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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 162/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 11ης/ 30-7-2012

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 8ο: 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 30/7/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 μμ. στην αίθουσα 
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 11041/25-7-2012 έγγραφη 
πρόσκληση  του  Προέδρου  κου  Σουλιώτη  Θεόδωρου,  που  δημοσιεύθηκε  στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και 
στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της  έδρας  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  στους 
Δημοτικούς  Συμβούλους  και  σε  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 και απόντος του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος κ. 
Αθανάσιος Τριανταφύλλου διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

Παρόντες
1. Τριανταφύλλου Αθανάσιος Αντιπρόεδρος
2. Γιάνναρος Γεώργιος 3. Γιαννουλέα Χριστίνα
4. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 5. Καψάλης Βασίλειος
6. Λέτσιος Βασίλειος 7. Μαρούδας Ρίζος
8. Μαυρογιάννης Αντώνιος 9. Μπελιάς Αντώνιος
10. Ξαφάρας Χρήστος 11. Πατσάς Κυριάκος
12. Σιμούλης Θωμάς 13. Σμυρλής Βασίλειος
14. Στάθης Νικόλαος 15. Συρακούλης Γεώργιος
16. Τσιτσές Δημήτριος

Απόντες
17. Σουλιώτης Θεόδωρος 18. Αργυρούλης Ιωάννης
19. Αργύρης Νικόλαος 20. Βαλάρης Γεώργιος
21. Βατζιάς Αντίγονος 22. Βόγιας Δημήτριος
23. Καλαγιάς Γρηγόριος 24. Κουτσαντάς Βασίλειος
25. Μπάτσικας Βασίλειος 26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσαγκάλης Αντώνιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22)  Προέδρων και 
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:  

Παρόντες
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου) 2. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
3. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) 4. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
5. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)

Απόντες
6. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής) 7. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
8. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου) 9. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
10. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου) 11. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
12. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) 13. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
14. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας) 15. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
16. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής) 17. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
18. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) 19. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
20. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας) 21. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
22. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και  παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ.  Γκουντάρας 
Αντώνης,  καθώς  επίσης  και  οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες  Σπανός  Ιωάννης  και 
Παπακώστας Δημήτριος.

Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα 
για τρέχοντα θέματα και απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.

Στη  συνέχεια  και  πριν  τη  συζήτηση  των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης  το 
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 
του Ν.3852/2010, τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο: «Διευθέτηση χειμαρρωδών  
ρεμάτων Μελιβοίας του Δ. Αγιάς». (Εισήγηση: Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας  
και Δασών).

Θέμα 2ο ΕΗΔ: Αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 170903/792/13-07-2012 απόφασης του  
Ειδικού  Γραμματέα  Δασών  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Εφαρμογής  του  Προγράμματος  
«ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» με θέμα: Προέγκριση δημοπράτησης  
της Πράξης με τίτλο «Έργα αποκατάστασης και προστασίας του Καμένου Δημοτικού  
Δάσους Μελιβοίας του Δ. Αγιάς» και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου.  
(Εισήγηση: Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών).

Θέμα 3ο ΕΗΔ: Αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 9518/28-06-2012 απόφασης του Ειδικού  
Γραμματέα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ.  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013», με θέμα: Προέγκριση δημοπράτησης της Πράξης με τίτλο  
«Άρδευση  αναδασμού  Τ.Κ.  Ομολίου  του  Δ.  Αγιάς» και  καθορισμός  του  τρόπου  
δημοπράτησης  του  έργου.  (Εισήγηση:  Γραφείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης,  Αλιείας  και  
Δασών).

Πριν  τη  συζήτηση  των  θεμάτων  της  συνεδρίασης  προσήλθε  και  ανέλαβε  τα 
καθήκοντά του ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σουλιώτης Θεόδωρος.

Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος αποχώρησε ο κ. Μαρούδας Ρίζος.
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Πριν  τη  συζήτηση  του  8ου θέματος,  της  ημερήσιας  διάταξης,  ο  Πρόεδρος 
ενημέρωσε το Σώμα για την υποχρέωση ως προς την πρόσκληση στη συνεδρίαση του 
Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 
του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 που ορίζουν ότι: «Στις συνεδριάσεις του δημοτικού  
συμβουλίου  προσκαλούνται  οι  πρόεδροι  των  τοπικών  και  δημοτικών  κοινοτήτων,  
καθώς  και  ο  εκπρόσωπος  της  τοπικής  κοινότητας  όταν  στην  ημερήσια  διάταξη  
περιλαμβάνονται  ειδικά  θέματα,  που  αφορούν  τις  αντίστοιχες  κοινότητες.  Για  τα  
θέματα αυτά, τα ανωτέρω πρόσωπα μετέχουν στη συζήτηση με δικαίωμα ψήφου. Σε  
περίπτωση  μη  πρόσκλησης,  η  σχετική  απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου  είναι  
άκυρη».

Μετά  από  τα  παραπάνω  ο  Πρόεδρος  έδωσε  το  λόγο στην  Αντιδήμαρχο 
Γιαννουλέα Χριστίνα,  που εισηγούμενη το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε 
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Θέμα 8ο: 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.

Με την υπ’ αριθμ.29/2012 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου 
Αγιάς συντάχθηκε και κατατίθεται για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο 
με τίτλο: «Κανονισμού για την οργάνωση, λειτουργία και τον καθορισμό των όρων  
για  τη  διάθεση  των  χώρων  εκμίσθωσης  της  ετήσιας  εμποροπανήγυρης  της  
Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς», το οποίο σας έχει δοθεί με την ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά:
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
˗ την υπ’ αριθμ.29/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
˗ τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1β περ. v του Ν. 3852/2010,
˗ τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006,
˗ την υπ’ αριθμ.  7/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 

Αγιάς και
˗ τη θετική ψήφο του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς 

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον Κανονισμό για την οργάνωση, λειτουργία και τον καθορισμό των όρων 
για τη διάθεση των χώρων εκμίσθωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δημοτικής 
Κοινότητας Αγιάς, που έχει ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΓΙΑΣ

Άρθρο 1ο  - Αντικείμενο Κανονισμού
Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει:

1. Την  οργάνωση  των  προϋποθέσεων  λειτουργίας,  και  τον  καθορισμό  όρων 
διακήρυξης  για  τη  διάθεση  και  κατακύρωση  χώρων  εκμίσθωσης  της  ετήσιας 
Εμποροπανήγυρης Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς.

2. Τους κανόνες οι οποίοι θα διασφαλίζουν την αισθητική, υγιεινή και την τάξη στο 
χώρο της Εμποροπανήγυρης Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς.
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Άρθρο 2ο  - Νομικό πλαίσιο
Ο παρόν Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων των άρθρων 75 « Περί άσκησης 
αρμοδιότητας  Δήμων  και  Κοινοτήτων»  και  79  «για  την  έκδοση  Κανονιστικών 
Αποφάσεων» του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) και αποτελεί κανονιστική 
διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.
Στις διατάξεις του Κανονισμού εμπεριέχονται ρυθμίσεις :
˗ Το  άρθρο  19  του  Β.Δ.  24-9/20-10-1958  «Περί  κωδικοποιήσεως  εις  ενιαίον 

κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και 
Κοινοτήτων».

˗ Την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  1723/6-3-1996  Εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών 
(μετά την ισχύ του Ν. 2218/94).

˗ Το άρθρο 2 παρ.1 του Ν. 2323/95, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 παρ.1 
του Ν. 3769/09 και  τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Κ1 – 164/2011 (λειτουργία 
παραδοσιακής εμποροπανήγυρης / συνιστώνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή 
επετειακών  εορτών  και  λειτουργούν  σε  συγκεκριμένο  χώρο  και  θέση,  που 
προσδιορίζεται στην κανονιστική απόφαση).

