
                                          
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 21/16-05-2017 
Αριθ.Αποφ. 136/2017    

ΘΕΜΑ : Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί καθορισμού τελών χρήσης χώρου ανά θέση 
κατά την διενέργεια εμποροπανηγύρεων στην ΤΚ μεταμόρφωσης επ΄ ευκαιρία των 
θρησκευτικών εορτών της «Αγίας Μαρίνας» και Μεταμόρφωσης του Σωτήρος».  
 
         Στους Μολάους, σήμερα την  16-05-2017  ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:30 π.μ στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 6938/12-05-2017 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. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος) 

2. Κόκκορης Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος) 

3.Χριστάκος Σταύρος   

4. Σουρλάς Ιωάννης 

5. Καλογερίνης Ηλίας  

6. Κολλιάκος Ιωάννης 

7. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

 

              Κανείς 

 

         Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
 
      Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης 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. 

     Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ την από 12-05-2017 

εισήγηση του   Γραφείου Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & 

Απασχόλησης του Δήμου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, βάσει της 

οποίας προτείνετε το ύψος των τελών χρήσης χώρου ανά θέση, και συγκεκριμένα :  



Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4264/2014, για τη συμμετοχή σε 

εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών 

εορτών, σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά 

το χρόνο, σε πασχαλινές και σε χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια. Η ισχύς των 

αδειών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει για τις εμποροπανηγύρεις των θρησκευτικών ή 

επετειακών εορτών τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, για τις παραδοσιακές 

εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο τις επτά (7) 

συναπτές ημέρες, για τις πασχαλινές αγορές τις δέκα (10) συναπτές ημέρες και για τις 

χριστουγεννιάτικες αγορές τις δεκαπέντε (15) συναπτές ημέρες. Η άδεια χορηγείται με 

απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο αποφαίνεται και για τη διάρκεια ισχύος της 

εντός των ορίων του προηγούμενου εδαφίου. 

Με την υπ’ αριθ. 5/2016 Απόφαση η Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης ζητάει την 

λήψη απόφασης για την διοργάνωση εμποροπανηγύρεων επ’ ευκαιρία των θρησκευτικών 

εορτών της Αγ. Μαρίνας και της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος προτείνοντας τις θέσεις και 

τα πωλούμενα είδη ανά θέση. 

Ο χώρος διεξαγωγής των εμποροπανηγύρεων, θα είναι τέσσερις (4) θέσεις στον 

κοινόχρηστο χώρο της πλατείας Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, όπως έχουν αποτυπωθεί σε 

τοπογραφικό διάγραμμα από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της υπ’ αριθ. 5/2016 Απόφασης της Τοπικής Κοινότητας. 

Οι εμποροπανηγύρεις θα διεξάγονται: 

α) στις 16 Ιουλίου κάθε έτους, παραμονή της εορτής της Αγίας Μαρίνας. 

β) στις 5 Αυγούστου κάθε έτους, παραμονή της εορτής της Μεταμόρφωσης του 

Σωτήρος. 

Παρακαλούμε όπως καθορίσετε το ύψος των τελών χρήσης χώρου ανά θέση κατά 

την διενέργεια εμποροπανηγύρεων στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης επ’ ευκαιρία των 

θρησκευτικών εορτών της Αγ. Μαρίνας και της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, ώστε στη 

συνέχεια μαζί με την εισήγηση της Ε.Π.Ζ. αναφορικά με τη χρήση των χώρων, τα είδη κλπ, 

να ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η σχετική Κανονιστική Απόφαση.  

                              

Πρότασή μας είναι η εξής: 

Καθορισμός τέλους ανά θέση 

1) Θέση εμβαδού 6,21 τ.μ. πλησίον κοινοτικού καταστήματος, για πώληση λουκουμάδων: 

50,00  € 

2) Θέση εμβαδού 14,99 τ.μ. πλησίον καταστήματος Λάγγη Ιωάννη του Βασιλείου, για 

πώληση παιχνιδιών: 75,00 € 

3) Θέση εμβαδού 15,21 τ.μ. στη νότια πλευρά πλησίον οικίας Αποστολάκη Παναγιώτη, για 

πώληση παιχνιδιών ή λουκουμάδων: 75,00 € 



4) Θέση εμβαδού 25,17 τ.μ. πλησίον ιδιοκτησίας Τύρκου Παντελή, για πώληση 

παιχνιδιών: 100,00 € 
 

 

    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 του Γραφείου Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & 

Απασχόλησης του Δήμου , τις διατάξεις  του άρθρου 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10, τις 

διατάξεις  του άρθρου 26 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'),   και μετά από 

διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

      Εισηγούνται προς το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας το ύψος του  

καταβαλλόμενου τέλους ανά θέση κατά την διενέργεια εμποροπανηγύρεων στην ΤΚ 

Μεταμόρφωσης επ΄ ευκαιρία των θρησκευτικών εορτών της «Αγίας Μαρίνας» και 

«Μεταμόρφωσης του Σωτήρος» του δήμου Μονεμβασίας,  σύμφωνα με την από 12-05-

2017 εισήγηση του  Γραφείου Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & 

Απασχόλησης του Δήμου. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1) ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
                                                                      2) ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                      3) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                   4) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                      5) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 
                                                                      6) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
                                                                                                                               

 Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 
  Δελήγιαννης Νικόλαος  

 

 


