ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΔΒΡΟΤ
ΓΖΚΟ ΓΗΓΤΚΟΣΔΗΥΟΤ
ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ην 6o πξαθηηθό ηεο 22-04-2020 δηα πεξηθνξάο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ.
Απόθαζε αξηζκ.

44/2020

ΘΔΚΑ:«Θαζνξηζκόο εκεξεζίνπ δηθαηώκαηνο ιαϊθώλ αγνξώλ γηα ην έηνο 2020 θαη εθεμήο»
ην Γηδπκφηεηρν ζήκεξα ζηηο 22 Απξηιίνπ εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 12:00 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην
ζπλήιζε ζε δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα, γηα ιφγνπο δηαζθάιηζεο ηεο
δεκφζηαο πγείαο θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 1318/13-03-2020 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ θαη ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Λνκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΘ
55/η.Α΄/11-03-2020) θαζψο θαη ηελ εγθχθιην 40/20930/31-03-2020 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ
θαη ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηεο Π.Λ.Π. (ΦΔΘ 75/η.Α΄/30-03-2020), χζηεξα απφ έγγξαθε
πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πξνο φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, πνπ επηδφζεθε κε αξηζκ. 6/1604-2020 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην
άξζξν 74 ηνπ Λ. 4555/2018 θαη απφ ην άξζξν 177 παξ. 1 πεξ. β ηνπ Λ. 4635/2019 θαη ην άξζξν
184 παξ. 1 ηνπ Λ. 4635/2019. ηελ πξφζθιεζε «δηα πεξηθνξάο» δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα
απνζηαινχλ ειεθηξνληθά νη ζέζεηο ησλ ζπκβνχισλ ζεκεηψλνληαο ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή ηνπο ςήθν
ζην αληίζηνηρν πεδίν επί ηνπ θεηκέλνπ ηεο πξφζθιεζεο θάησ απφ θάζε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,
αθνχ ιάβνπλ ππφςε ηηο ζρεηηθέο εηζεγήζεηο. Πέληε (5) εθ ησλ είθνζη επηά (27) ζπκβνχισλ
εμέθξαζαλ ηε ζέζε ηνπο κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ελλέα (9) ζχκβνπινη εμέθξαζαλ
ηε ζέζε ηνπο κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία ελψ νη ππφινηπνη δέθα ηξεηο (13) ζχκβνπινη δηαηχπσζαλ
ηελ άπνςε ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε «δηά πεξηθνξάο» ζπλεδξίαζε αιιά θαη ηελ ςήθν ηνπο
επί θάζε ζέκαηνο δηα ρεηξφο παξάδνζε ηνπ εληχπνπ ηεο πξφζθιεζεο (ζηα αληίζηνηρα πεδία ηνπ
νπνίνπ ζπκπιεξψζεθε ε ςήθνο ηνπο) ζηε γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
ΠΑΡΟΛΣΔ
1. Κπηιηαθάθεο Παξαζθεπάο
2. Σζηκπαλιηψηεο Δπάγγεινο
3. Γηαγηδίδεο Παλαγηψηεο
4. Γεσξγηάδεο Ιεσλίδαο
5. Γειήκπαιηα Βαζηιηθή
6.Θενδνζίνπ ηπιηαλή
7. Σνθακάλεο Υξήζηνο
8. Σζνιαθίδεο Παξαζθεπάο
9. αξζάθεο Ησάλλεο
10. Θππαξηζζνχδεο Παζράιεο
11.ηαιάθεο Αζαλάζηνο
12. Σζηιίθαο ίκνο
13.Καλάθα Καξία
14.Αξακπαηδή Ιεκνληά
15.Σνιίδεο Ληθφιανο
16.Γνπιάθε Υξπζσάλλα
17.ηακπνιίδνπ Βαζηιηθή
18.Αδακάθεο Παζράιεο
19.Δκκαλνπειίδεο Γεκήηξηνο
20.Εαθεηξνπνχινπ Υξπζή
21.Σδηβάξαο Γεψξγηνο

22.Γεκεηξίνπ Θσλζηαληίλνο
23.Γαηίδεο Αζαλάζηνο
24.θίλδξεο Θεφδσξνο
25. Υαηδεαλδξένπ Παλαγηψηεο
26. Παηζνπξίδεο Παξαζθεπάο
27. ίκνγινπ Αζαλάζηνο
ΑΠΟΛΣΔ
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, ζπκπιήξσζε ηε λφκηκε απαξηία (ζε ζχλνιν αξηζκνχ ζπκβνχισλ 27
ζπκκεηείραλ νη 27), θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ δηα πεξηθνξάο ςεθνθνξία νκφθσλα
ζπκθψλεζαλ γηα ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο ζπλεδξίαζεο φπσο πξνθχπηεη άιισζηε απφ ηελ
δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ.
Γηα ηελ δηά πεξηθνξάο ιήςε απνθάζεσλ, ελεκεξψζεθε, ζπκθψλεζε θαη έιαβε γλψζε ν Γήκαξρνο θ
Υαηδεγηάλλνγινπ Ρσκχινο. Παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. Γεσξγηάδε
Ιεσλίδα θαη ηεο γξακκαηέσο θ. Θαζκίξε νθίαο, ηππηθψο θεξχρζεθε ε ζπλεδξίαζε, μεθίλεζε ε
αλάγλσζε ησλ ζεκάησλ θαη ε θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Γεσξγηάδεο Ιεσλίδαο αλαγηγλψζθνληαο ην 4ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο «Θαζνξηζκόο εκεξεζίνπ δηθαηώκαηνο ιαϊθώλ αγνξώλ γηα ην έηνο 2020
θαη εθεμήο» αλαθέξζεθε ζηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ θ. Σζηκπαλιηψηε Δπάγγεινπ, ε νπνία έρεη σο εμήο:
«Έρνληαο ππφςηλ:
Σν άξζξν 36 ηνπ Λ.4497/17 (ΦΔΘ 171/13-11-2017 ηεύρνο Α΄):
1. Οη πξνζεξρφκελνη ζηηο ιατθέο αγνξέο ηεο ρψξαο, θάηνρνη επαγγεικαηηθψλ ή παξαγσγηθψλ
αδεηψλ, ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ εκεξήζην αληαπνδνηηθφ ηέινο ζηνπο θνξείο ιεηηνπξγίαο
απηψλ, ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ πάζεο θχζεσο ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ, ηε
δηνηθεηηθή ηνπο ππνζηήξημε, ηελ εμαζθάιηζε ηειεπηθνηλσληαθψλ κέζσλ, ηε δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ
δεκφζηαο πγείαο, ηε θχιαμε ησλ ρψξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ, ηνλ εθζπγρξνληζκφ, ηε
βειηίσζε απηψλ, θαζψο θαη ηελ πξνβνιή ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζπιινγηθά φξγαλα ησλ πσιεηψλ
ζε απηέο. Σν χςνο ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο θαζνξίδεηαη αλά ηξέρνλ κέηξν εθζεηεξίνπ αλά εκέξα, είλαη
θνηλφ γηα παξαγσγνχο θαη επαγγεικαηίεο πσιεηέο θαη θαηαβάιιεηαη κεληαίσο είηε ζε εηδηθά νξηζκέλν
ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ είηε ζην ηακείν ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο.
2. Σν χςνο ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο θαζνξίδεηαη:
α. Γηα ηηο ιατθέο αγνξέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ηεο Κεηξνπνιηηηθήο Δλφηεηαο
Θεζζαινλίθεο, κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο
νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη ηεο νηθείαο Δπηηξνπήο Ιατθψλ Αγνξψλ.
β. Γηα ηηο ιατθέο αγνξέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ ππφινηπε ρψξα, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ νηθείνπ
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ, θαηφπηλ πξφηαζεο ησλ θνξέσλ ιεηηνπξγίαο, ησλ νηθείσλ Δπηηξνπψλ
Ιατθψλ Αγνξψλ θαη ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηα επί ησλ ιατθψλ
αγνξψλ. Ζ αλσηέξσ απφθαζε κπνξεί λα θαζνξίδεη δηαθνξεηηθφ χςνο εκεξήζηνπ ηέινπο γηα θάζε
θνξέα ιεηηνπξγίαο (δήκν), πξέπεη φκσο λα εμαζθαιίδεηαη κία ζρεηηθή νκνηνκνξθία ζε θάζε
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα. Γηα ην ιφγν απηφλ ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ην χςνο ηνπ κέγηζηνπ
εγθεθξηκέλνπ εκεξήζηνπ ηέινπο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη θαηά 50% ην αληίζηνηρν ειάρηζην
εγθεθξηκέλν ηέινο.
Οη πξνηάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ πξέπεη λα είλαη επαξθψο αηηηνινγεκέλεο ζε θνζηνινγηθή
βάζε θαη ζπζρεηηζκέλεο κε ηελ αληαπνδνηηθή ιεηηνπξγία πνπ επηηειείηαη απφ θάζε εκπιεθφκελν
θνξέα, φπσο θαζαξηφηεηα, δηαγξάκκηζε, ζπλζήθεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο, δηνηθεηηθφ θφζηνο.
Θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηε δηαδηθαζία θαηαβνιήο θαη είζπξαμεο ξπζκίδεηαη ζηνλ Θαλνληζκφ
Ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο.
3. Οη ππφρξενη θαηαβνιήο ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο ζηνπο θνξείο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ
απαιιάζζνληαη απφ ην ηέινο ππέξ δήκσλ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπβ.δ. 24-9/20.10.1958 (Α΄ 171) γηα ηελ
θαζαξηφηεηα θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ ησλ ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο ιατθέο
αγνξέο θαη απφ ην ηέινο γηα ηε ρξήζε ησλ ρψξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ ηεο παξ. 9 ηνπ
άξζξνπ 13 ηνπ β.δ. 24-9/20.10.1958 ή φπνηα άιιε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα παξερφκελεο απφ
ηνπο δήκνπο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο ππεξεζίεο, ζρεηηθέο κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ιατθψλ αγνξψλ.
