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   ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΙΗ ΕΜΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΜ 
         ΔΗΛΟ ΘΜΣΘΙΗ 
 
 

Α ρ ι θ.   σ ν ε δ ρ ί α ζ η ς: 14/22-6-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 84/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 14ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΛΑ 9ο      Απόδοζη ηοσ 25% ηων εζόδων από ηέλη λαϊκών αγορών ζηην  

                  Περιθέρεια Ιενηρικής Λακεδονίας.  

                                  

 

     ην ηδεξφθαζηξν , ζήκεξα ηελ 22α ηνπ κελφο Ηνπλίνπ, ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα  Σεηάξηε    θαη ψξα 19:00 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε 

ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε  δηα δψζεο παξνπζία , χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 

πξση: 4726/17.06.2022  έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ  ε νπνία 

επηδφζεθε λφκηκα ζε φινπο ηνπ Γεκνηηθνχο πκβνχινπο θαη ζηνλ θ.  Γήκαξρν 

θαη δεκνζηεχζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ  Λ.3852/2010 

(ΦΔΘ Α' 87).  

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνχ ην ζψκα βξέζεθε ζε λφκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία δεθαελλέα       (19) κειψλ  θαη ηελ απνπζία νθηψ    (8) κειψλ,  

φπσο: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Αξγπξνπνχινπ ηαπξνχια 
2 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 2 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο (αζζελήο) 
3 Γεκφπνπινο Θσλζηαληίλνο 3 Θνξσλίδεο Παχινο 
 Γήκνπ Ησάλλεο 4 Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο 

5 Ειαηίληζεο Αληψληνο 5 παλίδεο Δπζχκηνο 

6 Ηληδέο Ληθφιανο 6 Ραβαλίδεο Υξήζηνο (αζζελήο) 

7 Ησαλλίδνπ Καξία 7 Σζίληζηνο Γεψξγηνο 
8 Θνζκίδεο Παλαγηψηεο 8 Φξαγθαιήο Δεκήηξηνο 

9 Ιαδαξίδεο Θενιφγνο   

10 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο   
11 Ινχγγνο Εήζεο   
12 Καπξνθξχδεο Θπξηάθνο   

13 Ληθεθφξνπ Θσλζηαληίλνο   

14 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο   

1 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   
1 Ρφδε νπιηάλα   

17 αββίδεο Παλαγηψηεο   

18 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

19 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 

Πξφεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ) 2) 
Σζαβιίδεο Βαζίιεηνο (Αριαδνρσξίνπ) . 
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 ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φψηηνο πνπ 

θιήζεθε λφκηκα. 

 
Ο θ. Σζίληζηνο Γεψξγηνο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ εθηάθηνπ ζέκαηνο. 

Ο θ. Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο απνρψξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ εθηάθηνπ 
ζέκαηνο. 

Ζ Θα Ησαλλίδνπ Καξία  απνρψξεζε θαηά  ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 4νπ 

ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο θ. Ινχγγνο Εήζεο  θαηά  ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 4νπ ζέκαηνο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο ν θ. 
Πξφεδξνο δήηεζε απφ ην ζψκα λα ζπδεηεζεί εθηάθησο ην αθφινπζν ζέκα: 
 

¨Αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2022  (4ε αλακφξθσζε) θαη 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ    Πξνγξάκκαηνο¨ 

 

Θαη ην ζψκα νκφθσλα ζπλαίλεζε ζηελ ζπδήηεζε ηνπ.  
 

Σν 9ν  ζέκα  εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Σνξνπλίδεο Ησάλλεο, 

Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ θαη αλαθέξζεθε ζηελ απφ 14-6-2022 εηζήγεζε 

ηεο Αλ. Πξ/λεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ δηακνηξάζηεθε ζε φια ηα κέιε 

καδί κε ηελ πξφζθιεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη απηνηειψο παξαηίζεηαη σο 

αθνινχζσο : 
¨ΘΕΜΑ: Απόδοζη ηου 25% ηων εζόδων ηων λαϊκών αγορών 

 

       Σύμθωνα μα ηιρ διαηάξειρ ηος απ. 36 ηος Ν 4497/2017 όπωρ αςηό ανηικαηαζηάθηκε από ηο άπ. 23 ηος Ν 

4849/2021 «Για έζοδα πος ειζππάηηονηαι από ηοςρ λοιπούρ θοπείρ λειηοςπγίαρ ηων λαϊκών αγοπών, δηλαδή ηοςρ 

δήμοςρ ηηρ λοιπήρ Επικπάηειαρ, ποζοζηό εβδομήνηα πένηε ηοιρ εκαηό (75%) πεπιέπσεηαι ζε αςηούρ και ποζοζηό 

είκοζι πένηε ηοιρ εκαηό (25%) ζηην οικεία Πεπιθέπεια και αποδίδεηαι ζε αςηήν ηοςλάσιζηον μία (1) θοπά κάθε 

εξάμηνο, με απόθαζη ηος οικείος δήμος. Το ποζό αςηό εγγπάθεηαι ωρ έζοδο ζηοςρ πποϋπολογιζμούρ ηων 

ανηίζηοισων Πεπιθεπειών.» 

Ο Δήκνο ηληθήο εηζέπξαμε από ην εκεξήζην ηέινο ιατθώλ αγνξώλ , γηα ηα έηε 2018, 

2019, 2020 έσο 2021, πνζό πνπ αλέξρεηαη ζην ύςνο ησλ 111.717,46€ θαη πεξηγξάθεηαη σο 

θάησζη 

2018 

 

Σέιε θαη δηθαηώκαηα παδάξηα θαη ιατθέο αγνξέο  36.998,65 

2019 

 

Σέιε θαη δηθαηώκαηα παδάξηα θαη ιατθέο αγνξέο 13.795,91 

2020 

 

Σέιε θαη δηθαηώκαηα παδάξηα θαη ιατθέο αγνξέο 31.135,97 

2021 

 

Σέιε θαη δηθαηώκαηα παδάξηα θαη ιατθέο αγνξέο 29.786,93 

ύλνιν  111.717,46 
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Σν 25% ηνπ παξαπάλσ πνζνύ αλέξρεηαη ζηηο 27.929,37€ 

Δεδνκέλνπ όηη ν Δήκνο κέρξη ζήκεξα δελ έρεη απνδώζεη ην πξνβιεπόκελν, αλά έηνο, 

πνζό , πξνηείλεηαη ε απόδνζε ησλ 27.929,37  σο πνζνζηό επί ησλ ζπλνιηθώλ γηα ηα έηε 

2018-2021 εζόδσλ¨. 

 

Αθνχ νινθιεξψζεθε ην ζέκα θαη εθθξάζηεθαλ φιεο νη απφςεηο ν θ. 

Πξφεδξνο θάιεζε ην ζψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

 

 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αθνχ έιαβε ππφςε: 

 Σελ απφ 14-6-2022 εηζήγεζε ηεο Αλ. Πξ/λεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ,  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 36 ηνπ Λ 4497/2017 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ 

ην άξ. 23 ηνπ Λ 4849/2021 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ λ. 3852/2010 θαη κεηά απφ 

δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Ομόθωνα  ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

 

Δγθξίλεη ηελ απφδνζε  πνζνχ 27.929,37 €  πνπ αληηζηνηρεί ζην 25% ησλ 

ζπλνιηθψλ  εζφδσλ (111.717,46 € )  πνπ εηζέπξαμε ν Γήκνο ηληηθήο  σο  

εκεξήζην ηέινο ιατθψλ αγνξψλ , γηα ηα έηε 2018, 2019, 2020 έσο 2021 ζηελ 
Πεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο.  

 
 

 Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 84/2022 .  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξφλ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
    ΛΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΙΤΡΘΑΙΟ 

          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΛΕΚΗ 
Σ.Τ 

 
Τπογραθές 18 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΔΟΛΟΤΥΣΘΔΗ ΦΩΣΘΟ 

 

 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
 

 ΛΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΙΤΡΘΑΙΟ 


