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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 8962/03-03-2023 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 6/2023 Τακτικής Συνεδρίασης του  

Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς 

 

Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 19:00 

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 

7593/23-02-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Δήμου και επιδόθηκε με κάθε νόμιμο 

μέσο στους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

................................................................................................................................................................ 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών 

Συμβούλων ήταν:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ/ΠΑΡΟΥΣΕΣ : 25 

1. Μηταλίδης Κίμων – Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος 

3. Τόσκος Πέτρος 

4. Φουλιράς Στυλιανός – Αντιδήμαρχος 

5. Αλεξανδρίδης Νικόλαος 

6. Στυλιάδης Δημήτριος 

7. Τσανούσας Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος 

8. Δοκόπουλος Πέτρος – Αντιδήμαρχος 

9. Ρήμος Αθανάσιος – Αντιδήμαρχος 

10. Μουρατίδης Χρήστος 

11. Ζήσης Λάζαρος 

12. Φιλίππου Χρυσούλα – Αντιδήμαρχος 

13. Πέλκας Σωκράτης – Αντιδήμαρχος 

14. Σαλβαρίνας Ιωάννης – Αντιδήμαρχος 

15. Φούκη - Λιάμη Αλεξάνδρα 

16. Βασιλειάδης Ευστάθιος 

17. Μπότσαρης Βασίλειος 

18. Δάγγας Παναγιώτης 

19. Λέκκος Χρήστος 

20. Γιαννάκης Πέτρος 

21. Δουλγέρης Αναστάσιος 

22. Ιπποκομίδου Αγγελική 

23. Ταμήλιας Αλέξανδρος 

24. Τίγκας Γεώργιος 

25. Σαμαράς Κωνσταντίνος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ/ΑΠΟΥΣΕΣ : 16

1. Λίτσκας Διονύσιος – Αντιδήμαρχος 

2. Θεοχάρη - Παπαδάμου Όλγα 

3. Λιάμης Θεόδωρος – Αντιδήμαρχος 

4. Κορεντσίδου Εριφίλη   

5. Σπύρου Αικατερίνη 

6. Κύρου Ιωάννα 

7. Σαββουλίδου Κυριακή 

8. Μόσχος Γεώργιος 

9. Παπαδοπούλου Χρυσοβαλάντου 

10. Βασιλειάδης Πολυχρόνιος 

11. Δημηρόπουλος Δημήτριος 

12. Πετρόπουλος Σταύρος 

13. Ευαγγέλου Αθανάσιος 

14. Παύλου Κωνσταντίνος 

15. Δούφλια Αναστασία 

16. Αθανασίου Αθανάσιος 

 

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων κλήθηκαν, λόγω ύπαρξης θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, που 

αφορούν την Κοινότητά τους και ήταν: 

ΠΑΡΟΥΣΑ/ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι :  

1. Κουράκλη Χαρίκλεια – Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Καστοριάς 

2. Μιρκόπουλος Βασίλειος – Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μαυροχωρίου 

3. Γκόγκας Ιωάννης – Πρόεδρος Κοινότητας Κλεισούρας 
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ΑΠΩΝ ο Μήτσιου Γεώργιος – Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Βασιλειάδας 

 

ΑΠΩΝ ο Δήμαρχος Καστοριάς κ. Ιωάννης Κορεντσίδης. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νεράντζα Κατσιαμάκη, υπάλληλος του Δήμου Καστοριάς, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

 

Σημειώνεται, ότι στη συνεδρίαση προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τριαντάφυλλος 

Παπαδόπουλος, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου θέματος της ημερησίας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε 

ως εξής τα θέματα της ημερησίας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 6ο : «Καθορισμός τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τη λειτουργία 

εμποροπανηγύρεων - εκθέσεων στο Δήμο Καστοριάς κατά το έτος 2023». 

 

Αριθμός Απόφασης : 34/23 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του 

ΔΣ την υπ’ αριθ. 55/23 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής: 

 
Αριθμός απόφασης 55/2023 

 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με 
αριθμ. πρωτ. 6412/16-02-2023 εισήγηση του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης, Εμπορίου, Ενέργειας και 
Επιχειρηματικότητας κ. Σωκράτη Πέλκα, με θέμα: «Εισήγηση  καθορισμού  τελών χρήσης 
εμποροπανηγύρεων – εκθέσεων για το έτος 2023», η οποία έχει ως εξής:  
 
«Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις άρθρου 72 παρ.1ιγ του Ν.3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η οικονομική Επιτροπή εισηγείται 

στο Δ.Σ. την επιβολή τελών,δικαιωμάτων και εισφορών 
2. Τους εγκριθέντες κανονισμούς εμποροπανηγύρεων Δήμου Καστοριάς: α. Παραδοσιακή εμποροπανήγυρη 

Μ. Πέμπτης «Νυφοπάζαρο» (αριθ.126/2022 ΑΔΣ-ΑΔΑ: 6ΓΧ6ΩΕΥ-8Υ1), β. Υπαίθρια αγορά Ανθοκομική 
Έκθεση (αριθ.125/2022ΑΔΣ - ΑΔΑ: ΩΥΚΕΩΕΥ-9ΚΘ), γ) Θρησκευτική εμποροπανήγυρη Κ. Δισπηλιού 
(αριθ.130/2022ΑΔΣ – ΑΔΑ: ΩΤΥΞΩΕΥ-5Υ7), δ) Θρησκευτική εμποροπανήγυρη Κ. Λεύκης (αριθ.129/2022 
ΑΔΣ – ΑΔΑ: ΩΤΑΗΩΕΥ-8ΞΣ), ε) Θρησκευτική εμποροπανήγυρη Κ. Μεσοποταμίας (αριθ.128/2022 ΑΔΣ – 
ΑΔΑ: 9ΡΧΔΩΕΥ-ΟΦΞ) 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4849/21 «Κανονισμός λειτουργίας βραχυχρόνιων αγορών» και του 
άρθρου 40 του Ν.4849/2021 «Εμποροπανηγύρεις». 

4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 37 του Ν.4849/21 «Μέγιστος αριθμός θέσεων ανά πωλητή»  όπου 
αναφέρεται ότι «Κάθε πωλητής της παρ. 1 δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία (1) θέσεις σε 
κάθε βραχυχρόνια αγορά». 

5. Την σχετική απόφαση καθορισμού τέλους χρήσης εμποροπανηγύρεων  Κοινότητας Καστοριάς ΑΔΣ 
56/2022(6Κ9ΠΩΕΥ-3Χ1) με την οποία καθορίστηκε για το έτος 2022 το τέλος χρήσης κοινόχρηστων 
χώρων για την λειτουργία των εμποροπανηγύρεων-εκθέσεων όπως παρακάτω: 

 
«Α. Για τη λειτουργία της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης «ΝΥΦΟΠΑΖΑΡΟ», που πραγματοποιείται κάθε 

Μ. Πέμπτη στην Κοινότητα Καστοριάς: 
- στο ποσό των 30,00 € ανά χώρο εγκατάστασης/θέση (τετράγωνο χρήσης των 6 Χ 3,5μ., όπως 

αποτυπώνεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς), για όλους τους μόνιμους 
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εκθέτες-πωλητές της καθιερωμένης εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς της Τετάρτης, οι οποίοι θα 
παραμείνουν και θα συμμετέχουν στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη της Μ. Πέμπτης, καθώς και 
για όλους, όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν και έχουν εντοπιότητα στην περιοχή της Καστοριάς και 

- στο ποσό των 100,00 € ανά χώρο εγκατάστασης/θέση (τετράγωνο χρήσης των 6 Χ 3,5μ.) για κάθε άλλο 
συμμετέχοντα. 