˗ Το άρθρο 2 παρ.1 του Ν. 2323/95, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.  
3377/05 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ.1 του Ν.3769/2009 (η διάρκεια 
των  παραδοσιακών εμποροπανηγύρεων  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  τις  επτά  (7) 
συνεχόμενες ημέρες).

˗ Το άρθρο 2 παρ.1 του Ν. 2323/95, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.  
3377/05 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ.5 του Ν.3557/07 και το άρθρο 16 
παρ. 3 του Ν. 3769/09, άρθρο 94 παρ. 6 περιπτ. 31 Ν. 3852/10 (Άδεια από το 
Δήμαρχο για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη, που χορηγείται ύστερα από 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).

˗ Την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  Κ1-1225/25-6-2007  της  Γενικής  Δ/νσης  Εσωτερικού 
Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

˗ Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Κ1-1821/29-9-2005 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης.
˗ Το  άρθρο  94  παρ.  2  περ.  32  του  Ν.  3852/7-6-2010  «Νέα  αρχιτεκτονική  της 

αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
˗ Τα άρθρα 75 και 79 Ν.3463/2006.
˗ Το άρθρου 192 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν 3463/06) και από τις 

διατάξεις του ΠΔ 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και 
των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των 
δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 77/Α).

˗ Το Ν.2000/91 (άρθρο 30).
˗ Το Π.Δ. 12/2005 (άρθρο 6).
˗ Το Π.Δ. 254/2005 (άρθρο 2).
˗ Την Α1Β/8577/83 (άρθρα 37,38,39,40) – ΦΕΚ 526Β/1983 με τις τροποποιήσεις 

του.

Άρθρο 3ο  - Περιγραφή
Ενόψει της θρησκευτικής εορτής της πολιούχου της πόλεως Αγιάς «Αγίου Αντωνίου» 
τελείται  η ετησία Παραδοσιακή Εμποροπανήγυρη.
1. Η διάρκεια της ορίζεται για επτά (7) συναπτές ημέρες και συγκεκριμένα από  31 
Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου.
2. Η εμποροπανήγυρη θα λειτουργήσει στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κέντρο 
της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς.
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Άρθρο 4ο - Τοπογραφικό διάγραμμα εμποροπανήγυρης
Οι προς χρήση χώροι της εμποροπανήγυρης φαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα 
που συνέταξε  η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και  θα είναι  αναρτημένο 
στην είσοδο του Δημαρχείου.

Άρθρο 5ο - Γενικές υποχρεώσεις
1.  Η  παραλαβή  των  προβλεπόμενων  δικαιολογητικών,  η  έκδοση  των  αδειών,  η 
κοινοποίηση  αυτών  στους  ενδιαφερομένους  και  στις  εμπλεκόμενες  υπηρεσίες,  η 
τήρηση των σχετικών φακέλων σε ειδικό για το σκοπό αυτό αρχείο, η παροχή κάθε 
δυνατής βοήθειας και η έγκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων πάνω σε θέματα 
που τους αφορούν, αποτελούν υποχρεώσεις του Δήμου.
2.  Η προσέλευση και  συνεργασία με τις  αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αγιάς,  η 
συγκέντρωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη υποβολή αυτών στην 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η καταβολή των προβλεπόμενων Τελών στο Ταμείο 
του Δήμου, αποτελούν υποχρεώσεις των ενδιαφερόμενων στους οποίους εκδόθηκε 
άδεια συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη.
3.  Όλοι  οι  συμμετέχοντες  οφείλουν  :  α)  να  φροντίζουν  για  την  πολιτισμένη 
ατμόσφαιρα  και  για  την  καθαριότητα  του  χώρου  της  Εμποροπανήγυρης  β)  να 
απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής 
και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην 
ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των 
χρηστών και  συναλλακτικών  ηθών,  καθώς και  στους  κανόνες  της  καλής  εν  γένει 
συμπεριφοράς  γ)  να  συμμορφώνονται  γενικά  με  τις  διατάξεις  των  νόμων,  Π.Δ., 
εγκυκλίων και οδηγιών όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και  με τις  διατάξεις  του 
παρόντος κανονισμού και δ) να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε μορφής παρέμβασης 
στους παραχωρημένους προς χρήση χώρους (παράγκες- περίπτερα).
4. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση και δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος κανονισμού. 
Οι  σχετικές  άδειες  εκδίδονται  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  είναι 
προσωποπαγείς. Το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τη θεώρηση 
των αδειών. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση κατά χρήση ή η 
χρήση των αδειών αυτών από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τη σύζυγο και τα τέκνα 
των κατόχων των αδειών.
5.  Οι  άδειες  χορηγούνται  :  α)  σε  επαγγελματίες  εμπόρους  που  νόμιμα 
δραστηριοποιούνται  αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές) , β) σε 
κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές , γ) σε κατόχους άδειας πωλητή 
λαϊκών  αγορών,  δ)  σε  όσους  κατέχουν  άδεια  άσκησης  υπαιθρίου  (στάσιμου  ή 
πλανόδιου) εμπορίου και ε) σε λοιπούς εμπόρους .
6. Πριν εκδοθεί η άδεια συμμετοχής – εγκατάστασης η χρήση του χώρου θεωρείται 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ.  Επομένως  αν  ο  ενδιαφερόμενος  μετά  την  υποβολή  της  σχετικής 
αίτησης  –  δελτίου  συμμετοχής  κατέλαβε  τον  χώρο  χωρίς  να  περιμένει  να  του 
χορηγηθεί η άδεια θεωρείται ότι χρησιμοποιεί το χώρο αυθαίρετα και υπόκειται σε 
κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος.

