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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 7ης/ 23-7-2014
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 10ο:

Έγκριση επιβολής και καθορισμός τελών χρήσης για τις θέσεις της
ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς.

Στην Αγιά, σήμερα 23 Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 (7:00μμ.), στην
αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9870/19-7-2014
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 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, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν. 3852/2010.
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. Αργύρης Νικόλαος1
3. Βατζιάς Αντίγονος
4. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Καλαγιάς Γρηγόριος
8. Λέτσιος Βασίλειος
9. Μαρούδας Ρίζος
10. Μαυρογιάννης Αντώνιος
11. Μπελιάς Αντώνιος
12. Σιμούλης Θωμάς
13. Σμυρλής Βασίλειος
14. Σουλιώτης Θεόδωρος
15. Στάθης Νικόλαος2
16. Συρακούλης Γεώργιος
17. Τσαγκάλης Αντώνιος3
18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Απόντες
19. Βαλάρης Γεώργιος
20. Βόγιας Δημήτριος
21. Καψάλης Βασίλειος
22. Κουτσαντάς Βασίλειος
23. Μπάτσικας Βασίλειος
24. Ξαφάρας Χρήστος
25. Πατσάς Κυριάκος
26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Αποχώρησε πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.
3
Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
1
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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: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς),
Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), Πλατής
Βασίλειος (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης, οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης, Παπακώστας Δημήτριος,
Ντελής Αλέξανδρος και Γκαλιάκης Δημήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε
ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
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Έγκριση επιβολής και καθορισμός τελών χρήσης για τις θέσεις της
ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Αγιάς κ. Σμυρλής
Βασίλειος, 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 συνημμένο 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 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. Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, με την υπ’
αριθμ.128/2014 ομόφωνη απόφασή της, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την
επιβολή τέλους χρήσης των δημοτικών χώρων της ετήσιας εμποροπανήγυρης Αγιάς, ως
εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
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-

Λουκουμάδες: θέσεις τοπογραφικού διαγράμματος 6, 20 και 46 επιβολή τέλους
χρήσης 250,00€/θέση από 300,00€ που ίσχυε το προηγούμενο έτος.

-

Χαλβάδες: θέσεις τοπογραφικού διαγράμματος 1, 4, 5, 15 και 45 επιβολή τέλους
χρήσης 500,00€/θέση από 600,00€ που ίσχυε το προηγούμενο έτος.

-

Ξηροί καρποί: θέσεις τοπογραφικού διαγράμματος 2 και 7 επιβολή τέλους χρήσης
300,00€/θέση από 400,00€ που ίσχυε το προηγούμενο έτος.

-

Παραδοσιακά είδη: θέση τοπογραφικού διαγράμματος 9 επιβολή τέλους χρήσης
150,00€/θέση από 200,00€ που ίσχυε για το προηγούμενο έτος.

-

Συνεταιρισμοί-Σύλλογοι Δήμου Αγιάς: θέσεις τοπογραφικού διαγράμματος 3 και
10 επιβολή τέλους χρήσης 100,00€/θέση από 200,00€ που ίσχυε το προηγούμενο
έτος.

-

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 από 300,00€ έως 500,00€
που ίσχυε το προηγούμενο έτος.

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».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου κου Βασίλειου Σμυρλή,
- την υπ’ αριθμ.128/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
- το από 2/7/2014 τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
- την υπ’ αριθμ. 162/2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΟΩ6Ι-2ΟΤ) απόφασή του, με την οποία
εγκρίθηκε ο Κανονισμός εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς,
- την υπ’ αριθμ. 125/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΩ6Ι-ΙΒΦ) απόφασή του με την οποία
διορθώθηκαν - διαγράφηκαν διατάξεις του Κανονισμού εμποροπανήγυρης της
Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ.: 14595/159765/7-92012 (ΑΔΑ: Β4ΘΞΟΡ10-ΥΤΙ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας,
- την υπ’ αριθμ.130/2014 (ΑΔΑ: 7237Ω6Ι-1ΙΓ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: «Έγκριση εκμίσθωσης των χώρων διοργάνωσης της
ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς: α) με τη διαδικασία
της κλήρωσης και β) με τη διαδικασία της δημοπρασίας για τις θέσεις Λούνα Παρκ
και ψησταριών. Ορισμός μελών επιτροπής εμποροπανήγυρης»,
- τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010,
- τις διατάξεις άρθρου 25 του Ν. 1828/1989,
- τη απουσία του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς,
- τη συζήτηση και τις αλλαγές επί της εισήγησης στις θέσεις εμπορικού τομέα και
ψησταριών

Αποφασίζει ομόφωνα
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Α. Εγκρίνει την επιβολή τέλους χρήσης των δημοτικών χώρων της ετήσιας
εμποροπανήγυρης Αγιάς για το έτος 2014, σύμφωνα και με το από 2/7/2014
τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, που
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας και καθορίζει το τίμημα της χρήσης
τους, ως εξής:
-

Λουκουμάδες: θέσεις τοπογραφικού διαγράμματος 6, 20 και 46 επιβολή τέλους
χρήσης 250,00€/θέση από 300,00€ που ίσχυε το προηγούμενο έτος.

-

Χαλβάδες: θέσεις τοπογραφικού διαγράμματος 1, 4, 5, 15 και 45 επιβολή τέλους
χρήσης 500,00€/θέση από 600,00€ που ίσχυε το προηγούμενο έτος.

-

Ξηροί καρποί: θέσεις τοπογραφικού διαγράμματος 2 και 7 επιβολή τέλους
χρήσης 300,00€/θέση από 400,00€ που ίσχυε το προηγούμενο έτος.

-

Παραδοσιακά είδη: θέση τοπογραφικού διαγράμματος 9 επιβολή τέλους χρήσης
150,00€/θέση από 200,00€ που ίσχυε για το προηγούμενο έτος.

-

Συνεταιρισμοί-Σύλλογοι Δήμου Αγιάς: θέσεις τοπογραφικού διαγράμματος 3
και 10 επιβολή τέλους χρήσης 100,00€/θέση από 200,00€ που ίσχυε το
προηγούμενο έτος.

-

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, από 300,00€ έως 500,00€
που ίσχυε το προηγούμενο έτος.

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».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 131/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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