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Από το αριθ.4/24-3-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου
Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 27

Περίληψη
Καθορισμός ποσού του ποσοστού 25% του καταβαλλόμενου
τέλους της λαϊκής αγοράς έτους 2018, στην Περιφέρεια ΑΜΘ

Στην Ξάνθη σήμερα 24 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, συνήλθε σε τακτική, μέσω
τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.6358/19-3-2021
έγγραφη πρόσκληση τού προέδρου Ιωάννη Μπούτου και υπό την προεδρία τού ιδίου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης
του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους,
την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β’ του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του
Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν αποφάσεις επί των
παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 34
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Σαββίδης Ματθαίος (Αντιπρόεδρος)
18. Παπά Σοφία
2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
19. Παπαδάκης Θεοφάνης
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
20. Παπαδόπουλος Κυριάκος
4. Ασκαρίδης Ηλίας
21. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
5. Γεωργιάδης Δημοσθένης
22. Παπαχρόνης Ιωάννης
6. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
23. Παυλίδου Ελισάβετ
7. Διαφωνίδης Χαράλαμπος
24. Σπανίδης Μιχαήλ
8. Ελευθεριάδης Απόστολος
25. Σταματιάδης Σταμάτιος
9. Ζερενίδης Ιωάννης
26. Σταυρακάρας Παναγιώτης
10. Ηλιάδης Θωμάς
27. Ταρενίδης Παναγιώτης
11. Καλογερής Γεώργιος
28. Τοπ Σινάν
12. Καμαρίδης Ιπποκράτης
29. Τσακιρίδης Αφεντούλης
13. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
30. Τσαρεκτσή Τζενάν
14. Καφφετζής Κωνσταντίνος
31. Χαριτωνίδου Ειρήνη
15. Λύρατζης Πασχάλης
32. Φανουράκης Εμμανουήλ
16. Μελισσόπουλος Σάββας
33. Χασάν Ογλού Φερτούν
17. Μπεκήρ Ογλού Σουά
34. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βογιατζής Κωνσταντίνος
5. Μπαντάκ Σιαμπάν
2. Γουναρίδης Στυλιανός
6. Μπούτος Ιωάννης
3. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
7. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
4. Ιγιαννίδης Στέφανος
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων
Σταυρούπολης Αναστάσιος Συμεωνίδης, Δαφνώνα Σπυρίδων Χωραφάς και Γέρακα Κοτζα Τζελαϊδήν
Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι, αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση:
Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Θωμάς Ηλιάδης, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ελισάβετ Παυλίδου, Παναγιώτης
Ταρενίδης, πριν τη συζήτηση του ΕΗΔ θέματος, Νικόλαος Ανταμπούφης, Χαράλαμπος Διαφωνίδης,
Γεώργιος Καλογερής, Κωνσταντίνος Καφφετζής, Πασχάλης Λύρατζης, Σάββας Μελισσόπουλος, Σοφία
Παπά, Θεοφάνης Παπαδάκης, Βασιλική Ανδρονίκη Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Σταυρακάρας, Σινάν Τοπ,
Τζενάν Τσαρεκτσή, Ειρήνη Χαριτωνίδου και Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, μετά την ψήφιση του ΕΗΔ θέματος
Ο Αντιπρόεδρος Ματθαίος Σαββίδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 13ο θέμα, την αριθμ.πρωτ.2525/8-2-2021 εισήγηση του
Αντιδημάρχου Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 6β. του άρθρου 36 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄/1311-2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει : «1. Οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές της χώρας, κάτοχοι
επαγγελματικών ή παραγωγικών αδειών, υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος στους
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φορείς λειτουργίας αυτών, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών,
τη διοικητική τους υποστήριξη, την εξασφάλιση τηλεπικοινωνιακών μέσων, τη διασφάλιση συνθηκών
δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση
αυτών, καθώς και την προβολή τους σε συνεργασία με τα συλλογικά όργανα των πωλητών σε αυτές. Το
ύψος του ημερήσιου τέλους καθορίζεται ανά τρέχον μέτρο εκθετηρίου ανά ημέρα, είναι κοινό για
παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές και καταβάλλεται μηνιαίως είτε σε ειδικά ορισμένο τραπεζικό
λογαριασμό είτε στο ταμείο του φορέα λειτουργίας. 2. Το ύψος του ημερήσιου τέλους καθορίζεται: α. Για
τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση της οικείας
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και της οικείας Επιτροπής Λαϊκών Αγορών. β. Για τις λαϊκές αγορές που
λειτουργούν στην υπόλοιπη χώρα, ύστερα από απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, κατόπιν
πρότασης των φορέων λειτουργίας, των οικείων Επιτροπών Λαϊκών Αγορών και των Υπηρεσιών της
Περιφέρειας που έχουν αρμοδιότητα επί των λαϊκών αγορών. Η ανωτέρω απόφαση μπορεί να καθορίζει
διαφορετικό ύψος ημερήσιου τέλους για κάθε φορέα λειτουργίας (δήμο), πρέπει όμως να εξασφαλίζεται μία
σχετική ομοιομορφία σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Για το λόγο αυτόν σε επίπεδο Περιφερειακής
Ενότητας το ύψος του μέγιστου εγκεκριμένου ημερήσιου τέλους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά 50% το
αντίστοιχο ελάχιστο εγκεκριμένο τέλος. Οι προτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ πρέπει να είναι επαρκώς
