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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
       ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                           
         ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
   Πρακτικού 12ης /8-8-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 17ο .- Ετήσια εμποροπανήγυρη Αγιάς  «Αγιώτικο Πανηγύρι -  Γιορτή 
Μήλου - Απελευθέρωση Αγιάς».

Αριθμός Απόφασης  201/2011

Στην Αγιά σήμερα την 8η του μήνα Αυγούστου του έτους  2011 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα  18:30 μ.μ. στη αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλίδα» συνήλθε σε δημόσια 
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την με 
αριθμ.πρωτ.12718/4-8-2011  γραπτή  πρόσκληση  του  Προέδρου  κου  Σουλιώτη 
Θεοδώρου,  που  δημοσιεύθηκε  στην  ιστοσελίδα  του  δήμου  και  στον  ειδικό  χώρο 
ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους 
και  σε  Προέδρους  –  Εκπροσώπους  των  Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων 
σύμφωνα με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αργύρης Νικόλαος 2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Βατζιάς Αντίγονος 4. Βαλάρης Γεώργιος
5. Βόγιας Δημήτριος 6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 8. Καψάλης Βασίλειος
9. Λέτσιος Βασίλειος 10. Μαυρογιάννης Αντώνιος
11. Μπελιάς Αντώνιος 12. Μαρούδας Ρίζος
13. Ξαφάρας Χρήστος 14. Πατσάς Κυριάκος
15. Σμυρλής Βασίλειος 16. Στάθης Νικόλαος
17. Σιμούλης Θωμάς 18. Συρακούλης Γεώργιος
19. Σουλιώτης Θεόδωρος 20. Τσαγκάλης Αντώνιος
21. Τσιτσές Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Γιάνναρος Γεώργιος 2. Καλαγιάς Γρηγόριος
3. Κουτσαντάς Βασίλειος 4. Μπάτσικας Βασίλειος
5. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
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Επίσης διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22)  Προέδρων και Εκπροσώπων 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:    

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κος Γκουντάρας 

Αντώνης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κος 
Σπανός  Ιωάννης,  ο  μηχανικός  του  Δήμου κος  Τσίπας  Ηλίας  και  ο  γεωπόνος  του 
Δήμου κος Παπακώστας Δημήτριος.

Τα  πρακτικά  της  συνεδρίασης  τήρησαν  οι  δημοτικοί  υπάλληλοι  Δημηνίκος 
Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη του Σώματος αίτηση του κου 
Αντώνιου Μπεϊνά του Κων/νου, κατοίκου Κόκκινου Νερού, με θέμα «Παραχώρηση 
χώρου στη θέση Πλατάνια Κόκκινου Νερού», προτείνοντας αυτή να συζητηθεί, με 
τη  μορφή  του  κατεπείγοντος,  σύμφωνα  με  την  παρ.7  του  άρθρου  67  του  Ν. 
3852/2010,  διότι  η  παραχώρηση  του  χώρου  που  αιτείται  ο  ανωτέρω  αφορά  τη 
διεξαγωγή εκδήλωσης την ερχόμενη Κυριακή 14/8/2011. 
(εισηγητής ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας)

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος.

Πριν  την  έναρξη  της  συζήτησης  του  13ου θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης 
αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο δημοτικός  σύμβουλος της δημοτικής  παράταξης 
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος Τσιτσές Δημήτριος.

Πριν  την  έναρξη  της  συζήτησης  του  14ου θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης 
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση: ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος 
μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» κ. Μαρούδας Ρίζος,  ο δημοτικός σύμβουλος 
της  δημοτικής  παράταξης  της  πλειοψηφίας  «Προοδευτική  Ανεξάρτητη  Δημοτική 
Κίνηση» κος  Γκουτζουλίκας  Γεώργιος  και  ο  δημοτικός  σύμβουλος  της  δημοτικής 
παράταξης  της  μείζονος  μειοψηφίας  «Ανεξάρτητη  Δημιουργική  Πορεία»  κος 
Καψάλης Βασίλειος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε ως κατωτέρω 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου) 2. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
3. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου) 4. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
5. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας) 6. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
7. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας) 8. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
9. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) 10. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
11. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης) 12. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
13. Πραντζίδης Δημήτριος (Σκλήθρου) 14. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
15. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας) 16. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
17. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής) 2. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
3. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου) 4. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
5. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
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Θέμα 17ο .- Ετήσια εμποροπανήγυρη Αγιάς  «Αγιώτικο Πανηγύρι -  Γιορτή 
Μήλου - Απελευθέρωση Αγιάς».

