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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/26-06-2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 162/2018
Θέμα 33ο: Καθορισμός ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών του Δήμου Ηράκλειας.
Σήμερα την 26η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ. 6312/2106-2018 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου,
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, στο
Δήμαρχο, στην Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας και στους Προέδρους
των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), αφού σε σύνολο 27 Δημοτικών
Συμβούλων παρόντες ήταν 22.
Συγκεκριμένα, προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα
καλεσμένοι στη συνεδρίαση οι παρακάτω:
1. Νικόλαος Γκόγκας,

Δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, μολονότι
είχαν κληθεί νόμιμα, οι παρακάτω:
1. Απόστολος Μπαλάσκας,

Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου

2. Χρήστος Τσομπανίδης,
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

3. Αναστάσιος Νεολιαντζής, Δημ. Σύμβουλος
4. Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης, Δημ.
Σύμβουλος

2.
3.
4.
5.

5. Ιωάννης Πατσάκας, Δημ. Σύμβουλος
6. Ευγνωσία Συμεωνίδου, Δημ. Σύμβουλος
7. Ελευθέριος Στοΐλας, Δημ. Σύμβουλος
8. Νικόλαος Μουρατίδης, Δημ. Σύμβουλος
9. Αλέξανδρος Γκάλιος, Δημ. Σύμβουλος
10. Αναστάσιος Σβεντζίδης, Δημ. Σύμβουλος
11. Δημήτριος Χαβαλές, Δημ. Σύμβουλος
12. Ιωάννης Αβραμίδης, Δημ. Σύμβουλος
13. Όλγα Στρίκου, Δημ. Σύμβουλος
14. Ανέστης Λαζαρίδης, Δημ. Σύμβουλος
15. Δημήτριος Μαρίγκος, Δημ. Σύμβουλος
16. Ευάγγελος Ευαγγέλου, Δημ. Σύμβουλος
17. Μαρία Γεωργιάδου, Δημοτική Σύμβουλος
18. Άγγελος Σταυρακάρας, Δημ. Σύμβουλος
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Βασίλειος Σαββίδης, Δημ. Σύμβουλος
Νικόλαος Σιδηρόπουλος, Δημ. Σύμβουλος
Κωνσταντίνος Αναστασιάδης, Δημ. Σύμβουλος
Ιωάννα Καραγιοβάννη, Δημ. Σύμβουλος
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19. Σοφία Γογάνη, Δημ. Σύμβουλος
20. Ιωάννης Μαυρουδής, Δημ. Σύμβουλος
21. Χατζίδου Δέσποινα, Δημ. Σύμβουλος
22. Βαφείδης Κωνσταντίνος, Δημ. Σύμβουλος

Ακόμα, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι
παρακάτω:
1. Σταυρούλα Καραφύλλη,

Δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, μολονότι
είχαν κληθεί νόμιμα, οι παρακάτω:
1. Ευαγγελία (Λίτα) Ναλμπάντη,

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Αμμουδιάς

2. Κωνσταντίνος Αυτζής,

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ηράκλειας

2. Αθανασία Βασιλακάκη,

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Γεφυρουδίου

3. Βασίλειος Καμήλαλης,

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Βαλτερού

3. Στυλιανός Κολαξίζης,

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Σκοτούσσας

Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Δασοχωρίου

4. Ιωάννης Μόσχος,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Καρπερής

5. Άγγελος Γκουβεντάρης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Κοίμηση

6. Ζαχαρίας Παπασυμεωνίδης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιθοτόπου

7. Αχιλλέας Παλαμπουΐκης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιμνοχωρίου

8. Ιωάννης Χαβαλές,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Ποντισμένου

9. Δημήτριος Μαχλελής,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Χρυσοχωράφων

10. Δημήτριος Τιτόκης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Μελενικιτσίου

11. Θεοδόσιος Κουμαράς,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Νέας Τυρολόης

12. Πασχάλης Μπαλαμπάνης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Παλαιοκάστρου

13. Μόσχος Παπαδόπουλος,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Ζευγολατιού

14. Θωμάς Δουλγέρης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Καλοκάστρου

15. Σταύρος Κελλίδης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιβαδοχωρίου

16. Χαράλαμπος Τυριακίδης,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Στρυμονικού

17. Μαρία Σιαμπλίδου – Καραγιαννίδου,
Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Χειμάρρου

