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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πύλη, 6 Αυγούστου 2015

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 14768

∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της αριθμ. 10/2015 τακτικής συνεδρίασης του ∆.Σ.
του ∆ήμου Πύλης
Αριθμός απόφασης 206/2015
Θ Ε Μ Α: Τροποποίηση της αριθμ. 186/2015 απόφασης του ∆.Σ.
σχετικά με τον καθορισμό χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης
στην Τ.Κ. Πύλης.
Στην Πύλη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Καταστήματος, σήμερα, στις
είκοσι εννιά (29) Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, συνήλθε σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Πύλης, ύστερα από την αριθμ.
14016/24-7-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε χωριστά σε καθένα από τα μέλη του ∆ημοτικού
Συμβουλίου, στους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και στον κ.
∆ήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33)
μελών του ∆.Σ. βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γιαννοτάκης Αθανάσιος (Πρόεδρος)

1. Κατσίβελος Βύρων

2. Καλαμαράς Στέφανος

2. Καραΐσκου Γεωργία

3. Τόλιας Νικόλαος

3. Αναγνώστου Βασίλειος

4. Τζιορτζιώτης Γεώργιος

4. Νάκος Χρήστος

5. Ζιάκας Σταύρος

5. ∆ούλαλας Κωνσταντίνος

6. Μπόμπορας Παύλος

6. Παλλαντζάς Γεώργιος

7. Αλέκος Ευάγγελος

7. Μπόμπορας Αθανάσιος

8. Χαντζής Σωτήριος

8. Λέφας Παναγιώτης

9. Αγγέλης Σωτήριος

9. Κουφογάζος Κωνσταντίνος

10. Μπακάλης Χρήστος

10. Παναγιώτου Γεώργιος

11. Πλαστήρας Κωνσταντίνος
12. Τζάνης Βησσαρίων (Άρης)

που δεν παραβρέθηκαν αν και
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13. Κωστάκης Αθανάσιος

κλήθηκαν νόμιμα

14. Οικονόμου Λαμπρινή (Ρούλα)
15. Κρούπης Κωνσταντίνος
16. Μπαλατσούκας Κωνσταντίνος
17. Κουτσονάσιος Ιωάννης
18. Μπάκος Ευάγγελος
19. Μπακλαβάς Σπυρίδων
20. Καλαντζής ∆ημήτριος (Τάκης)
21. Σακελλάριος Πέτρος
22. Λαμπρογεώργος Ηλίας
23. Ζάχος Απόστολος
Σε σύνολο σαράντα τριών (43) Προέδρων/Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων
παραβρέθηκαν παρόντες δεκατέσσερις (14), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ελάτης: Χαμψάς Βασίλειος