Άρθρο 6ο - Καθορισμός χώρων-καθορισμός τέλους
Α. Καθορισμός Τέλους χρήσεως του κάθε χώρου όπως αυτοί εμφαίνονται στο 
συνημμένο σχεδιάγραμμα.
Το τέλος χρήσεως του κάθε χώρου θα ορίζεται από την Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Αγιάς ανά έτος για κάθε χώρο.
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Β. Καθορισμός επιτρεπόμενων χώρων
• Επιτρέπεται να λάβουν μέρος στην εμποροπανήγυρη μόνο τρεις (3) αδειούχοι 

– πωλητές λουκουμάδων και συγκεκριμένα στις με αριθμό 6, 46, 20 θέσεις, 
όπως αυτές αποτυπώνονται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς.

•  Επιτρέπεται  να  λάβουν  μέρος  στην  εμποροπανήγυρη  μόνο  πέντε  (5) 
αδειούχοι – πωλητές χαλβάδων  και συγκεκριμένα στις με αριθμό 1, 4, 5, 15, 
45 θέσεις,  όπως αυτές αποτυπώνονται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς.

• Επιτρέπεται να λάβουν μέρος στην εμποροπανήγυρη μόνο δύο (2) αδειούχοι – 
πωλητές ξηρών καρπών και στις θέσεις 2, 7.

• Χορηγείται  μία  (1)  άδεια  για  την  πώληση  παραδοσιακών  ειδών  και 
συγκεκριμένα στη θέση 9. 

• Ως  παραδοσιακά  είδη  θεωρούμε  το  καλαμπόκι  ,  το  κάστανο  και  τα 
τυποποιημένα μαντολάτο & παστέλι.

• Χορηγούνται δύο (2) άδειες σε γυναικείους συνεταιρισμούς, συλλόγους του 
Δήμου  Αγιάς  για  την  πώληση  των  παραδοσιακών  τους  προϊόντων  και 
συγκεκριμένα στις θέσεις 3, 10.

• Χορηγούνται τριάντα δύο (32) άδειες – θέσεις για την
ανάπτυξη  δραστηριοτήτων  του  εμπορικού  τομέα,  με  δυνατότητα  αύξησης  αυτών, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας.
Γ. Καθορισμός χώρων υπολοίπων δραστηριοτήτων .
Η  διάθεση  των  χώρων  για  τις  υπόλοιπες  δραστηριότητες  της  ετήσιας 
εμποροπανήγυρης  του  Δήμου θα  γίνει  με  πρόχειρες  προφορικές  πλειοδοτικές  και 
μειοδοτικές  δημοπρασίες  αντίστοιχα  ή  με  απευθείας  αναθέσεις,  εφόσον  αυτές 
αποβούν  άκαρπες.  Ο  καθορισμός  των  όρων  διακήρυξης  για  τις  δημοπρασίες  της 
Εμποροπανήγυρης καθώς και το ποσό της κατώτερης τιμής πρώτης προσφοράς θα 
καθορισθούν από την Οικονομική Επιτροπή .
1. Για τον χώρο που χρησιμοποιείται από το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ (Αρ.Οικ. Τετρ.Α211).
2. Για τον χώρο εγκατάστασης δύο (2) ψησταριών και συγκεκριμένα στις θέσεις 19 
και 47 του σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Αγιάς.

