
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ  

ΓΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ.: 6653/23-03-2018 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

από ηο πραθηηθό ηες σπ’ αρηζ. 7/2018 Σαθηηθής σλεδρίαζες ηοσ  

Γεκοηηθού σκβοσιίοσ Καζηορηάς. 

 

Σηελ Καζηνξηά θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα Σρίηε 20 Μαρηίοσ 2018 θαη ώξα 19:00, 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ. πξση.: 

5832/16-03-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ., πνπ δεκνζηεύζεθε ζηνλ εηδηθό 

ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ, αλαξηήζεθε ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Γήκνπ θαη επηδόζεθε κε θάζε 

λόκηκν κέζν ζηνπο Γεκνηηθνύο Σπκβνύινπο, γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζηα παξαθάησ 

ζέκαηα: 

................................................................................................................................................................ 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη ζε ζύλνιν 41 Γεκνηηθώλ 

Σπκβνύισλ ήηαλ: 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ/ΠΑΡΟΤΔ : 27 

1.  Τόκνπ Ησάλλεο - Πξόεδξνο Γ.Σ. 

2.  Παπαδεκεηξίνπ Λεσλίδαο - Αληηδήκαξρνο 

3.  Ληάλνο Σσθξάηεο - Αληηδήκαξρνο 

 

 

4.  Γακηαλνύ Φξήζηνο - Αληηδήκαξρνο 

5.  Σηεξγηόπνπινο Δπάγγεινο - Αληηδήκαξρνο 

6.  Αλησλίνπ Μαιακαηή - Αληηδήκαξρνο 

7.  Γάγγαο Παλαγηώηεο – Αληηδήκαξρνο 

8.  Φσηηάδεο Νηθόιανο 

9.  Παπαδόπνπινο Γεώξγηνο 

10.  Πεηξόπνπινο Γεκήηξηνο 

11.  Μπισλάο Θεόδσξνο 

 12.  Μπηληάθνο Μηραήι 

13.  Λίηζθαο Γηνλύζηνο 

14.  Καπξήο Γεκήηξηνο 

 

15.  Σαλαιίδεο Γεώξγηνο 

16.  Σηπιηάδεο Γεκήηξηνο 

17.  Σηνύκπαο Αληώληνο 

18.  Πεηζάιληθνπ Άλλα 

19.  Αλησληάδεο Κσλζηαληίλνο 

20.  Μπακπάθνο Γεώξγηνο 

21.  Φνπιηξάο Σηπιηαλόο 

22.  Φαηδεζπκεσλίδεο Δκκαλνπήι 

23.  Τόζθνο Πέηξνο 

24.  Βειιίδεο Βαζίιεηνο 

25.  Καξαπαηζαθίδεο Νηθόιανο 

26.  Αζαλαζίνπ Αζαλάζηνο 

27.  Καξαληθνιόπνπινο Αζαλάζηνο 

 

ΑΠΟΝΣΔ/ΑΠΟΤΔ : 14

1.  Εήζεο Λάδαξνο - Αληηδήκαξρνο  

2.  Τέξςεο Αζαλάζηνο  

3.  Βαζηιεηάδεο Γεώξγηνο 

4.  Κσηνύιαο Γεκήηξηνο 

 5.  Παξραξίδεο Φξήζηνο 

6.  Θενδνζόπνπινο Ηάθσβνο 

7.  Υθαληίδεο Γακηαλόο 

8.  Πεηθαλάο Γεώξγηνο 

9.  Τζατξίδεο Αιέμαλδξνο 

10.  Μνπηίδεο Γεκήηξηνο 

11.  Ησζεθίδνπ – Παπαδνπνύινπ Άλλα 

12.  Βαζηιεηάδεο Νηθόιανο 
 13.  Κνπκπάλε Βαζηιηθή 

 14.  Φαξακνπνύινπ Βαζηιηθή 
 

Από ηνπο Προέδροσς θαη Δθπροζώποσς ηφλ Γεκοηηθώλ θαη Σοπηθώλ Κοηλοηήηφλ, θιήζεθαλ 

ιόγσ ύπαξμεο ζεκάησλ, πνπ αθνξνύλ ζηελ Κνηλόηεηά ηνπο θαη ήηαλ: 

ΠΑΡΟΝΣΔ/ΠΑΡΟΤΔ οη:  

1. Σηζηνβάξε Δπαλζία – Πξόεδξνο Γ.Κ. Καζηνξηάο 

2. Μαζθαιίδεο Βαζίιεηνο – Πξόεδξνο Γ.Κ. Μεζνπνηακίαο 

3. Βόιηζεο Σηαύξνο – Πξόεδξνο Τ.Κ. Μειηζζνηόπνπ 

4. Νώηεο Γεκήηξηνο – Δθπξόζσπνο Τ.Κ. Σηδεξνρσξίνπ 

ΑΠΩΝ ν Μπνύξθαο Γεκήηξηνο – Πξόεδξνο Τ.Κ. Πνιπθάξπεο 

ΑΔΑ: ΨΛΜ7ΩΕΥ-ΣΦΡ



 

ΠΑΡΩΝ : ν Γήκαξρνο Καζηνξηάο Αλέζηεο Αγγειήο. 

