
    
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Νο 24/16-10-2012 

 

Αριθ.Αποφ.  264/2012 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης οικοπέδου - Εισήγηση της Ο.Ε προς 
∆Σ περί καθορισµού τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην 
εµποροπανήγυρις της ΤΚ Συκέας της ∆Ε Μολάων στα πλαίσια της Τοπικής 
Θρησκευτικής εορτής του Αγίου Νεκταρίου. 
 
       Στους Μολάους, σήµερα, την  16-10-2012  ηµέρα Τρίτη  και ώρα 11:30 π.µ. στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  27091/11-10-2012 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα 

µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  µέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)                 Κανείς 

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                     

3. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος 

4. Μαυροµιχάλης Κων/νος   

 

5. Λύρας Χαράλαµπος                             

6. Μαρούσης Χαράλαµπος  

7. Χαραµής Αντώνης  

 
     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο. 
     Για το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ  έθεσε 
υπόψη των µελών της τα εξής: 

• Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονοµική Επιτροπή ….  
ζ) εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων 
και εισφορών. 

• Την αριθ. 7/2012 απόφαση του συµβουλίου της ΤΚ Συκέας σύµφωνα µε την 
οποία τα µέλη του  συµφωνούν µε την διεξαγωγή της εµποροπανήγυρις στο 
χώρο που παραχωρεί η κ. Αναστασάκη Μαρία του Ευαγγέλου εντός του 
οικοπέδου της, εκτάσεως τριών (3) στρεµµάτων , εντός οικισµού ΤΚ Συκέας 
και για το χρονικό διάστηµα από 1 έως 15 Νοεµβρίου εκάστου έτους , 
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προκειµένου να διεξάγεται η ετήσια εµποροπανήγυρη στα πλαίσια της 
τοπικής θρησκευτικής εορτής του Αγίου Νεκταρίου. 

• Την από 03-10-2012  εισήγηση της οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, βάσει της οποίας 
προτείνεται επιβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου κατά την διάρκεια 
της εµποροπανήγυρις στην ΤΚ Συκέας πενήντα (50,00€) ανά θέση που θα 
χρησιµοποιήσει κάθε επαγγελµατίας. 

 
        Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν 
σχετικά : 
       Τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής λαµβάνοντας υπόψη, την εισήγηση του 
προέδρου,  την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, την αριθ. 7/2012 
απόφαση του συµβουλίου της ΤΚ Συκέας , τις διατάξεις  του άρθρου 72 παρ.1 περ. ζ 
Ν.3852/10,και µετά από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

• Εισηγούνται προς το ∆ηµοτικό συµβούλιο του ∆ήµου Μονεµβασιάς την 
επιβολή   τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου πενήντα ευρώ (50,00€) ανά 
θέση που θα χρησιµοποιήσει κάθε ελεύθερος επαγγελµατίας κατά την 
διάρκεια της ετήσιας εµποροπανήγυρις στα πλαίσια της τοπικής θρησκευτικής 
εορτής του Αγίου Νεκταρίου στην ΤΚ Συκέας. 

• Αποδέχονται την δωρεάν παραχώρηση της κ. Αναστασάκη Μαρίας του 
Ευαγγέλου του οικοπέδου εκτάσεως τριών (3) στρεµµάτων , εντός οικισµού 
ΤΚ Συκέας και για το χρονικό διάστηµα από 1 έως 15 Νοεµβρίου εκάστου 
έτους , προκειµένου να διεξάγεται η ετήσια εµποροπανήγυρη στα πλαίσια της 
τοπικής θρησκευτικής εορτής του Αγίου Νεκταρίου. 

 
          Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        
όπως πιο κάτω.     
  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       3)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       6)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
                                                    Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε.    

 

∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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