Άρθρο 7ο - Τρόποι διάθεσης
7.1.  Η διάθεση και κατακύρωση των χώρων πώλησης εμπορευμάτων , θα γίνει με 
δημόσια κλήρωση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Ν. 3769/09.
Α.. Ο καθένας από τους δικαιούχους μπορεί να δηλώσει κατόπιν αιτήσεως του τον 
ακριβή αριθμό των θέσεων που επιθυμεί, ο οποίος σε καμία περίπτωση σύμφωνα με 
την παρούσα κανονιστική απόφαση δεν μπορεί να υπερβεί τις τέσσερις (4) θέσεις. Σε 
αυτή την περίπτωση αυτοδικαίως θα κατοχυρώνονται στον δικαιούχο και οι όμορες 
θέσεις κατά αύξοντα αριθμό της κληρωθείσας σε αυτόν θέσης.
Β. Η συμμέτοχή στην κλήρωση για την κατοχύρωση χώρου θα γίνεται :
α)  κατάθεση σχετικής  αίτησης – δελτίου συμμετοχής  (έντυπο Υπηρεσίας) που θα 
περιλαμβάνει τα στοιχεία : το Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος, Όνομα 
Πατρός,  Αριθμός  Δελτίου  Αστυνομικής  Ταυτότητας  ή  θεωρημένο  διαβατήριο  για 
αλλοδαπούς, με την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ, Δ/νση κατοικίας, ΑΦΜ και 
Δ.ΟΥ. και η διεύθυνση της ασκούμενης δραστηριότητας, o τομέας , η ακριβής θέση 
του  χώρου,  τα  προς  πώληση  είδη  καθώς  και  η  χρονική  διάρκεια  για  την  οποία 
ζητείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού.
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β) Απόδειξη Ταμειακής μηχανής.
γ) Άδεια θεωρημένη για το έτος διενέργειας της Εμποροπανήγυρης.
δ) Βεβαίωση μη οφειλής (Δημοτική Ενημερότητα) του Δήμου.
αγιάς (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.).
ε) Βεβαίωση μη οφειλής ασφαλιστικού φορέα.
στ) Φορολογική ενημερότητα.
ζ) Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας εμπορικής δραστηριότητας.
Γ. Οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν στις δημόσιες κληρώσεις μετά από τον έλεγχο 
για την πληρότητα των στοιχειών από την υπηρεσία.
Δ.  Η  κατοχύρωση  θέσης  θα  γίνεται  με  την  εφάπαξ  καταβολή  του  ποσού  που 
αντιστοιχεί  στο τέλος  χρήσεως του χώρου αμέσως μετά το τέλος  κάθε  κλήρωσης 
χώρου και την ανάδειξη του δικαιούχου του χώρου, ενώ στην συνέχεια θα εκδίδεται η 
άδειας συμμετοχής.
Ε. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση , η εισφορά , η 
εκμίσθωση και η παραχώρηση , κατά χρήση, των άδειών της παραγράφου αυτής , 
καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές , από οποιοδήποτε 
τρίτο,  έκτος  από  τον/τη  σύζυγο  και  τα  τέκνα  των  κατόχων  των  αδειών,  με  την 
προϋπόθεση ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαίθρου εμπορίου.
Ζ. Σε περίπτωση μη χρήσης του χώρου, το καταβαλλόμενο ποσό παρακρατείται από 
τον Δήμο, επιστρέφεται δε στον ενδιαφερόμενο μετά την 6 Σεπτεμβρίου και μόνον 
εφόσον οι συγκεκριμένοι χώροι έχουν δημοπρατηθεί και έχουν αποδώσει στον Δήμο 
τουλάχιστον ίσο χρηματικό ποσό.
Η.  Για  την  εμπορικότητα  και  την  εύρυθμη  λειτουργία  της  Εμποροπανήγυρης 
καθορίζονται  στο  τοπογραφικό  διάγραμμα  οι  θέσεις  που  θα  κληρωθούν  στους 
δικαιούχους που ανήκουν σε τοπικά σωματεία καθώς και ανά τομέα οι θέσεις με τα 
επιτρεπόμενα προς πώληση είδη.
Σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες θέσεις μείνουν αδιάθετες, θα χορηγούνται μέσω 
κλήρωσης στους υπόλοιπους δικαιούχους
Θ. Για την εύρυθμη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης και στην περίπτωση κατά την 
οποία  μετά  την  κλήρωση  των  θέσεων  προκύψει  ανάγκη  για  αμοιβαία  ανταλλαγή 
θέσεων  μεταξύ  δικαιούχων,  αρμόδια  για  την  ανταλλαγή  αυτή  είναι  ή  Επιτροπή 
Εμποροπανήγυρης.
Ι. Ειδικά για τον χώρο του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ ορίζονται τα εξής:
Ο  ανάδοχος  πλειοδότης  υποχρεούται  αμέσως  μετά  την  ανακοίνωση  του 
αποτελέσματος της δημοπρασίας να καταβάλει στο ταμείο του Δήμου εφάπαξ την 
τελική κατακυρωτική τιμή. 
Ο  χώρος  για  την  εγκατάστασή  του  σημειώνεται  στο  τοπογραφικό  διάγραμμα.  Η 
χρήση  του  χώρου  αυτού  ο  οποίος  προορίζεται  αποκλειστικά  και  μόνο  για 
εγκατάσταση  μονάδων  ψυχαγωγικών  μέσων  (ΛΟΥΝΑ  ΠΑΡΚ)  περιέχει  μηχανικά 
μέσα ψυχαγωγίας όπως συγκρουόμενα αυτοκίνητα, σιδηροδρόμους, γύρος θανάτου, 
ρόδα,  αιώρες,  σκοπευτήρια,  θεάματα  κ.α.  συναφή  προς  τη  μορφή  αυτή  της 
ψυχαγωγίας είδη.
Ο παραπάνω χώρος που σημειώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα , παραχωρείται για 
