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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 
                ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

Α ρ ι θ.  Σ σ ν ε δ ρ ί α ζ η ς: 8/27-4-2021  

 

Αριθ. Αποθ:74/2021 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 8
ης

 ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού Σσμβοσλίοσ 

 
ΘΕΜΑ 11

ο
  Λήυη απόθαζης για μείφζη ηελών λαχκών αγορών λόγφ αναζηολής λειηοσργίας  

                          ηφν ανηίζηοιτφν επαγγελμαηιών και παραγφγών για ηο διάζηημα Νοεμβρίοσ  2020- 

                         Μαρηίοσ 2021. 

 

    ην ηδεξόθαζηξν , ζήκεξα ηελ 27ε ηνπ κελόο Απξηιίνπ, ηνπ έηνπο 2021 , εκέξα 

Λεγάιε Σξίηε    θαη ώξα 19:00 ην Δεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Δήκνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 

ζπλεδξίαζε κε ηειεδηάζθεςε, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση: 2925/22-4-2021  

έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ, ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο ηνπ 

Δεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη ζηνλ θ.  Δήκαξρν θαη δεκνζηεύζεθε ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ  Μ.3852/2010 (ΦΕΙ Α' 87). 

Η ζπλεδξίαζε δηαθόπεθε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ηαθηηθνύ ζέκαηνο ιόγσ 

παξέιεπζεο ηεο ώξαο θαη απνθαζίζηεθε λα ζπλερηζηεί ηελ ίδηα ώξα ηεο επόκελεο 

εκέξαο.  

 

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία 

είθνζη δύν    (22) κειώλ  θαη ηελ απνπζία πέληε    (5) κειώλ ,  όπσο: 

ΠΑΡΟΜΣΕ ΑΠΟΜΣΕ 

1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Ζαπξίδεο Επζηάζηνο 

2  Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 2 Ζιαηίληζεο Αληώληνο 

3 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 3 Ισλζηαληηλάθεο Γξεγόξηνο 

4 Δεκόπνπινο Ισλζηαληίλνο 4 Κεσλάθεο Κεσλίδαο 

5 Δήκνπ Θσάλλεο 5 Ραβαλίδεο Χξήζηνο 

6 Θληδέο Μηθόιανο   

7 Θσαλλίδνπ Λαξία   

8 Ινζκίδεο Παλαγηώηεο   

9 Ινξσλίδεο Παύινο   

10 Καδαξίδεο Θενιόγνο   

11 Κνύγγνο Ζήζεο   
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12 Λνπκηδίδεο Χαξάιακπνο   

13 Λαπξνθξύδεο Ιπξηάθνο   

14 Μηθεθόξνπ Ισλζηαληίλνο   

15 Μηθνιάνπ Κεσλίδαο   

16 Παλαγησηίδεο Θσζήθ   

17 Ρόδε νπιηάλα   

18 αββίδεο Παλαγηώηεο   

19 παλίδεο Επζύκηνο   

20 Σνξνπλίδεο Θσάλλεο   

21 Σζίληζηνο Γεώξγηνο   
 

22 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 

 
Πξόεδξνη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ : 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ), 2) Μειαδίλεο 

Αζαλάζηνο (Υαξνπνύ), 3) Μπειειήο Νηθόιανο (Ρνδόπνιεο) 4) Πεηξαθόπνπινο Νηθόιανο (Άλσ 

Πνξντσλ),  

 

Σα πξαθηηθά θξαηήζεθαλ από ηελ ππάιιειν ηνπ Δήκνπ Ιαινπνύινπ Επαγγειία. 

 
Ζ  Κα Ησαλλίδνπ Μαξία ήηαλ εθηόο πάλει ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςήθηζεο ηνπ 11νπ  

ηαθηηθνύ ζέκαηνο ιόγσ ηερληθνύ πξνβιήκαηνο.  