Αγίου Βησσαρίωνα: Τριχιάς Γεώργιος

Παραποτάμου: Καλυβιώτης Παναγιώτης-Όθων

Γόμφων: Ποντίκας Αθανάσιος

Πηγής: Τζιμόπουλος Βασίλειος

∆ροσερού: Γεροβασίλη Βασιλική

Πιαλείας: Λεμονάς Νικόλαος

Ελευθεροχωρίου: Παπαγεωργίου Σπυρίδων

Πύλης: Πανάγου-Περγαντή Μαρίνα

Κοτρωνίου: Αναγνώστου Απόστολος

Ροποτού: Ρομπιές Γεώργιος

Λυγαριάς: Παπαϊωάννου-Τσιώκου Μαρία

Αρματολικού:Τεντολούρης Παναγιώτης

Μουριάς: Κανίστρας Κωνσταντίνος

Βαλκάνου: Λέφας Αθανάσιος

Μυροφύλλου: Ράπτης Γεώργιος

Βροντερού: Πάνος Κωνσταντίνος

Παλαιομοναστήρου: Μπουτζιώλης Θωμάς

Καλογήρων: Γεωργομάνος Ιωάννης

Στουρναραίικων: Λαμπρογεώργου Γεωργία

Νέας Πεύκης: Σακκομήτρος Κωνσταντίνος

Φήκης: Λιούτας Αθανάσιος

Παλαιοκαρυάς: Καψάλης Γεώργιος

Φιλύρας: Βαμπούλα Ευαγγελία

Παραμέρου: Αναγνώστου Ηλίας

Αγίου Νικολάου: Καλόγηρος Αχιλλεύς

Πύρρας: Γιώτας Απόστολος

Αγίου Προκοπίου: Αλέξης Γεώργιος
Αθαμανίας: Πολύμερος ∆ημήτριος
Βαθυρρεύματος: Κατσαρός Λεωνίδας
Γαρδικίου: Αλεξίου Αριστείδης
∆έσης: Μήτσιος Αναστάσιος
∆ροσοχωρίου: Ευαγγελόπουλος ∆ημήτριος
Κορυφής: Χονδρός Χαρίλαος
Λιβαδοχωρίου: Πολυγένης Γεώργιος
Μεσοχώρας: Σακκάς Αθανάσιος
Μοσχοφύτου: Κούτσικος Στυλιανός
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Νεράιδας: Βλαχογιάννης Κυριάκος
Νεραϊδοχωρίου: Μαργαρίτης Απόστολος
Παχτουρίου: Μπόλλης Παναγιώτης
Περτουλίου: Κουτσιανίτης Στέφανος
Πετροχωρίου: Οικονόμου Χριστίνα
Πολυνερίου: Βλαχοδήμος Παναγιώτης
που δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν
νόμιμα.

Παρόντος του ∆ημάρχου, κ. Μαράβα Κωνσταντίνου.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήμου, κ. Μαρκαντά Φανή, για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 9ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης σχετικά με την τροποποίηση της αριθμ. 186/2015 απόφασης του
∆.Σ. σχετικά με τον καθορισμό χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης στην Τ.Κ. Πύλης
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Τόλια Νικόλαο, ο οποίος είπε ότι:

σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1δ και 2 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 του
Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων:
1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους
εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με
τις οποίες:
δ) Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις:
δ1. Για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των
εμποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των
χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
2. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαμβάνονται από τα δημοτικά ή κοινοτικά
συμβούλια με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, το συντομότερο
δυνατό διάστημα από την έναρξη της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1Βv του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010:
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:
Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:
v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ..
ενώ σύμφωνα με την

