
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                                        Ζαγορά  29-01-2015 
                                                                                   

Αριθ.Αποφ.  29/2015 

Αριθ. πρωτ.  1195 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 2
ης

 /2015  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του Κανονισµού Κοινοχρήστων Χώρων 

προκειµένου να ορισθεί το τέλος για το υπαίθριο εµπόριο». 

 Στη Ζαγορά, σήµερα, 29
η 

 Ιανουαρίου 2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ.  

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 664/23-

01-2015  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  επτά (7)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.    ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                    ------- 

2.    ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                           

3.   ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                                                                                                                  

4.   ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

5.   ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

6.   ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 

7.   ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                   

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Υπάλληλο. 

          Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενος  το  1
ο
 εκτός ηµερησίας  θέµα 

της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:  

Έχει προκύψει ένα θέµα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση µου κατεπείγον, για να 

συζητηθεί και αφορά τροποποίηση του κανονισµού κοινόχρηστων χώρων, στο σκέλος που 

αφορά την άσκηση υπαίθριου εµπορίου, πλανόδιο & στάσιµου για τον καθορισµό τέλους επί 

αυτού, και την υποβολή της τροποποίησης του κανονισµού στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για 

έγκριση δεδοµένου την εφαρµογή νέων διατάξεων καθώς και ότι η θερινή περίοδος πλησιάζει 

και θα πρέπει να είµαστε έτοιµοι για παραχωρήσεις  κλπ αξιώσεις.    
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Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί αυτό το θέµα προς συζήτηση, παρά 

το ότι δε συµπεριλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του. 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά  

Η Ο.Ε.  αφού έλαβε υπόψη του 

1. την εισήγηση του προέδρου,  

2. την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  

3. το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη 

πρέπει να συζητηθεί, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την συζήτηση του θέµατος που αφορά την  «Τροποποίηση του 

Κανονισµού Κοινοχρήστων Χώρων προκειµένου να ορισθεί το τέλος για 

το υπαίθριο εµπόριο». 

Ο πρόεδρος συνέχισε αναφέροντας: 

    Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 13077 απόφαση 176/04-11-2013 της Ο.Ε. τέθηκε σε 

δηµόσια διαβούλευση ο κανονισµός κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου και κατόπιν µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 3480 απόφαση 58/26-03-2014 

εγκρίθηκε από την Οικονοµική επιτροπή και εισηγήθηκε την ψήφισή του από το ∆.Σ.  

του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου.  

    Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε τον κανονισµό µε την υπ’ αριθµ. 82/2014 η 

οποία αφού ελέγχθηκε ως προς την νοµιµότητα από τα αρµόδια όργανα, ήτοι την  

Γενική Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας, 

κρίθηκε νόµιµη σύµφωνα µε την  1660/79879/13-06-2014 απόφαση. 

Με την 278/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου, εναρµονίζεται ο κανονισµός σχετικά µε το : «Υπαίθριο πλανόδιο & 

στάσιµο εµπόριο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 πργ. 2,3 και 4 του 

Ν.4264/2014 καθώς και µε το άρθρο 25 παρ. 2όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 33 

του Ν 4282/2014,  πλην όµως δεν καθορίστηκε το ποσό του επιβαλλόµενου  τέλους.  

Για τον λόγο αυτό, προτείνεται  το ύψος του επιβληθέντος τέλους όπως  ανέρθει στο 

ποσό των 100,00€ ανά άδεια και θέση.  

            Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος  κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 

   Η  Ο.Ε., αφού  άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου,  τις διατάξεις του 

άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10 και μελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν 

υπόψη της. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

    Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, την  επιβολή 

τέλους 100,00€ [εκατό ευρώ], ανά άδεια και θέση, σε όσους σύµφωνα µε τις κείµενες 

διατάξεις αποκτήσουν  νόµιµη άδεια, από τα αρµόδια όργανα,  για την άσκηση 

υπαίθριου εµπορίου, πλανόδιου και στάσιµου.  

    Η καταβολή του τέλους θα γίνει µετρητοίς εφάπαξ πριν την χρήση του χώρου στην 

Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου. 

   

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό     29/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος                                                                          Τα Μέλη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

& 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ  
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