
             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 29/30.10.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  469/2019

Θέμα 25ο  Η.Δ.:  «Καθορισμός δημοτικών τελών, φόρων, δικαιωμάτων για το Δήμο Κορινθίων για το έτος 2020 και
εφεξής (πωλητές λαϊκών αγορών)»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος
Τετάρτη   και ώρα  19:00 συνήλθε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Κορινθίων,  σε  τακτική  συνεδρίαση   σύμφωνα  με  το  Ν.
4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 37969/25-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Αντωνίου Κυριαζή,   που επιδόθηκε σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Ν. 4555/2018,  άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των
Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  ήταν παρών. 
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών
βρέθηκαν παρόντα τριάντα  ένα (31) μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                          ΑΠΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
4. Κόλλια Κωνσταντίνα
5. Μπίτζιος Δημήτριος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ
6. Παπαδημητρίου Σωτήριος, αποχώρησε στο τέλος του 11ου ΘΗΔ
7. Καρσιώτης Παναγιώτης
8. Πούρος Γεώργιος
9. Πνευματικός Αλέξανδρος
10. Μελέτης Χρήστος
11. Κεφάλας Σταύρος, 
12. Ταγαράς Βασίλειος, 
13. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κων/να 

14. Ζώγκος Ανδρέας 
15. Ραντίτσα - Βασιλάκου Μαρίνα, 
16. Μπουρσέ Ηλίας
17. Σταυρέλης Νικόλαος 
18. Στριμενοπούλου Γεωργία
19. Μουρούτσος Γεώργιος
20. Κονδύλης Μαρίνος
21. Δόντης Μιχαήλ
22. Μανωλάκης Δημήτριος
23. Καλλίρης Πελοπίδας, αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΘΗΔ
24. Κορδώσης Χρήστος
25. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
26. Πιέτρης Γεώργιος, αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΘΗΔ
27. Πλατής Σπυρίδων
28. Πιέτρης Τιμολέων, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ
29. Ασημακόπουλος Μάριος
30. Τζέκου Παρασκευή 
31. Γκερζελής Ιωάννης

1.     Λαμπρινός Παναγιώτης,  προσήλθε  στο  τέλος  του  3ου

ΕΗΔΘ
2.     Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 2υ ΕΗΔΘ

και αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΘΗΔ
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δεκαέξι (16) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.  

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -΄Ασσου
3. Ζούζας  Γεώργιος - Στεφανίου
4. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
5. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας
6. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
8. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
9. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
10. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
11. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου
12. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
13. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
14. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
15. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
16. Χατζής Στέργιος - Κατακαλίου

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
4. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
5. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων 
6. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος  αφού  διαπίστωσε  απαρτία  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  για  το
ανωτέρω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  με  τίτλο:  «Καθορισμός  δημοτικών  τελών,  φόρων,  δικαιωμάτων  για  το  Δήμο
Κορινθίων για το έτος 2020 και εφεξής (πωλητές λαϊκών αγορών)»,  ενημέρωσε τα  μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι
σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’): "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  συγκεντρώσει  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."
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου  την υπ΄  αριθμ.  35/414/14-10-2019 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΗ 414  η  : Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  «Πρόταση καθορισμού δημοτικών
τελών, φόρων, δικαιωμάτων για το Δήμο Κορινθίων  για το έτος 2020 και εφεξής (πωλητές λαϊκών αγορών)»   θέτει
υπ'  όψιν  της  Οικονομικής  Επιτροπής  την από  20-08-2019 σχετική  εισήγηση  του  Τμήματος  Εσόδων  και  Δημοτικής
Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
Θέμα:<<  Έγκριση  καθορισμού  ημερήσιου  ανταποδοτικού  τέλους  πωλητών  λαϊκών  αγορών  έτους  2020  &
εφεξής>>.
Λαμβάνοντας υπόψη :