4. Ζ κε θαηαβνιή ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο απφ ππφρξεν γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ησλ δχν (2)
κελψλ, γηα ηνπο νπνίνπο κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ άδεηά ηνπ είλαη ππφρξενο, ζπλεπάγεηαη ηελ
αλαζηνιή ηζρχνο ηεο άδεηαο γηα ηηο ιατθέο αγνξέο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη θαηαβιεζεί ην ηέινο. Ο
θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιατθήο αγνξάο δηαπηζηψλεη ηελ αλαζηνιή κε απφθαζή ηνπ
πνπ θνηλνπνηείηαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ άξζξσλ 8 θαη 18. ε πεξίπησζε κεηαγελέζηεξεο
εμφθιεζεο ή ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ ε αλαζηνιή αίξεηαη θαη εθδίδεηαη ζρεηηθή δηαπηζησηηθή απφθαζε
ηνπ νηθείνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο.

5. Σν εκεξήζην ηέινο θαηαβάιιεηαη σο εμήο:
α. Οη παξαγσγνί πσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο
αλάινγα: αα) κε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ πξνζέξρνληαη ζηηο ιατθέο αγνξέο θαη ββ) κε ην κήθνο
(ζε κέηξα) ησλ εθζεηεξίσλ (πάγθσλ) πνπ ηνπο έρνπλ εγθξηζεί. Σν εκεξήζην ηέινο θαηαβάιιεηαη αλά
κήλα θαη αθνξά ηα αλαινγνχληα εκεξήζηα ηέιε θαηά ην κήλα απηφ. Σν χςνο ηνπ αλά κήλα
εκεξήζηνπ ηέινπο πνπ θαηαβάιιεη ν παξαγσγφο πσιεηήο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην 80%
ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο πνπ αλαινγεί ζηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ, πνπ κε βάζε ηε ζρεηηθή άδεηα,
δηθαηνχληαη νη παξαγσγνί πσιεηέο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη θάζε εκεξνινγηαθφ κήλα. Αλ ν
παξαγσγφο πσιεηήο απνπζηάδεη πεξηζηαζηαθά γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, νθείιεη λα ελεκεξψζεη
εγγξάθσο κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο ηειενκνηνηππία, ηαρπδξνκείν, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν,
ην θνξέα ιεηηνπξγίαο γηα ηελ απνπζία ηνπ, πξηλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο ιατθήο αγνξάο. Αλ
δηαπηζησζεί φηη, παξά ηε δήισζε απνπζίαο ηνπ, ν παξαγσγφο πσιεηήο πξνζήιζε ζηε ιατθή αγνξά,
ηφηε επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ πξφζηηκν ίζν κε ην εηθνζαπιάζην ηνπ αληίζηνηρνπ εκεξήζηνπ
δηθαηψκαηνο. ε πεξηπηψζεηο θπζηθήο ή άιιεο θαηαζηξνθήο ηεο παξαγσγήο ηνπο, νη παξαγσγνί
πσιεηέο νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ην θνξέα ιεηηνπξγίαο γηα ηε δηάξθεηα θαη ην ιφγν ηεο απνπζίαο
ηνπο απφ ηηο ιατθέο αγνξέο θαη λα δεηήζνπλ ηελ απαιιαγή ηνπο απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ εκεξήζηνπ
ηέινπο. Γηα ην αίηεκα απηφ ηνπ παξαγσγνχ - πσιεηή γλσκνδνηεί ε Δπηηξνπή Ιατθψλ Αγνξψλ. ηηο
πεξηπηψζεηο απηέο ν παξαγσγφο πσιεηήο δελ ράλεη ηε ζέζε ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ
άξζξνπ 32.
β. Οη επαγγεικαηίεο πσιεηέο ησλ ιατθψλ αγνξψλ ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ εκεξήζηνπ
ηέινπο αλάινγα κε: αα) ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ δηθαηνχληαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη θάζε
εκεξνινγηαθφ κήλα κε βάζε ηελ άδεηά ηνπο θαη ββ) κε ηα κέηξα ησλ πάγθσλ πνπ ηνπο έρνπλ
εγθξηζεί. Απφ ην εκεξήζην ηέινο απαιιάζζνληαη νη επαγγεικαηίεο θαη νη παξαγσγνί, νη νπνίνη δελ
πξνζέξρνληαη ζηηο ιατθέο αγνξέο, ιφγσ αληθαλφηεηαο πξνο εξγαζία, ε νπνία δηαξθεί πεξηζζφηεξν
απφ έλα (1) κήλα θαη βεβαηψλεηαη απφ ηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο.
6. Ο επηκεξηζκφο ησλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο γίλεηαη σο
εμήο:
α. Γηα έζνδα πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηηο Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο θαη Θεληξηθήο Καθεδνλίαο απφ ιατθέο
αγνξέο αξκνδηφηεηάο ηνπο, πνζνζηφ 60% πεξηέξρεηαη ζηηο νηθείεο Πεξηθέξεηεο θαη πνζνζηφ 40%
ζηνπο δήκνπο, ζηα γεσγξαθηθά φξηα ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ ιατθέο αγνξέο, κε εγγξαθή ζηνπο
πξνυπνινγηζκνχο ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε
ιεηηνπξγία ησλ ιατθψλ αγνξψλ, ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθψλ επηθνηλσλίαο ησλ ππεξεζηψλ ειέγρνπ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο. Ζ απφδνζε
ηνπ πνζνχ πνπ πεξηέξρεηαη ζηνπο δήκνπο, γίλεηαη ην αξγφηεξν θάζε εμάκελν κε ζπληειεζηέο
θαηαλνκήο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ πσιεηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζηηο ιατθέο αγνξέο θάζε δήκνπ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο. Οη ζπληειεζηέο
θαηαλνκήο νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε, ε νπνία εθδίδεηαη κέρξη ην ηέινο
Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο. Σν ελ ιφγσ πνζφ είλαη ην κνλαδηθφ αληαπνδνηηθφ ηέινο πξνο ηνπο δήκνπο
γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ιατθψλ αγνξψλ ζηνπο ρψξνπο απηψλ κε ηε κνξθή ηειψλ θαζαξηφηεηαο,
ηειψλ θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ θαη ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. ην πνζνζηφ απηφ δελ
ππνινγίδεηαη ην αλαινγνχλ ραξηφζεκν, ην νπνίν είλαη εληαίν γηα φιε ηε ρψξα.
β. Γηα έζνδα πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηνπο ινηπνχο θνξείο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ, δειαδή
ηνπο δήκνπο ηεο ινηπήο επηθξάηεηαο, πνζνζηφ 75% πεξηέξρεηαη ζε απηνχο θαη πνζνζηφ 25% ζηελ
νηθεία Πεξηθέξεηα θαη απνδίδεηαη ην αξγφηεξν θάζε εμάκελν, κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ δήκνπ. Σν
πνζφ απηφ εγγξάθεηαη σο έζνδν ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ αληίζηνηρσλ Πεξηθεξεηψλ.
7. Κε απφθαζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ Αηηηθήο θαη Θεληξηθήο Καθεδνλίαο ή ηνπ νηθείνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ινηπή επηθξάηεηα, πνζνζηφ έσο 25% απφ ην εκεξήζην ηέινο πνπ
πεξηέξρεηαη ζην θνξέα ιεηηνπξγίαο, κπνξεί λα πξννξίδεηαη γηα δαπάλεο πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ
αθνξνχλ ηελ πξνβνιή θαη ηελ αλάδεημε ησλ ιατθψλ αγνξψλ κέζα απφ δξάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε
θνηλσληθά θξηηήξηα θαη αθνξνχλ ζηήξημε εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ.
8. Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ δεπηεξνβάζκησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ (νκνζπνλδίεο) ησλ πσιεηψλ
ιατθψλ αγνξψλ, πέξαλ ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο, ζπλεηζπξάηηεηαη θαη ζπλδξνκή ππέξ ησλ νξγάλσλ
απηψλ. Σν πνζφ ηεο ζπλδξνκήο δελ απνηειεί δεκφζην έζνδν ή αληαπνδνηηθφ ηέινο ή έζνδν ηνπ
θνξέα ιεηηνπξγίαο, δελ απνηειεί θιάζκα θαη εηζπξάηηεηαη πέξαλ ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο. Ζ απφδνζή
ηνπ ζηηο δηθαηνχρεο νξγαλψζεηο γίλεηαη κε ζεβαζκφ ζηελ αλεμαξηεζία ηνπο απφ ηνπο θνξείο
ιεηηνπξγίαο. Έσο ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ Γεθεκβξίνπ, εθάζηνπ έηνπο, κε ηζρχ ην επφκελν έηνο, νη
ελδηαθεξφκελεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, θαηαζέηνπλ ζηνπο θνξείο
ιεηηνπξγίαο αίηεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε
απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο νξγάλσζεο γηα ην χςνο ηεο
ζπλδξνκήο, ν θαηάινγνο ησλ πξσηνβάζκησλ θνξέσλ – κειψλ ηνπο θαη νη ιατθέο αγνξέο ζηηο νπνίεο

δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα πξσηνβάζκηα απηά φξγαλα. Σν πνζφ ηεο ζπλδξνκήο, πνπ εηζπξάηηεηαη κε ηε
δηαδηθαζία ηεο παξνχζαο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ εκεξήζηνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο.
Οη πσιεηέο πνπ δελ είλαη κέιε πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ ησλ νκνζπνλδηψλ, κε αίηεζή ηνπο ζην
θνξέα ιεηηνπξγίαο, απαιιάζζνληαη απφ ηελ θαηαβνιή ηεο ζπλδξνκήο απηήο.