 
Β. Για τη λειτουργία της υπαίθριας αγοράς «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» στην περιοχή Χλόη - Φουντουκλή: 

- στο ποσό των 10,00 € ανά χώρο εγκατάστασης (τετράγωνο χρήσης των 3 Χ 2,5μ., όπως αποτυπώνεται 
στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς). 

 
Γ. Για την εμποροπανήγυρη στην Κοινότητα Δισπηλιού με αφορμή τον εορτασμό της θρησκευτικής γιορτής 

της Αναλήψεως του Σωτήρος: 
 - στο ποσό των 80,00 € ανά χώρο εγκατάστασης (τετράγωνο χρήσης των 3 Χ 3,5μ., όπως αποτυπώνεται 

στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς), για όλους τους  ενδιαφερόμενους βιομηχανικών 
και ζαχαρωδών ειδών 

 - στο ποσό των 150,00 € ανά χώρο εγκατάστασης/θέση (τετράγωνο χρήσης, όπως αποτυπώνεται στο 
αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς) για καντίνες 

 - στο ποσό των 150,00 € ανά χώρο εγκατάστασης (τετράγωνο χρήσης 150 τ.μ. όπως αποτυπώνεται στο 
αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς), για τις επιχειρήσεις εστίασης και 

 - στο ποσό των 250,00 € ανά χώρο εγκατάστασης/θέση (τετράγωνο χρήσης, όπως αποτυπώνεται στο 
αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς), για τη λειτουργία του Λούνα-Παρκ. 

 
Δ. Για την εμποροπανήγυρη στην Κοινότητα Λεύκης με αφορμή τον εορτασμό της θρησκευτικής γιορτής του 

Αγίου Πνεύματος: 
- στο ποσό των 20,00 € ανά χώρο εγκατάστασης, (τετράγωνο χρήσης των 3 Χ 3,5μ., όπως αποτυπώνεται 

στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς), για όλους τους ενδιαφερόμενους βιομηχανικών 
ειδών και 

- στο ποσό των 50,00 € ανά χώρο εγκατάστασης (τετράγωνο χρήσης των 3 Χ 3,5μ., όπως αποτυπώνεται 
στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς), για τους ενδιαφερόμενους ζαχαρωδών ειδών και 
παγωτών 

 
Ε. Για την εμποροπανήγυρη στην Κοινότητα Μεσοποταμίας με αφορμή τον εορτασμό της θρησκευτικής 

γιορτής των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου: 
- στο ποσό των 100,00€ ανά χώρο εγκατάστασης (τετράγωνο χρήσης των 3 Χ 3,5μ., όπως αποτυπώνεται 

στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς), για όλους τους ενδιαφερόμενους.» 
 
6. Το σύνηθες πλήθος και είδος συμμετοχών κατά έτος στις παραπάνω βραχυχρόνιες αγορές  
 

Εισηγούμαι 
 

τα τέλη για τις προαναφερόμενες βραχυχρόνιες αγορές για το έτος 2023 ανά χώρο εγκατάστασης όπως 
αποτυπώνονται στα αντίστοιχα τοπογραφικά διαγράμματα και κατά κατηγορία συμμετεχόντων, να 
διαμορφωθούν ως εξής : 

1. Το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τη λειτουργία της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης 
«ΝΥΦΟΠΑΖΑΡΟ» που πραγματοποιείται μετά το πέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της Μεγάλης 
Τετάρτης από τις 15:00 έως τις 24:00 της ίδιας ημέρας και από τις 07:00 έως τις 18:00 το απόγευμα της 
Μεγάλης Πέμπτης εκάστου έτους, στην Κ. Καστοριάς, να παραμείνει στο ύψος των ποσών που  
καθορίστηκαν με την ΑΔΣ 56/2022 δηλαδή: 

