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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Περίληψη  

«Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό τέλους συμμετοχής στην 

εμποροπανήγυρη Αγοράς Δήμου Δοξάτου για το έτος 2023». 

 

Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα 8 του μηνός 

Νοεμβρίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12.00΄ συνήλθε 

σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου μετά από την 

αριθμ. 11416/03-11-2022 γραπτή πρόσκληση που δόθηκε στους Δημοτικούς 

Συμβούλους που είναι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 

4954 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/9-7-2022).  

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) 

μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                            ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

Αν και κλήθηκαν νόμιμα  

 

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για 

την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

  

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με 

την περίληψη του θέματος, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την 

αριθμ.πρωτ. 11532/3-11-2022 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου κου Λουλούδη 

Ιωάννη, η οποία έχει ως εξής:  

«…ΘΕΜΑ:“ Τέλος συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη Αγοράς Δήμου Δοξάτου 

2023” 

Σχετ. : Άρθρο 9 (Καταβαλλόμενα τέλη) του κανονισμού λειτουργίας της 

εμποροπανηγύρεως (ΑΔΑ:6ΠΝΔΩ95-ΡΨ9) 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 37/08-11-2022  

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής  Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 242/2022 
 

ΑΔΑ: 6ΠΨΔΩ95-ΡΨ4
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Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό «Το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του 

καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια / θέση καθορίζονται ετησίως με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου 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 Δοξάτου» 

Σας γνωρίζω ότι για το 2022, πρώτη χρονιά λειτουργίας της εμποροπανηγύρεως, δεν 

κατατέθηκαν αιτήσεις για συμμετοχή από εμπόρους. 

Επειδή, αναζητούνται τρόποι προσέλκυσης εκθετών – πωλητών, οι οποίοι θα 

διαφημίσουν την εμποροπανήγυρη με την ελπίδα τα επόμενα έτη να μεγαλώσει η 

δράση αυτή, προτείνεται κα για το έτος 2023 όσοι εκθέτες λάβουν μέρος στην 

εμποροπανήγυρη να μην καταβάλλουν τέλη για τη συμμετοχή τους..…» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής 

προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα πρόχειρα πρακτικά. 

 Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 

σχετικά. 

 Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις του άρθρου 50  

του Ν. 4873/2021 και τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 4915/2022 

και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, 

τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 και με το άρθρο 

102 του Ν. 4876/2021 και ισχύει. 

3. Την  αριθμ. 374/39135/30-05-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα: «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» 

(ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75). 

4. Την ανωτέρω εισήγηση.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το έτος 2023 την μη καταβολή τέλους 

για την συμμετοχή  εκθετών – πωλητών στην εμποροπανήγυρη Κοινότητας Αγοράς, 

για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης, 

ήτοι για την προσέλκυση εκθετών – πωλητών.  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 242/08-11-2022. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
      (υπογραφή)          (υπογραφές) 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 

ΑΔΑ: 6ΠΨΔΩ95-ΡΨ4


		2022-11-09T10:32:36+0200
	Athens




