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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ.5/21-3-18 

ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο 

 

Απιθμόρ απόθαζηρ  84/2018  

Πεπίλητη: 

 

 Έγκπιζη ή μη επιβολήρ ηέλοςρ σπήζηρ ηυν σώπυν εμποποπανήγςπηρ ηηρ Σ.Κ  

Κοπανού ζύμθυνα με ηον κανονιζμό (απόθαζη Δ.. 172/2017). 
 

           ηε Νάνπζα θαη ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα, ζήκεξα 21ε ηνπ κελφο Μαξηίνπ 2018 

εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 18:30, ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην Νάνπζαο χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. πξση.5520/16-3-2018 πξφζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, πνπ γλσζηνπνηήζεθε ζε φια ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ θαη ζηνλ Γήκαξρν, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄ 87).  

 

Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ 

βξέζεθαλ παξφληα 22 κέιε θαη νλνκαζηηθά:  

 

                         ΠΑΡΟΝΣΕ   ΑΠΟΝΣΕ 

                    Δημοηικοί ύμβοςλοι                                 Δημοηικοί ύμβοςλοι 

1. Παξζελφπνπινο Ησάλλεο, Πξφεδξνο            1. Μπίιεο Πξνθφπηνο                                        

2. Λνγδαλίδεο Δπζηάζηνο                                 2. Αξακπαηδή ηεξγηαλλή 

3. Παζρνχια Υξπζνχια                                   3. Μπαιηαηδίδνπ Θενδψξα (Γψξα) 

4. Γάγγαο ηέιηνο                                             4. Σζαγθαιίδνπ- Σζερειίδνπ Παξζέλα 

5. Λαδαξίδνπ Γέζπνηλα                                    5. Γηαλλνχιεο Ησάλλεο 

6. Παληδαξηδίδεο Αζαλάζηνο                           6. Γθαξλέηαο Ησάλλεο 

7. Σδνπβάξαο Βαζίιεηνο                                   7. Σξηαληαθχιινπ Γεψξγηνο 

8. Βαιζακίδεο ηαχξνο   

9. Γατηαλίδεο Θεφδσξνο                                   

10. Οξδνπιίδεο Θσκάο (Μάθεο)                         

11. Κνπηζνγηάλλεο Νηθφιανο  

12.  Μαιάθε- Γειεηδάθε Αζελά                                       

13. Σάθε- Σδέπνπ Διπίδα                                   

14. Απνζηφινπ Απφζηνινο                                      νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ  

15. Μάληζηνο Γεκήηξηνο                                          αλ θαη λφκηκα θιήζεθαλ  

16. Καξαλάηζηνο Θεφδσξνο (Γψξεο) 

17. Σνξνξή Μαξία 

18.  Μάκαιεο Υξήζηνο 

19. Καξακπαηδφο Αλαζηάζηνο 

20. Αδακίδεο Παχινο 

21. Βαζηιείνπ Γεψξγηνο 

22. Βαδφιαο Δκκαλνπήι 

23. Ρίδνο Γεκήηξηνο 

24. Καιδάξαο Κσλζηαληίλνο  

25. Καξηζηνχλεο Γεψξγηνο 

26. Λαθελάλνο Αγγειάθεο 
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             ΠΑΡΟΝΣΕ: Ππόεδποι Δημοηικών / Σοπικών Κοινοηήηυν 

             1. Παζρνχιαο Βαζίιεηνο                                    Σ.Κ.ΑΡΚΟΥΩΡΗΟΤ    

             2. Βίιηζα σηεξία                                              Σ.Κ.ΜΑΡΗΝΑ 

             3. Μσπζίδεο Αλαζηάζηνο                                   Σ.Κ.ΡΟΓΟΥΩΡΗΟΤ 

             4. Αικαηδήο Υξήζηνο                                         Σ.Κ.ΣΔΝΖΜΑΥΟΤ 

                           

               ΑΠΟΝΣΕ:  Ππόεδποι Δημοηικών / Σοπικών Κοινοηήηυν 

 

                1. Καιπαμίδνπ νθία                                         Γ.Κ. ΝΑΟΤΑ 

                2. παζφπνπινο Δπζχκηνο                                  Σ.Κ.ΑΓΓΔΛΟΥΩΡΗΟΤ 

                3. Θενδνζηάδεο Θεφδσξνο                                 Σ.Κ.ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΩΡΗΟΤ 

                4. Οξδνπιίδεο Γξεγφξηνο                                   Σ.Κ.ΔΠΗΚΟΠΖ 

                5. Σζαιίιε-Θενδσξίδνπ Υξηζηίλα                      Σ.Κ.ΕΔΡΒΟΥΩΡΗΟΤ 

                6. ηνγηάλλεο Υξήζηνο                                       Σ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΤ 

                7. Σνκπνπιίδνπ Εσγξάθα                                   Σ.Κ.ΛΔΤΚΑΓΗΩΝ      

    8. Μίιεο Κσλζηαληίλνο                                      Σ.Κ.ΜΟΝΟΠΗΣΩΝ 

                9. Πξφτνο Υξήζηνο                                             Σ.Κ.ΠΟΛΤΠΛΑΣΑΝΟΤ 

               10.ηδεξφπνπινο Γεκήηξηνο                               Σ.Κ. ΥΑΡΗΔΑ 

                

                                   

      Ο Γήκαξρνο θ. Νηθφιανο Κνπηζνγηάλλεο, πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε. 

      ηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη θαη ε θ. Μαξία ηακπνπινχ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.  

      Υξέε Γξακκαηέα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ άζθεζε ε θ.Σνξνξή Μαξία, θαζψο ε 

θ.Αξακπαηδή –Γξακκαηέαο Γ.. –απνπζίαδε. 

  

      Οη θ.θ. Βαδφιαο, Μάληζηνο, Παζρνχια πξνζήιζαλ θαηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο 

ζπδήηεζε. 

      Ο θ. Απνζηφινπ πξνζήιζε ζην 4
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

      Ο θ.Σδνπβάξαο ζηα ζέκαηα ηεο πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη έσο θαη ην 3
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ήηαλ εθηφο ηεο αίζνπζαο ηεο ζπλεδξίαζεο.  

      Ο θ. Βαζηιείνπ απνρψξεζε ζην 2
ν
 ζέκα ηεο πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη δελ πξνζήιζε εθ 

λένπ έσο ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο.  

      Ο θ. Λνγδαλίδεο ζην 1
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρψξεζε θαη δελ πξνζήιζε εθ 

λένπ έσο ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο. 

      Ο θ.Καιδάξαο ζην 11
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρψξεζε θαη δελ πξνζήιζε εθ 

λένπ έσο ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο. 

      Ο θ. Καξακπαηδφο ζην 17
ν
 ζέκα  ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρψξεζε θαη δελ πξνζήιζε 

εθ λένπ έσο ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο. 

  

   Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ο Πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 4
ν
 ζέκα ηεο πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ηίηιν «Έγθξηζε 

ή κε επηβνιήο ηέινπο ρξήζεο ησλ ρψξσλ εκπνξνπαλήγπξεο ηεο Σ.Κ  Κνπαλνχ ζχκθσλα κε 

ηνλ θαλνληζκφ (απφθαζε Γ.. 172/2017)», ην ιφγν έδσζε ζηελ Αληηδήκαξρν θα Σάθε 

Σδέπνπ, ε νπνία αηηηνιφγεζε ηε ζεκαζία ηνπ θαηεπείγνληνο αλαθέξνληαο φηη αλ θαη είρε 

ιεθζεί εγθαίξσο ζρεηηθή απφθαζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή , ελ ηνχηνηο ιφγσ 

παξαλφεζεο ηεο ππεξεζίαο  δελ κπήθε ην ελ ιφγσ ζέκα ζην πίλαθα ζεκάησλ εκεξήζηαο 
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δηάηαμεο ηεο ζπλεδξίαζεο. Δίλαη αλάγθε λα ιεθζεί άκεζα απφθαζε απφ ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην γηα ηελ επηβνιή ηέινπο ρξήζεο ησλ ρψξσλ εκπνξνπαλήγπξεο ηεο Σ.Κ  Κνπαλνχ 

ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (απφθαζε Γ.. 172/2017 πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν 

πξνγξακκαηηζκφο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ζην ζσζηφ ρξφλν. 

Ο Πξφεδξνο θάιεζε ην ζψκα λα απνθαλζεί γηα ην θαηεπείγνλ ηεο ζπδήηεζεο  θαη απηφ κε 

ηε ζεηξά ηνπ νκφθσλα, δειαδή θαη νη είθνζη ηξεηο (23) παξφληεο Γεκνηηθνί χκβνπινη 

ςήθηζαλ ζεηηθά θαη απνθάζηζαλ λα ζπδεηεζεί ην ζέκα.  

Οη θ.θ. Σδνπβάξαο θαη Βαζηιείνπ απνπζίαδαλ απφ ηελ αίζνπζα. 

       

      Καηφπηλ ηεο έγθξηζεο ηνπ θαηεπείγνληνο γηα ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ε Αληηδήκαξρνο  

έζεζε ππφςε ηνπ ζψκαηνο ηελ ππ’ αξηζ. 62/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε 

νπνία ιήθζεθε θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζ. 2  απφθαζε ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο Κνπαλνχ. 

       Ζ Αληηδήκαξρνο ελεκέξσζε ην ζψκα φηη ην πκβνχιην ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο 

Κνπαλνχ , φξηζε ηηο εκεξνκελίεο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο απφ 13-06-2018 έσο 17-6-2018 θαη 

πξφηεηλε ηελ επηβνιή ηέινπο ρξήζεο ησλ ρψξσλ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ηνπ Κνπαλνχ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην χςνο ηνπ ηέινπο ζην πνζφ ησλ 35 επξψ ησλ δηαηηζέκελσλ εκπνξηθψλ 

ζέζεσλ θαη ησλ ζέζεσλ επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη γηα ην Λνχλα παξθ ην 

ηέινο λα είλαη 100,00 επξψ θαη’ απνθνπή γηα ην έηνο 2018. 

Ωζηφζν ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ππ’ αξ. 62/2018 απφθαζή ηεο ελέθξηλε ηελ 

επηβνιή ηέινπο ρξήζεο ησλ ρψξσλ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ηεο Σ.Κ Κνπαλνχ νξίδνληαο ην 

χςνο ηνπ ηέινπο ζην πνζφ ησλ ηξηάληα πέληε επξψ (35 €) θαη’ απνθνπή φισλ ησλ 

δηαηηζέκελσλ εκπνξηθψλ ζέζεσλ, νγδφληα επξψ (80€) θαη’ απνθνπή ησλ ζέζεσλ 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (θαληίλεο, ινπθνπκάδεο) θαη εθαηφλ πελήληα επξψ (150€) γηα ην 

Λνχλα παξθ θαη’ απνθνπή, γηα ην έηνο 2018, θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 13-6-2018 έσο 

17-6-2018. 

 

     Ζ Αληηδήκαξρνο θάιεζε ην ζψκα λα εγθξίλεη ηελ επηβνιή ηέινπο ρξήζεο ησλ ρψξσλ 

εκπνξνπαλήγπξεο ηεο Σ.Κ Κνπαλνχ ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. 62/2018 απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  Η εμποροπανήγυρη να διεξαχθεί κατά το χρονικό διάςτημα απφ 

13-6-2018 ην απφγεπκα έσο 17-6-2018. 
      Ο Πρόεδροσ ζθεςε την πρόταςη τησ Αντιδημάρχου ςτο ςώμα προσ ψήφιςη.  
      Καηά ηελ ςεθνθνξία  

ΝΑΗ ςήθηζαλ είθνζη έλαο (21) δεκνηηθνί ζχκβνπινη νη θ.θ. Παξζελφπνπινο, Λνγδαλίδεο 

Γάγγαο, Βαιζακίδεο, Σάθε-Σδέπνπ, Καξαλάηζηνο, Παζρνχια, Λαδαξίδνπ, Παληδαξηδίδεο,  

Γατηαλίδεο, Οξδνπιίδεο, Μάκαιεο, Κνπηζνγηάλλεο, Μαιάθε, Μάληζηνο, Σνξνξή, 

Καξακπαηδφο,  Αδακίδεο, Βαδφιαο, Ρίδνο, Καιδάξαο.  

ΠΑΡΩΝ δήισζαλ δχν (2) δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη θ.θ. Καξηζηνχλεο, Λαθελάλνο. 

Οη θ.θ. Σδνπβάξαο θαη Βαζηιείνπ απνπζίαδαλ απφ ηε ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε ηεο παξνχζαο 

απφθαζεο. 

 

        Σν Γ. χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη έρνληαο ππφςε ηνπ, ηελ ππ ΄αξηζ. 62/2018 

απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηελ ππ’ αξηζ. 2  απφθαζε ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο 

Κνπαλνχ, ηελ 172/2017 Α.Γ.., ηελ πξφηαζε ηεο Αληηδεκάξρνπ,  

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ 
                                           

Δγθξίλεη ηελ επηβνιή ηέινπο ρξήζεο ησλ ρψξσλ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ηεο Σ.Κ 

Κνπαλνχ θαη νξίδεη ην χςνο ηνπ ηέινπο ζην πνζφ ησλ ηξηάληα πέληε επξψ (35 €) θαη’ 

απνθνπή φισλ ησλ δηαηηζέκελσλ εκπνξηθψλ ζέζεσλ, νγδφληα επξψ (80€) θαη’ απνθνπή ησλ 

ζέζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (θαληίλεο, ινπθνπκάδεο) θαη εθαηφλ πελήληα επξψ 

(150€) γηα ην Λνχλα παξθ θαη’ απνθνπή, γηα ην έηνο 2018, θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

13-6-2018 ην απφγεπκα έσο 17-6-2018. 
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ηελ παξνχζα απφθαζε κεηνςήθεζαλ νη θ.θ. Καξηζηνχλεο, Λαθελάλνο. 

                                           

                                                                                

                                         Ακποηελεύηια διάηαξη 

        Απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απφθαζεο δελ ζα πξνθιεζεί δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018. 

      Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ  84/2018. 

......................................................................................................................…… 

Γηα  ην ζθνπφ απηφ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

                    

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                    ΣΑ  ΜΕΛΗ  

      Τπνγξαθή φπσο ζηελ αξρή                    Τπνγξαθή φπσο ζηελ αξρή 

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ..  

 

 ΘΩΑΝΝΗ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΤΛΟ        
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