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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 15ης/22-7-2015 τακτικής 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 2ο : Εισήγηση για τον καθορισμό των τελών χρήσης για τις θέσεις στην ετήσια εμποροπανήγυρη 
της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς.

Στo Δημαρχείο  Αγιά,  σήμερα  Τετάρτη  22/7/2015,  ώρα  10:30  π.μ.,  συνήλθε  σε  δημόσια  τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 7313/17-7-
2015  έγγραφη πρόσκληση  του  Προέδρου  της,  που  δημοσιεύθηκε  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  και 
γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Γρηγόριος Καλαγιάς λόγω της δικαιολογημένης απουσίας 
του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής κου Αντώνη Γκουντάρα.

Ο Αντιπρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα 
τα παρακάτω έξι (6) μέλη: 

Παρόντες
1. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 2. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος
3. Μάρκου Σωτήριος, Μέλος 4. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος
5. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος 6. Γιαννουλέα Χριστίνα Αναπληρωματικό Μέλος

Απόντες
7. Γκουντάρας Αντώνης1, Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Μπουρνάκας 
Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 
Ιωάννης  Σπανός,  ο  Προϊστάμενος  του Τμήματος  Κοινωνικής  Προστασίας,  Παιδείας  και  Πολιτισμού  κ. 
Γκασδράνης  Θεόδωρος  και  η  Προϊσταμένη  του  Τμήματος  Προγραμματισμού,  Οργάνωσης  και 
Πληροφορικής κα Σοφλιού Αγλαΐα. 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:

Θέμα 2ο : Εισήγηση για τον καθορισμό των τελών χρήσης για τις θέσεις στην ετήσια εμποροπανήγυρη 
της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς.

1 Απουσίαζε νόμιμα λόγω συνεδρίασης της Κ.Ε.Δ.Ε..
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Το  ανωτέρω  θέμα  εισηγήθηκε  η  Προϊσταμένη  του  Τμήματος  Προγραμματισμού,  Οργάνωσης  και 
Πληροφορικής, κα Αγλαΐα Σοφλιού, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Όπως  είναι  γνωστό  κάθε  χρόνο  πραγματοποιείται  στη  Δημοτική  Κοινότητα  Αγιάς  παραδοσιακή 
εμποροπανήγυρη από τις 31 Αυγούστου  έως τις 6 Σεπτεμβρίου, επ’  ευκαιρία της θρησκευτικής γιορτής του 
Αγίου Αντωνίου, η όποια αποτελεί παράδοση για την περιοχή και την επισκέπτονται χιλιάδες κόσμου.

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.

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.

Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμαστε την επιβολή τέλους χρήσης των δημοτικών χώρων που θα διατεθούν 
για την διεξαγωγή της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
- την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, 
- την υπ’ αριθμ.162/2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΞΟΡ10-ΥΤΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: 

«Έγκριση – ψήφιση Κανονισμού για την οργάνωση, λειτουργία και τον καθορισμό των όρων για τη  
διάθεση των χώρων εκμίσθωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς»,

- την  υπ’  αριθμ.125/2013 (ΑΔΑ:  Β4ΘΞΟΡ10-ΥΤΙ) απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Αγιάς,  με 
θέμα: “Διόρθωση - διαγραφή διατάξεων της υπ’ αριθμ. 162/2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΟΩ6Ι-2ΟΤ) απόφασης του  
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση – ψήφιση Κανονισμού για την οργάνωση, λειτουργία  
και τον καθορισμό των όρων για τη διάθεση των χώρων εκμίσθωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης  
της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς»”,

- το τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3769/2009,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010,
και μετά από συζήτηση από την οποία πρόεκυψε ότι: οι τιμές διάθεσης των θέσεων, λόγω τις οικονομικής 
κρίσης και με σκοπό την αναβάθμιση της εμποροπανήγυρης Αγιάς, πρέπει να παραμείνουν στα επίπεδα της 
προηγούμενης χρονιάς,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εισηγείται  προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τέλους χρήσης των δημοτικών χώρων της ετήσιας 
εμποροπανήγυρης Αγιάς για το έτος  2015,  σύμφωνα και με το τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, ως εξής:

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

- Χαλβάδες:  θέσεις  τοπογραφικού  διαγράμματος  1,  4,  5,  15  και  45  επιβολή  τέλους  χρήσης 
500,00€/θέση.

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 108/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Αντιπρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας


