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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 11
ης

/ 27-6-2013 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 11
ο
 :  Διόρθωση - διαγραφή διατάξεων της υπ’ αριθμ. 162/2012 (ΑΔΑ: 

Β4ΓΟΩ6Ι-2ΟΤ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Έγκριση – ψήφιση Κανονισμού για την οργάνωση, λειτουργία και 

τον καθορισμό των όρων για τη διάθεση των χώρων εκμίσθωσης 

της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς». 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 27 Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 (7:00μμ.), στην 

αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 8816/23-6-2013 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και 

στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους 

Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν. 3852/2010. 
 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

 

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Βαλάρης Γεώργιος
1
 3. Βατζιάς Αντίγονος 

4. Γιαννουλέα Χριστίνα 5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

6. Καψάλης Βασίλειος
2
 7. Κουτσαντάς Βασίλειος 

8. Λέτσιος Βασίλειος 9. Μαρούδας Ρίζος
3
 

10. Μπελιάς Αντώνιος 11. Πατσάς Κυριάκος 

12. Σιμούλης Θωμάς 13. Σμυρλής Βασίλειος 

14. Σουλιώτης Θεόδωρος   15. Στάθης Νικόλαος 

16. Συρακούλης Γεώργιος  

  

  

                                                 
1 Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
2 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
3 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΩ6Ι-ΙΒΦ



                

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 2 από 4 

Απόντες 

17. Αργύρης Νικόλαος 18. Βόγιας Δημήτριος 

19. Γιάνναρος Γεώργιος 20. Καλαγιάς Γρηγόριος
4
 

21. Μαυρογιάννης Αντώνιος 22. Μπάτσικας Βασίλειος 

23. Ξαφάρας Χρήστος 24. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 

25. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 26. Τσαγκάλης Αντώνιος 

27. Τσιτσές Δημήτριος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και 

Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), 

Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπελιάς 

Αθανάσιος (Μελιβοίας), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος 

(Δήμητρας) και Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 

Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης, Δεληγιάννης Βασίλειος 

και Παπακώστας Δημήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός 

γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της 

συνεδρίασης. 

 

Θέμα 11
ο
 :  Διόρθωση - διαγραφή διατάξεων της υπ’ αριθμ. 162/2012 (ΑΔΑ: 

Β4ΓΟΩ6Ι-2ΟΤ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Έγκριση – ψήφιση Κανονισμού για την οργάνωση, λειτουργία και 

τον καθορισμό των όρων για τη διάθεση των χώρων εκμίσθωσης 

της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς». 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής κ. Βασίλειος Σμυρλής, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου 

τα εξής: 

 

«Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.πρωτ. 14595/159765/7-9-2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΞΟΡ10-ΥΤΙ) 

απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Θεσσαλίας -

Στερεάς Ελλάδας περί μερικής ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 162/2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΟΩ6Ι-

2ΟΤ)  απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, θα πρέπει: 

Α) να διαγραφεί από την παράγραφο 7Ι του άρθρου 7 του Κανονισμού η λέξη εντός 

παρένθεσης «βελάκια» και να παραμείνει η γενική απαγόρευση των τυχερών παιγνίων. 

Β) να διαγραφεί επίσης από την  παράγραφος 7Ι του άρθρου 7 του Κανονισμού η εξής 

διάταξη: “Απαγορεύεται η εγκατάσταση δεύτερου ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ σε κάθε δημόσιο, 

δημοτικό ή ιδιωτικό χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγιάς σε 

περιμετρική ακτίνα 800 μέτρων από το χώρο της εμποροπανήγυρης, ένα (1) μήνα πριν 

την έναρξη της εμποροπανήγυρης και κατά τη διάρκεια αυτής”. 

                                                 
4 Απέστειλε (με email) στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου επιστολή διαμαρτυρίας αναφέροντας τους 

λόγους για τους οποίους δεν προσήλθε στη συνεδρίαση.  

