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          ΘΕΜΑ  18ο : Γνωμοδότηση περί καθορισμού του τέλους κατάληψης
                            κοινόχρηστων χώρων, επ’ ευκαιρία εμποροπανηγύρεων.

Στο  Λουτράκι  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  (Ιάσονος  &  Εθν.  Αντιστάσεως)
σήμερα την  23η  του μηνός  Ιουλίου, του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα
και ώρα 8:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ'
αριθ.  11680/19-07-2018  πρόσκληση  του  Προέδρου  κ.  Γεωργίου  Αλκ.  ΓΚΙΩΝΗ  -
Δημάρχου,  η  οποία  νόμιμα  κι  εμπρόθεσμα  επιδόθηκε  σε  κάθε  ένα  μέλος  της,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  δεδομένου  ότι  επί
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4),
ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης
Ευάγγελος, 3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Παπαθανασίου Αθανάσιος. 

Α π ό ν τ ε ς: 1.Γεωργίου Χαράλαμπος, 2.Νικολάου Σωτήριος, 3.Δόσχορης Κων/νος,
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επί του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών
της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ'  αριθ.  113/2015  (ΑΔΑ:7ΗΒΕΩΛ3-6ΣΦ)  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου,  η
οποία  νομιμοποιήθηκε  με  την  υπ'  αριθ.  2085/59197/13-08-2015  όμοια  του
Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.   περί  έγκρισης Κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεων που
διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών & επετειακών εορτών στον Δήμο μας, 
2. Η υπ’ αριθ.  114/2015  (ΑΔΑ:Ω2ΥΣΩΛ3-ΥΓ4)  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου,  η
οποία  νομιμοποιήθηκε  με  την  υπ'  αριθ.  2302/65210/10-09-2015  όμοια  του
Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. περί καθορισμού τελών εμποροπανηγύρεων που διενεργούνται με
την ευκαιρία θρησκευτικών και επετειακών εορτών στο Δήμο μας.
3. Η  υπ’  αριθ.  23/2018  Απόφαση  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής,  με  την  οποία
εισηγήθηκε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  τον  νέο  Κανονισμό  λειτουργίας
εμποροπανηγύρεων που διενεργούνται με την ευκαιρία  θρησκευτικών εορτών στον
Δήμο μας  σύμφωνα με τις υπ' αριθ. 15/2018 & 14/2018 αποφάσεις των Συμβουλίων
Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας και  Αγίων Θεοδώρων, καθώς και την από 28-06-2018
εισήγηση του  Γραφείου Αδειοδοτήσεων και  Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
του Δήμου.
4. Οι  υπ’  αριθ.  22/04-07-2018  &  17/09-07-2018  Αποφάσεις  Συμβουλίων  Δ.Κ.
Λουτρακίου  -  Περαχώρας  και   Αγίων  Θεοδώρων,  αντίστοιχα,  με  τις  οποίες
γνωμοδοτούν  όπως  το  ύψος  τέλους  κατάληψης  ανά  τ.μ./ημέρα  για  τους
προσερχόμενους στις εμποροπανηγύρεις στο Δήμο μας, να παραμείνουν ως έχουν
καθοριστεί με την υπ' αριθ. 114/2015 Α.Δ.Σ.

5. Η από 11 Ιουλίου 2018 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
του Δήμου, αναφορικά με την επιβολή τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων στα
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πλαίσια λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων, με την οποία αφενός διαβιβάζονται οι
προαναφερόμενες  αποφάσεις  των  Δ.Κ.,  κι  αφετέρου  ζητά  τη  λήψη  σχετικής
απόφασης - πρότασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο ως προς
 τον  καθορισμό  του  ύψους  τέλους  κατάληψης,  ανά  τ.μ./ημέρα,  για  τους
προσερχόμενους  στις  εμποροπανηγύρεις  που  διενεργούνται  με  την  ευκαιρία
θρησκευτικών εορτών στο Λουτράκι και στους Αγίους Θεοδώρους,
 τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 καθώς και αυτές του Ν. 4497/13-11-2017,
μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της 

        Ο μ ό φ ω ν α

Γνωμοδοτεί, για το έτος 2018 κι εφεξής, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 22/04-07-2018 &
17/09-07-2018  Αποφάσεις  Συμβουλίων  Δ.Κ.  Λουτρακίου  -  Περαχώρας  και   Αγίων
Θεοδώρων και  την από 11-07-2018 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης,
1. για τον καθορισμό του τέλους κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, επ’ ευκαιρία
εμποροπανηγύρεων  στο  Δήμο  μας,  το  οποίο  επιβάλλεται  κατά  ζώνες,  και
συγκεκριμένα:
 της εμποροπανήγυρης που διενεργείται επ’ ευκαιρία της   θρησκευτικής εορτής της  
Παναγίας Γιάτρισσας στο Λουτράκι, ως εξής:
Α΄ Ζώνη:  Από  την οδό Δ. Σολωμού βόρεια μέχρι την οδό  Καποδιστρίου νότια 60,00
€/τ.μ.  ημερησίως  για  τις  θέσεις  που  βρίσκονται  επί  της  οδού  Καραϊσκάκη.  Στις
παρόδους 45,00 €/τ.μ. ημερησίως. 
Β΄ Ζώνη: Από την οδό Καποδιστρίου βόρεια μέχρι  την οδό Ιωάννου Λέκκα νότια
60,00 €/τ.μ. ημερησίως για τις θέσεις που βρίσκονται επί της οδού Καραϊσκάκη. Στις
παρόδους 45,00 €/τ.μ. ημερησίως. 
Γ΄ Ζώνη: Από την οδό Δ. Σολωμού νότια μέχρι την οδό Μ.  Αλεξάνδρου βόρεια 60,00
€/τ.μ.  ημερησίως  για  τις  θέσεις  που  βρίσκονται  επί  της  οδού  Καραϊσκάκη.  Στις
παρόδους 45,00 €/τ.μ. ημερησίως. 
Δ΄ Ζώνη: Από την οδό Ιωάννου Λέκκα βόρεια και την οδό Μ. Αλεξάνδρου  νότια,
μέχρι  πέραν  της  οδού  Καραϊσκάκη,  βόρεια  και  νότια,  αντίστοιχα,  45,00  €/τ.μ.
ημερησίως για τις θέσεις που βρίσκονται επί της οδού Καραϊσκάκη. Στις παρόδους
35,00 €/τ.μ. ημερησίως. 
 της εμποροπανήγυρης που διενεργείται επ’ ευκαιρία της   θρησκευτικής εορτής της  
Ανακομιδής  Λειψάνων  Θεοδώρου  Στρατηλάτου  (7  &  8  Ιουνίου)  στους  Αγ.
Θεοδώρους, ως εξής:
Α΄ Ζώνη: Από την Π.Ε.Ο.Α.Κ. νότια  μέχρι την οδό Ευαγγελίστριας  βόρεια, επί  της
οδού Παυσανία, 20,00 €/τ.μ., ημερησίως.
Β΄ Ζώνη:  Από την οδό Παυσανία δυτικά μέχρι  την οδό Μαυροβουνίου ανατολικά,
επί  της οδού  Ευαγγελίστριας, 15,00 €/τ.μ., ημερησίως, και  
2. για τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους, ήτοι εφάπαξ μετρητοίς, με
έκδοση απόδειξης είσπραξης από το Δημοτικό Ταμείο.   

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   171/2018

            Ο Πρόεδρος              Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής             ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος
             Δήμαρχος

                                                                  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος

                                                                  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ
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