 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο  ν θ.   Πξόεδξνο εηζεγήζεθε 

ηε ζπδήηεζε ησλ αθόινπζσλ ζεκάησλ , σο έθηαθηα αηηηνινγώληαο ην ιόγν ηεο 

θαηεπείγνπζαο ζπδήηεζεο: 

1 Επί αηηήζεσο επηρνξήγεζεο ηεο ΔΑΕ ΘΜΣΘΙΗ από ην Δήκν ηληηθήο  

2  Κήςε απόθαζεο γηα πξνθήξπμε  θαλεξήο ,πξνθνξηθήο θαη 
πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο  γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ ρώξσλ 

κεηαβίβαζεο ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ 
ζηελ πεξηνρή «Κηκαλάθη Ιεξθίλεο» ηεο ΔΕ Ιεξθίλεο ηνπ Δήκνπ 

ηληηθήο ζε ηξίηνπο, κε αληάιιαγκα, κε ζύλαςε κηζζσηηθήο ζρέζεο 
έλαληη αληαιιάγκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα δύν ζέζεηο ησλ 15 κ2 
γηα άζθεζε δξαζηεξηόηεηαο ηξνρήιαηεο θαληίλαο  θαη θαζνξηζκόο  

ειάρηζηεο ηηκήο  εθθίλεζεο αλά κήλα. 

3 Χνξήγεζε άδεηαο παξαγσγνύ πσιεηή ππαίζξηνπ πιαλόδηνπ εκπνξίνπ  

4 Οξηζκόο ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε γξακκαηνζπξίδσλ ζην Αθξηηνρώξη 
θαη ζην Θξαθηθό  

 

 

Σν 11ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ε Κα Ρόδε νπιηάλα, Αληηδήκαξρνο 
Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ θαη Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Πνιίηε θαη είπε όηη ιόγσ εθαξκνγήο ησλ 
κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηάδνζεο ηνπ covid , νη ιατθέο αγνξέο δε ιεηηνύξγεζαλ θαλνληθά θαη 
ππήξμαλ θαηεγνξίεο πσιεηώλ πνπ απνθιείζηεθαλ ηειείσο γηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. 
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Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλνληαη νη  παξαθάησ αληίζηνηρεο αλαπξνζαξκνγέο ζηα ηέιε 
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζσζηά ε ρξέσζε ησλ  παξαγσγώλ  θαη επαγγεικαηηώλ θαη  λα κελ 
ρξεσζνύλ γηα ην δηάζηεκα ηεο κε πξνζέιεπζεο. πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη : 

 
Για ηο Νοέμβριο και Δεκέμβριο ηοσ 2020 : 
Οη επαγγεικαηίεο πσιεηέο βηνκεραληθώλ εηδώλ λα κε ρξεσζνύλ ζε θακία ιατθή ηνπ 

Γήκνπ δηόηη δελ ζπκκεηείραλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα ιόγσ αλαζηνιήο. 
Οη παξαγσγνί θαη νη επαγγεικαηίεο πσιεηέο εηδώλ δηαηξνθήο , πγηεηλήο θαη θαζαξηζκνύ 

λα ρξεσζνύλ σο εμήο: 

 Να θαηαβάιινπλ ην 50% ησλ αληίζηνηρσλ ηειώλ γηα ηε ιατθή ηεο Ρνδόπνιεο θαη 
ηνπ ηδεξνθάζηξνπ. 

 Να θαηαβάιινπλ θαλνληθά ηα ηέιε γηα ηηο ιατθέο Ν. Πεηξηηζίνπ θαη Κεξθίλεο γηαηί 
εθεί ζπκκεηείραλ θαλνληθά.  

 
 
Για ηον Ιανοσάριο 2021 : 
Πξνηείλεηαη νη επαγγεικαηίεο πσιεηέο βηνκεραληθώλ εηδώλ λα ρξεσζνύλ ην 50% ησλ 

αληίζηνηρσλ ηειώλ ζε όιεο ηηο ιατθέο ηνπ Γήκνπ.  
Πξνηείλεηαη νη επαγγεικαηίεο πσιεηέο εηδώλ δηαηξνθήο , πγηεηλήο , θαζαξηζκνύ θαη νη 

παξαγσγνί  λα ρξεσζνύλ σο εμήο: 

 Να θαηαβάιινπλ ην 50% ησλ αληίζηνηρσλ ηειώλ γηα ηε ιατθή ηεο Ρνδόπνιεο θαη 
ηνπ ηδεξνθάζηξνπ. 

 Να θαηαβάιινπλ θαλνληθά ηα ηέιε γηα ηηο ιατθέο Ν. Πεηξηηζίνπ θαη Κεξθίλεο γηαηί 
εθεί ζπκκεηείραλ θαλνληθά.  

 
 
Για ηο Φεβροσάριο και ηο Μάρηιο ηοσ 2021: 

 Πξνηείλεηαη  θαλνληθή ρξέσζε ησλ ηειώλ γηα όινπο (παξαγσγνύο θαη 
επαγγεικαηίεο πσιεηέο) όζνπο ζπκκεηείραλ ζηηο ιατθέο Κεξθίλεο θαη Νένπ 
Πεηξηηζίνπ.  

 Πξνηείλεηαη ρξέσζε θαηά 50% ησλ αληίζηνηρσλ ηειώλ γηα όινπο (παξαγσγνύο 
θαη επαγγεικαηίεο πσιεηέο) όζνπο ζπκκεηείραλ ζηηο ιατθέο Ρνδόπνιεο θαη 
ηδεξνθάζηξνπ.  

 
Ζ παξαπάλσ πξόηαζε  ζηεξίδεηαη ζην ΦΔΚ 89/Β/16-01-21 ζην νπνί  πξνβιεπόηαλ ε 

ιεηηνπξγία παξάιιεισλ ιατθώλ αγνξώλ  γηα ηηο ιατθέο ηνπ Γήκνπ. Απηό ζεκαίλεη πσο ηηο 2 από 
ηηο 4 εβδνκάδεο ηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ ζηηο αγνξέο νη επαγγεικαηίεο  θαη νη παξαγσγνί θάζε 
κήλα έπξεπε ππνρξεσηηθά λα παξεπξίζθνληαη ζηελ παξάιιειε θαη όρη ζηελ θαλνληθή αγνξά. 
Απνηέιεζκα ηεο αλσηέξσ θαηάζηαζεο ήηαλ ε κε ζπκκεηνρή ηνπ κεγαιύηεξνπ πνζνζηνύ 
πσιεηώλ ζηηο παξάιιειεο αγνξέο ιόγσ κε επηζθεςηκόηεηαο από ηνλ θόζκν θαη ιόγσ 
κεδακηλώλ εζόδσλ ηα νπνία είραλ νη πσιεηέο από ηε δύζθνιε θαηάζηαζε πεξηνξηζκνύ ησλ 
κεηαθηλήζεσλ ιόγσ ηεο παλδεκίαο. Δπίζεο όζνη επαγγεικαηίεο θαη παξαγσγνί επέιεγαλ παξά  
ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξάιιειε ιατθή ( θαη νη νπνίνη ήηαλ πάξα πνιύ 
ιίγνη) είραλ κεδακηλά έζνδα ιόγσ κε επηζθεςηκόηεηαο πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο δελ 
κπνξνύζαλ πνιιέο θνξέο λα θαιύςνπλ νύηε ηα κεηαθνξηθά ηνπο έμνδα. Απηή ε δύζθνιε 
θαηάζηαζε θαη νη  ΑΓΔΗΔ ΥΔΓΟΝ ΠΑΡΑΛΛΖΛΔ ΛΑΗΚΔ ΑΓΟΡΔ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΑΣΖΜΑ 
ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ-ΜΑΡΣΗΟ καο νδεγνύλ ζηελ  αλσηέξσ πξόηαζε. 

ύμθφνα κε ην ΦΔΚ 4899/6-11-2020 (παξ.23) πξνβιεπόηαλ  κέρξη θαη ηελ έθδνζε ηνπ 
επόκελνπ ΦΔΚ 89/β/16-01-2021 ε ζπκκεηνρή ζηηο ιατθέο  κόλν ησλ παξαγσγώλ θαη ησλ 
επαγγεικαηηώλ πσιεηώλ εηδώλ πγηεηλήο, θαζαξηζκνύ θαη δηαηξνθήο κε ζπκκεηνρή 50% ησλ 
ζέζεσλ κε 5 κέηξα απόζηαζε. ην Γήκν καο απηό ιεηηνύξγεζε δηόηη ε ζπκκεηνρή ησλ 
παξαγσγώλ θαη ησλ επαγγεικαηηώλ πσιεηώλ εηδώλ δηαηξνθήο, θαζαξηζκνύ θαη πγηεηλήο  ήηαλ 
ζην 50% , πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο κέρξη θαη ηηο 16-01-2021 νη  αλσηέξσ ζπκκεηείραλ ελαιιάμ 
αλά κηα εβδνκάδα δειαδή  2 από ηηο 4 εβδνκάδεο ηνπ κήλα . 
  Όζνλ αθνξά ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην έσο θαη Μάξηην  γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πσιεηέο  
εηδώλ δηαηξνθήο, θαζαξηζκνύ θαη πγηεηλήο  θαζώο θαη ηνπο παξαγσγνύο κεηά ην ΦΔΚ 89/Β/16-
01-2021 ζπκκεηείραλ όπσο πξναλαθέξζεθε κηα θνξά ζηελ θαλνληθή ιατθή αγνξά θαη κηα 
εβδνκάδα ζηελ παξάιιειε ελαιιάμ, δειαδή  εξγάδνληαλ ην κηζό κήλα θαλνληθά δηόηη ζηελ 
παξάιιειε ιατθή αγνξά ε ζπκκεηνρή ησλ πεξηζζόηεξσλ πσιεηώλ ήηαλ αλύπαξθηε ιόγσ κε 
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επηζθεςηκόηεηαο από ην αγνξαζηηθό θνηλό θαη κεδακηλώλ εζόδσλ. Παξ όια απηά όζνη 
ζπκκεηείραλ αληηκεηώπηδαλ κηα δύζθνιε θαηάζηαζε ιόγσ κε επηζθεςηκόηεηαο θαη αλύπαξθησλ 
εζόδσλ πνπ πνιιέο θνξέο δελ θάιππηαλ νύηε ηα κεηαθνξηθά ηνπο έμνδα από θαη πξνο ηε ιατθή. 
 
 

Αθνινύζσο ην ιόγν έιαβε ν θ. Παλαγησηίδεο Ησζήθ θαη είπε όηη ζην Γήκν  εξξώλ ην 
εηήζην ηέινο ιατθώλ είλαη 200 €  ελώ ζην Γήκν ηληηθήο αλέξρεηαη ζε 320 €. Λόγσ ηεο κεγάιεο 
απηήο δηαθνξάο πξόηεηλε ηε κείσζε ηνπ ηέινπο ιατθώλ θαηά 50% .  

Απαληώληαο ε Κα Ρόδε είπε όηη ην ζέκα πνπ ζέηεη ν θ. Παλαγησηίδεο αθνξά ηνλ εηήζην 
θαζνξηζκό ησλ ηειώλ ιατθήο αγνξάο θαη όρη ην παξόλ ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο κεηώζεηο πνπ 
πξέπεη λα γίλνπλ ιόγσ ησλ επηπηώζεσλ ηεο παλδεκίαο.  

ηε ζπλέρεηα ην ιόγν έιαβε ε Κα Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα θαη είπε όηη έηζη όπσο ηέζεθε ην 
ζέκα από ηελ Κα Ρόδε , ε ιατθή ηεο Ρνδόπνιεο εμηζώλεηαη κε ηε ιατθή ηνπ ηδεξνθάζηξνπ. 
Ωζηόζν ν ξνπρηζκόο θαη ηα βηνκεραληθά είδε είραλ πνιύ κεγάιν πιήγκα ηνπιάρηζηνλ ζηε 
Ρνδόπνιε. Λόγσ ηεο γεληθεπκέλεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο δήισζε όηη ζπληάζζεηαη κε ηελ 
πξόηαζε ηνπ θ. Παλαγησηίδε γηα κείσζε θαηά 50% ζε όιεο ηηο ιατθέο γηα ην δηάζηεκα 
Ννεκβξίνπ 2020-Μαξηίνπ 2021.  

Αλαθεθαιαηώλνληαο ε Κα Ρόδε είπε όηη ζίγνπξα νη επαγγεικαηίεο θαη παξαγσγνί ησλ 
ιατθώλ δέρζεθαλ ηεξάζηην πιήγκα ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα θαη δελ έρεη αληίξξεζε 
γηα ηελ εληαία κείσζε θαηά 50% ησλ ηειώλ ζε όιεο ηηο ιατθέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό 
δηάζηεκα. Όζνλ αθνξά ηελ επαλεμέηαζε ησλ ηειώλ κε νξηζηηθή κείσζε θαηά 50% όπσο ηέζεθε 
από ηνλ θ. Παλαγησηίδε , δήισζε όηη ην ζέκα πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί.   
Αθνύ νινθιεξώζεθε ε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο , ν  Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ 
ζρεηηθά κε ηε κείσζε ησλ   ηειώλ ιατθώλ αγνξώλ γηα ην δηάζηεκα Ννεκβξίνπ 2020-Μαξηίνπ 
2021 .  
    Σν πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε: 

 ηελ απόθαζε Γ1α/Γ.Π.νηθ:71342/2020 (ΦΔΚ 4899/6-11-2020/Β) 

 ηελ απόθαζε Γ1α/Γ.Π.νηθ:80189/2020 (ΦΔΚ 5486/12-12-2020/Β) 

 ηελ απόθαζε Γ1α/Γ.Π.νηθ:3060/2021 (ΦΔΚ 89/16-1-2021/Β) 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ κ. 3852/2010 θαζώο θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ 
ζέκαηνο, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

Ομόθωνα Αποθαζίζει 
 

1. Δγθξίλεη ηελ απαιιαγή ησλ ηειώλ ιατθώλ αγνξώλ γηα ην δίκελν  Ννεκβξίνπ  θαη 
Γεθεκβξίνπ 2020 γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πσιεηέο βηνκεραληθώλ εηδώλ ζε όιεο ηηο 
ιατθέο  ηνπ Γήκνπ δηόηη δελ ζπκκεηείραλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα ιόγσ αλαζηνιήο. 
Γηα ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην κέρξη θαη Μάξηην 2021 εγθξίλεη ηε κείσζε ησλ ηειώλ γηα ηνπο 
παξαπάλσ θαηά 50% ζε όιεο ηηο ιατθέο ηνπ Γήκνπ. 

 
2. Δγθξίλεη ηε κείσζε ησλ ηειώλ ιατθώλ αγνξώλ γηα όιεο ηηο ιατθέο ηνπ Γήκνπ ηληηθήο θαηά 

50% γηα ην δηάζηεκα Ννεκβξίνπ 2020-Μαξηίνπ 2021 γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ παξαγσγώλ 
θαη ησλ πσιεηώλ εηδώλ δηαηξνθήο θαη θαζαξηζκνύ θαη πγηεηλήο.  

  

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 74/2021 .  
Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 
 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
    ΣΙΝΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ  

          Τπογραφή 1 

ΣΑ ΜΕΛΗ 
Σ.Τ 

 
Τπογραφές 21 

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 
ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ 

 
 

Τπογραφές 4 

ΔΗΜΑΡΦΟ 
ΔΟΜΟΤΦΣΙΔΗ 

ΥΩΣΙΟ 
Σ.Τ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕ ΑΠΟΠΑΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ  
 

ΣΗΝΣΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ 

ΑΔΑ: ΨΘΓΘΩ1Υ-8ΟΓ
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