 Tην υπ΄ αριθμ. 23/409/2016   Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, με την οποία ψηφίσθηκε ο
Κανονισμός  Λειτουργίας  Λαϊκών  Αγορών  του  Δήμου  Κορινθίων,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  υπ΄  αρίθμ.
314/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 Τις διατάξεις της παρ.  1ζ΄του άρ. 72 του Ν.3852/2010,  σύμφωνα με την οποία,  η Οικονομική Επιτροπή των
Δήμων εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο αυτών, την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

 Tο άρθρο 36 του Ν.4497/17 ως ισχύει.
 Την υπ’ αρίθμ. 289/19-06-2019 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου περί <<καθορισμού ύψους

ημερήσιου τέλους προσέλευσης των πωλητών στις λαϊκές αγορές της ΠΕ Κορινθίας>>, σύμφωνα με την οποία το
τέλος  καθορίζεται  σε  ένα  (1,00€)  ανα  τρέχον  μέτρο  πρόσοψης  της  θέσης  ως  ενιαίο  ημερήσιο  τέλος  που
υποχρεούνται να καταβάλουν όλοι οι πωλητές που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές του Δήμου,

και αναλυτικότερα τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες:
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 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

ΑΔΑ: 6ΣΟΒΩΛ7-Π0Τ



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 Συμβου-
λίου, κατόπιν πρότασης των φορέων λειτουργίας, των οικείων Επιτροπών Λαϊκών Αγορών και των Υπηρεσιών της Περι-
φέρειας 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 Πε-
ριφερειακή 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 συσχετι-
σμένες 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.

3. Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων, λειτουργούν οι παρακάτω λαϊκές αγορές:
1.- Λαϊκή Αγορά Κορίνθου (σε διαφορετικές θέσεις για την χειμερινή και καλοκαιρινή περίοδο), με ημέρα λειτουργίας το
Σάββατο.
2.- Λαϊκή Αγορά  ΙΩΝΙΑΣ (Συνοικισμού), με ημέρα λειτουργίας την Τετάρτη.
3.- Λαϊκή Αγορά Σοφικού, με ημέρα λειτουργίας το Σάββατο. 
4.- Λαϊκή Αγορά Χιλιομοδίου, με ημέρα λειτουργίας Δευτέρα.
5.- Λαϊκή Αγορά Γαλατακίου, με ημέρα λειτουργίας την Τρίτη.
6.- Λαϊκή Αγορά Αθικίων, με ημέρα λειτουργίας την Τρίτη. η
μέρα λειτουργίας την Τρίτη.
Για  την  εύρυθμη  λειτουργία  των  παραπάνω  λαϊκών  αγορών  κατά  τις  ημέρες  που  αυτές  πραγματοποιούνται,
απασχολούνται  (5)  υπάλληλοι  του  Δήμου  –  εκ  περιτροπής-  για  την  καταγραφή  των  προσερχόμενων  σε  αυτήν
επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών πωλητών, προκειμένου στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί η χρέωσή τους με το
καθορισθέν  μέχρι  σήμερα  τέλος.  Πέραν  αυτών  και  για  την  καθαριότητα  του  χώρου,  απασχολούνται  :  α)  ένα  (1)
απορριμματοφόρο πλήρως στελεχωμένο (1 οδηγός και 2 συνοδοί), β) ένα (1) όχημα ανακύκλωσης πλήρως στελεχωμένο
(1 οδηγός και 1 συνοδός),  και γ) ένα (1) μηχανικό σάρωθρο (σκούπα) με το χειριστή του, μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου.
 Θα πρέπει λοιπόν να συνυπολογιστούν τα εξής κόστη : α) έξοδα μισθοδοσίας των παραπάνω υπαλλήλων, β) έξοδα
καυσίμων των οχημάτων, γ)έξοδα συντήρησης και επισκευής των οχημάτων, δ) ασφάλιστρα οχημάτων ε) έξοδα ειδών
καθαριότητας  (καθαριστικά,  χημικά,  σακούλες,  γάντια  κ.λ.π.),  στ)  είδη  ατομικής  προστασίας  εργαζομένων,  ζ)  έξοδα
χημικών τουαλετών, η) έξοδα διαγράμμισης των οδών,  θ) έξοδα προμήθειας γραφικής ύλης. 