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε Νεξάληδα Καηζηακάθε, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο, γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

 

Σεκεηώλεηαη όηη: 

Α) Τα ππ’ αξηζ. 8, 4 θαη 18 ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάρζεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ 1
ν
, 2

ν
 θαη 3

ν
 

αληίζηνηρα. 

Β) Από ηε ζπλεδξίαζε απνρώξεζαλ κε ηελ άδεηα ηνπ Πξνέδξνπ: 

 νη Γεκνηηθνί Σύκβνπινη θ.θ. Γηνλύζηνο Λίηζθαο θαη Αζαλάζηνο Αζαλαζίνπ, κεηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 4
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, 

 νη Γεκνηηθνί Σύκβνπινη θ.θ. Δκκαλνπήι Φαηδεζπκεσλίδεο, Μηραήι Μπηληάθνο θαη Πέηξνο 

Τόζθνο, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 18
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  

 ν Γεκνηηθόο Σύκβνπινο θ. Βαζίιεηνο Βειιίδεο, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 17
νπ

 ζέκαηνο ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο εμήο ηα ζέκαηα 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

ΘΔΜΑ 8
ο
 : «Καζορηζκός ηειώλ τρήζες θοηλότρεζηφλ τώρφλ γηα ηε ιεηηοσργία ηες 

παραδοζηαθής εκποροπαλήγσρες ηες Μ. Πέκπηες "Νσθοπάδαρο" ζηε Γ. Κ. 

Καζηορηάς». 

 

Αρηζκός Απόθαζες : 62/18 

 

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ 

ΓΣ ηελ ππ’ αξηζ. 71/18 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα: «Δηζήγεζε προς ηο 

Γεκοηηθό σκβούιηο γηα ηολ θαζορηζκό ηειώλ τρήζες θοηλότρεζηφλ τώρφλ γηα ηε 

ιεηηοσργία εκποροπαλήγσρες ζηελ Γ.Κ. Καζηορηάς οηθ. έηοσς 2018», ε νπνία αλαιπηηθά έρεη 

σο εμήο: 

 

Αριθμός απόφασης  71/2018 

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

ηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Αγξνηηθώλ Θεκάησλ – Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θ. Δάγγα 

Παλαγηώηε, ε νπνία έρεη σο εμήο:  

«Κύξηε Πξόεδξε, παξαθαινύκε γηα ηελ έθηαθηε ζύγθιηζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ 

καο θαη ηελ εηζαγσγή πξνο ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο: «Καζνξηζκόο ηειώλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία εκπνξνπαλήγπξεο (Νπθνπάδαξν) ζηε Δ.Κ. Καζηνξηάο ηνπ Δήκνπ Καζηνξηάο. Τν ζέκα 

θξίλεηαη θαηεπείγνλ, ιόγσ πεξηνξηζκέλσλ ρξνληθώλ νξίσλ κεηά ηελ 16/18 Καλνληζηηθή απόθαζε 

ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηνλ θαζνξηζκό ηεο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηνπ ηελ 5
ε
 Απξηιίνπ 

2018. 

 

Έρνληαο ππόςε:  

1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, παξ. 1δ ηνπ Ν. 3852/2010, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ε Οηθνλνκηθή 

Επηηξνπή εηζεγείηαη πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ηελ επηβνιή ηειώλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξώλ 

2. ηελ ππ΄ αξηζ. 16/2018 απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ κε ζέκα «Έγθξηζε Καλνληζκνύ 

ιεηηνπξγίαο ηεο παξαδνζηαθήο Εκπνξνπαλήγπξεο (Νπθνπάδαξν) ηεο Δεκνηηθήο θνηλόηεηαο 

Καζηνξηάο ηνπ Δήκνπ Καζηνξηάο»  

 

ΑΔΑ: ΨΛΜ7ΩΕΥ-ΣΦΡ



 

Εισηγούμαι: 

1. Πξνηεηλόκελε ηηκή ηέινπο ρξήζεο αλά ζέζε γηα όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο νξίδεηαη ε ηηκή 

ησλ 120,00€ 

2. Η ζρεηηθή απόθαζή ζαο λα αλαθέξεη όηη ε παξνύζα ηζρύεη κέρξη ηξνπνπνηήζεώο ηεο ή 

θαηαξγήζεώο ηεο.» 

Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηα παξαπάλσ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, παξ. 1 πεξ. 

δ ηνπ Ν.3852/10 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

   Εηζεγείηαη πξνο ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην: 

Α. Τνλ θαζνξηζκό ηνπ ηέινπο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εκπνξνπαλήγπξεο 

πνπ δηεμάγεηαη θάζε Μ. Πέκπηε ζηελ Δ.Κ. Καζηνξηάο, ζην πνζό ησλ 120,00€ αλά ζέζε, γηα όινπο 

ηνπο ελδηαθεξόκελνπο. 