-Κε ηελ ππ’ αξηζκ.220/2017 απφθαζή ηνπ Γ κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθε γηα ηα έηε 2018 θαη 2019 ε
επηβνιή ηνπ εκεξήζηνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο πνπ ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ νη επαγγεικαηίεο
πσιεηέο θαη παξαγσγνί πνπ πξνζέξρνληαη ζηνπο ρψξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ αλάινγα κε ην ρψξν πνπ θαηαιακβάλνπλ λνκίκσο, σο
εμήο :
Α) ε 0,25 € επξώ / κέηξν.
Σν χςνο ηνπ αλσηέξσ εκεξήζηνπ ηέινπο λα θαζνξίδεηαη µε γλψκνλα ηηο πάζεο θχζεσο ιεηηνπξγηθέο
αλάγθεο γηα ηε δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ δεκφζηαο πγείαο, ηε θχιαμε ησλ ρψξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ
ιατθψλ αγνξψλ, ηνλ εθζπγρξνληζκφ, ηε βειηίσζε θαη ηελ πξνβνιή απηψλ.
Β) i) Οη επαγγεικαηίεο πσιεηέο ησλ ιατθψλ αγνξψλ λα ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ εκεξήζηνπ
ηέινπο αλάινγα µε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ, µε βάζε ηε ζρεηηθή άδεηα, δηθαηνχληαη λα
δξαζηεξηνπνηνχληαη θάζε εκεξνινγηαθφ µκήλα.
1. Οη παξαγσγνί πνπ θαηέρνπλ άδεηα πξνζέιεπζεο ζηηο ιατθέο αγνξέο λα ππνρξενχληαη ζηελ
θαηαβνιή ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο κφλνλ γηα φζεο εκέξεο πξνζέξρνληαη ζε απηέο.
2. Απφ ην εκεξήζην ηέινο λα απαιιάζζνληαη νη επαγγεικαηίεο πσιεηέο, νη νπνίνη δελ πξνζέξρνληαη
ζηηο ιατθέο αγνξέο, ιφγσ αληθαλφηεηαο πξνο εξγαζία, ε νπνία δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ έλαλ (1)
µκήλα θαη βεβαηψλεηαη απφ ηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο.
Γ) Οη επαγγεικαηίεο πσιεηέο λα θαηαβάιινπλ ην εκεξήζην ηέινο, ππνρξεσηηθά θάζε κήλα, εθ’
άπαμ, µε ηελ θαηάζεζε ηνπ ζπλνιηθνχ κεληαίνπ πνζνχ ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ∆ήµνπ θαη µε
παξάιιειε ππνρξέσζή ηνπο φπσο, ακέζσο µεηά ηελ θαηαβνιή απηή, ελεκεξψλνπλ ηελ Τπεξεζία
ηνπ ∆ήµνπ πνπ έρεη αξκνδηφηεηα επί ζεκάησλ Ιατθψλ Αγνξψλ, είηε πξνζθνκίδνληαο ζηελ Τπεξεζία
ην ηξαπεδηθφ απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ηνπ πνζνχ, είηε απνζηέιινληαο απηφ ζηελ Τπεξεζία
ηαρπδξνκηθά µε ζπζηεκέλε επηζηνιή.
∆) Οη πσιεηέο (παξαγσγνί θαη ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη αλαγλσξηζκέλεο νκάδεο παξαγσγψλ)
λα θαηαβάιινπλ ην ηέινο θαηά ηε ρνξήγεζε ή αλαλέσζε ηεο άδεηάο ηνπο ή θαηά ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο γηα ζπµµεηνρή ηνπο ζε Ιατθέο Αγνξέο γηα ηφζεο πξνζειεχζεηο ζηηο Ιατθέο Αγνξέο, φζεο νη
ίδηνη ζα δειψλνπλ µε θαηάζεζε αλά µήλα ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ∆ήµνπ.
ηελ πεξίπησζε πνπ γηα δηαθνξεηηθέο εκέξεο ηεο εβδνµάδαο, επηιέγνπλ λα δηαζέηνπλ ηα πξντφληα
ηνπο ζε Ιατθέο Αγνξέο αξµνδηφηεηαο άιισλ ∆ήµσλ, δηαθνξεηηθψλ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ή δηαµνλήο
ηνπο, θαηαβάιινπλ ην αλαινγνχλ εµεξήζην ηέινο, ζηελ αξµφδηα Τπεξεζία, γηα ηφζεο πξνζειεχζεηο,
φζεο νη ίδηνη δειψλνπλ.
Σν πνζφ πνπ ζα θαηαβάιινπλ λα ηζνχηαη µε «Ζκέξεο εβδνκάδαο πνπ έρνπλ επηιέμεη Ιατθέο Αγνξέο
ηνπ ∆ήµνπ x 4 εβδνµάδεο x χςνο εµεξεζίνπ ηέινπο»
H θαηαβνιή ησλ πνζψλ ηνπ εµεξεζίνπ ηέινπο, λα πηζηνπνηείηαη µέζσ δηπινηχπνπ απφδεημεο
είζπξαμεο, πνπ εθδίδεη ε Τπεξεζία ηνπ ∆ήµνπ, πνπ είλαη αξµφδηα επί ζεµάησλ Ιατθψλ Αγνξψλ.
