 8
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Μη μόνιμοι κάτοικοι:
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ €/τ.μ. ΧΩΡΟΣ (ανώτατο όριο τ.μ)

1 Παραγωγοί 0,90 4
2 Ιχθυοπώλες 0,90 6
3 Επαγγελματίες 0,90 8

Β) Η καταβολή του ανωτέρω ανταποδοτικού τέλους θα γίνεται  ως εξής : 

Οι  επαγγελματίες πωλητές  λαϊκών  αγορών  υποχρεούνται  στην  καταβολή  του 

ημερήσιου τέλους ανάλογα με τον αριθμό των ημερών που σύμφωνα με την σχετική άδεια 

δικαιούνται να δραστηριοποιούνται κάθε 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 αρμόδιο 

ασφαλιστικό φορέα, ή λόγω ανωτέρας βίας.

Οι παραγωγοί που κατέχουν άδεια προσέλευσης στις λαϊκές αγορές  υποχρεούνται 

στην καταβολή του ημερήσιο τέλους μόνο για όσες μέρες πράγματι προσέρχονται σε αυτές.

Η καταβολή του ανωτέρω αναφερόμενου τέλους από τους επαγγελματίες πωλητές, 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 

Θηβαίων,  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 του τηρεί ο Δήμος Θηβαίων στην Τράπεζα Πειραιώς  με την οποία συνεργάζεται . 

Στην περίπτωση αυτή και αφού επιβεβαιωθεί το ποσό της κατάθεσης, η Ταμειακή Υπηρεσία 

θα εκδίδει το σχετικό διπλότυπο είσπραξης το οποίο και θα αποστέλλει με μέριμνά της στον 

οφειλέτη.

  Η  μη καταβολή του ανωτέρω τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέραν των 

δύο  μηνών,  συνεπάγεται  την  αυτοδίκαιη  αναστολή ισχύος  της  άδειάς  του,  η  οποία 

διαπιστώνεται  με  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου.  Σε  περίπτωση  μεταγενέστερης 

εξόφλησης των οφειλών , η αναστολή αίρεται αμέσως αυτοδίκαια.

  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 Στερεάς Ελλάδας ( παρ. 4 άρθρο 7 του ν. 4264/14)    
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  Οι υπόχρεοι καταβολής του ημερήσιου τέλους απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ 

Δήμων του άρθρου 21 του β.δ. 249/20.10.1958 για την καθαριότητα και την 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

  Το καθοριζόμενο ως άνω ημερήσιο τέλος διατίθεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 1023/1980,  όπως ισχύει.

 Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ.αριθμό 26/2015.
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
       ΑΘ.ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Ακριβές απόσπασμα
Θήβα αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ
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