αιτιολογημένες σε κοστολογική βάση και συσχετισμένες με την ανταποδοτική λειτουργία που επιτελείται
από κάθε εμπλεκόμενο φορέα, όπως καθαριότητα, διαγράμμιση, συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής,
διοικητικό κόστος. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία καταβολής και είσπραξης ρυθμίζεται στον
Κανονισμό Λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. 6. Ο επιμερισμός των εσόδων που προκύπτουν από την
καταβολή του ημερήσιου τέλους γίνεται ως εξής: β. Για έσοδα που εισπράττονται από τους λοιπούς φορείς
λειτουργίας των λαϊκών αγορών, δηλαδή τους δήμους της λοιπής επικράτειας, ποσοστό 75% περιέρχεται σε
αυτούς και ποσοστό 25% στην οικεία Περιφέρεια και αποδίδεται το αργότερο κάθε εξάμηνο, με απόφαση
του οικείου δήμου. Το ποσό αυτό εγγράφεται ως έσοδο στους προϋπολογισμούς των αντίστοιχων
Περιφερειών. 2) Την αρ.304/13-11-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με θέμα «Μείωση
του ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών αγορών για το έτος 2018». 3) Ότι επειδή μεταξύ των τιμών που
προτάθηκαν στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης υπάρχει απόκλιση μεγαλύτερη του 50% από
το αντίστοιχο ελάχιστο εγκεκριμένο τέλος (ανώτερη έως κατώτερη τιμή) η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης,
δεν εξέδωσε απόφαση, σε συνέχεια των διατάξεων της παρ. 2β. του άρθρου 36 του Ν.4497/2017,
καθορισμού τέλους ετών 2019 και 2020 και διαβίβασε το θέμα στη Γενική Δ/νση Α.Μ.Θ. με το
αρ.πρωτ.185/21-1-2019. Μέχρι σήμερα δεν μας γνωστοποιήθηκε κάποια απάντηση. 4) Τις διατάξεις της
παρ.7 του άρθρου 59 του Ν.4497/2017: «Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων των Περιφερειακών
Συμβουλίων του άρθρου 36, εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις των κατά τόπους
φορέων λειτουργίας» 5) Τον αρ.5335/2019 χρηματικό κατάλογο ΄΄ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΠΑΖΑΡΙ) ΕΤΟΥΣ 2018΄΄, ο οποίος συντάχθηκε από το γραφείο εσόδων μετά
το από 17/7/2019 υπηρεσιακό σημείωμα του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων. 6) Το
αρ.πρωτ.ΓΔΑ/οικ 331/14-9-2020 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης σχετικό με : «Ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος λαϊκών αγορών: Ύψος και απόδοση
αυτού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης-Στοιχεία υπαίθριου εμπορίου» 7) την
αρ.πρωτ.2513/08/02/2021 αναφορά της προϊσταμένης του Τμήματος Ταμείου & εσόδων.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαι θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο,
1. Τον καθορισμό του ποσού, που προκύπτει από το ποσοστό 25% του καταβαλλόμενου τέλους της λαϊκής
αγοράς της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης για το έτος 2018, προκειμένου να εγγραφεί ως έσοδο
στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και το οποίο υπολογίζεται ως εξής:
Αρχικώς βεβαιωθέν ποσό έτους 2018 προς είσπραξη : 40.189,24€
Ποσοστό 25% της παρ.6β. του άρθρου 36
:
*25%
-------------Ποσό προς εγγραφή στον Π/Υ της Περ.ΑΜΘ
: 10.047,31€
2. Τον καθορισμό του ποσού που προκύπτει από το ποσοστό 25% του τέλους της λαϊκής αγοράς της
Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης έτους 2018 που καταβλήθηκε στην υπηρεσία μας από τους
υπόχρεους πωλητές έως την 31/12/2020, προκειμένου να αποδοθεί στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. και το
οποίο υπολογίζεται ως εξής:
Ποσό λαϊκής αγοράς 2018 που εισπράχθηκε έως την 31/12/2020 : 10.532,79€
Ποσοστό 25% της παρ.6β. του άρθρου 36
:
*25%
-------------Ποσό προς απόδοση στην Περιφέρεια ΑΜΘ έως την 31/12/2020 : 2.633,19€ ».
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τον καθορισμό ποσού του ποσοστού 25% του καταβαλλόμενου τέλους της λαϊκής αγοράς έτους 2018, στην
Περιφέρεια ΑΜΘ εως εξής:
Α. Τον καθορισμό του ποσού, που προκύπτει από το ποσοστό 25% του καταβαλλόμενου τέλους της λαϊκής
αγοράς της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης για το έτος 2018, προκειμένου να εγγραφεί ως έσοδο
στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και το οποίο υπολογίζεται ως εξής:
Αρχικώς βεβαιωθέν ποσό έτους 2018 προς είσπραξη : 40.189,24€
Ποσοστό 25% της παρ.6β. του άρθρου 36
:
*25%
-------------Ποσό προς εγγραφή στον Π/Υ της Περ.ΑΜΘ
: 10.047,31€
Β. Τον καθορισμό του ποσού που προκύπτει από το ποσοστό 25% του τέλους της λαϊκής αγοράς της
Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης έτους 2018 που καταβλήθηκε στην υπηρεσία μας από τους
υπόχρεους πωλητές έως την 31/12/2020, προκειμένου να αποδοθεί στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. και το
οποίο υπολογίζεται ως εξής:
Ποσό λαϊκής αγοράς 2018 που εισπράχθηκε έως την 31/12/2020: 10.532,79€
Ποσοστό 25% της παρ.6β. του άρθρου 36 :
*25%
-------------Ποσό προς απόδοση στην Περιφέρεια ΑΜΘ έως την 31/12/2020: 2.633,19€
………………………………………………………………………………………………………………
…..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Αντιπρόεδρος
Τα μέλη
Ματθαίος Σαββίδης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές 29-3-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Μαρία Άννα Ανδρέου

