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ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 01.08.2016  

Αριθμ. πρωτ.: 7308 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 
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Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

122/2016 

από το πρακτικό της 11
ης

/ 29.07.2016 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα 9
ο
:  Έγκριση επιβολής και καθορισμός τελών χρήσης για τις θέσεις της ετήσιας εμποροπανήγυρης 

της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς για το έτος 2016. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016, ώρα 7:00 

μ.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 7073/25.07.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 4071/2012 και στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους 

Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 

67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν. 4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Βατζιάς Αντίγονος
1
 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Κασίδας Ιωάννης 11. Κούκας Γεώργιος 

12. Μάρκου Σωτήριος 13. Μασούρας Γεώργιος 

14. Λέτσιος Βασίλειος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Σκαπέτης Αντώνιος 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σουλιώτης Θεόδωρος 19. Σμυρλής Βασίλειος
2
 

20. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

21. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 22. Μπάτσικας Βασίλειος 

23. Μπεϊνάς Αντώνιος 24. Ριζούλης Στέφανος 

25. Σιμούλης Θωμάς 26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 
2 Προσήλθε με την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της συνεδρίασης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Αλέξανδρος Δαλαμάγκας (Αμυγδαλής), 

Αχιλλέας Καραφέριας (Ανατολής), Βάϊος Κατσιμαντός (Σκλήθρου), Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), 

Θεόδωρος Μόσχος (Νερομύλων), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Ιωάννης Πατσαβούρας (Μεταξοχωρίου) και 

Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 9
ο
:  Έγκριση επιβολής και καθορισμός τελών χρήσης για τις θέσεις της ετήσιας εμποροπανήγυρης 

της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς για το έτος 2016. 

 

Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την υποχρέωση ως προς 

την πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε εφαρμογή 

των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 8 του ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε η Αντιδήμαρχος Χριστίνα Γιαννουλέα, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου 

τα εξής: 

 

«Με την υπ’ αριθμ. 162/2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΞΟΡ10-ΥΤΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίσθηκε ο 

Κανονισμός για την οργάνωση, λειτουργία και τον καθορισμό των όρων για τη διάθεση των χώρων 

εκμίσθωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς. 

 

Με την υπ’ αριθμ. 125/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΩ6Ι-ΙΒΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου διορθώθηκαν - 

διαγράφηκαν διατάξεις του ανωτέρω Κανονισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 14595/159765/7-9-2012 

(ΑΔΑ: Β4ΘΞΟΡ10-ΥΤΙ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Θεσσαλίας -

Στερεάς Ελλάδας. 

 

Ο χώρος της εμποροπανήγυρης, όπως αυτός απεικονίζεται στο από 20/7/2016 τοπογραφικό διάγραμμα της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, χρειάζεται πάντα μικρές παρεμβάσεις που συμβάλουν στην ποιότητα ζωής 

των εμπόρων και των επισκεπτών, την ανάπτυξη της περιοχής και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Ακόμη  απαιτείται  προετοιμασία (καθαρισμός, φωτισμός κ.λ.π.) των δημοτικών χώρων, τοποθέτηση 

ενημερωτικών πινακίδων κ.ά.  

 

Επιπρόσθετα, μετά τη λήξη της εμποροπανήγυρης υπάρχει απόλυτη ανάγκη αποκατάστασης του χώρου, όπως 

ο καθαρισμός των χρησιμοποιούμενων χώρων κλπ. 

 

Για τους ανωτέρω λόγους υπάρχει απόλυτη ανάγκη επιβολής ειδικού τέλους, του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, 

το οποίο είναι ανταποδοτικό. 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι η Οικονομική επιτροπή εισηγείται προς 

το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.  
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Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, με την υπ’ αριθμ. 120/2016 απόφασή της, 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα τέλη χρήσης των δημοτικών χώρων της ετήσιας εμποροπανήγυρης 

Αγιάς να παραμείνουν στο ύψος του έτους 2015 και συγκεκριμένα: 

- Λουκουμάδες: θέσεις τοπογραφικού διαγράμματος 6, 20 και 46  επιβολή τέλους χρήσης 250,00€/θέση. 

- Χαλβάδες: θέσεις τοπογραφικού διαγράμματος 1, 4, 5, 15, 45 και 48 (νέα θέση) επιβολή τέλους χρήσης 

500,00€/θέση. 

- Ξηροί καρποί: θέσεις τοπογραφικού διαγράμματος 2 και 7 επιβολή τέλους χρήσης 300,00€/θέση. 

- Παραδοσιακά είδη: θέση τοπογραφικού διαγράμματος 9 επιβολή τέλους χρήσης 150,00€/θέση. 

- Συνεταιρισμοί-Σύλλογοι Δήμου Αγιάς: θέσεις τοπογραφικού διαγράμματος 3 και 10 επιβολή τέλους 

χρήσης 100,00€/θέση. 

