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Από το αριθμ. 24 / 2019 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: 270 / 2019.
Π ε ρ ί λ η ψ η

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για: α) Μη
αναπροσαρμογή του ημερήσιου τέλους συμμετοχής στις
λαϊκές αγορές του Δήμου και β) Την αναπροσαρμογή
του τέλους χρήσης στην Κυριακάτικη Αγορά Ριζωμάτων
Δήμου Βέροιας.

Στη Βέροια, σήμερα στις 25 Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα
και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 21-11-2019 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν
παρόντα 8 μέλη.

Παρόντες Απόντες
1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος 1. Δ. Τσανακτσίδης
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Χρ. Τσιούντας
7. Γ. Γουλτίδης
8. Κ. Τροχόπουλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 20-11-2019 εισηγητικό του σημείωμα, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών, που έχει ως εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι:
Α) Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/Α΄/15.05.2014): «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».

Στα όρια του Δήμου μας λειτουργούν τρεις (3) Λαϊκές Αγορές:



Η Λαϊκή Αγορά της Βέροιας που λειτουργεί κάθε Τρίτη, η Λαϊκή Αγορά του
Μακροχωρίου που λειτουργεί κάθε Παρασκευή και η Λαϊκή Αγορά του Αγ. Γεωργίου που
λειτουργεί κάθε Δευτέρα.

Με την αριθμ. 657/2015 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο επέβαλε και καθόρισε το
ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος για τη συμμετοχή στις παραπάνω λαϊκές αγορές του Δήμου
για το έτος 2016, ως εξής:
1. Στη Λαϊκή Αγορά Βέροιας: Τέλος 1,20€/μέτρο.
2. Στη Λαϊκή Αγορά Μακροχωρίου: Tέλος 1,20€/μέτρο.
3. Στη Λαϊκή Αγορά Αγίου Γεωργίου: Τέλος 1,00€/μέτρο.

Με τις αριθμ. 586/2016, 731/2017 και 791/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
αποφασίστηκε η μη αναπροσαρμογή του ανωτέρω τέλους για τα έτη 2017, 2018 και 2019
αντίστοιχα.

Β) Σύμφωνα με το εδάφιο 2 της παραγράφου 3 του κεφαλαίου 1 της Εγκυκλίου 41
(Α.Π. 12243/14-6-2007) της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για την επιβολή φόρων, τελών,
δικαιωμάτων και εισφορών υπέρ Δήμων απαιτείται η έκδοση δύο διακριτών αποφάσεων:
ειδικότερα, η μία απόφαση θα αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις του υπό ρύθμιση
θέματος, ενώ με την άλλη θα επιβάλλεται το αντίστοιχο τέλος κλπ.

Με την αριθμ. 657/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη σύσταση
και λειτουργία Κυριακάτικης αγοράς στην Τ.Κ. Ριζωμάτων καθώς και ο Κανονισμός
λειτουργίας αυτής. Στη συνέχεια με την αριθμ. 469811/3457/09.11.2017 απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία Κυριακάτικης Αγοράς στην
Τοπική Κοινότητα Ριζωμάτων του Δήμου Βέροιας της Π.Ε. Ημαθίας (ΦΕΚ 4154/Β΄/
28.11.2017).

Στο άρθρο 11 «Καθορισμός τέλους χρήσης των θέσεων» του ως άνω Κανονισμού
λειτουργίας ορίζεται ότι: «Το τέλος χρήσης της κάθε θέσης θα αποφασίζεται κάθε χρόνο
από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού και θα
καταβάλλεται από το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται τη θέση. Σε περίπτωση που
καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο η έκδοση της απόφασης ή δεν παρθεί νεότερη
απόφαση για τον ορισμό του τέλους, τότε θα καταβάλλεται από τους συμμετέχοντες στην
Κυριακάτικη Αγορά το τέλος που ίσχυε το προηγούμενο έτος. Ο τρόπος είσπραξης των
τελών καθορίζεται ότι θα είναι από 01/12 έως 31/12 έκαστου έτους για το επόμενο έτος.

Με την επίδειξη του παραστατικού είσπραξης και την θεωρημένη άδεια σε ισχύ των
περιπτώσεων α, β, γ του άρθρου 4 του παρόντος, η αρμόδια υπηρεσία θα ανανεώνει κάθε
έτος την ειδική άδεια για τη συμμετοχή στην Κυριακάτικη Αγορά.

Ομοίως δίνεται η δυνατότητα ανανέωσης και των ειδικών αδειών για συμμετοχή στην
Κυριακάτικη Αγορά τρίμηνης και εξάμηνης διάρκειας, εάν πριν τη λήξη τους προσκομιστεί
στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης τέλους χρήσης
και η θεωρημένη άδεια σε ισχύ των περιπτώσεων α, β, γ του άρθρου 4 του παρόντος».

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού Λειτουργίας «Ημέρες και ώρες
λειτουργίας»: “Η Κυριακάτικη Αγορά θα λειτουργεί όλες τις Κυριακές του έτους εκτός
από: την 1η Ιανουαρίου, την Κυριακή του Πάσχα, την 15η Αυγούστου, την 25η Δεκεμβρίου
και όποια άλλη Κυριακή αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο για εξαιρετικούς και
απολύτως έκτακτους λόγους».

Στο άρθρο 3 «Καθορισμός χώρου και μέγιστου αριθμού θέσεων» ορίζεται ότι θα
διατεθούν συνολικά 23 θέσεις διαστάσεων 7 Χ 2 τ.μ. = 14 τ.μ. έκαστη και ότι οι θέσεις θα
είναι ανά δύο ή τρεις ενωμένες και μετά θα υπάρχει διάδρομος τουλάχιστον ενός (1,00)
μέτρου.

Με την αριθμ. 791/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας αποφασίστηκε:
A) H μη αναπροσαρμογή του Ημερήσιου Τέλους συμμετοχής στις Λαϊκές Αγορές του



Δήμου και να παραμείνει ως είχε και όπως αυτό είχε διαμορφωθεί σύμφωνα με την αριθμ.
731/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Β) H επιβολή τέλους χρήσης και o καθορισμός του τέλους χρήσης των θέσεων στην
Κυριακάτικη Αγορά Ριζωμάτων του Δήμου Βέροιας και η κατ’ εξαίρεση είσπραξη του
τέλους με την έκδοση των αδειών για το έτος 2019, ως εξής:

α) Το τέλος χρήσης της κάθε θέσης καθορίζεται στα 200,00€/έτος και αναλογικά στα
100,00€/εξάμηνο και 50,00€/τρίμηνο.

β) Ο τρόπος είσπραξης των τελών καθορίζεται ότι θα είναι από 01/12 έως 31/12
έκαστου έτους για το επόμενο έτος, αλλά ειδικά για το έτος 2019 προβλέπεται κατ’
εξαίρεση είσπραξη του τέλους με την έκδοση των αδειών για το έτος 2019 και εάν η
διαδικασία δεν ολοκληρωθεί έγκαιρα, με την τήρηση των οριζόμενων του άρθρου 11 του
Κανονισμού Λειτουργίας, σύμφωνα με την αριθμ. 657/2017 απόφαση του Δ.Σ. Βέροιας.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4623/2019: «Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65
του ν.3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται
σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις
που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν
εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη
σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του
δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του
συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους
προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους
επί των παρόντων».

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας να
εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο: α) την αναπροσαρμογή ή μη του ημερήσιου
ανταποδοτικού τέλους συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου για το έτος 2020 και
β) την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης των θέσεων της Κυριακάτικης Αγοράς
Ριζωμάτων του Δήμου Βέροιας για το έτος 2020.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Α.Δέλλας: Προτείνω τη μείωση κατά το ήμισυ του τέλους χρήσης στην Κυριακάτικη

Αγορά Ριζωμάτων Δήμου Βέροιας, λόγω ιδιαιτερότητας και μειωμένης συμμετοχής.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την πρόταση του κ.Δέλλα σε ότι αφορά στην Κυριακάτικη

Αγορά Ριζωμάτων Δήμου Βέροιας;
Μέλη: Ναι.
Πρόεδρος: Επομένως σύμφωνα με την εισήγηση και την πρόταση του κ.Δέλλα σε ότι

αφορά στη Κυριακάτικη Αγορά Ριζωμάτων Δήμου Βέροιας προτείνω: α) Τη μη
αναπροσαρμογή του ημερήσιου τέλους συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου και β)
Την αναπροσαρμογή (μείωση κατά το ήμισυ) του τέλους χρήσης στην Κυριακάτικη Αγορά
Ριζωμάτων Δήμου Βέροιας. Συμφωνείτε;

Μέλη: Ναι.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 20-11-2019 εισηγητικό σημείωμα του Προέδρου, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών.

2. Την αριθμ. 791/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας.
3. Την πρόταση του Προέδρου.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4264/14, του άρθρου 11 του Ν.4623/2019 και του

άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ.1 του άρθρου
3 του Ν.4623/2019.



Αποφασίζει Ομόφωνα

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:
Α) Τη μη αναπροσαρμογή του Ημερήσιου Τέλους συμμετοχής στις Λαϊκές Αγορές

του Δήμου και να παραμείνει ως έχει και όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την
αριθμ. 791/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Β) Τη μείωση, κατά το ήμισυ, του τέλους χρήσης στην Κυριακάτικη Αγορά Ριζωμάτων
Δήμου Βέροιας, ως εξής:

α) Το τέλος χρήσης της κάθε θέσης καθορίζεται στα 100,00€/έτος και αναλογικά στα
50,00€/εξάμηνο και 25,00€/τρίμηνο.

β) Ο τρόπος είσπραξης των τελών καθορίζεται ότι θα είναι από 01/12 έως 31/12
έκαστου έτους για το επόμενο έτος.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 270 / 2019.
.................................................................………………………...………………………...............................

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 28-11-2019

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ



EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια -2019
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: Δ.Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 46
Τ.Κ. 59132 ΒΕΡΟΙΑ

Πληροφορίες : Γ. Νικόπουλος ΠΡΟΣ:
Τηλέφωνο : 2331350568
FAX : 2331350515

e-mail : nikopoulos@veria.gr

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθμ. 270/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΧΕΤ.:

Περίληψη απόφασης
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για: α) Μη αναπροσαρμογή
του ημερήσιου τέλους συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου
και β) Την αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης στην Κυριακάτικη
Αγορά Ριζωμάτων Δήμου Βέροιας.

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 270/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ

Κοινοποίηση
Α/1α
Β