Δπίζεο ε Τπεξεζία απηή, µε επζχλε ηεο, θαηαζέηεη ζηνλ Σξαπεδηθφ ινγαξηαζµφ ηνπ ∆ήµνπ ηα
ρξεµαηηθά πνζά πνπ εηζπξάηηεη απφ ηνπο σο άλσ ππφρξενπο, φζνλ αθνξά ην εκεξήζην ηέινο.
Δ) Ζ θαηαβνιή ηνπ εµεξήζηνπ ηέινπο λα γίλεηαη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζµφ ηνπ ∆ήµνπ ∆ηδπµνηείρνπ
πνπ δηαηεξεί ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο.
Σ) Οη παξαγσγνί πσιεηέο Ιατθψλ Αγνξψλ θαη νη εθπξφζσπνη ησλ πλ/θψλ Οξγαλψζεσλ θαη ησλ
Αλαγλσξηζµέλσλ Οµάδσλ Παξαγσγψλ, θαηά ηε ρνξήγεζε ή αλαλέσζε ηεο άδεηάο ηνπ ή θαηά ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπµµεηνρήο ζε Ιατθέο Αγνξέο, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζµέλνη µε ηε δηπιφηππε
απφδεημε είζπξαμεο εµεξεζίνπ ηέινπο
Ε) Ζ µε θαηαβνιή ηνπ εµεξήζηνπ ηέινπο απφ ππφρξεν γηα ρξνληθφ δηάζηεµα πέξαλ ησλ δχν (2)
µελψλ, ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε αλαζηνιή ηζρχνο ηεο άδεηαο ε νπνία δηαπηζηψλεηαη µε απφθαζε
ηνπ ∆εµνηηθνχ πµβνπιίνπ. ε πεξίπησζε µεηαγελέζηεξεο εμφθιεζεο ησλ νθεηιψλ ε αλαζηνιή
αίξεηαη αµέζσο απηνδίθαηα.
Ζ) Σν αλσηέξσ πνζφ απνηειεί ην µνλαδηθφ αληαπνδνηηθφ ηέινο πξνο ην ∆ήµν γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ
ιατθψλ αγνξψλ ζηνπο ρψξνπο απηνχ µε ηε µνξθή ηειψλ θαζαξηφηεηαο, ηειψλ θαηάιεςεο
πεδνδξνµίνπ θαη ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Σν πνζφ απηφ θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 40% ηνπ
εηζπξαηηφµελνπ εµεξήζηνπ ηέινπο.
Θ) Οη ππφρξενη θαηαβνιήο ηνπ εµεξήζηνπ ηέινπο απαιιάζζνληαη απφ ην ηέινο ππέξ δήµσλ ηνπ
άξζξνπ 21 ηνπ β.δ. 249/20.10.1958 (Α'171) γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη απνθνµηδή ησλ απνξξηµµάησλ
ησλ ρψξσλ πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη απφ ηηο ιατθέο αγνξέο θαη απφ ην ηέινο γηα ηε ρξήζε ησλ ρψξσλ
ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ β.δ. 24-9/20.10.1958 (Α'171).
Η) Σν θαζνξηδφµελν, σο άλσ, εµεξήζην ηέινο δηαηίζεηαη ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηελ παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 7 ηνπ λ.4264/14, φπσο ηζρχεη.

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ππ' αξηζκ. 8/16-3-2020 απφθαζε ηεο απνθάζηζε νκφθσλα θαη
εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εκεξήζηνπ
δηθαηψκαηνο πσιεηψλ ιατθψλ αγνξψλ γηα ην έηνο 2020 θαη εθεμήο λα θαζνξηζηεί ζην 0,25 €
επξώ / µέηξν..
Δπίζεο λα επηζεκάλσ φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 2 ηνπ Λ. 3463/2006
¨Οη θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ....ιακβάλνληαη απφ ηα δεκνηηθά ή θνηλνηηθά ζπκβνχιηα κε ηελ απφιπηε
πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπο...¨. Παξαθαιψ λα απνθαζίζεηε ζρεηηθά.»
Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο πξνέθπςε απφ ηελ θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζηελ δηά πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Λ. 3852/2010 νκόθωλα
Απνθαζίδεη
Θαζνξίδεη γηα ην έηνο 2020 θαη εθεμήο ηελ επηβνιή ηνπ εκεξήζηνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο πνπ
ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ νη επαγγεικαηίεο πσιεηέο θαη παξαγσγνί πνπ πξνζέξρνληαη ζηνπο
ρψξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ Ιατθψλ Αγνξψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ
Γηδπκνηείρνπ αλάινγα κε ην ρψξν πνπ θαηαιακβάλνπλ λνκίκσο, σο εμήο :
Α) ε 0,25 € επξώ / κέηξν.
Σν χςνο ηνπ αλσηέξσ εκεξήζηνπ ηέινπο λα θαζνξίδεηαη κε γλψκνλα ηηο πάζεο θχζεσο ιεηηνπξγηθέο
αλάγθεο γηα ηε δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ δεκφζηαο πγείαο, ηε θχιαμε ησλ ρψξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ
ιατθψλ αγνξψλ, ηνλ εθζπγρξνληζκφ, ηε βειηίσζε θαη ηελ πξνβνιή απηψλ.
