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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 8/22-4-2019
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

Αριθμ. Απόφασης 265/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση – συμπλήρωση του κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας της
παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, στον οικισμό Ανδρομάχης Δ.Κ. Κατερίνης του Δήμου
Κατερίνης με καθορισμό των τελών χρήσης των χώρων για το έτος 2019
Στην Κατερίνη, 22 Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα, ώρα 15:33, στην αίθουσα συνεδριάσεων του
δημοτικού συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, ύστερα από
την αριθμ. οικ. 15994/18.4.2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τους
Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και σε όλους τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 2 ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο αναπληρωτής Δημάρχου που ορίστηκε με την 8170/28.2.2017 απόφαση
Δημάρχου, Χρήστος Λεμονόπουλος. Ο Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης που κλήθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 ν.3852/2010, απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους.
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη,
παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28):
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.
Τζουμέρκα Καλλιόπη
2.
Αθανασιάδης Παναγιώτης
3.
Αμοιρίδης Περικλής
4.
Βαϊνάς Δημήτριος
5.
Γαβρίδης Γεώργιος
6.
Γιουμίδης Αλέξανδρος
7.
Γκούμας Ευριπίδης
8.
Δρούγκας Φώτιος
9.
Ελευθεριάδου Ροδή
10. Ίτσιος Γεώργιος
11. Καλτσίδης Αλέξανδρος
12. Κυραϊλίδης Χρυσόστομος
13. Λεμονόπουλος Χρήστος
14. Λιανός Χρήστος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.
Αγαθαγγελίδης Δημήτριος
2.
Αλμπάνης Κωνσταντίνος
3.
Ανανιάδης Σταύρος
4.
Αρβανίτη Μαρία
5.
Γκουγκουρέλας Χρήστος
6.
Κοκαβίδης Γεώργιος
7.
Κυριακίδης Γεώργιος

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Μακρίδης Νικόλαος
Μακρίδου Παρθένα
Νταρλαγιάννη Αλεξάνδρα
Ντόντης Λάζος
Ντούρος Δημήτριος
Παπαγιαννούλης Αντώνιος
Παπαδημητρίου Θωμάς
Παπαζήσης Αναστάσιος
Παπαζιώγας Νικόλαος
Παυλίδης Θεόδωρος
Σαρηγιαννίδης Λάζαρος
Σατραζέμης Ζήνων
Τσιουκάνης Κωνσταντίνος
Χαϊλατζίδου Θεοδοσία

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Λιακόπουλος Αθανάσιος
Μίγκος Βασίλειος
Ναβροζίδου Παρθένα
Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
Ράδης Σπυρίδων
Φάκας Ιωάννης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Αμβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής
2. Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου
3. Τάκος Ευάγγελος Τ.Κ. Παλαιού Κεραμιδίου
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΝΟΤΗΤΩΝ
1. Αδαμόπουλος Ιωάννης Τ.Κ. Ελάφου
2. Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Γατσιού Άννα Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου
Γκοτόβας Γεώργιος Τ.Κ. Λόφου
Γκούτζας Δημήτριος Τ.Κ. Λαγοράχης
Ζανέτας Λεωνίδας Τ.Κ. Νέας Τραπεζούντας
Ζάχος Βασίλειος Τ.Κ. Ρητίνης
Καραπαναγιωτίδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά
Καρασερίδου Φωτεινή Δ.Κ. Κορινού
Κατσαντώνης Ευθύμιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου
Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής
Κωνσταντινίδης Χρήστος Δ.Κ. Σβορώνου
Μαλάμου Ευτέρπη Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς
Μαλιώρας Νικόλαος Τ.Κ. Παραλίας
Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας
Οφίδης Χαράλαμπος Τ.Κ. Άνω Αγίου Ιωάννη
Παλιαρούτας – Θεοδώρου Κωνσταντίνος Τ.Κ. Φωτεινών
Πολυχρόνης Κωνσταντίνος Δ.Κ. Καλλιθέας
Στραβογιάννης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Βρίας
Ταγκαλίδης Αναστάσιος Τ.Κ. Κούκου
Τάκος Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας
Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας
Τσίρκος Ευθύμιος Δ.Κ. Κατερίνης
Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου
Χελιδονόπουλος Γεώργιος Δ.Κ. Περίστασης
Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάμου

Οι Δ.Σ από τη δημοτική παράταξη «Άλλος Δρόμος», Θεοδοσία Χαϊλατζίδου, Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη
και Χρήστος Λιανός, αποχώρησαν αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της
συζήτησης των θεμάτων, διαμαρτυρόμενοι για την καθυστέρηση έναρξης της συνεδρίασης.
Τα θέματα 1ο, 4ο, 7o , 29o και 31ο αποσύρθηκαν ενώ το 27ο θέμα συζητήθηκε μαζί με το 21ο.
Ο ΔΣ Σατραζέμης Ζήνων προσήλθε μετά την ψήφιση του 2ου θέματος πριν την ημερήσια διάταξη.
Ο ΔΣ Δρούγκας Φώτιος προσήλθε μετά την ψήφιση του 5ου θέματος πριν την ημερήσια διάταξη.
Η ΔΣ Ελευθεριάδου Ροδή προσήλθε κατά τη συζήτηση (πριν την ψήφιση) του 21ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης.
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ...20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των μελών:
Ι. Την 182/2019 απόφαση του ΔΣ με θέμα «Έκδοση κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας της
παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, στον οικισμό Ανδρομάχης Δ.Κ. Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης» (ΑΔΑ:
Ψ2ΩΝΩΕΤ-ΤΣΜ).
ΙΙ. Την αριθμ. 148/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που έχει ως εξής:
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 18/2019
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
Αριθμός απόφασης 148/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό των τελών έτους 2019 για τη λειτουργία της
παραδοσιακής Εμποροπανήγυρης και την τροποποίηση – συμπλήρωση του κανονισμού οργάνωσης και
λειτουργίας της
Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ., σήμερα στις 22 Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 13.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κατερίνης, ύστερα από
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την αριθ. πρωτ. 15809/18.4.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε Σύμβουλο
χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από το σύνολο των εννέα (9) μελών παραβρέθηκαν
πέντε (5) μέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ντόντης Λάζος - πρόεδρος
2. Ίτσιος Γεώργιος
3. Γιουμίδης Αλέξανδρος
4. Ντούρος Δημήτριος
5. Παυλίδης Θεόδωρος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κυραϊλίδης Χρυσόστομος
2. Χαιλατζίδου Θεοδοσία
3. Λιανός Χρήστος
4. Νταρλαγιάννη Αλεξάνδρα