18. Χρήστος Μιχαηλίδης,
Εκπρόσωπος της Τοπ. Συμβ. Τριάδας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης και η υπάλληλος του
Δήμου κ. Τσαρούχα Ασημένια για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθούν τέσσερα (4) θέματα, τα οποία
δεν γράφτηκαν στην ημερήσια διάταξη.
1. Έγκριση Βεβαιώσεων Παραλαβής Εργασιών.
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2. Έγκριση της υπ΄αρ. 27/2018 μελέτης έργου με τίτλο ¨Κατεδάφιση τμήματος αίθουσας
πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ Βαλτερού και ανέγερση νέου τμήματος ¨ - Εκτέλεση του έργου.
3. Τροποποίηση της υπ΄αρ. 93/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη
σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Ηράκλειας με την επωνυμία «Φορέας Πρόνοιας Δήμου
Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η)».
4. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των με αριθμό 439 και 440 οικοπέδων του Ο.Τ.45
οικοπέδων χαρακτηρισμένα ως ¨Χώρος πολλαπλών Χρήσεων¨ (ΦΕΚ 357/τ. Δ΄/30-41987), της Τ.Κ. Σκοτούσσας της Δ.Ε. Σκοτούσσας του Δήμου Ηράκλειας, στον Δήμο
Ηράκλειας, για κοινωφελείς σκοπούς (υλοποίηση και λειτουργία Παλαίστρας
Παραδοσιακής Πάλης), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1β του άρθρου 4 του
ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66/τ. Α΄/22-3-2012).
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε με το κατεπείγον των θεμάτων.
Μετά τη συζήτηση των έκτακτων θεμάτων προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αναστασιάδης
Κωνσταντίνος, ο οποίος παρέμεινε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.
Μετά τη συζήτηση των έκτακτων θεμάτων αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λαζαρίδης
Ανέστης, ο οποίος επέστρεψε μετά τη συζήτηση του εικοστού δεύτερου (22ου) θέματος.
Μετά τη συζήτηση του δέκατου (10ου) θέματος αποχώρησε η δημοτική σύμβουλος κ. Γογάνη
Σοφία, η οποία δεν επέστρεψε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.
Μετά τη συζήτηση του δέκατου έβδομου (17ου) θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ.
Μαυρουδής Ιωάννης, ο οποίος επέστρεψε μετά τη συζήτηση του τριακοστού (30ου) θέματος και τελικά
αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση του τριακοστού τρίτου (33ου) θέματος.
Κατά τη συζήτηση του εικοστού (20ου) θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μαρίγκος
Δημήτριος, ο οποίος δεν επέστρεψε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.
Κατά τη συζήτηση του εικοστού πρώτου (21ου) θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ.
Σβεντζίδης Αναστάσιος, ο οποίος δεν επέστρεψε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.
Κατά τη συζήτηση του τριακοστού τρίτου (33ου) θέματος αποχώρησε η δημοτική σύμβουλος κ.
Γεωργιάδου Μαρία, η οποία δεν επέστρεψε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.
Μετά τη συζήτηση του τριακοστού όγδοου (38ου) θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ.
Πατσάκας Ιωάννης, ο οποίος δεν επέστρεψε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.
Τέλος, μετά τη συζήτηση των έκτακτων θεμάτων αποχώρησε ο Πρόεδρος του Τοπικού
Συμβουλίου Γεφυρουδίου κ. Αυτζής Κωνσταντίνος, ο οποίος δεν επέστρεψε μέχρι τη λήξη της
συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του τριακοστού τρίτου θέματος
ανέφερε ότι ετέθη υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου η υπ΄αρ. 5893/12-06-2018 εισήγηση
του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017 τεύχος
Α΄) : “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας
και άλλες διατάξεις” :