- Εμπορικός τομέας: θέσεις τοπογραφικού διαγράμματος 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21,  22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 και 44 επιβολή τέλους χρήσης 

300,00€/θέση. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλώ να αποφασίσουμε για την επιβολή και το ύψος του τιμήματος του τέλους 

χρήσης των δημοτικών χώρων της ετήσιας εμποροπανήγυρης Αγιάς». 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:  

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» Ιωάννης 

Κασίδας είπε στην τοποθέτησή του: «Εμείς διατηρούμε επιφυλάξεις ως προς την επιβολή τέλους σε 
Συνεταιρισμούς και Συλλόγους. Ποιο το νόημα να επιβάλουμε τέλος σε Συνεταιρισμούς και Συλλόγους. Ας 
αφαιρεθεί αυτό το τέλος. Κατά τα λοιπά δεν διαφωνούμε με την εισήγηση». 
 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση της Αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς Χριστίνας Γιαννουλέα, 

- του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (Α΄2): «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», 

- τις διατάξεις των άρθρων 79 και 192 παρ.1 του ν.3856/2006 (Α' 114) : «Δημοτικός & Κοινοτικός 

Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ζ΄ του ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του Π.δ 270/1981 (Α΄77): «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων 

διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν  ή εκμίσθωσης πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», 

- την υπ’ αριθμ. 162/2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΟΩ6Ι-2ΟΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με την 

οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς, 

- την υπ’ αριθμ. 125/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΩ6Ι-ΙΒΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με την 

οποία διορθώθηκαν - διαγράφηκαν διατάξεις του Κανονισμού εμποροπανήγυρης της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγιάς, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ.πρωτ.: 14595/159765/7-9-2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΞΟΡ10-

ΥΤΙ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Θεσσαλίας -Στερεάς 

Ελλάδας,  

- την υπ’ αριθμ. 22/2016 (ΑΔΑ: 771ΤΩ6Ι-Σ78) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, του άρθρου 1 του Π.δ. 270/81 (Α' 77), για την 

εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2016», 

- την υπ’ αριθμ.121/2016 (ΑΔΑ: ΩΩΤ5Ω6Ι-ΨΑΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: 

« Έγκριση εκμίσθωσης των χώρων διοργάνωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας 

Αγιάς: α) με την διαδικασία της κλήρωσης και β) με την διαδικασία της δημοπρασίας για τις θέσεις Λούνα 

Παρκ και ψησταριάς. - Ορισμός μελών επιτροπής εμποροπανήγυρης για το έτος 2016», 

- την υπ’ αριθμ. 120/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «Εισήγηση για 

τον καθορισμό των τελών χρήσης για τις θέσεις στην ετήσια εμποροπανήγυρη της Δημοτικής Κοινότητας 

Αγιάς για το έτος 2016», 

- το από 20/7/2016 τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, 

- τη θετική ψήφο του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς, 

- την παρατήρηση του επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» Ιωάννη Κασίδα, 

και μετά από συζήτηση 
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Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε την επιβολή τέλους χρήσης των δημοτικών χώρων της ετήσιας εμποροπανήγυρης Αγιάς, για 

το έτος 2016, σύμφωνα με το από 20/7/2016 τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Αγιάς, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας και καθορίζουμε το τίμημα της 

χρήσης τους, ως εξής:  

 

- Λουκουμάδες: θέσεις τοπογραφικού διαγράμματος 6, 20 και 46  επιβολή τέλους χρήσης 250,00€/θέση. 

 

- Χαλβάδες: θέσεις τοπογραφικού διαγράμματος 1, 4, 5, 15, 45 και 48 επιβολή τέλους χρήσης 

500,00€/θέση. 

 

- Ξηροί καρποί: θέσεις τοπογραφικού διαγράμματος 2 και 7 επιβολή τέλους χρήσης 300,00€/θέση. 

 

- Παραδοσιακά είδη: θέση τοπογραφικού διαγράμματος 9 επιβολή τέλους χρήσης 150,00€/θέση. 

 

- Συνεταιρισμοί-Σύλλογοι Δήμου Αγιάς: θέσεις τοπογραφικού διαγράμματος 3 και 10 επιβολή τέλους 

χρήσης 100,00€/θέση. 

 

- Εμπορικός τομέας: θέσεις τοπογραφικού διαγράμματος 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21,  22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 και 44 επιβολή τέλους χρήσης 

300,00€/θέση. 

 

Β. Η παρούσα απόφαση: 

1. Να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ/τος/24.9/20.10.1958. 

2. Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και του προγράμματος «Δι@ύγεια». 

 

Ο επικεφαλής της παράταξης μείζονος μειοψηφία «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» υπερψήφισε με την 

παρατήρηση που αναφέρεται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 122/2016. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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