- στο ποσό των 30,00€ ανά χώρο εγκατάστασης/θέση (τετράγωνο χρήσης των 6Χ3,5μ) όπως 
αποτυπώνεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς για όλους τους μόνιμους εκθέτες-
πωλητές της καθιερωμένης εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς της Τετάρτης, οι οποίοι θα παραμείνουν και 
θα συμμετέχουν στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη της Μ. Πέμπτης καθώς και για όλους όσους 
επιθυμούν να συμμετέχουν και έχουν εντοπιότητα στην περιοχή της Καστοριάς και 
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-στο ποσό των 100,00€ ανά χώρο εγκατάστασης/θέση (τετράγωνο χρήσης των 6Χ3,5μ) όπως 
αποτυπώνεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς για κάθε άλλο συμμετέχοντα 

2. το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τη λειτουργία της υπαίθριας αγοράς «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» 
διάρκειας τριών (3) ημερών στην περιοχή Χλόη-Φουντουκλή να παραμείνει στο ύψος των ποσών που 
καθορίστηκαν με την ΑΔΣ 56/2022, ως εξής: 

στο ποσό των 10,00€ ανά χώρο εγκατάστασης των 3Χ2,5μ (τετράγωνο χρήσης), δηλαδή 20,00 € ανά θέση 
(6Χ2,5μ) όπως αποτυπώνεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς 

3. Το τέλος χρήσης για την εμποροπανήγυρη στην Τ.Κ. Δισπηλιού με αφορμή τον εορτασμό της θρησκευτικής 
γιορτής της Αναλήψεως του Σωτήρως, διάρκειας τριών (3) ημερών, να παραμείνει στο ύψος των ποσών 
που καθορίστηκαν με την ΑΔΣ 56/2022, ως εξής: 

- στο ποσό των 80,00€ ανά χώρο εγκατάστασης των 3Χ3,5μ (τετράγωνο χρήσης), δηλαδή 160,00 € ανά 
θέση (6Χ3,5μ), όπως αποτυπώνεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς, για όλους τους 
ενδιαφερόμενους βιομηχανικών και ζαχαρωδών ειδών 

- στο ποσό των 150,00€ ανά χώρο εγκατάστασης/θέση  των 7Χ4μ.(τετράγωνο χρήσης) όπως 
αποτυπώνεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς  για καντίνες 

- στο ποσό των 150,00€ ανά χώρο εγκατάστασης/θέση  (τετράγωνο χρήσης 150 τ.μ.) όπως αποτυπώνεται 
στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς, για τις επιχειρήσεις εστίασης και 

- στο ποσό των 250,00€ ανά χώρο εγκατάστασης/θέση (τετράγωνο χρήσης) όπως αποτυπώνεται στο 
αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς  για τη λειτουργία του Λούνα-Παρκ 

4. Το τέλος χρήσης για την εμποροπανήγυρη στην Τ.Κ. Λεύκης με αφορμή τον εορτασμό της θρησκευτικής 
γιορτής του Αγίου Πνεύματος, διάρκειας τριών (3) ημερών, να παραμείνει στο ύψος των ποσών που  
καθορίστηκαν με την ΑΔΣ 56/2022, ως εξής: 

- το ποσό των 20,00€ ανά χώρο εγκατάστασης των 3Χ3,5μ. (τετράγωνο χρήσης), δηλαδή 40,00€ ανά θέση 
(6Χ3,5μ) όπως αποτυπώνεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς, για όλους τους 
ενδιαφερόμενους βιομηχανικών ειδών και 

- το ποσό των 50,00€ ανά χώρο εγκατάστασης των 3Χ3,5μ. (τετράγωνο χρήσης) δηλαδή 100,00€ ανά θέση 
(6Χ3,5μ.) όπως αποτυπώνεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς, για τους 
ενδιαφερόμενους ζαχαρωδών ειδών και παγωτών 