παρ.2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010: το συμβούλιο της

τοπικής κοινότητας: 2) προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής α) τους χώρους
λειτουργίας των λαϊκών αγορών και τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου
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στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία των εμποροπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων
αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιφέρειά του.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3769/2009:
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α), όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Για τη συμμετοχή σε υπαίθριες αγορές, δηλαδή 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.
Οι άδειες χορηγούνται: α) σε επαγγελματίες εμπόρους που νόμιμα δραστηριοποιούνται
αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), β) σε κατόχους άδειας
συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές, γ) σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών που
λειτουργούν εκτός της περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, δ)
σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου και ε)
σε λοιπούς εμπόρους.
Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των
ενδιαφερομένων από το νομαρχιακό, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, κατά
περίπτωση, κατά την οποία οι διαθέσιμες άδειες κληρώνονται κατά ποσοστό εβδομήντα
πέντε τοις εκατό (75%) στους ενδιαφερομένους των περιπτώσεων α' , β' και γ' του
προηγούμενου εδαφίου και κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στους
ενδιαφερομένους των περιπτώσεων δ' και ε' του προηγούμενου εδαφίου. ∆ημόσια
κλήρωση διενεργείται και για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθεί ο κάθε
αδειοδοτούμενος, κατά τα ανωτέρω.
Στη συνέχεια οι άδειες συμμετοχής εκδίδονται με απόφαση του αρμόδιου κατά τόπο
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο και θέση. Κατ'
εξαίρεση, για τη συμμετοχή στις ως άνω υπαίθριες αγορές που τελούνται στα νησιά της
χώρας, εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια, οι σχετικές άδειες εκδίδονται με απόφαση
του κατά τόπο αρμόδιου νομαρχιακού συμβουλίου, εφόσον τα γεωγραφικά όρια κάθε
νησιού συμπίπτουν με τα διοικητικά όρια αρμοδιότητας της οικείας νομαρχιακής
αυτοδιοίκησης ή οι άδειες αφορούν το νησί, όπου εδρεύει η οικεία νομαρχιακή
αυτοδιοίκηση.
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Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η
εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, των αδειών της παραγράφου αυτής, καθώς
και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο,
εκτός από τον/τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών, υπό τον όρο ότι αυτοί
δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
Το ∆ημόσιο, δήμοι ή κοινότητες και εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να
εκμισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη
λειτουργία των προαναφερόμενων αγορών σε πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια κατά
την παρούσα παράγραφο.
Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου νομαρχιακού, δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου καθορίζονται τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στις εμποροπανηγύρεις
θρησκευτικές ή επετειακές. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα είδη που επιτρέπεται να
πωλούνται στις πασχαλινές και χριστουγεννιάτικες αγορές, τα οποία πρέπει να
δικαιολογούν το χαρακτήρα της συγκεκριμένης αγοράς, όπως χριστουγεννιάτικα και
πασχαλινά στολίδια και είδη διακόσμησης, χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές κάρτες,
χριστουγεννιάτικα δέντρα, πασχαλινά αυγά, μπαλόνια, υλικά περιτυλίγματος δώρων,
κεριά και λαμπάδες κ.λπ..»
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 4264/2014,
3.Το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο διεξάγεται σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους,
υπαίθριους, ελεύθερους, ιδιωτικούς, δημόσιους, δημοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους.
Το ∆ημόσιο, οι δήμοι και οι εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή να
παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία του υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου σε πρόσωπα που δεν κατέχουν τη σχετική ειδική άδεια.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 5 του άρθρου 19 του Β.∆/τος 24.9/20.10.1958
(ΦΕΚ 171/1958 τεύχος Α΄) και τις όμοιες του άρθρου 19 του Ν.∆. 703/1970 με τις
οποίες προστέθηκε η παρ. 7 στο παραπάνω Β.∆. :
1. Εις τους ποιουμένους χρήσιν δημοτικών ή κοινοτικών κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών
ο δήμος ή η κοινότης δικαιούται να επιβάλη τέλη ή δικαιώματα, οριζόμενα δι'
αποφάσεως του συμβουλίου.
5. Εις τους ποιουμένους παράνομον χρήσιν δημοτικού ή κοινοτικού κτήματος έργου ή
υπηρεσίας, εκτός της υποχρεώσεως ήν υπέχει ο δήμος ή η κοινότης δια την ποινικήν
αυτών δίωξιν, έχει το δικαίωμα να επιβάλη μέχρι του διπλασίου τα δια την γενομένην
χρήσιν αναλογούντα τέλη ή δικαιώματα.
«7. Τα κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου τέλη ή δικαιώματα επί των ποιουμένων
χρήσιν δημοτικών ή κοινοτικών κτημάτων ή έργων, επιβάλλονται και βεβαιούνται και
οσάκις εκ της αυθαιρέτου καταλήψεως των εν λόγω κτημάτων ή έργων, παρακωλύεται ή
αποκλείεται η κοινή χρήσις αυτών»[2]
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προέβη στη λήψη της αριθμ. 37/2015 απόφασης με θέμα
«Εισήγηση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο για τον ορισμό θέσεων στην Τ.Κ. Πύλης για
την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιγνίων, Λούνα Παρκ, τραπεζοκαθισμάτων και
μικροπωλητών στην ετήσια Εμποροπανήγυρη ενόψει της θρησκευτικής εορτής της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Στη συνέχεια, το ∆ημοτικό Συμβούλιο, με την αριθμ. 186/2015 απόφασή του, καθόρισε
τους προς χρήση χώρους για τη λειτουργία της ετήσιας εμποροπανήγυρης Πύλης,
ενόψει της θρησκευτικής εορτής της Απόδοσης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπως
αποτυπώνονται σε σχεδιάγραμμα που συνέταξε το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήμου και σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
και ενέκρινε την εκμίσθωση των θέσεων με φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα
με τους όρους που θα καθόριζε η Οικονομική Επιτροπή.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μας απέστειλε την αριθμ. 49/2015 απόφασή της, με θέμα
«Τροποποίηση της 37/2015 Απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Εισήγηση προς το
∆ημοτικό Συμβούλιο για τον ορισμό θέσεων στην Τ.Κ. Πύλης για την εγκατάσταση
ψυχαγωγικών παιγνίων, λούνα παρκ, τραπεζοκαθισμάτων και μικροπωλητών στην
ετήσια Εμποροπανήγυρη ενόψει της θρησκευτικής εορτής της Απόδοσης της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου με το παρακάτω περιεχόμενο:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 «Σύγκληση του δημοτικού
συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010
τεύχος Α΄):
5.Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να
γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο
λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα.
Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
Με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης

και

της

Αποκεντρωμένης

Διοίκησης

–

Πρόγραμμα

Καλλικράτης» ορίζονται τα εξής:
«7.Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται
υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς
και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. …. Κατά προτεραιότητα και
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πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων,
σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.»
Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι
« Τροποποίηση της 37ης /2015 Απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Εισήγηση
προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον ορισμό θέσεων στην Τ.Κ. Πύλης για την
εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιγνίων, Λούνα Παρκ, τραπεζοκαθισμάτων
και μικροπωλητών στην ετήσια Εμποροπανήγυρη ενόψει της θρησκευτικής
εορτής της Απόδοσης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου».
Η

συνεδρίαση

κρίνεται

κατεπείγουσα

λόγω

του

ασφυκτικού

χρονοδιαγράμματος προετοιμασίας της ετήσιας Εμποροπανήγυρης, που θα
πραγματοποιηθεί στην Τ,Κ,

Πύλης, ενόψει της θρησκευτικής εορτής της

Απόδοσης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στις 22 και 23 Αυγούστου.
Γι’ αυτούς τους λόγους κλήθηκε η ΕΠΟΙΖΩ, σε έκτακτη συνεδρίαση και πρέπει,
αφού αποφανθούμε για το κατεπείγον των θεμάτων να αποφασίσουμε σχετικά.
Η ΕΠΟΙΖΩ, αφού έλαβε υπόψη του


την εισήγηση του προέδρου,



τις διατάξεις των παρ. 5 και 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Εγκρίνει ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και
την περαιτέρω συζήτησή του.
Στην συνέχει ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό θέμα της
ημερήσιας διάταξης σχετικά με την « Τροποποίηση της 37ης /2015 Απόφασης
της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον ορισμό
θέσεων στην Τ.Κ. Πύλης για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιγνίων,
Λούνα Παρκ, τραπεζοκαθισμάτων και μικροπωλητών στην ετήσια
Εμποροπανήγυρη ενόψει της θρησκευτικής εορτής της Απόδοσης της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου», είπε τα εξής:
«Παραδοσιακά ενόψει της θρησκευτικής εορτής της Απόδοσης της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου τελείται η ετήσια εμποροπανήγυρη στην Τ.Κ. Πύλης του Δήμου Πύλης. Η
διάρκειά της ορίζεται στις δύο (2) ημέρες και συγκεκριμένα στις 22 και 23 Αυγούστου. Με
την 37η /2015 Απόφασή της η ΕΠΟΙΖΩ εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο
τον ορισμό θέσεων στην Τ.Κ. Πύλης για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιγνίων,
Λούνα Παρκ, τραπεζοκαθισμάτων και μικροπωλητών στην ετήσια Εμποροπανήγυρη και
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τις χρήσεις των θέσεων αυτών. Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση οι θέσεις 1η, 2η, 3η
και 4η περιγράφονται ως εξής:

α/α
Περιγραφή θέσης
πρόσοψη
θέσης
1η
Αριστερά της εισόδου του Δημαρχείου ( χαλβάδων και 5 μέτρα
ζαχαρωδών προϊόντων)
2η
Αριστερά της εισόδου του Δημαρχείου (πώληση χαλβάδων και 5 μέτρα
ζαχαρωδών προϊόντων)
η
3
Αριστερά της εισόδου του Δημαρχείου (πώληση χαλβάδων και 5 μέτρα
ζαχαρωδών προϊόντων)
4η
Δεξιά της εισόδου του Δημαρχείου (πώληση παιχνιδιών, φο
5 μέτρα
μπιζού και ψιλικών)
Οι τρεις παραπάνω θέσεις, κατά τα προηγούμενα έτη χρησιμοποιούνταν για ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων προς πώληση ειδών ψητοπωλείου ενώ η τέταρτη ως χώρος πώλησης
χαλβάδων και ζαχαρωδών προϊόντων.
Προτείνω να λάβουμε υπόψη την παραδοσιακή χρήση του χώρου και στις θέσεις 1η, 2η, 3η
και 4η να αναπτυχθούν και φέτος τραπεζοκαθίσματα προς πώληση ειδών ψητοπωλείου
καθώς και πάγκοι πώλησης χαλβάδων και ζαχαρωδών προϊόντων και να τροποποιήσουμε
την 37η /2015 Απόφασή μας ως εξής:

