
                                                                                                                 
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                     ΠΡΑΚΤΙΚΟ  25
               Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -                                         
          ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                                            

Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   261/2022

  ΘΕΜΑ  10ο  : Γνωμοδότηση επί του καθορισμού τέλους εμποροπανηγύρεων, που
διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών στο Δήμο μας.

Στο  Λουτράκι  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  (Ιάσονος  &  Εθν.  Αντιστάσεως)
σήμερα την 14η  του μηνός Ιουνίου,  του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και
ώρα 09:00 (χρόνος έναρξης) έως 09:30 (χρόνος λήξης), πραγματοποιήθηκε τακτική,
δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020
Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (Φ.Ε.Κ.  55/11.03.2020  τ.  Α'),  συνεδρίαση  της
Οικονομικής  Επιτροπής,  μετά  την  υπ'  αριθ.  10320/10-06-2022  πρόσκληση  του
Προέδρου κ.  Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι  εμπρόθεσμα
επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των
Κοινοτήτων  Λουτρακίου  -  Περαχώρας,  Αγίων  Θεοδώρων,  Ισθμίας  και  Πισίων,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής  δήλωσαν συμμετοχή επτά (7)
ήτοι

Συμμετέχοντες: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Ράτης Σπυρίδων, 5.Νικολάου Σωτήριος,
6.Λογοθέτης Κων/νος, 7.Γλυκοφρύδης Ιωάννης.
Μη  συμμετέχοντες: οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  Λουτρακίου-
Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων. 

Επί του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η  υπ'  αριθ.  210/2018  (ΑΔΑ:Ψ9ΗΒΩΛ3-Λ5Ω) Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  η  οποία
νομιμοποιήθηκε  με  την  υπ'  αριθ.  171299/22-08-2018  (ΑΔΑ:728ΒΟΡ1Φ-ΗΚΞ) όμοια  του
Συντονιστή  Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι  και  με  την  οποία  εγκρίθηκε ο  Κανονισμός  Λειτουργίας
Εμποροπανηγύρεων που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών στον
Δήμο μας,  σύμφωνα με τις υπ' αριθ. 15 & 14/2018 αποφάσεις των Συμβουλίων των
Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας & Αγίων Θεοδώρων, αντίστοιχα, καθώς και την υπ'
αριθ. 23/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.
2. Η υπ' αριθ. 211/2018 (ΑΔΑ:6ΣΑ7ΩΛ3-ΡΧΝ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 167871/23-08-2018 (ΑΔΑ:ΩΖΘΕΟΡ1Φ-1ΗΣ) όμοια του
Συντονιστή  Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι  περί  καθορισμού  των  τελών  των  ανωτέρω
εμποροπανηγύρεων.
3. Ο  Ν.  4849/05-11-2021  (ΦΕΚ  207  Α΄)  «Αναμόρφωση  και  εκσυγχρονισμός  του
ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ......... και
λοιπές  επείγουσες  διατάξεις»,  με  τον  οποίο  εισάγονται  νέες  διατάξεις  για  τη
λειτουργία των βραχυχρόνιων αγορών. 
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4. Η  υπ'  αριθ.  16469/2022  (Φ.Ε.Κ.  879  Β')  Απόφαση  Υπουργού  Ανάπτυξης  και
Επενδύσεων  "Ειδικότεροι  όροι  λειτουργίας  των  βραχυχρόνιων  αγορών  και  είδη
προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται ή παρέχονται σε αυτές". 
5. Η  υπ’  αριθ.  17/2022  Απόφαση  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής,  με  την  οποία
εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις υπ' αριθ. 14/2022 & 8/2022
αποφάσεις των Συμβουλίων των Κοινοτήτων  Λουτρακίου – Περαχώρας και Αγίων
Θεοδώρων,  αντίστοιχα,  καθώς  και  την  από  23-05-2022  εισήγηση  του  Γραφείου
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου:
 την ανάκληση της υπ' αριθ. 210/2018 Α.Δ.Σ.
 την ίδρυση βραχυχρόνιων οργανωμένων υπαίθριων αγορών- εμποροπανηγύρεων
που  διενεργούνται  με  την  ευκαιρία  των  θρησκευτικών  εορτών  της  Γενέσεως  της
Θεοτόκου στο Λουτράκι & της Ανακομιδής Λειψάνων Θεοδώρου Στρατηλάτου στους
Αγίους Θεοδώρους, 
 το σχέδιο νέου Κανονισμού λειτουργίας των ανωτέρω εμποροπανηγύρεων.
6. Η  υπ'  αριθ.  14/2022  απόφαση  του  Συμβουλίου  της  Κοινότητας  Λουτρακίου  –
Περαχώρας  με  την   οποία  πρότεινε,  μεταξύ  άλλων,  την  εφάπαξ  καταβολή  του
αναλογούντος τέλους κατάληψης δημοτικού χώρου (το ύψος του οποίου επαφίεται στο
Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του) για την εμποροπανήγυρη που  διενεργείται
με  την  ευκαιρία της  θρησκευτικής εορτής  της  Γενέσεως της Θεοτόκου, σύμφωνα
με  την  από  30/03/2022  εισήγηση  του  αρμοδίου  υπαλλήλου  του  Γραφείου
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου.
7. Η υπ' αριθ. 8/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων με
την   οποία  εισηγείται,  μεταξύ  άλλων,   να  παραμείνει  ο  τρόπος  είσπραξης   του
καταβαλλόμενου  τέλους  ίδιος με τον ισχύοντα.
8. Η από 07/06/2022 εισήγηση του κ. Δημάρχου, αναφορικά με την επιβολή τελών
κατάληψης  κοινοχρήστων  χώρων  στα  πλαίσια  λειτουργίας  των  εν  λόγω
εμποροπανηγύρεων,  με  την  οποία  αφενός  διαβιβάζονται  οι  προαναφερόμενες
αποφάσεις  κι  αφετέρου  ζητά  τη  λήψη  σχετικής  απόφασης  -  πρότασης  προς  το
Δημοτικό Συμβούλιο ως προς
 τον καθορισμό του ύψους του καταβαλλόμενου 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. 4849/05-11-2021,
απέχοντος του κ. Λογοθέτη Κων/νου

        Ο μ ό φ ω ν α

Γνωμοδοτεί, για το έτος 2022 κι εφεξής, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 14/2022 & 8/2022
Αποφάσεις Συμβουλίων Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων,
αντίστοιχα, καθώς και την από 07-06-2022 εισήγηση του κ. Δημάρχου,
1. για τον καθορισμό του τέλους κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, επ’ ευκαιρία
εμποροπανηγύρεων στο Δήμο μας, το οποίο επιβάλλεται κατά ζώνες, ως κάτωθι:
 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  Αγίους
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.  
2. για τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους, ήτοι εφάπαξ μετρητοίς, με
έκδοση απόδειξης είσπραξης από το Δημοτικό Ταμείο. 

Αναφορικά με το θέμα και κατόπιν λήψης Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο,
κάθε προγενέστερη όμοια θα πάψει να ισχύει.   

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   261/2022

           Ο Πρόεδρος                                   Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής                       ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος 
             Δήμαρχος                                                       
                                                                                   ΡΑΤΗΣ Σπυρίδων   
                                                                                   

                                                                            ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ                                           
                                                                                   ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος

                                                                                         ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Κων/νος

                                                                                         ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης
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