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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 4/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 83/2016
«Περί ανακλήσεως της υπ’ αριθ. 30/2016 απόφασης Δ.Σ. «Καθορισμός του ύψους και
του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση άσκησης
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2016, σύμφωνα με την αριθ. 12/2016
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής» και λήψης νέας απόφασης».
Στους Μολάους σήμερα στις δέκα εννέα (19) του μηνός Απριλίου 2016, ημέρα της
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 04/14.04.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1.
Βελιώτης Ευστάθιος
2. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμματέας Δ.Σ.
2.
Βουνελάκης Γεώργιος
3. Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
3.
Λεκάκης Δημήτριος
4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
4.
Παπαδάκης Πιερρής
5. Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
5.
Πετράκης Χρήστος
6. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
6.
Λυριωτάκης Ιωάννης
7. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
8. Τσαφατίνου Κατερίνα
Αντιδήμαρχος
9. Αλειφέρη Παναγιώτα
10. Γεωργακάκου Αικατερίνη
11. Δρίβας Θεόδωρος
12. Κολλιάκος Ιωάννης
13. Μαρούσης Χαράλαμπος
14. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή
15. Σπυριδάκου Θεοδούλη
16. Χριστάκος Σταύρος
17. Δουμάνη Σοφία
18. Κόκκορης Παναγιώτης
19. Κουλουβάκος Βασίλειος
20. Σταθάκης Νεκτάριος
21. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ.
Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων,
Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ.
Κυπαρισσίου, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός
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Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χριστοφοράκης
Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.





Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Σουρλά, ο οποίος είπε τα εξής:
Ύστερα από ενημέρωση από την αρμόδια Διεύθυνση Διοίκησης–Τμήμα ΔιοικητικούΟικονομικού Λακωνίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου, στην υπ’ αριθ. 30/2016 απόφαση δεν ελήφθη υπόψη η εισήγηση της Οικονομικής
Επιτροπής αλλά και η κείμενη Νομοθεσία σύμφωνα με την οποία:
 παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'): Ο αριθμός των
αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, καθώς και το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του
καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίζονται σύμφωνα με απόφαση του
οικείου Περιφερειάρχη, μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
Ως εκ τούτου, ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθ. 30/2016 απόφασης του δημοτικού
συμβουλίου και η λήψη νέας.
Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε όπως ληφθεί νέα απόφαση επί του θέματος, στο
αποφασιστικό τμήμα της οποίας να αναγράφονται:
Α) Προτείνει το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και
θέση άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Μονεμβασίας για το έτος 2016, σύμφωνα
με την υπ’ αριθ. 12/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
1) Τέλος χρήσης δημοτικού ( κοινόχρηστου) χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου το ποσό των 50 ευρώ/τ.μ. ετησίως ή ανά περίοδο μίσθωσης για τις βραχυχρόνιες
άδειες.
2) Τέλος χρήσης δημοτικού (κοινόχρηστου) χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου Καντίνας το ποσό των 100 ευρώ/μήνα.
3) Τέλος χρήσης δημοτικού (κοινόχρηστου) χώρου για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου με
στάσιμη δραστηριότητα από παραγωγούς - αγρότες για πώληση μόνο οπωροκηπευτικών, οι
οποίοι είναι κάτοχοι αδειών υπαίθριου εμπορίου (ως παραγωγοί - αγρότες), το ποσό των 30
ευρώ/ τ.μ. ετησίως ή ανά περίοδο μίσθωσης για τις βραχυχρόνιες άδειες, με την υποχρέωση
έκδοσης αντίστοιχης άδειας κατάληψης χώρου από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.
4) Τέλος χρήσης δημοτικού (κοινόχρηστου) χώρου για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου με
στάσιμη δραστηριότητα από παραγωγούς - καλλιτέχνες για πώληση έργων τέχνης, οι οποίοι είναι
κάτοχοι αδειών υπαίθριου εμπορίου (ως παραγωγοί - καλλιτέχνες), το ποσό των 50 ευρώ/ τ.μ.
ετησίως ή ανά περίοδο μίσθωσης για τις βραχυχρόνιες άδειες, με την υποχρέωση έκδοσης
αντίστοιχης άδειας κατάληψης χώρου από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.
5) Το τέλος χρήσης για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικούς
καθορισμένους χώρους θα καθορίζεται μεταξύ του ιδιοκτήτη και του κληρωθέντα δικαιούχου.
Τα έσοδα από τα ανωτέρω αναφερόμενα εγγράφονται στον Κ.Α. 0461 με ανάπτυξη
ανά Δημοτική Ενότητα με τίτλο «ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» του
προϋπολογισμού του Δήμου Μονεμβασίας.
6) Προτείνει τέλος για την έκδοση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου το ποσό των 30
ευρώ ανά άδεια.
Το έσοδο εγγράφεται στον Κ.Α. 0434.002 με τίτλο «ΕΣΟΔΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» του προϋπολογισμού του Δήμου
Μονεμβασίας.
Όλα τα ανωτέρω τέλη θα καταβάλλονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου πριν την
έκδοση της άδειας και κάθε επόμενο έτος μέχρι την επέτειο χορήγησης της άδειας.
Β) Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στον οικείο Περιφερειάρχη, για τον καθορισμό του
ύψους και του τρόπου είσπραξης των τελών ανά άδεια και θέση άσκησης υπαίθριου εμπορίου
στο Δήμο Μονεμβασίας, για το έτος 2016.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Ανακαλεί την αριθ. 30/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τους ανωτέρω
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λόγους.
Β. Προτείνει το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και
θέση άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Μονεμβασίας για το έτος 2016, σύμφωνα
με την υπ’ αριθ. 12/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
1) Τέλος χρήσης δημοτικού (κοινόχρηστου) χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου το ποσό των 50 ευρώ/τ.μ. ετησίως ή ανά περίοδο μίσθωσης για τις βραχυχρόνιες
άδειες.
2) Τέλος χρήσης δημοτικού (κοινόχρηστου) χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου Καντίνας το ποσό των 100 ευρώ/μήνα.
3) Τέλος χρήσης δημοτικού (κοινόχρηστου) χώρου για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου με
στάσιμη δραστηριότητα από παραγωγούς - αγρότες για πώληση μόνο οπωροκηπευτικών, οι
οποίοι είναι κάτοχοι αδειών υπαίθριου εμπορίου (ως παραγωγοί - αγρότες), το ποσό των 30
ευρώ/ τ.μ. ετησίως ή ανά περίοδο μίσθωσης για τις βραχυχρόνιες άδειες, με την υποχρέωση
έκδοσης αντίστοιχης άδειας κατάληψης χώρου από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.
4) Τέλος χρήσης δημοτικού (κοινόχρηστου) χώρου για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου με
στάσιμη δραστηριότητα από παραγωγούς - καλλιτέχνες για πώληση έργων τέχνης, οι οποίοι είναι
κάτοχοι αδειών υπαίθριου εμπορίου (ως παραγωγοί - καλλιτέχνες), το ποσό των 50 ευρώ/ τ.μ.
ετησίως ή ανά περίοδο μίσθωσης για τις βραχυχρόνιες άδειες, με την υποχρέωση έκδοσης
αντίστοιχης άδειας κατάληψης χώρου από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.
5) Το τέλος χρήσης για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικούς
καθορισμένους χώρους θα καθορίζεται μεταξύ του ιδιοκτήτη και του κληρωθέντα δικαιούχου.
Τα έσοδα από τα ανωτέρω τέλη εγγράφονται στον ΚΑ 0461 με ανάπτυξη ανά Δημοτική
Ενότητα με τίτλο «ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» του προϋπολογισμού του
Δήμου οικ. έτους 2016.
6) Προτείνει τέλος για την έκδοση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου το ποσό των 30
ευρώ ανά άδεια.
Το έσοδο από το ανωτέρω τέλος εγγράφεται στον Κ.Α. 0434.002 με τίτλο «ΕΣΟΔΟ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» του προϋπολογισμού του
Δήμου οικ. έτους 2016.
Γ. Όλα τα ανωτέρω τέλη θα καταβάλλονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου πριν την
έκδοση της άδειας και κάθε επόμενο έτος μέχρι την επέτειο χορήγησης της άδειας.
Δ. Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στον οικείο Περιφερειάρχη, για τον καθορισμό του
ύψους και του τρόπου είσπραξης των τελών ανά άδεια και θέση άσκησης υπαίθριου εμπορίου
στο Δήμο Μονεμβασίας, για το έτος 2016.
Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου, η οποία δεν συμφωνεί με την επιβολή του
τέλους.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 83/2016.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Χαραμή – Νατιώτη Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Αλεξάνδρα
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Τραϊφόρος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος
Τσαφατίνου Κατερίνα Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Δρίβας Θεόδωρος
Κολλιάκος Ιωάννης
Μαρούσης Χαράλαμπος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
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Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Σταθάκης Νεκτάριος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Παπαδάκη Ευγενία
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