Ο Πρόεδρος Λάζος Ντόντης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε συζήτηση και λήψη
απόφασης για το θέμα «Καθορισμός τελών για τη λειτουργία της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης στον
οικισμό Ανδρομάχης Δ.Κ. Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης από την οικονομική επιτροπή» εκτός ημερήσιας
διάταξης ως κατεπείγον. Οι λόγοι που επιβάλουν το κατεπείγον του θέματος είναι: α) Επειδή οι
αυτοδιοικητικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 26 Μαΐου 2019 και σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/10, ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την
εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που
αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, θα πρέπει να
συζητηθεί το εν λόγω θέμα εκτός ημερησίας διάταξης, καθότι είναι το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο που
συνεδριάζει ένα μήνα πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Μετά την 27η Απριλίου 2019, όπως προφορικά μας
γνώρισε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης-Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Πιερίας, δεν
θα θεωρηθεί το συγκεκριμένο θέμα ως επείγουσα ανάγκη β) Σε περίπτωση που το θέμα τεθεί υπό
συζήτηση μετά από την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής (αρχές Σεπτεμβρίου), θα έχει παρέλθει το
χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι πωλητές θα πρέπει να έχουν καταβάλλει τα τέλη χρήσεως,
προκειμένου να συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη η οποία θα ξεκινήσει την 1 η Σεπτεμβρίου του
τρέχοντος έτους. Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την υπηρεσιακή αναφορά του υπαλλήλου του
τμήματος εσόδων Ιάκωβου Παραδείση με θέμα “ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ Δ.Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ” που αναφέρει τα παρακάτω:
“…Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονομική επιτροπή
εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη
λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται
μετά την 1/1/2011 η προηγούμενη εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.
Σύμφωνα με την παρ. 1 περιπτ. Β v) του άρθρου 73 του ν. 3852/10 το σχέδιο κανονιστικών
αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. εισηγείται η επιτροπή ποιότητας ζωής.
Το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με το υπ’ αρ. πρωτ. οικ.15893/18-04-2019
έγγραφό του, ζήτησε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών όπως εισηγηθεί τον καθορισμό των τελών που
θα επιβληθούν ανά τετραγωνικό μέτρο και θέση για τη λειτουργία της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης
του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2019.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ :
Με την αριθ. 182/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκδόθηκε ο κανονισμός οργάνωσης και
λειτουργίας της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης στον οικισμό Ανδρομάχης Δ.Κ. Κατερίνης του Δήμου
Κατερίνης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 41/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ισχύει μέχρι
την τροποποίησή του.
Το ύψος του επιβαλλόμενου τέλους χρήσης του χώρου για κάθε θέση της εμποροπανήγυρης δεν
προσδιορίστηκε στην ανωτέρω απόφαση, καθότι δύναται να αναπροσαρμόζονται τα τέλη χρήσεως κάθε
έτος με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τις
γενικότερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.
Οι λόγοι που επιβάλουν το κατεπείγον του θέματος είναι:
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α) Επειδή οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 26 Μαΐου 2019 και σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/10, ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι
την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που
αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, θα πρέπει να
συζητηθεί το εν λόγω θέμα εκτός ημερησίας διάταξης, καθότι είναι το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο που
συνεδριάζει ένα μήνα πριν τις αυτοδικοικητικές εκλογές. Μετά την 27η Απριλίου 2019, όπως προφορικά
μας γνώρισε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης-Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Πιερίας,
δεν θα θεωρηθεί το συγκεκριμένο θέμα ως επείγουσα ανάγκη.
β) Σε περίπτωση που το θέμα τεθεί υπό συζήτηση μετά από την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής
(αρχές Σεπτεμβρίου), θα έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι πωλητές θα πρέπει να έχουν
καταβάλλει τα τέλη χρήσεως, προκειμένου να συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη η οποία θα ξεκινήσει
την 1η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.
Σημειώνουμε πως σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης υπ’ αριθ. 73/1402-2018 (Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης για
το έτος 2018 ύστερα από τις σχετικές εισηγήσεις της Ε.Π.Ζ. και της Ο.Ε.), στο Άρθρο 11 γίνεται αναφορά
για τα καταβαλλόμενα τέλη χρήσης για το έτος 2018.
1. Το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίζονται με
απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής.( άρθρο
13 παρ.1 του Β.Δ.24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 ΦΕΚ
246/Α/1980) και (ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ.41/12243/14.06.2007) αποτελεί δε αρμοδιότητα της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κατερίνης
2. Το ύψος των τελών ανά άδεια/θέση καθορίστηκε με την υπ’ αριθ. 63/2018 Απόφαση της Ο.Ε ως
εξής:
α) το ποσό των 3,00 €/τ.μ. για τα μέρη όπου εκθέτονται εμπορεύματα (είδη προικός, είδη υπόδησης,
είδη ένδυσης, δερμάτινα-τσάντες, ζώνες, είδη οικιακής χρήσης, ζαχαρώδη είδη και αναψυκτικά,
ξηροί καρποί, είδη διατροφής, παιχνίδια, αγιογραφίες, αφίσες κλπ, ψιλικά, είδη δώρων, μπιζού,
βιβλία, είδη υγιεινής, είδη Λαϊκής Τέχνης, γεωργικά μηχανήματα, εργαλεία, αυτοκίνητα,
μικροπωλητές διαφόρων ειδών κλπ)
β) το ποσό των 5,00 ευρώ/τ.μ. για καντίνες, κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, ταβέρνες, μπυραρίες,
καφενεία, ζαχαροπλαστεία και λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
γ) Η σύνδεση κάθε παροχής με το δημοτικό ηλεκτρικό δίκτυο να καθοριστεί ως εξής:
γ1) καντίνες, κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, ταβέρνες, μπυραρίες, καφενεία, ζαχαροπλαστεία και
λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 130,00 ευρώ κατ’ αποκοπή
γ2) για όλες τις υπόλοιπες χρήσεις 60 ευρώ κατ’ αποκοπή
γ3) η δαπάνη τοποθέτησης μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και το ακριβές
αντίτιμο του ρεύματος θα βαρύνει τους κληρωθέντες - συμμετέχοντες.
Οι εργασίες σύνδεσης, παροχών κ.λ.π. να γίνουν αποκλειστικά και με ευθύνη του ηλεκτρολόγου του
Δήμου.
3. Η καταβολή των αναλογούντων τελών υπέρ του Δήμου γίνεται τοις μετρητοίς εισπράττονται
συνολικά και εφάπαξ στο δημοτικό ταμείο, κατά την έκδοση της άδειας συμμετοχής και πριν την
εγκατάσταση των συμμετεχόντων, αναγραφόμενου επ' αυτής του αριθμού του γραμματίου
είσπραξης.
4. Η είσπραξη των τελών από το Δήμο θα γίνει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του
ΚΕΔΕ (Ν.Δ.356/74, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α').
Έχοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, παρακαλώ όπως ληφθεί νέα απόφαση σχετικά με την
αναπροσαρμογή ή μη των ανωτέρω τελών.
Συνημμένα :
- Αρ. πρωτ. οικ.15893/18-04-2019 έγγραφο Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
- Απόφαση 63/2018 Οικονομικής Επιτροπής περί εισήγησης προς ΔΣ για καθορισμό τελών
εμποροπανήγυρης 2018
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- Απόφαση 73/2018 Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης
2018
- Απόφαση 182/2019 Δημοτικού Συμβουλίου περί έκδοσης κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης
2019.”.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του
Ν.3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τον καθορισμό των τελών χρήσης των χώρων για τη λειτουργία της
παραδοσιακής Εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2019 και την τροποποίηση –
συμπλήρωση του κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας της (άρθρο 11 περ. 2 του κανονισμού), ως
ακολούθως:
α) το ποσό των 3,00 €/τ.μ. για τα μέρη όπου εκθέτονται εμπορεύματα (είδη προικός, είδη υπόδησης, είδη
ένδυσης, δερμάτινα-τσάντες, ζώνες, είδη οικιακής χρήσης, ζαχαρώδη είδη και αναψυκτικά, ξηροί καρποί,
είδη διατροφής, παιχνίδια, αγιογραφίες, αφίσες κλπ, ψιλικά, είδη δώρων, μπιζού, βιβλία, είδη υγιεινής,
είδη Λαϊκής Τέχνης, γεωργικά μηχανήματα, εργαλεία, αυτοκίνητα, μικροπωλητές διαφόρων ειδών κλπ)
β) το ποσό των 5,00 ευρώ/τ.μ. για καντίνες, κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, ταβέρνες, μπυραρίες,
καφενεία, ζαχαροπλαστεία και λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
γ) Η σύνδεση κάθε παροχής με το δημοτικό ηλεκτρικό δίκτυο να καθοριστεί ως εξής:
γ1) καντίνες, κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, ταβέρνες, μπυραρίες, καφενεία, ζαχαροπλαστεία και λοιπά
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 130,00 ευρώ κατ’ αποκοπή
γ2) για όλες τις υπόλοιπες χρήσεις 60 ευρώ κατ’ αποκοπή
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 148/2019».
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την 182/2019 απόφασή του, την 148/2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής και τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τροποποιεί και συμπληρώνει τον Κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας της παραδοσιακής
εμποροπανήγυρης, στον οικισμό Ανδρομάχης Δ.Κ. Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης (άρθρο 11 περ. 2 αυτού)
και καθορίζει τα τέλη χρήσης των χώρων για τη λειτουργία της για το έτος 2019 ως ακολούθως:
α) το ποσό των 3,00 €/τ.μ. για τα μέρη όπου εκθέτονται εμπορεύματα (είδη προικός, είδη υπόδησης, είδη
ένδυσης, δερμάτινα-τσάντες, ζώνες, είδη οικιακής χρήσης, ζαχαρώδη είδη και αναψυκτικά, ξηροί καρποί,
είδη διατροφής, παιχνίδια, αγιογραφίες, αφίσες κλπ, ψιλικά, είδη δώρων, μπιζού, βιβλία, είδη υγιεινής,
είδη Λαϊκής Τέχνης, γεωργικά μηχανήματα, εργαλεία, αυτοκίνητα, μικροπωλητές διαφόρων ειδών κλπ)
β) το ποσό των 5,00 ευρώ/τ.μ. για καντίνες, κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, ταβέρνες, μπυραρίες,
καφενεία, ζαχαροπλαστεία και λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
γ) Η σύνδεση κάθε παροχής με το δημοτικό ηλεκτρικό δίκτυο να καθοριστεί ως εξής:
γ1) καντίνες, κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, ταβέρνες, μπυραρίες, καφενεία, ζαχαροπλαστεία και λοιπά
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 130,00 ευρώ κατ’ αποκοπή
γ2) για όλες τις υπόλοιπες χρήσεις 60 ευρώ κατ’ αποκοπή
Περίληψη της παρούσας απόφασης να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.4 του ν.3463/2006.

5

ΑΔΑ: Ψ90ΠΩΕΤ-Χ05

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 265/2019
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό
αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Η Πρόεδρος Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Κατερίνη 30.4.2019
Η Πρόεδρος Δ.Σ.
Καλλιόπη Τζουμέρκα
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