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
επαγγελματίες πωλητές και καταβάλλεται μηνιαίως είτε σε ειδικά ορισμένο τραπεζικό λογαριασμό είτε
στο ταμείο του φορέα λειτουργίας.
2. Το ύψος του ημερήσιου τέλους καθορίζεται:
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.
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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.
3.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 ή όποια άλλη οικονομική επιβάρυνση για παρεχόμενες από τους
δήμους και τις Περιφέρειες υπηρεσίες, σχετικές με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
5. Το ημερήσιο τέλος 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 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.
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.
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.
7. Με απόφαση των Περιφερειακών Συμβουλίων Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας ή του οικείου
Δημοτικού Συμβουλίου για τη λοιπή επικράτεια, ποσοστό έως 25% από το ημερήσιο τέλος που
περιέρχεται στο φορέα λειτουργίας, μπορεί να προορίζεται για δαπάνες προωθητικών ενεργειών που
αφορούν την προβολή και την ανάδειξη των λαϊκών αγορών μέσα από δράσεις που βασίζονται σε
κοινωνικά κριτήρια και αφορούν στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
Στον Δήμο Ηράκλειας λειτουργούν λαϊκές αγορές στην Ηράκλεια, και στο Στρυμονικό με συνολικό
αριθμό θέσεων 561 χωρίς να παρουσιάζουν πληρότητα.
Ο Δήμος καταβάλλει ετησίως από τα ανταποδοτικά του τέλη για την καθαριότητα συνολικά το
ποσό των 36.700,00€ σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 5855/11-06-2018 έγγραφο του Τμήματος
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας. Για τη διαγράμμιση των θέσεων προβλέπεται
το ποσό των 3.000€. Για τη συντήρηση της δημοτικής αγοράς 15.000€. Για την κάλυψη των πάσης
φύσεως λειτουργικών αναγκών και τη διοικητική υποστήριξη προβλέπεται το ποσό των 26.000€.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνεται το ημερήσιο τέλος να καθοριστεί στο 1,1€/μέτρο
ημερησίως για τη λαϊκή αγορά της Ηράκλειας και 0,60€/μέτρο ημερησίως για τη λαϊκή αγορά του
Στρυμονικού.
Παρακαλείστε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την πρότασή σας προς το Περιφερειακό
Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τον καθορισμό του ημερήσιου τέλους λαϊκών
αγορών του Δήμου Ηράκλειας».
Στη συνέχεια ο κ. Πατούσης Ιερουσαλήμ ανέφερε ότι το τέλος για τη λαϊκή της Ηράκλειας ήταν
1,06€/μέτρο και για του Στρυμονικού 0,57€/μέτρο. Η πρόταση του Δήμου είναι 1,1€/μέτρο για τη λαϊκή
της Ηράκλειας και 0,60€/μέτρο για τη λαϊκή του Στρυμονικού. Οι τελικές τιμές θα καθοριστούν από την
Περιφέρεια που θα λάβει και τη σχετική απόφαση.
Στο σημείο αυτό ο κ. Βαφείδης Κωνσταντίνος είπε ότι στα τέσσερα χρόνια αυτής της Δημοτικής
Αρχής (συμπολίτευση και αντιπολίτευση) πολλές φορές έχει τεθεί από τον ίδιο το θέμα των λαϊκών
αγορών όσον αφορά την οργάνωση, τη στήριξη και τον έλεγχο καθώς και για την αναγκαιότητα ετήσιας
απολογιστικής έκθεσης. Από τα στοιχεία που έχουν δοθεί φαίνεται πως στον Δήμο Ηράκλειας υπάρχουν
επίσημα δύο μόνο λαϊκές αγορές, στην Ηράκλεια και στο Στρυμονικό. Λείπει η Σκοτούσσα. Πρέπει
οπωσδήποτε να προστεθεί και αυτή. Επίσης, τα έξοδα του Δήμου κάθε χρόνο για τις λαϊκές αγορές
ανέχονται συνολικά σε 80.700,00€. Τα έσοδα το 2015 ήταν 20.000,00€, το 2016 14.000,00€, το 2017
5.000,00€ και για το 2018 προϋπολογίστηκαν 20.000,00€. Υπάρχει ελεύθερη πτώση στα έσοδα. Αυτή τη