Συνεπώς, υπάρχει   πραγματικό κόστος λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών,  που θα πρέπει να καλυφθεί με το ανάλογο
ανταποδοτικό ημερήσιο τέλος από τους προσερχόμενους σε αυτήν πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) , το οποίο
και θα διασφαλίζει την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών της, των συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη
των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την προβολή αυτών και το οποίο θα
αποτελεί  αντιστάθμισμα της  ειδικής αντιπαροχής η οποία συνιστάται  στη χρήση των κοινόχρηστων χώρων και στην
κατάληψη του πεζοδρομίου.

4. 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).
5. Η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, για τους οποίους
με βάση τα αναφερόμενα στην άδειά του είναι υπόχρεος, συνεπάγεται την αναστολή ισχύος της άδειας για τις λαϊκές αγο -
ρές για τις οποίες δεν έχει καταβληθεί το τέλος. Ο φορέας λειτουργίας της συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς διαπιστώνει την
αναστολή με απόφασή του που κοινοποιείται στις αρμόδιες αρχές των άρθρων 8 και 18. Σε περίπτωση μεταγενέστερης
εξόφλησης ή ρύθμισης των οφειλών η αναστολή αίρεται και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση του οικείου φορέα
λειτουργίας.

6.Το ημερήσιο τέλος της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται ως εξής:
α.  Οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους ανάλογα: αα) με τον
αριθμό των ημερών που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές και ββ) με το μήκος (σε μέτρα) των εκθετηρίων (πάγκων) που
τους έχουν εγκριθεί. Το ημερήσιο τέλος καταβάλλεται ανά μήνα και αφορά τα αναλογούντα ημερήσια τέλη κατά το μήνα
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αυτό. Το ύψος του ανά μήνα ημερήσιου τέλους που καταβάλλει ο παραγωγός πωλητής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από
το 80% του ημερήσιου τέλους που αναλογεί στον αριθμό των ημερών, που με βάση τη σχετική άδεια,  δικαιούνται  οι
παραγωγοί  πωλητές  να  δραστηριοποιούνται  κάθε  ημερολογιακό  μήνα.  Αν  ο  παραγωγός  πωλητής  απουσιάζει
περιστασιακά για οποιονδήποτε λόγο, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως τηλεομοιοτυπία,
ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το φορέα λειτουργίας για την απουσία του, πριν από τη λειτουργία της λαϊκής
αγοράς. Αν διαπιστωθεί ότι, παρά τη δήλωση απουσίας του, ο παραγωγός πωλητής προσήλθε στη λαϊκή αγορά, τότε
επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιμο ίσο με το εικοσαπλάσιο του αντίστοιχου ημερήσιου δικαιώματος. 
β. Οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους ανάλογα με: αα)
τον αριθμό των ημερών που δικαιούνται να δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα με βάση την άδειά τους και ββ)
με  τα  μέτρα  των πάγκων  που  τους  έχουν  εγκριθεί.  Από  το  ημερήσιο  τέλος  απαλλάσσονται  οι  επαγγελματίες  και  οι
παραγωγοί,  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.