α/α
Περιγραφή θέσης
πρόσοψη
θέσης
1η
Αριστερά της εισόδου του Δημαρχείου (ανάπτυξη 5 μέτρα
τραπεζοκαθισμάτων για πώληση ειδών ψητοπωλείου)
η
2
Αριστερά της εισόδου του Δημαρχείου (ανάπτυξη 5 μέτρα
τραπεζοκαθισμάτων για πώληση ειδών ψητοπωλείου)
3η
Αριστερά της εισόδου του Δημαρχείου (ανάπτυξη 5 μέτρα
τραπεζοκαθισμάτων για πώληση ειδών ψητοπωλείου)
4η
Δεξιά της εισόδου του Δημαρχείου (πώληση χαλβάδων και 5 μέτρα
ζαχαρωδών προϊόντων)
Στη συνέχεια η ΕΠΟΙΖΩ αφού συζήτησε το θέμα
Αποφασίζει ομόφωνα
1. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης την
τροποποίηση της αριθμ. 37ης /2015 Απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: «Εισήγηση
προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον ορισμό θέσεων στην Τ.Κ. Πύλης για την
εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιγνίων, Λούνα Παρκ, τραπεζοκαθισμάτων και
μικροπωλητών στην ετήσια Εμποροπανήγυρη ενόψει της θρησκευτικής εορτής
της Απόδοσης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου», για τον λόγο που αναφέρεται στην
εισήγηση του Προέδρου.
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2. Τροποποιεί την αριθμ. 37ης /2015 Απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, ως εξής:

α/α
Περιγραφή θέσης
πρόσοψη
θέσης
1η
Αριστερά της εισόδου του Δημαρχείου (ανάπτυξη 5 μέτρα
τραπεζοκαθισμάτων για πώληση ειδών ψητοπωλείου)
η
2
Αριστερά της εισόδου του Δημαρχείου (ανάπτυξη 5 μέτρα
τραπεζοκαθισμάτων για πώληση ειδών ψητοπωλείου)
3η
Αριστερά της εισόδου του Δημαρχείου (ανάπτυξη 5 μέτρα
τραπεζοκαθισμάτων για πώληση ειδών ψητοπωλείου)
4η
Δεξιά της εισόδου του Δημαρχείου (πώληση χαλβάδων και 5 μέτρα
ζαχαρωδών προϊόντων)
3. Ως προς τα υπόλοιπα ισχύει η αριθμ.37η /2015 Απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, ως
έχει.
Το Τμήμα Οικονομικού, στην αριθμ. πρωτ. ∆.Υ./28-7-2015 εισήγηση προς τον Πρόεδρο
της Οικονομικής Επιτροπής ∆ήμου Πύλης με θέμα «Περί της επιβολής τελών στα
πλαίσια της λειτουργίας της εμποροπανήγυρης Πύλης που διεξάγεται κατά την περίοδο
του μηνός Αυγούστου για το έτος 2015 και εφ’ εξής μέχρι καταργήσεως ή
τροποποιήσεως της απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου» αναφέρει:

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1,ζ του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», η Οικονομική Επιτροπή είναι πλέον
αρμόδια και για την εισήγηση, προς το δημοτικό συμβούλιο, της επιβολής τελών,
δικαιωμάτων και εισφορών.
Η επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υπέρ δήμων και
κοινοτήτων, στο πλαίσιο της σχετικής εκ του νόμου αρμοδιότητάς τους, δεν
εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων που
εκδίδονται βάσει του άρθρου 79 του N. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Ωστόσο, όταν προκύψει περίπτωση επιβολής φόρου, τέλους κλπ, επί θεμάτων
για τα οποία ο οικείος δήμος ή κοινότητα εκδίδει τοπική κανονιστική απόφαση,
με την οποία θέτει κανόνες ή όρους και προϋποθέσεις για τη ρύθμισή τους
απαιτείται η έκδοση δύο διακριτών αποφάσεων:
ειδικότερα, η μία απόφαση θα αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις του υπό
ρύθμιση θέματος (σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 79 ΚΔΚ), ενώ με την
άλλη θα επιβάλλεται το αντίστοιχο τέλος κλπ. (ΥΠΕΣ Εγκύκλιος 41/2007).
α) Τέλος χρήσης ποσού 20,00 € ανά τρέχον μέτρο.
β) Για το κοινόχρηστο χώρο εγκατάστασης ψησταριών εφ’ άπαξ τέλος ποσού
300,00 € ανά θέση
γ) Το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να αναπροσαρμόζει κατ’ έτος τα τέλη
χρήσεως λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες οικονομικές και κοινωνικές
συνθήκες».
Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: 7ΦΩΩΩ14-ΟΤ1

1)Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1,ζ του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-62010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2)Τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
1)Τον καθορισμό τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων στο πλαίσιο λειτουργίας
της εμποροπανήγυρης Πύλης του Δήμου μας για το έτος 2015 κατά την περίοδο
του μηνός Αυγούστου 2015 και εφ’ εξής μέχρι καταργήσεως ή τροποποιήσεως
της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου από αυτούς που κάνουν χρήση του
χώρου για πώληση προϊόντων ως εξής:
α) Τέλος χρήσης ποσού 20,00 € ανά τρέχον μέτρο.
β) Για το κοινόχρηστο χώρο εγκατάστασης ψησταριών εφ’ άπαξ τέλος ποσού
300,00 € ανά θέση.
γ) Το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να αναπροσαρμόζει κατ’ έτος τα τέλη
χρήσεως λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες οικονομικές και κοινωνικές
συνθήκες».
2) Η καταβολή του τέλους θα γίνεται στο Γραφείο Ταμείου της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών ή στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό της τράπεζας
Εθνικής ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ «ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» :
Αρ. Λογαριασμού:IBAN GR 86 0110 8610 0000 8615 5002 578
Η Οικονομική Επιτροπή, με την αριθμ. 128/2015 απόφασή της, ομόφωνα εισηγείται
στο ∆ημοτικό Συμβούλιο τα παρακάτω:
Α. Τον καθορισμό τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων στο πλαίσιο λειτουργίας της
εμποροπανήγυρης Πύλης του ∆ήμου μας για το έτος 2015 κατά την περίοδο του μηνός
Αυγούστου 2015 και εφ΄εξής μέχρι καταργήσεως ή τροποποιήσεως της απόφασης του
∆ημοτικού Συμβουλίου από αυτούς που κάνουν χρήση του χώρου για πώληση
προϊόντων ως εξής:
α) Τέλος χρήσης ποσού 20,00 € ανά τρέχον μέτρο.
β) Για το κοινόχρηστο χώρο εγκατάστασης ψησταριών εφ’ άπαξ τέλος ποσού 300,00 €
ανά θέση.
γ) Το ∆ημοτικό Συμβούλιο δύναται να αναπροσαρμόζει κατ’ έτος τα τέλη χρήσεως
λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες».
2) Η καταβολή του τέλους θα γίνεται στο Γραφείο Ταμείου της ∆/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών ή στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό της τράπεζας Εθνικής ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ «ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» :
Αρ. Λογαριασμού:IBAN GR 86 0110 8610 0000 8615 5002 578
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Το Τοπικό Συμβούλιο της Τ.Κ. Πύλης, με την αριθμ. 15/2015 απόφασή του, διατυπώνει
σύμφωνη γνώμη για τη διάθεση των χώρων της ετήσιας εμποροπανήγυρης στην Τ.Κ.
Πύλης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθ. 16 Ν. 3769/2009.
Ύστερα από τα παραπάνω προτείνεται η τροποποίηση της αριθμ. 186/2015 απόφασης
του ∆ημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
όσον αφορά τον καθορισμό των χώρων, η ανάκλησή της ως προς το σκέλος που
αφορά την εκμίσθωση των χώρων και η διάθεσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 16 του Ν. 3769/2009 και η

επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων

σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και της Οικονομικής Επιτροπής.
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη:
Την εισήγηση του Αντιδημάρχου, κ. Τόλια Νικολάου,
Τις αριθμ. 37/2015 και 49/2015 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
Την αριθμ. 15/2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Πύλης,
Την αριθμ. πρωτ. ∆.Υ./28-7-2015 εισήγηση του Οικονομικού Τμήμτος,
Την αριθμ. 128/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
Τις διατάξεις του Π.∆/τος 270/11-3-1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της
διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν
πραγμάτων των ∆ήμων και κοινοτήτων»,
Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65, της παρ. 1ε, 1ζ και 4 του άρθρου 72, της παρ.
1Βv του άρθρου 73, της παρ. 8 του άρθρου 67, της παρ. 3 του άρθρου 80, της παρ. 1ε
του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
Τις διατάξεις των άρθρων 79 και 284 του Ν. 3463/2006 του Κώδικα ∆ήμων και
Κοινοτήτων,
Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3769/2009,
Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15-5-2014 τεύχος
Α΄),
Τις διατάξεις των παρ. 1, 5 του άρθρου 19 του Β.∆/τος 24.9/20.10.1958 (ΦΕΚ 171/1958
τεύχος Α΄) και τις όμοιες του άρθρου 19 του Ν.∆. 703/1970,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι (ομόφωνα)
1. Την τροποποίηση της αριθμ. 186/2015 απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου
σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τον καθορισμό των προς
χρήση χώρων για τη λειτουργία της ετήσιας εμποροπανήγυρης Πύλης, ενόψει της
θρησκευτικής εορτής της Απόδοσης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ως εξής:
α/α
θέση

Περιγραφή θέσης

πρόσοψη
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ς
1η

Αριστερά

της

εισόδου

του

∆ημαρχείου

(ανάπτυξη

5 μέτρα

(ανάπτυξη

5 μέτρα

(ανάπτυξη

5 μέτρα

∆εξιά της εισόδου του ∆ημαρχείου (πώληση χαλβάδων και

5 μέτρα

τραπεζοκαθισμάτων για πώληση ειδών ψητοπωλείου)
2

η

Αριστερά

της

εισόδου

του

∆ημαρχείου

τραπεζοκαθισμάτων για πώληση ειδών ψητοπωλείου)
3η

Αριστερά

της

εισόδου

του

∆ημαρχείου

τραπεζοκαθισμάτων για πώληση ειδών ψητοπωλείου)
4η

ζαχαρωδών προϊόντων)
5

η

Επί της Τρικάλων – Άρτης (πώληση παιχνιδιών, φο μπιζού και

5 μέτρα

ψιλικών)
6η

Επί της Κεντρικής Πλατείας Πύλης (ψησταριά)

5 μέτρα

7η

Επί της Κεντρικής Πλατείας Πύλης (ψησταριά)

5 μέτρα

8η

Επί της Κεντρικής Πλατείας Πύλης (ψησταριά)

5 μέτρα

η

9

Επί της Κεντρικής Πλατείας Πύλης (ψησταριά)

5 μέτρα

10

η

Έμπροσθεν Καφέ Limit (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων)

15 μέτρα

11

η

Έμπροσθεν Καφέ Il gusto (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων)

7,5 μέτρα

12η

Έμπροσθεν

φούρνου

Ελένης

Μάντζιου

(ανάπτυξη

6,5 μέτρα

τραπεζοκαθισμάτων)
13η

Έναντι Καφέ Stretto (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων)

14η

11,5 μέτρα

Έμπροσθεν Καφέ Stretto (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων)

10 μέτρα

15

η

Έμπροσθεν ψησταριά «Γιάννης» (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων)

6 μέτρα

16

η

Έμπροσθεν Καφέ Εντελβάις (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων)

17

η

Όπισθεν Καφέ Εντελβάις (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων)

18η

Έμπροσθεν

Ζαχαροπλαστείου

Εντελβάις

12,5 μέτρα
12 μέτρα

(ανάπτυξη

10 μέτρα

τραπεζοκαθισμάτων)
19η

Έμπροσθεν φαστ – φουντ Am (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων)

8,5 μέτρα

20η

Έμπροσθεν Καφέ Versus (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων)

12 μέτρα

21

η

Έμπροσθεν Καφέ Play Back (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων)

10 μέτρα

22

η

Έμπροσθεν ταβέρνας «το κονάκι» (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων)

8 μέτρα

23η

Έμπροσθεν Καφέ Small and Smart (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων)

8 μέτρα

24η

Έμπροσθεν Hotel Babanara (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων)