Αριθμός Απόφασης  201/2011

Το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε η Αντιδήμαρχος ΔΕ Αγιάς 
κα Γιαννουλέα Χριστίνα και είπε τα εξής:

«Η ετήσια παραδοσιακή Εμποροπανήγυρη Αγιάς, «Αγιώτικο Πανηγύρι - Γιορτή  
Μήλου -  Απελευθέρωση Αγιάς»  θα πραγματοποιηθεί  από τις  30 Αυγούστου 2011  
έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2011.

Οι  εκδηλώσεις,  που  θα  πραγματοποιηθούν,  θα  καθορισθούν  με  απόφαση  της  
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ».

Οι χώροι έκθεσης και πώλησης προϊόντων ορίζονται  στο τοπογραφικό που έχει  
επισυναφθεί στην ημερήσια διάταξη και έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του  
Δήμου.

Η χορήγηση των αδειών στους συμμετέχοντες εκθέτες θα δοθούν σύμφωνα με τις  
διατάξεις  του Ν. 3769/2009. Η ισχύς των αδειών δεν μπορεί  να υπερβαίνει  για τις  
παραδοσιακές  εμποροπανηγύρεις  που  τελούνται  μία  φορά  το  χρόνο  τις  επτά  (7)  
συναπτές ημέρες.

Οι άδειες θα χορηγούνται:
1. σε  επαγγελματίες  εμπόρους  που  νόμιμα  δραστηριοποιούνται  αποκλειστικά  σε  

υπαίθριες αγορές ( υπαίθριοι πωλητές),
2. σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές, 
3. σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών που λειτουργούν εκτός της περιφέρειας  

των Ν.Α Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.,
4. σε όσους κατέχουν άδειας άσκησης υπαιθρίου (στάσιμου ή πλανοδίου) εμπορίου,
5. σε λοιπούς εμπόρους.

Σύμφωνα  με  την  υπαριθμ.81/2011 απόφασή μας,  με  τίτλο  «Καθορισμός  τελών 
αιγιαλού, παραλίας & κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αγιάς» και συγκεκριμένα στο  
κομμάτι της που αφορά τη Δημοτική Κοινότητα Αγιάς καθορίζεται η φορολόγηση των  
κοινοχρήστων χώρων, ως εξής:

Τμήμα Γ’
• Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  € 5,00/τ.μ
• Καταστήματα εμπορικά   € 5,00/τ.μ
• Τέλη  ενοικίασης  χώρων  περιορισμένου  χρονικού  διαστήματος  π.χ.  εκθέσεις  

3,50€/τ.μ./ημέρα. 
• Η τιμή δεν  ισχύει  για  τις  ημέρες  διεξαγωγής  της εμποροπανήγυρης όπου οι   

τιμές  θα  διαμορφώνονται   κατόπιν  δημοπρασίας  με  όρους  που  θα  ορίζει  η  
αρμόδια Επιτροπή.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. την εισήγηση της Αντιδημάρχου Δ.Ε. Αγιάς,
2. τις διατάξεις του Ν.3769/2009,
3. την υπαριθμ.81/2011 απόφασή μας, με τίτλο «Καθορισμός τελών αιγιαλού, 

παραλίας & κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αγιάς» και
4. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
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Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την  τέλεση  της  ετήσιας  παραδοσιακής  Εμποροπανήγυρης  Αγιάς, 
«Αγιώτικο  Πανηγύρι  -  Γιορτή  Μήλου  -  Απελευθέρωση  Αγιάς»,  από  τις  30 
Αυγούστου 2011  έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2011.

Καθορίζει  τους  χώρους έκθεσης  και  πώλησης  προϊόντων όπως  αυτοί 
απεικονίζονται στο τοπογραφικό που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου και έχει κατατεθεί με την ημερήσια διάταξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη θα έχουν σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 3769/2009 οι παρακάτω:
1.  επαγγελματίες  έμποροι  που  νόμιμα  δραστηριοποιούνται  αποκλειστικά  σε 

υπαίθριες αγορές ( υπαίθριοι πωλητές),
2. κάτοχοι άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές, 
3. κάτοχοι άδειας πωλητή λαϊκών αγορών που λειτουργούν εκτός της περιφέρειας 

των Ν.Α Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.,
4. κάτοχοι άδειας άσκησης υπαιθρίου (στάσιμου ή πλανοδίου) εμπορίου,
5. λοιποί έμποροι.

Εξουσιοδοτεί την  Οικονομική  Επιτροπή  για  τον  καθορισμό  των  όρων 
δημοπράτησης  εκμίσθωσης  των  καθορισμένων  θέσεων  -  περιπτέρων  της  ετήσιας 
εμποροπανήγυρης Αγιάς  «Αγιώτικο Πανηγύρι - Γιορτή Μήλου - Απελευθέρωση 
Αγιάς».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 201/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.

      O Πρόεδρος                                               Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος
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