7. Ο επιμερισμός των εσόδων που προκύπτουν από την καταβολή του ημερήσιου τέλους γίνεται ως εξής:
α. Για έσοδα που εισπράττονται από τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας από λαϊκές αγορές αρμοδιότητάς
τους, ποσοστό 60% περιέρχεται στις οικείες Περιφέρειες και ποσοστό 40% στους δήμους.
β. Για έσοδα που εισπράττονται από τους λοιπούς φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών, δηλαδή τους δήμους της λοι-
πής επικράτειας, ποσοστό 75% περιέρχεται σε αυτούς και ποσοστό 25% στην οικεία Περιφέρεια και αποδίδεται το αρ-
γότερο κάθε εξάμηνο, με απόφαση του οικείου δήμου. Το ποσό αυτό εγγράφεται ως έσοδο στους προϋπολογισμούς των
αντίστοιχων Περιφερειών.
8. Στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ όσον αφορά τον αριθμό των αδειών (παραγωγικών και επαγγελματικών), ισχύουν τα παρακάτω,
σύμφωνα  με  στοιχεία  των  υπηρεσιών  του  δήμου  &  κατά  προσέγγιση  και   την  έγκριση  των  σχεδίων  της  Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου .

1.- ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ:
θέσεις για αδειούχους περίπτωσης β:   168
θέσεις για αδειούχους περίπτωσης α:   60
2.- ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΙΩΝΙΑΣ (Συνοικισμού):
θέσεις για αδειούχους περίπτωσης β:   96
θέσεις για αδειούχους περίπτωσης α:   50

3.- ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΟΦΙΚΟΥ
θέσεις για αδειούχους περίπτωσης β:   18
θέσεις για αδειούχους περίπτωσης α:   16

4.- ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ:
θέσεις για αδειούχους περίπτωσης β:   24
θέσεις για αδειούχους περίπτωσης α:   20

5.- ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ:
θέσεις για αδειούχους περίπτωσης β:   48
θέσεις για αδειούχους περίπτωσης α:   18

6.- ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΘΙΚΙΩΝ:
θέσεις για αδειούχους περίπτωσης β:   18
θέσεις για αδειούχους περίπτωσης α:   10

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  Β:    372
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  Α :    174 
ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  :    546,

προτείνεται η έγκριση του καθορισμού  σε ένα (1,00€) ανά τρέχον μέτρο πρόσοψης της θέσης ως ενιαίο ημερήσιο τέλος
που υποχρεούνται να καταβάλουν όλοι οι πωλητές που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές του Δήμου σύμφωνα με την υπ΄
αρίθμ. 289/19-06-2019 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.
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Πιο αναλυτικά τα έσοδα σύμφωνα με τα ανωτέρω  ανέρχονται σε  112.320,00€ ως εξής:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1

Κόρινθος θέσεις τιμή/τμ εκθετήριο ημέρες/έτος ΣΥΝΟΛΟ
θέσεις περ. β 168 1 3 52 26.208,00 
θέσεις περ. α 60 1 6 52 18.720,00 
     44.928,00 
Συνοικισμός      
θέσεις περ. β 96 1 3 52 14.976,00 
θέσεις περ. α 50 1 6 52 15.600,00 
     30.576,00 
Αθίκια      
θέσεις περ. β 18 1 3 52 2.808,00 
θέσεις περ. α 10 1 6 52 3.120,00 
     5.928,00 
Γαλατάκι      
θέσεις περ. β 48 1 3 52 7.488,00 
θέσεις περ. α 18 1 6 52 5.616,00 
     13.104,00 
Σοφικό      
θέσεις περ. β 18 1 3 52 2.808,00 
θέσεις περ. α 16 1 6 52 4.992,00 
     7.800,00 
Χιλιομόδι      
θέσεις περ. β 24 1 3 52 3.744,00 
θέσεις περ. α 20 1 6 52 6.240,00 
     9.984,00 
    ΣΥΝΟΛΟ 112.320,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  (προβλέψεις)  :  112.320,00€ στον κ.α 0122.0002,  1.000,00€  στον κ.α 2119.0002,  20.524,33€
(πρόβλεψη είσπραξης) στον κ.α 3219.0007 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 133.844,33€

Τα έξοδα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ήτοι το ποσοστό του 75% που θα παραμείνει στο Δήμο ανέρχεται σε 100.383,25€
και σύμφωνα με στοιχεία που έχει η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου,  αναφορικά με τα κόστη, τα έξοδα της εν λόγω
υπηρεσίας αναλύονται ως εξής:
1.- Αποδοχές υπαλλήλων :  41.570,00€
2.- Καύσιμα οχημάτων: 22.000,00€
3.- Συντήρηση οχημάτων: 6.850,00€
4.- Ασφάλιστρα οχημάτων: 1.000,00 €
5.- Προμήθεια κάδων απορριμμάτων: 9.400,00 €
6.- Χημικές τουαλέτες 5.000,00€
7.- Μπλοκ καταγραφής:  1.100,00 €
8.- Υλικά (γάντια, σακούλες, καθαριστικά κ.λ.π): 8.200,00€
9. Δαπάνες διαγράμμισης κλπ: 2.600,00€ 
10.- Είδη ατομικής προστασίας υπαλλήλων και γάλα: 2.663,25€
Σύνολο εξόδων : 100.383,25€  (αποτελεί ποσοστό 75% του εισπραττόμενου τέλους). 
Ποσό που αποδίδεται (25%) επί των εισπραττόμενων τελών 33.461,08€
Γενικό σύνολο εξόδων : 133.844,33€

Ο  Πρόεδρος  ακολούθως,  προτείνει  να  εισηγηθεί  η  Οικονομική  Επιτροπή  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Κορινθίων  τον
καθορισμό ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών έτους 2020 και εφεξής,  σύμφωνα με την ανωτέρω
εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών του Δήμου.
Στο σημείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ.Σταυρέλης Νικόλαος και προτείνει να γίνεται η είσπραξη των τελών κάθε φορά που
λειτουργεί η Λαϊκή αγορά από τον αρμόδιο επόπτη υπάλληλο, για την διευκόλυνση των πωλητών.
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων  και
Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, την εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του
άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Κορινθίων  τον  καθορισμό  ημερήσιου  ανταποδοτικού  τέλους  πωλητών  λαϊκών
αγορών έτους 2020 και εφεξής,  όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην από 20-08-2019 εισήγηση του Τμήματος
Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου  στο ιστορικό της παρούσης.

Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος μεταξύ των άλλων πρότεινε την μείωση του τέλους ανά τρέχον μέτρο πρόσοψης της θέσης ως
ημερήσιο τέλος που καταβάλουν όλοι οι πωλητές  που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές του Δήμου  κατά 40%.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και
λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, τις διατάξεις των: 1) άρθρο 25 παρ.12 του Ν.1828/89, 2)
άρθρο  93  παρ.3  του  Ν.3463/06,  3)  το  άρθρο  11  του  Ν.  4623/2019  και  4)  την  υπ’  αριθμ.  414/2019  απόφαση  της
Οικονομικής Επιτροπής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(Μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Νικόλαου Σταυρέλη, 2. Γεωργίας Στριμενοπούλου, 3. Μαρίνου Κονδύλη, 4. Παναγιώτη

Λαμπρινού, 5. Γεώργιου Μουρούτσου, 6. Δημήτριου Μανωλάκη, 7. Μιχαήλ Δόντη και  8. Παρασκευής Τζέκου)   
Ο κ. Χρήστος Μελέτης ήταν εκτός αίθουσας λόγω κωλύματος.

Καθορίζει, ενιαίο ημερήσιο τέλος, ένα (1,00€) ανά τρέχον μέτρο πρόσοψης της θέσης, που υποχρεούνται να καταβάλουν
όλοι οι πωλητές που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές του Δήμου σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 289/19-06-2019 απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.
Σύνολο εσόδων : 133.844,33€  εκ των οποίων 100.383,25€  παραμένουν στον Δήμο  (αποτελεί ποσοστό 75% επί του
εισπραττόμενου τέλους) και ποσό 33.461,08€ που αποδίδεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ( αποτελεί ποσοστό 25%
επί του εισπραττόμενου τέλους).

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α  29 / 469 / 2019

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ             
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ                                                               

                         
                         Ακριβές  Απόσπασμα
                        Κόρινθος  4- 11 -2019
                         Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                            

                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
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