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στιγμή είναι μάλλον 5.000,00€ - 6.000,00€ τα έσοδα από τις λαϊκές αγορές. Αν διαιρεθεί το ποσό αυτό με
το 1,1€/μέτρο, προκύπτουν 4.500 μέτρα πάγκου λαϊκής αγοράς. Αν διαιρεθούν τα μέτρα αυτά με τον
αριθμό 52 (εβδομάδες/έτος) προκύπτουν 87 μέτρα πάγκου. Αν στη συνέχεια διαιρεθεί ο αριθμός αυτός
με το 4μ/πάγκο, τότε προκύπτει να υπάρχουν κάθε Παρασκευή 22 σεργιά στη λαϊκή. Πρέπει να γίνει μια
ειδική συνεδρίαση για τη λαϊκή αγορά. Είναι θέμα κρίσης και καινούριας εκκίνησης και καινούριας
νοοτροπίας στον Δήμο Ηράκλειας.
Έπειτα, ο κ. Πατούσης Ιερουσαλήμ τόνισε ότι γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια. Είναι κάτι όμορφο
η λαϊκή της Ηράκλειας. Έχει να εισπράξει ο Δήμος 96.000,00€. Καταβάλλεται προσπάθεια για
διακανονισμό καταβολής σε δώδεκα δόσεις. Κάθε χρόνο τα έσοδα είναι 50.000,00€ από τις λαϊκές.
Στο σημείο αυτό ο κ. Δήμαρχος τόνισε ότι συμφωνεί με τον κ. Πατούση Ιερουσαλήμ. Θα πρέπει
να δοθεί έμφαση και στον κοινωνικό χαρακτήρα που έχει η λαϊκή και στα οφέλη της κοινωνίας της
Ηράκλειας και των εκθετών. Είναι δυνατόν να συζητηθεί το θέμα των λαϊκών αγορών ως ξεχωριστό θέμα
σε μία συνεδρίαση αλλά όχι να γίνει ειδική συνεδρίαση για το θέμα αυτό. Τα τελευταία χρόνια γίνεται
τεράστια προσπάθεια και συνεχάρη τους αιρετούς και τον κ. Πατούση Ιερουσαλήμ για αυτό. Ο Δήμος
έχει ήδη εισπράξει 17.000,00€ και μέχρι το τέλος του έτους θα εισπράξει 40.000,00€ - 45.000,00€. Αυτό
είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η οικονομική συγκυρία τόνισε ο Δήμαρχος είναι τραγική. Ο Δήμος στα
πλαίσια της νομιμότητας πρέπει να δείξει ένα κοινωνικό πρόσωπο. Δεν μεταφράζονται όλα σε χρήμα.
Στη συνέχεια ο κ. Βαφείδης Κωνσταντίνος είπε πως έπρεπε να κατατεθούν τα στοιχεία που
αναφέρει ο Δήμαρχος. Έρχεται ένα θέμα για συζήτηση και λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο
χωρίς να αναφέρονται τα έσοδα – έξοδα. Στον προϋπολογισμό για το έτος 2018 υπάρχει το ποσό των
20.865,00€ στον κωδικό για τέλη και δικαιώματα. Αναφέρθηκε από τον Δήμαρχο το ποσό των
17.000,00€ μέχρι σήμερα. Επομένως, πρέπει να γίνει αναμόρφωση. Κλείνοντας ρώτησε αν έχει γίνει
απολογισμός ποτέ για τις λαϊκές αγορές.
Τέλος, ο κ. Ευαγγέλου Ευάγγελος ρώτησε πως οι εκθέτες, οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν
τα φετινά ποσά θα προβούν σε διακανονισμό των παλιών οφειλών και αν υπάρχει δυνατότητα ο Δήμος
να χαρίσει αυτές τις οφειλές.
Μετά από αυτά ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Πρόεδρό του, έλαβε υπόψη την υπ΄αρ. 5893/12-062018 σχετική εισήγηση και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν και μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Προτείνει το ημερήσιο τέλος των λαϊκών αγορών του Δήμου Ηράκλειας να καθοριστεί σε
1,1€/μέτρο ημερησίως για τη λαϊκή αγορά της Ηράκλειας και σε 0,60€/μέτρο ημερησίως για τη
λαϊκή αγορά του Στρυμονικού.
2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βαφείδης Κωνσταντίνος για τους λόγους που ανέφερε
κατά τη συζήτηση του θέματος.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 162/2018.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση στις 21.30
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Δήμαρχος
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Οι Πρόεδροι των
που
του Δημοτικού
του Δημοτικού Συμβουλίου
Τ.Κ
παραβρέθηκε
Συμβουλίου
Κοτσακιαχίδης
Γκόγκας Νικόλαος
Υπογραφές
Υπογραφές
Κλεάνθης
Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 10-07-2018
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γκόγκας Νικόλαος
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