Β) i) Οη επαγγειµαηίεο πσιεηέο ησλ ιατθψλ αγνξψλ λα ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ εµεξήζηνπ
ηέινπο αλάινγα µε ηνλ αξηζµφ ησλ εµεξψλ πνπ, µε βάζε ηε ζρεηηθή άδεηα, δηθαηνχληαη λα
δξαζηεξηνπνηνχληαη θάζε εµεξνινγηαθφ µήλα.
1. Οη παξαγσγνί πνπ θαηέρνπλ άδεηα πξνζέιεπζεο ζηηο ιατθέο αγνξέο λα ππνρξενχληαη ζηελ
θαηαβνιή ηνπ εµεξήζηνπ ηέινπο µφλνλ γηα φζεο εµέξεο πξνζέξρνληαη ζε απηέο.
2. Απφ ην εµεξήζην ηέινο λα απαιιάζζνληαη νη επαγγειµαηίεο πσιεηέο, νη νπνίνη δελ πξνζέξρνληαη
ζηηο ιατθέο αγνξέο, ιφγσ αληθαλφηεηαο πξνο εξγαζία, ε νπνία δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ έλαλ (1)
µήλα θαη βεβαηψλεηαη απφ ηνλ αξµφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο.
Γ) Οη επαγγειµαηίεο πσιεηέο λα θαηαβάιινπλ ην εµεξήζην ηέινο, ππνρξεσηηθά θάζε µήλα, εθ’ άπαμ,
µε ηελ θαηάζεζε ηνπ ζπλνιηθνχ µεληαίνπ πνζνχ ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζµφ ηνπ ∆ήµνπ θαη µε
παξάιιειε ππνρξέσζή ηνπο φπσο, αµέζσο µεηά ηελ θαηαβνιή απηή, ελεµεξψλνπλ ηελ Τπεξεζία
ηνπ ∆ήµνπ πνπ έρεη αξµνδηφηεηα επί ζεµάησλ Ιατθψλ Αγνξψλ, είηε πξνζθνµίδνληαο ζηελ Τπεξεζία
ην ηξαπεδηθφ απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ηνπ πνζνχ, είηε απνζηέιινληαο απηφ ζηελ Τπεξεζία
ηαρπδξνµηθά µε ζπζηεµέλε επηζηνιή.
∆) Οη πσιεηέο (παξαγσγνί θαη ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη αλαγλσξηζµέλεο νµάδεο παξαγσγψλ)
λα θαηαβάιινπλ ην ηέινο θαηά ηε ρνξήγεζε ή αλαλέσζε ηεο άδεηάο ηνπο ή θαηά ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο γηα ζπµµεηνρή ηνπο ζε Ιατθέο Αγνξέο γηα ηφζεο πξνζειεχζεηο ζηηο Ιατθέο Αγνξέο, φζεο νη
ίδηνη ζα δειψλνπλ µε θαηάζεζε αλά µήλα ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζµφ ηνπ ∆ήµνπ.
ηελ πεξίπησζε πνπ γηα δηαθνξεηηθέο εµέξεο ηεο εβδνµάδαο, επηιέγνπλ λα δηαζέηνπλ ηα πξντφληα
ηνπο ζε Ιατθέο Αγνξέο αξµνδηφηεηαο άιισλ ∆ήµσλ, δηαθνξεηηθψλ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ή δηαµνλήο
ηνπο, θαηαβάιινπλ ην αλαινγνχλ εµεξήζην ηέινο, ζηελ αξµφδηα Τπεξεζία, γηα ηφζεο πξνζειεχζεηο,
φζεο νη ίδηνη δειψλνπλ.
Σν πνζφ πνπ ζα θαηαβάιινπλ λα ηζνχηαη µε «Ζκέξεο εβδνκάδαο πνπ έρνπλ επηιέμεη Ιατθέο Αγνξέο
ηνπ ∆ήµνπ x 4 εβδνµάδεο x χςνο εµεξεζίνπ ηέινπο»
H θαηαβνιή ησλ πνζψλ ηνπ εµεξεζίνπ ηέινπο, λα πηζηνπνηείηαη µέζσ δηπινηχπνπ απφδεημεο
είζπξαμεο, πνπ εθδίδεη ε Τπεξεζία ηνπ ∆ήµνπ, πνπ είλαη αξµφδηα επί ζεµάησλ Ιατθψλ Αγνξψλ.
Δπίζεο ε Τπεξεζία απηή, µε επζχλε ηεο, θαηαζέηεη ζηνλ Σξαπεδηθφ ινγαξηαζµφ ηνπ ∆ήµνπ ηα
ρξεµαηηθά πνζά πνπ εηζπξάηηεη απφ ηνπο σο άλσ ππφρξενπο, φζνλ αθνξά ην εκεξήζην ηέινο.
Δ) Ζ θαηαβνιή ηνπ εµεξήζηνπ ηέινπο λα γίλεηαη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζµφ ηνπ ∆ήµνπ ∆ηδπµνηείρνπ
πνπ δηαηεξεί ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο.
