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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΑΔΑ:   
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. :   470 /2022  

 
Απόσπασμα από το πρακτικό της  32ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια 
διάταξη ως κατεπείγοντος με τίτλο «Ανάκληση της αριθμ. 444/2022 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής  και λήψη νέας περί  Καθορισμού των τελών συμμετοχής 
ανά θέση στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη έτους 2022 του Δήμου Λαμιέων». 
 
Σήμερα την 9η του μήνα Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:30 η 
Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση  στο Δημοτικό κατάστημα Φλέμινγκ 
& Ερυθρού Σταυρού 8, ύστερα από την αριθμ. 31707-05/08/2022 πρόσκληση του 
Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 48 Ν.4940/2022 (Α΄112), τις αριθμ. 380/15-06-2022 (αρ.πρωτ.39456/22) και 
46731/13-7-2022 Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και με την Δ1α/ΓΠ.οικ.43107 
/22.07.2022 (ΦΕΚ-3891/23.07.2022/τεύχος Β’) Κ.Υ.Α., Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 
σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 έως και τη Δευτέρα, 01 
Αυγούστου 2022, παρατάθηκε από τη λήξη της έως και την Πέμπτη 01 Σεπτεμβρίου 
2022. 

 

Λόγω απουσίας του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου, της 
συνεδρίασης προεδρεύει ο εκλεγείς Αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτης Φώσκολος 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν: 

 
      

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
 1) Παναγιώτης Φώσκολος (Αντ/ρος)  1) Ευθύμιος Καραΐσκος (Πρόεδρος)  
 2) Δημήτριος Τζούφλας (Μέλος)  2) Ιωάννης Ρούλιας (Μέλος)  
 3) Κωνσταντίνος Αναστασίου (Μέλος)  
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 4) Κωνσταντίνος Ξεφλούδας  (Μέλος)  

 5) Ευμορφία Ρουποτιά-Σκαμαγκούλη 
(Μέλος) 

 

 6) Θεόδωρος Αρναούτογλου (Μέλος)  

 7) Μαρία Αντωνίου (Μέλος)  

  

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα  7  μέλη, ο 
Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα προ της 
ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής εισήγηση του 
Αντιπρόεδρου, που έχει ως εξής :  

Με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής:  

5.   Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί τα μέλη της σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, 
στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος 
ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών της. Στην τελευταία 
περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα 
συζητηθούν. Στην ίδια περίπτωση δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, 
πριν παρέλθει δίμηνο, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση της επιτροπής, εκτός εάν 
γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων. Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) 
προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως 
μεγαλύτερη μονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως 
(0,5). Αν η επιτροπή δεν συγκληθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες μετά την υποβολή της 
αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και 
αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή της. 

Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου για δύο συνεχείς φορές να καλέσει την 
οικονομική ή την επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος. 

6. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή 
γνωστοποιείται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που 
ορίζεται για τη συνεδρίαση. 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 η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.» 

 

Εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως ακριβώς αναγράφονται στην με 
αριθ. πρωτ. 31707-05/08/2022 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα με το άρθρο 
67 του Ν. 3852/2010, έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση 
μου κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά «Ανάκληση της 
αριθμ. 444/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  και λήψη νέας περί  Καθορισμού 
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των τελών συμμετοχής ανά θέση στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη έτους 2022 του 
Δήμου Λαμιέων» 

 

Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς 
συζήτηση, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω των 
καταληκτικών ημερομηνιών πραγματοποίησης της εμποροπανήγυρης 2022.  

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

 

Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της: 

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην  με αριθ. πρωτ. 31707-
05/08/2022 πρόσκληση του  Προέδρου 

 την εισήγηση του ανωτέρω, 

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

το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη 
πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω λόγω των καταληκτικών ημερομηνιών 
πραγματοποίησης της εμποροπανήγυρης 2022.  

 

Αποφασίζει  ομόφωνα  
 

Την συζήτηση του θέματος που αφορά «Ανάκληση της αριθμ. 444/2022 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής  και λήψη νέας περί  Καθορισμού των τελών συμμετοχής ανά 
θέση στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη έτους 2022 του Δήμου Λαμιέων» πριν την 
έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω λόγω των 
καταληκτικών ημερομηνιών πραγματοποίησης της εμποροπανήγυρης 2022.  

Από τη στιγμή που η Οικονομική Επιτροπή με την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνολικού αριθμού των μελών της αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν ήταν 
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει  επί του συγκεκριμένου 
θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της. 

 

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα προ ημερήσιας διάταξης ως 
εξής:  

 

Τίθενται  υπόψη : 

 

1) Οι διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/06, ορίζεται ότι: «3. Με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των 
μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς 
via τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις 
μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια ανέργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω 
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οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του 
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α' 94). 

2) Οι διατάξεις του άρθρου 82 του από24-9/20-12-58 Β.Δ/τος (ΦΕΚ171/Α’1958), σύμφωνα 
με τις οποίες ορίζεται ότι: «Ειδικές διατάξεις που θεσπίζουν απαλλαγές από δημοτικούς 
και κοινοτικούς φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές καταργούνται. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι με την αριθμ. 444/2022 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής  χορηγήθηκε έκπτωση τελών σε δημότες και μέλη του εμπορικού  συλλόγου, 
γεγονός που αντίκειται στις ως άνω διατάξεις,  

 

Εισηγούμαστε 

 

την Ανάκληση της αριθμ. 444/2022 απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής  και 
λήψη νέας περί  Καθορισμού των τελών συμμετοχής ανά θέση στην παραδοσιακή 
εμποροπανήγυρη έτους 2022 του Δήμου Λαμιέων ως εξής: 

Τον καθορισμό των τελών συμμετοχής ανά θέση στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη 
έτους 2022 του Δήμου Λαμιέων ως εξής: 

ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 
Αρχική τιμή 

 € 

Θέσεις εμπορικές 3Χ3μ. 400 

Θέσεις εμπορικές 3Χ6μ. 800 

Θέσεις εμπορικές 3Χ9μ. 1200 

Θέσεις για ψησταριές/καντίνες 3Χ12μ. 1600 

Θέσεις για αναψυκτήρια 3Χ9μ. 1200 

 

 

Η παρούσα να διαβιβασθεί για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

 
 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιπροέδρου, 
Μετά από διαλογική συζήτηση 

 
Α π ο φ α σ ί  ζ ε ι  ομόφωνα: 
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Ανακαλεί την  αριθμ. 444/2022 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής  και καθορίζει 
τα τέλη συμμετοχής ανά θέση στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη έτους 2022 του 
Δήμου Λαμιέων ως εξής: 

ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 
Αρχική τιμή 

 € 

Θέσεις εμπορικές 3Χ3μ. 400 

Θέσεις εμπορικές 3Χ6μ. 800 

Θέσεις εμπορικές 3Χ9μ. 1200 

Θέσεις για ψησταριές/καντίνες 3Χ12μ. 1600 

Θέσεις για αναψυκτήρια 3Χ9μ. 1200 

 

 

Η παρούσα να διαβιβασθεί για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
 

Κατά τη λήψη της ανωτέρω απόφασης τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Θ. Αρναούτογλου και 
Μ. Αντωνίου έδωσαν λευκή ψήφο και δεν υπολογίζονται  στην καταμέτρηση θετικών και 
αρνητικών ψήφων κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει  από το άρθρο 77 του N. 4555/2018.  
 

 
 

Για το θέμα αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται  : 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

 

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) 

 

 

 Ακριβές απόσπασμα πρακτικών 

       Λαμία 9 Αυγούστου 2022 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
     ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
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