10 μέτρα

25η

Έμπροσθεν

7 μέτρα

φαστ

φουντ

Γευσιδρόμιο

(ανάπτυξη

τραπεζοκαθισμάτων)
26

η

Έμπροσθεν καφέ City (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων)

14 μέτρα

27

η

Έναντι καφέ City (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων)

7 μέτρα
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28η

Έμπροσθεν Ψησταριάς «το χαγιάτι» (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων)

20 μέτρα

29η

Έναντι Ψησταριάς «το χαγιάτι» (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων)

20 μέτρα

30η

Έμπροσθεν Καφέ Day and Nigh (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

7 μέτρα

31η

Έμπροσθεν

7 μέτρα

Ψησταριάς

«Ο

Γιώργος»

(ανάπτυξη

τραπεζοκαθισμάτων)
32

η

33η

Έμπροσθεν καφέ «Σφεντόνα» (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων)
Έμπροσθεν

ταβέρνα

7 μέτρα

«το

κελάρι»

(πώληση

χαλβάδων

και

5 μέτρα

«το

κελάρι»

(πώληση

χαλβάδων

και

5 μέτρα

ζαχαρωδών προϊόντων)
34η

Έμπροσθεν

ταβέρνα

ζαχαρωδών προϊόντων)
η

Έναντι Καφέ Limit (πώληση χαλβάδων και ζαχαρωδών προϊόντων)

5 μέτρα

36η

Έναντι Καφέ Limit (πώληση χαλβάδων και ζαχαρωδών προϊόντων)

5 μέτρα

37η

Έναντι Καφέ Limit (πώληση χαλβάδων και ζαχαρωδών προϊόντων)

5 μέτρα

38η

Έμπροσθεν καταστήματος Κωτούλα (πώληση παιχνιδιών, φο μπιζού

5 μέτρα

35

και ψιλικών)
39

η

Έμπροσθεν καταστήματος Κωτούλα (πώληση παιχνιδιών, φο μπιζού

5 μέτρα

και ψιλικών)
40η

Έμπροσθεν καταστήματος Κωτούλα (πώληση παιχνιδιών, φο μπιζού

5 μέτρα

και ψιλικών)
2. Την ανάκληση του σκέλους της αριθμ. 186/2014 απόφασης που αφορά την
εκμίσθωση των θέσεων με φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους
που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή.
3. Την διάθεση των ανωτέρω χώρων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 16 του Ν. 3769/2009.
4. Την επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων στα πλαίσια λειτουργίας της
ετήσιας εμποροπανήγυρης Πύλης, ενόψει της θρησκευτικής εορτής της Απόδοσης της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου για όσους κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων για πώληση
προϊόντων.
5. Τον καθορισμό του ύψους του ανωτέρω τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων, για
το έτος 2015 και εφ’ εξής μέχρι καταργήσεως ή τροποποιήσεως της απόφασης του
∆ημοτικού Συμβουλίου, ως εξής:
α) Τέλος χρήσης ποσού 20,00 € ανά τρέχον μέτρο.
β) Για τον κοινόχρηστο χώρο εγκατάστασης ψησταριών εφ’ άπαξ τέλος ποσού 300,00 €
ανά θέση.
γ) Το ∆ημοτικό Συμβούλιο δύναται να αναπροσαρμόζει κατ’ έτος τα τέλη χρήσεως
λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.
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δ) Η καταβολή του τέλους θα γίνεται στο Γραφείο Ταμείου του Οικονομικού Τμήματος
της ∆/νσης ∆ιοικητικών και

Οικονομικών Υπηρεσιών ή στον ακόλουθο τραπεζικό

λογαριασμό της τράπεζας Εθνικής ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ «ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» :
Αρ. Λογαριασμού: IBAN GR 86 0110 8610 0000 8615 5002 578
6. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό της, στο
δημοτικό κατάστημα του ∆ήμου και να παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη σε χώρο του
δημοτικού καταστήματος που είναι προσιτός στο κοινό, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 284 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114), στην ιστοσελίδα του
δήμου και περίληψη αυτής, σε μια εβδομαδιαία ή ημερήσια τοπική εφημερίδα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 206/2015
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Γιαννοτάκης Αθανάσιος
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Γιαννοτάκης Αθανάσιος