5. Το τέλος χρήσης για την εμποροπανήγυρη στην Κ. Μεσοποταμίας με αφορμή τον εορτασμό της 
θρησκευτικής γιορτής των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, διάρκειας πέντε (5) ημερών, να 
παραμείνει στο ύψος των ποσών που  καθορίστηκαν με την ΑΔΣ 56/2022, δηλαδή στο ποσό των 100,00€ 
ανά χώρο εγκατάστασης (τετράγωνο χρήσης των 3Χ3,5μ.), δηλαδή 200,00€ ανά θέση όπως 
αποτυπώνεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς, για όλους τους ενδιαφερόμενους.» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. του Ν.3852/10 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Δέχεται τη με αριθμ,. πρωτ. 6412/16-02-2023 εισήγηση του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης, Εμπορίου, Ενέργειας 
και Επιχειρηματικότητας κ. Σωκράτη Πέλκα και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό των 
τελών, ανά χώρο εγκατάστασης και κατηγορία συμμετεχόντων στις παρακάτω βραχυχρόνιες αγορές, για το 
έτος 2023ως εξής: 
 
Α. Το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τη λειτουργία της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης 

«ΝΥΦΟΠΑΖΑΡΟ» που πραγματοποιείται μετά το πέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της Μεγάλης 
Τετάρτης από τις 15:00 έως τις 24:00 της ίδιας ημέρας και από τις 07:00 έως τις 18:00 το απόγευμα της 
Μεγάλης Πέμπτης εκάστου έτους, στην Κ. Καστοριάς: 
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- στο ποσό των 30,00€ ανά χώρο εγκατάστασης/θέση (τετράγωνο χρήσης των 6Χ3,5μ) όπως 
αποτυπώνεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς για όλους τους μόνιμους εκθέτες-
πωλητές της καθιερωμένης εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς της Τετάρτης, οι οποίοι θα παραμείνουν και 
θα συμμετέχουν στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη της Μ. Πέμπτης καθώς και για όλους όσους 
επιθυμούν να συμμετέχουν και έχουν εντοπιότητα στην περιοχή της Καστοριάς και 

- στο ποσό των 100,00€ ανά χώρο εγκατάστασης/θέση (τετράγωνο χρήσης των 6Χ3,5μ) όπως 
αποτυπώνεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς  για κάθε άλλο συμμετέχοντα 

 
Β. Το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τη λειτουργία της υπαίθριας αγοράς «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» 

διάρκειας τριών (3) ημερών στην περιοχή Χλόη-Φουντουκλή στο ποσό των 10,00€ ανά χώρο 
εγκατάστασης των 3Χ2,5μ (τετράγωνο χρήσης), δηλαδή 20,00 € ανά θέση (6Χ2,5μ) όπως αποτυπώνεται 
στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς 

 
Γ. Το τέλος χρήσης για την εμποροπανήγυρη στην Τ.Κ. Δισπηλιού με αφορμή τον εορτασμό της θρησκευτικής 

γιορτής της Αναλήψεως του Σωτήρως, διάρκειας τριών (3) ημερών: 
-στο ποσό των 80,00€ ανά χώρο εγκατάστασης των 3Χ3,5μ (τετράγωνο χρήσης), δηλαδή 160,00 € ανά 

θέση (6Χ3,5μ), όπως αποτυπώνεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς, για όλους τους 
ενδιαφερόμενους βιομηχανικών και ζαχαρωδών ειδών 

-στο ποσό των 150,00€ ανά χώρο εγκατάστασης/θέση των 7Χ4μ.(τετράγωνο χρήσης) όπως αποτυπώνεται 
στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς για καντίνες 

-στο ποσό των 150,00€ ανά χώρο εγκατάστασης/θέση (τετράγωνο χρήσης 150 τ.μ.) όπως αποτυπώνεται 
στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς, για τις επιχειρήσεις εστίασης και 

-στο ποσό των 250,00€ ανά χώρο εγκατάστασης/θέση (τετράγωνο χρήσης) όπως αποτυπώνεται στο 
αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς για τη λειτουργία του Λούνα-Παρκ 

 
Δ. Το τέλος χρήσης για την εμποροπανήγυρη στην Τ.Κ. Λεύκης με αφορμή τον εορτασμό της θρησκευτικής 

γιορτής του Αγίου Πνεύματος, διάρκειας τριών (3) ημερών: 
- το ποσό των 20,00€ ανά χώρο εγκατάστασης των 3Χ3,5μ. (τετράγωνο χρήσης), δηλαδή 40,00€ ανά θέση 

(6Χ3,5μ) όπως αποτυπώνεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς, για όλους τους 
ενδιαφερόμενους βιομηχανικών ειδών και 

- το ποσό των 50,00€ ανά χώρο εγκατάστασης των 3Χ3,5μ. (τετράγωνο χρήσης) δηλαδή 100,00€ ανά θέση 
(6Χ3,5μ.) όπως αποτυπώνεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς, για τους 
ενδιαφερόμενους ζαχαρωδών ειδών και παγωτών 

 
Ε. Το τέλος χρήσης για την εμποροπανήγυρη στην Κ. Μεσοποταμίας με αφορμή τον εορτασμό της 

θρησκευτικής γιορτής των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, διάρκειας πέντε (5) ημερών στο ποσό 
των 100,00€ ανά χώρο εγκατάστασης (τετράγωνο χρήσης των 3Χ3,5μ.), δηλαδή 200,00€ ανά θέση όπως 
αποτυπώνεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς, για όλους τους ενδιαφερόμενους. 

 
Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό 55/2023 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά. 

Το ΔΣ έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ και όλα τα 

ανωτέρω 

αποφασίζει  ομόφωνα  

 

Καθορίζει τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τη λειτουργία εμποροπανηγύρεων - εκθέσεων 

στο Δήμο Καστοριάς, για το έτος 2023 ως εξής: 

Α. Για τη λειτουργία της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης «ΝΥΦΟΠΑΖΑΡΟ», που 

πραγματοποιείται κάθε χρόνο μετά το πέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της Μ. Τετάρτης 
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από τις 15:00 έως τις 24:00 της ίδιας ημέρας και από τις 07:00 έως τις 18:00 το απόγευμα της 

Μ. Πέμπτης, στην Κοινότητα Καστοριάς: 

- στο ποσό των 30,00 € ανά χώρο εγκατάστασης / θέση (τετράγωνο χρήσης των 6μ.x3,5μ.), όπως 

αποτυπώνεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς, για όλους τους μόνιμους 

εκθέτες - πωλητές της καθιερωμένης εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς της Τετάρτης, οι οποίοι θα 

παραμείνουν και θα συμμετέχουν στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη της Μ. Πέμπτης, καθώς 

και για όλους, όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν και έχουν εντοπιότητα στην περιοχή της 

Καστοριάς και 

- στο ποσό των 100,00 € ανά χώρο εγκατάστασης / θέση (τετράγωνο χρήσης των 6μ.x3,5μ.), 

όπως αποτυπώνεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς, για κάθε άλλο 

συμμετέχοντα. 

 

Β. Για τη λειτουργία της υπαίθριας αγοράς «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» στην περιοχή Χλόη – 

Φουντουκλή, διάρκειας 3 (τριών) ημερών : 

- στο ποσό των 10,00 € ανά χώρο εγκατάστασης των 3μ.x2,5μ (τετράγωνο χρήσης), δηλαδή 

20,00€ ανά θέση (6μ.x2,5μ.) όπως αποτυπώνεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της 

αγοράς. 

 

Γ. Για την εμποροπανήγυρη στην Κοινότητα Δισπηλιού με αφορμή τον εορτασμό της θρησκευτικής 

γιορτής της Αναλήψεως του Σωτήρος, διάρκειας 3 (τριών) ημερών: 

- στο ποσό των 80,00€ ανά χώρο εγκατάστασης των 3μ.x3,5μ. (τετράγωνο χρήσης), δηλαδή 

160,00 € ανά θέση (6μ.x3,5μ.), όπως αποτυπώνεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της 

αγοράς, για όλους τους ενδιαφερόμενους βιομηχανικών και ζαχαρωδών ειδών, 

- στο ποσό των 150,00€ ανά χώρο εγκατάστασης / θέση των 7μ.x4μ.(τετράγωνο χρήσης) όπως 

αποτυπώνεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς για καντίνες, 

- στο ποσό των 150,00€ ανά χώρο εγκατάστασης / θέση (τετράγωνο χρήσης 150 τ.μ.) όπως 

αποτυπώνεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς, για τις επιχειρήσεις εστίασης 

και 

- στο ποσό των 250,00€ ανά χώρο εγκατάστασης / θέση (τετράγωνο χρήσης) όπως αποτυπώνεται 

στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς για τη λειτουργία του Λούνα-Παρκ 

 
Δ. Για την εμποροπανήγυρη στην Κοινότητα Λεύκης με αφορμή τον εορτασμό της θρησκευτικής 

γιορτής του Αγίου Πνεύματος, διάρκειας 3 (τριών) ημερών: 

- στο ποσό των 20,00€ ανά χώρο εγκατάστασης των 3μ.x3,5μ. (τετράγωνο χρήσης), δηλαδή 

40,00€ ανά θέση (6μ.x3,5μ) όπως αποτυπώνεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της 

αγοράς, για όλους τους ενδιαφερόμενους βιομηχανικών ειδών και 

- στο ποσό των 50,00€ ανά χώρο εγκατάστασης των 3μ.x3,5μ. (τετράγωνο χρήσης) δηλαδή 

100,00€ ανά θέση (6μ.x3,5μ.) όπως αποτυπώνεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της 

αγοράς, για τους ενδιαφερόμενους ζαχαρωδών ειδών και παγωτών 

 

Ε. Για την εμποροπανήγυρη στην Κοινότητα Μεσοποταμίας με αφορμή τον εορτασμό της 

θρησκευτικής γιορτής των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, διάρκειας 5 (πέντε) 

ημερών: 

- στο ποσό των 100,00€ ανά χώρο εγκατάστασης (τετράγωνο χρήσης των 3μ.x3,5μ., δηλαδή 

200,00€ ανά θέση, όπως αποτυπώνεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς, 

για όλους τους ενδιαφερόμενους. 

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι τροποποίησης ή κατάργησής της. 
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Γίνεται μνεία ότι κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Τίγκας, 

δήλωσε «παρών». 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 34/23 

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

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται, όπως ακολουθεί:  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

Κίμων Μηταλίδης 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Ν. Κατσιαμάκη 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ.Παπαδόπουλος, Π.Τόσκος, Σ.Φουλιράς, 

Ν.Αλεξανδρίδης, Δ.Στυλιάδης, Κ.Τσανούσας, 

Π.Δοκόπουλος, Α.Ρήμος, Χ.Μουρατίδης, Λ.Ζήσης, 

Χ.Φιλίππου, Σ.Πέλκας, Ι.Σαλβαρίνας, Α.Φούκη - 

Λιάμη, Ε.Βασιλειάδης, Β.Μπότσαρης, Π.Δάγγας, 

Χ.Λέκκος, Π.Γιαννάκης, Α.Δουλγέρης, 

Α.Ιπποκομίδου, Α.Ταμήλιας, Γ.Τίγκας, Κ.Σαμαράς. 

Χ.Κουράκλη – Πρόεδρος Σ.Κ. Καστοριάς 

Β.Μιρκόπουλος – Πρόεδρος Σ.Κ. Μαυροχωρίου 

Ι.Γκόγκας – Πρόεδρος Κ. Κλεισούρας 
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