Β. Η απόθαζε λα έρεη ηζρύ κέρξη ηξνπνπνηήζεώο ηεο ή θαηαξγήζεώο ηεο. 

 

Η παξνύζα έιαβε αύμνληα αξηζκό 71/2018 

 

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ κέιε ηνπ Σπιιόγνπ Πσιεηώλ Λατθώλ Αγνξώλ κε επηθεθαιήο ηνλ 

Πξόεδξν θ. Σάββα Κνηαλίδε, ν νπνίνο, αθνύ έιαβε ην ιόγν από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.Σ., αλέθεξε 

όηη ζεσξνύλ ππέξνγθν ην θόζηνο ησλ 120,00 € αλά ζέζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ πσιεηώλ ζηελ 

παξαδνζηαθή εκπνξνπαλήγπξε ηεο Μ. Πέκπηεο ζηελ Καζηνξηά θαη δήηεζε από ην Γεκνηηθό 

Σπκβνύιην λα δείμεη θαηαλόεζε θαη λα ζπκκεξηζηεί ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ν θιάδνο, 

βηώλνληαο ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη αληηπξόηεηλε ην πνζό ησλ 30,00 € αλά ζέζε. 

 

Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έδσζε ην ιόγν ζην Γήκαξρν θ. Α. Αγγειή, ν νπνίνο ηόληζε όηη ην 

Γεκνηηθό Σπκβνύιην ζα πξέπεη λα δείμεη θαηαλόεζε ζηνπο πσιεηέο θαη λα θηλεζεί κέζα ζε έλα 

πιαίζην αιιειεγγύεο θαη ζπκπαξάζηαζεο. 

 

Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ΓΣ λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Τν ΓΣ έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΚ θαη όια ηα 

αλσηέξσ θαη κε δεδνκέλε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ βηώλεη ν ηόπνο, ζέινληαο λα επηδείμεη 

θνηλσληθή επαηζζεζία θαη λα βνεζήζεη έκπξαθηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο Καζηνξηάο 

 

α π ο θ α ζ ί δ ε η θ α η ά  π ι ε η ο υ ε θ ί α 

 

Καζνξίδεη ην ηέινο ρξήζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο παξαδνζηαθήο 

εκπνξνπαλήγπξεο «Νπθνπάδαξν» πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θάζε Μ. Πέκπηε ζηε Γ.Κ. Καζηνξηάο σο 

εμήο: 

 30,00 € αλά ζέζε γηα όινπο ηνπο κόληκνπο εθζέηεο - πσιεηέο ηεο θαζηεξσκέλεο 

εβδνκαδηαίαο ιατθήο αγνξάο ηεο Τεηάξηεο, νη νπνίνη ζα παξακείλνπλ θαη ζα ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ παξαδνζηαθή εκπνξνπαλήγπξε ηεο Μ. Πέκπηεο θαζώο θαη γηα όινπο όζνπο επηζπκνύλ 

λα ζπκκεηέρνπλ θαη έρνπλ εληνπηόηεηα ζηελ πεξηνρή ηεο Καζηνξηάο. 

 120,00 € αλά ζέζε γηα θάζε άιιν ζπκκεηέρνληα. 

 

ΑΔΑ: ΨΛΜ7ΩΕΥ-ΣΦΡ



 

Γίλεηαη κλεία όηη θαηά ηε ιήςε ηεο παξνύζαο απόθαζεο κεηνςήθεζε ν Γεκνηηθόο Σύκβνπινο θ. 

Νηθόιανο Καξαπαηζαθίδεο, ν νπνίνο δηαθώλεζε κε ην ηέινο ησλ 120,00 € θαη πξόηεηλε εληαία ηηκή 

30,00 € αλά ζέζε γηα όινπο. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό : 62/18 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη, όπσο αθνινπζεί:  

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

Ιφάλλες Σόκοσ 

Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

 

Ν. Καηζηακάθε 

ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

Λ.Παπαδεκεηξίνπ, Σ.Ληάλνο, Φ.Γακηαλνύ, Δ.Σηεξγηόπνπινο, 

Μ.Αλησλίνπ, Π.Γάγγαο, Ν.Φσηηάδεο, Γ.Παπαδόπνπινο, 

Γ.Πεηξόπνπινο, Θ.Μπισλάο, Μ.Μπηληάθνο, Γ.Λίηζθαο, 

Γ.Καπξήο, Γ.Σαλαιίδεο, Γ.Σηπιηάδεο, Α.Σηνύκπαο, 

Ά.Πεηζάιληθνπ, Κ.Αλησληάδεο, Γ.Μπακπάθνο, Σ.Φνπιηξάο, 

Δ.Φαηδεζπκεσλίδεο, Π.Τόζθνο, Β.Βειιίδεο, 

Ν.Καξαπαηζαθίδεο, Α.Αζαλαζίνπ, Α.Καξαληθνιόπνπινο. 

 

ΑΔΑ: ΨΛΜ7ΩΕΥ-ΣΦΡ
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