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Θέμα : « Καθορισμός τοσ Ημερήσιοσ Τέλοσς για τις Λαϊκές Αγορές τοσ Δήμοσ
Αλιάρτοσ - Θεσπιέων ».
Έτονηας σπόυη:
α) Το άρθρο 36 παρ.2β ηοσ Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) «Άζθεζε
ππαίζξησλ εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκόο ηεο επηκειεηεξηαθήο
λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπφς ηροποποιήθηκε και ιζτύει

β) Την αριθ. 157/2018 Απόθαζη ηοσ Δημοηικού Σσμβοσλίοσ Δήμοσ Αλιάρηοσ –
Θεζπιέφν (πρακηικό ηης 12/2018 Σσνεδρίαζης 14/09/2018 για ηον καθοριζμό
ημερήζιοσ ηέλοσς Λαχκών Αγορών ηοσ Δήμοσ
και ζε εθαρμογή ηοσ άρθροσ 36 ηοσ Ν.4497/2017 ποσ προβλέπει:
«Ημερήζιο Τέλος
1. Οη πξνζεξρόκελνη ζηηο ιατθέο αγνξέο ηεο ρώξαο, θάηνρνη επαγγεικαηηθώλ ή
παξαγσγηθώλ αδεηώλ, ππνρξενύληαη λα θαηαβάινπλ εκεξήζην αληαπνδνηηθό ηέινο
ζηνπο θνξείο ιεηηνπξγίαο απηώλ, ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ πάζεο
θύζεσο ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ, ηε δηνηθεηηθή ηνπο ππνζηήξημε, ηελ εμαζθάιηζε
ηειεπηθνηλσληαθώλ κέζσλ, ηε δηαζθάιηζε ζπλζεθώλ δεκόζηαο πγείαο, ηε θύιαμε ησλ
ρώξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθώλ αγνξώλ, ηνλ εθζπγρξνληζκό, ηε βειηίσζε απηώλ,
θαζώο θαη ηελ πξνβνιή ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζπιινγηθά όξγαλα ησλ πσιεηώλ ζε
απηέο. Τν ύςνο ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο θαζνξίδεηαη αλά ηξέρνλ κέηξν εθζεηεξίνπ αλά
εκέξα, είλαη θνηλό γηα παξαγσγνύο θαη επαγγεικαηίεο πσιεηέο θαη θαηαβάιιεηαη
κεληαίσο είηε ζε εηδηθά νξηζκέλν ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό είηε ζην ηακείν ηνπ θνξέα
ιεηηνπξγίαο.
2. Τν ύςνο ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο θαζνξίδεηαη: α. Γηα ηηο ιατθέο αγνξέο πνπ
ιεηηνπξγνύλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Ελόηεηαο
Θεζζαινλίθεο, κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ, ύζηεξα από
πξόηαζε ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Δήκσλ θαη ηεο νηθείαο Επηηξνπήο Λατθώλ
Αγνξώλ.

β. Για ηις λαϊκές αγορές ποσ λειηοσργούν ζηην σπόλοιπη τώρα, ύζηερα από
απόθαζη ηοσ οικείοσ Περιθερειακού Σσμβοσλίοσ, καηόπιν πρόηαζης ηων
θορέων λειηοσργίας, ηων οικείων Επιηροπών Λαϊκών Αγορών και ηων
Υπηρεζιών ηης Περιθέρειας ποσ έτοσν αρμοδιόηηηα επί ηων λαϊκών αγορών.
Η αλσηέξσ απόθαζε κπνξεί λα θαζνξίδεη δηαθνξεηηθό ύςνο εκεξήζηνπ ηέινπο γηα
θάζε θνξέα ιεηηνπξγίαο (δήκν), πξέπεη όκσο λα εμαζθαιίδεηαη κία ζρεηηθή
νκνηνκνξθία ζε θάζε Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα. Γηα ην ιόγν απηόλ ζε επίπεδν
Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο ην ύςνο ηνπ κέγηζηνπ εγθεθξηκέλνπ εκεξήζηνπ ηέινπο δελ
επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη θαηά 50% ην αληίζηνηρν ειάρηζην εγθεθξηκέλν ηέινο.
Οη πξνηάζεηο ησλ πεξηπηώζεσλ α΄ θαη β΄ πξέπεη λα είλαη επαξθώο αηηηνινγεκέλεο ζε
θνζηνινγηθή βάζε θαη ζπζρεηηζκέλεο κε ηελ αληαπνδνηηθή ιεηηνπξγία πνπ επηηειείηαη
από θάζε εκπιεθόκελν θνξέα, όπσο θαζαξηόηεηα, δηαγξάκκηζε, ζπλζήθεο αζθάιεηαο
θαη πγηεηλήο, δηνηθεηηθό θόζηνο.
Κάζε άιιν ζέκα ζρεηηθό κε ηε δηαδηθαζία θαηαβνιήο θαη είζπξαμεο ξπζκίδεηαη ζηνλ
Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο. (…)»

Ειζηγούμαζηε ηο ημερήζιο ηέλος για ηις λαχκές αγορές ηοσ Δήμοσ Αλιάρηοσ Θεζπιέφν να
καθοριζηεί ζηα 0,77€ ανά ηρέτον μέηρο.
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