Σ) Οη παξαγσγνί πσιεηέο Ιατθψλ Αγνξψλ θαη νη εθπξφζσπνη ησλ πλ/θψλ Οξγαλψζεσλ θαη ησλ
Αλαγλσξηζµέλσλ Οµάδσλ Παξαγσγψλ, θαηά ηε ρνξήγεζε ή αλαλέσζε ηεο άδεηάο ηνπ ή θαηά ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπµµεηνρήο ζε Ιατθέο Αγνξέο, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζµέλνη µε ηε δηπιφηππε
απφδεημε είζπξαμεο εµεξεζίνπ ηέινπο
Ε) Ζ µε θαηαβνιή ηνπ εµεξήζηνπ ηέινπο απφ ππφρξεν γηα ρξνληθφ δηάζηεµα πέξαλ ησλ δχν (2)
µελψλ, ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε αλαζηνιή ηζρχνο ηεο άδεηαο ε νπνία δηαπηζηψλεηαη µε απφθαζε
ηνπ ∆εµνηηθνχ πµβνπιίνπ. ε πεξίπησζε µεηαγελέζηεξεο εμφθιεζεο ησλ νθεηιψλ ε αλαζηνιή
αίξεηαη αµέζσο απηνδίθαηα.
Ζ) Σν αλσηέξσ πνζφ απνηειεί ην µνλαδηθφ αληαπνδνηηθφ ηέινο πξνο ην ∆ήµν γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ
ιατθψλ αγνξψλ ζηνπο ρψξνπο απηνχ µε ηε µνξθή ηειψλ θαζαξηφηεηαο, ηειψλ θαηάιεςεο

πεδνδξνµίνπ θαη ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Σν πνζφ απηφ θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 40% ηνπ
εηζπξαηηφµελνπ εµεξήζηνπ ηέινπο.
Θ) Οη ππφρξενη θαηαβνιήο ηνπ εµεξήζηνπ ηέινπο απαιιάζζνληαη απφ ην ηέινο ππέξ δήµσλ ηνπ
άξζξνπ 21 ηνπ β.δ. 249/20.10.1958 (Α'171) γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη απνθνµηδή ησλ απνξξηµµάησλ
ησλ ρψξσλ πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη απφ ηηο ιατθέο αγνξέο θαη απφ ην ηέινο γηα ηε ρξήζε ησλ ρψξσλ
ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ β.δ. 24-9/20.10.1958 (Α'171).
Η) Σν θαζνξηδφµελν, σο άλσ, εµεξήζην ηέινο δηαηίζεηαη ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηελ παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 7 ηνπ λ.4264/14, φπσο ηζρχεη.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 44/2020
Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπληάρζεθε ην παξαπάλσ πξαθηηθφ, πνπ ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο Πξνεδξεχσλ
Ο Γήκαξρνο
Σα Κέιε
Αθνινπζνχλ
ππνγξαθέο
σζηφ απφζπαζκα
Ο Γήκαξρνο Γηδπκνηείρνπ
Κ.Α.Γ.
ΣΗΚΠΑΛΙΗΩΣΖ ΔΤΑΓΓΔΙΟ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΔΒΡΟΤ
ΓΖΚΟ ΓΗΓΤΚΟΣΔΗΥΟΤ
Σαρ. Γηεχζπλζε: Βαζ. Γεσξγίνπ 1
68300 Γηδπκφηεηρν
Πιεξνθνξίεο: . Θαζκίξε
Σειέθσλν: 2553350631
FAX: 2553024424
Δ-MAIL:s.kasmiri@didymoteicho.gr

Γηδπκόηεηρν, 24-04-2020
Αξηζ. Πξωη.: 2504

ΠΡΟ: Σελ Aπνθεληξωκέλε Γηνίθεζε
Καθεδνλίαο – Θξάθεο
Σκήκα Γηνηθεηηθό - Οηθνλνκηθό
Κάξθνπ Κπόηζαξε 6
681 00 Αιεμαλδξνύπνιε

ΘΔΚΑ : Απνζηνιή ηεο αξηζκ. 44/2020 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
αο απνζηέιινπκε θπξσκέλν απόζπαζκα πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο δηα πεξηθνξάο ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 22-04-2020 ζπλεδξίαζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 44/2020 απφθαζή
ηνπ ζρεηηθά κε: «Θαζνξηζκόο εκεξεζίνπ δηθαηώκαηνο ιαϊθώλ αγνξώλ γηα ην έηνο 2020
θαη εθεμήο»

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΓΗΓΤΚΟΣΔΗΥΟΤ
Κ.Α.Γ.

ΣΗΚΠΑΛΙΗΩΣΖ ΔΤΑΓΓΔΙΟ
Θνηλνπνηείηαη:
1.- Σκήκα Δζόδωλ, Πεξηνπζίαο θαη Σακείνπ
2.- Σκήκα Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο
3.- Σνπηθή Θνηλόηεηα Κεηαμάδωλ
4.- Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ