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΩ6Ι-ΙΒΦ



                

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 3 από 4 

Γ) να διαγραφεί ακόμη από τις Γενικές Διατάξεις του Κανονισμού η παράγραφος 18) 

και συγκεκριμένα:  

“18) Θα προηγείται κλήρωση για τους δημότες του Δήμου Αγιάς και στη συνέχεια οι 

εναπομείνασες κενές θέσεις θα διατίθενται με κλήρωση στους λοιπούς ενδιαφερόμενους 

– συμμετέχοντες. 

Στους συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη , οι οποίοι είναι δημότες του Δήμου Αγιάς, 

θα τους χορηγείται επιπλέον έκπτωση 20% επί των τιμών των θέσεων και οι 

εναπομείνασες θέσεις θα διατίθενται στους λοιπούς συμμετέχοντες. Η έκπτωση δε αυτή 

χορηγείται μόνο κατά το διάστημα των κληρώσεων. Για το υπολειπόμενο χρονικό 

διάστημα δεν θα παρέχεται καμία έκπτωση”. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ
ου

 Βασίλειου Σμυρλή, 

- την υπ’ αριθμ. 162/2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΟΩ6Ι-2ΟΤ) απόφασή του με θέμα: 

«Έγκριση – ψήφιση Κανονισμού για την οργάνωση, λειτουργία και τον 

καθορισμό των όρων για τη διάθεση των χώρων εκμίσθωσης της ετήσιας 

εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς» και 

- την υπ’ αριθμ.πρωτ. 14595/159765/7-9-2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΞΟΡ10-ΥΤΙ)  απόφαση 

της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Θεσσαλίας – Στερεάς 

Ελλάδας και  

- την απουσία από την αίθουσα του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος 

μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» Πατσά Κυριάκου 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα  

 
Διαγράφει από υπ’ αριθμ. 162/2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΟΩ6Ι-2ΟΤ) απόφασή του με θέμα: 

«Έγκριση – ψήφιση Κανονισμού για την οργάνωση, λειτουργία και τον καθορισμό 

των όρων για τη διάθεση των χώρων εκμίσθωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης 

της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς», τα παρακάτω:  

 

Α) από την παράγραφο 7Ι του άρθρου 7 του Κανονισμού τη λέξη εντός παρένθεσης 

«βελάκια» στην οποία παραμείνει η γενική απαγόρευση των τυχερών παιγνίων. 

 

Β) από την παράγραφο 7Ι του άρθρου 7 του Κανονισμού την εξής διάταξη: 

«Απαγορεύεται η εγκατάσταση δεύτερου ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ σε κάθε δημόσιο, δημοτικό ή 

ιδιωτικό χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγιάς σε περιμετρική ακτίνα 

800 μέτρων από το χώρο της εμποροπανήγυρης, ένα (1) μήνα πριν την έναρξη της 

εμποροπανήγυρης και κατά τη διάρκεια αυτής». 

 

Γ) από τις Γενικές Διατάξεις του Κανονισμού την παράγραφο 18 και συγκεκριμένα:  

«18) Θα προηγείται κλήρωση για τους δημότες του Δήμου Αγιάς και στη συνέχεια οι 

εναπομείνασες κενές θέσεις θα διατίθενται με κλήρωση στους λοιπούς ενδιαφερόμενους 

– συμμετέχοντες. 

Στους συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη , οι οποίοι είναι δημότες του Δήμου Αγιάς, 

θα τους χορηγείται επιπλέον έκπτωση 20% επί των τιμών των θέσεων και οι 

εναπομείνασες θέσεις θα διατίθενται στους λοιπούς συμμετέχοντες. Η έκπτωση δε αυτή 

χορηγείται μόνο κατά το διάστημα των κληρώσεων. Για το υπολειπόμενο χρονικό 

διάστημα δεν θα παρέχεται καμία έκπτωση». 

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΩ6Ι-ΙΒΦ



                

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 4 από 4 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 162/2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΟΩ6Ι-2ΟΤ) απόφασή του 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση – ψήφιση 

Κανονισμού για την οργάνωση, λειτουργία και τον καθορισμό των όρων για τη 

διάθεση των χώρων εκμίσθωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγιάς». 

 

Απουσίαζε από την αίθουσα ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος 

μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ. Πατσάς Κυριάκος. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 125/2013. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΩ6Ι-ΙΒΦ