την εγκατάσταση μόνο ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ και απαγορεύεται ρητώς:
- Η τοποθέτηση τυχερών παιχνιδιών (βελάκια).
- Η πώληση οποιονδήποτε παιχνιδιών, ψιλικών και γενικά ειδών εμπορικής χρήσης-
κατανάλωσης.
-  Η  εγκατάσταση  ψησταριών-καντινών  (κινητών  ή  μη)  και  πλανόδιων  πωλητών 
(σουβλάκια-καλαμπόκια κ.λπ.).
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- Γενικά οτιδήποτε δεν έχει σχέση με ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ.
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.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλες τις 
μονάδες  ψυχαγωγικών  μέσων,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στη  νομοθεσία  και  τις 
σχετικές  διατάξεις,  ενώ  θα  πρέπει  να  είναι  εφοδιασμένος  με  όλες  τις  νόμιμες 
εγκρίσεις.
Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα γίνουν με ευθύνη του πλειοδότη
αναδόχου και υπό την επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη του, σύμφωνα 
με την ΗD 384/4-3-2004 οδηγία του ΕΛΟΤ. 
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  επίσης,  μετά  την  ολοκλήρωση  της  ηλεκτρικής 
εγκατάστασης  και  πριν  την  ηλεκτροδότηση,  να  προσκομίσει  και  ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΔΗΛΩΣΗ  ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ  (Ν.  4483/1965, 
άρθρο  2,  Υ.Α.  Φ.7.5./1816/88/27.2.2004,  ΚΥΑ  Φ.Α50/12081/642/26.7.2006, 
Υ.Α.Φ.50/503/168/19.4.2011, όπως ισχύουν).
Κατόπιν  των  ανωτέρω,  ο  Δήμος  θα  χορηγήσει  παροχή  ηλεκτρικής  ενέργειας  στο 
ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ, η δε ευθύνη του περιορίζεται μέχρι το «πήλλαρ» - πίνακα διανομής 
της  ηλεκτρικής  ενέργειας,  στην  αρχή  της  προσωρινής  παροχής  ηλεκτρικής 
εγκατάστασης της ΔΕΗ.
Σημειωτέον ότι η εγκατάσταση του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ θα είναι εφοδιασμένη με δικό 
της πίνακα διανομής, τα δε υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρική 
εγκατάσταση, θα είναι καινούργια και κατάλληλα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα 
όσα προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο.
Ο  ανάδοχος  αναλαμβάνει  ρητά  και  ανεπιφύλακτα  την  ευθύνη  έναντι  οιουδήποτε 
τρίτου τόσο κατά την εγκατάσταση-απεγκατάσταση του Λούνα – Παρκ όσο και κατά 
την λειτουργία αυτού.
Ο  Δήμος  Αγιάς  απαλλάσσεται  κάθε  ευθύνης  για  κάθε  ζημία  που  τυχόν  ήθελε 
προκληθεί  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου.  Ο  Δήμος  Αγιάς  δεν  διατηρεί  και  δεν 
επιφυλάσσεται  του δικαιώματος  επίβλεψης της  εγκατάστασης και  λειτουργίας  του 
Λούνα – Παρκ.
Το καταναλωθέν από το μισθωτή ηλεκτρικό ρεύμα,  εφόσον παραχωρείται  από το 
Δήμο,  θα αποδεικνύεται από την ένδειξη του μετρητή που έχει τοποθετήσει για το 
σκοπό αυτό ο Δήμος στο χώρο του υποσταθμού, η δε αξία του καταναλισκόμενου 
ρεύματος θα καταβάλλεται στο Δήμο από τον μισθωτή στο τέλος της παραχώρησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Άρθρο 8ο 
Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία εκμίσθωσης του 
χώρου εγκατάστασης ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ θα καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α)  εγγυητική  επιστολή  αναγνωρισμένης  στην  Ελλάδα τράπεζας,  για  ποσό που θα 
είναι ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς , ή λόγω 
εγγυήσεως γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων ιδίου ποσού , τα οποία στους αποτυχόντες επιστρέφονται μετά το πέρας της 
δημοπρασίας  στον  δε  τελευταίο  πλειοδότη  μετά  το  τέλος  της  σύμβασης  και 
εκπλήρωσης όλων των όρων της συμβάσεως .
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β)  αξιόχρεο  κατά την  κρίση  της  Επιτροπής  Εμποροπανήγυρης  εγγυητή,  ο  οποίος 
υποχρεούται  να  υπογράψει  τα  πρακτικά  της  δημοπρασίας  και  το  συμφωνητικό, 
καθιστάμενος  για  την  εκπλήρωση των όρων της  συμβάσεως  αλληλεγγύως  και  εξ 
ολοκλήρου υπεύθυνος μετά του μισθωτού,  παραιτούμενος  των ευεργετημάτων της 
διαιρέσεως και διζήσεως.
γ) Βεβαίωση του Δημοτικού Ταμείου του Δήμου Αγιάς και των επιχειρήσεων αυτού 
περί  μη  οφειλής  του  οποιουδήποτε  ποσού  προς  αυτούς  (Δημοτική  φορολογική 
ενημερότητα ), από την οποία να εξάγεται ότι αυτός και ο εγγυητής του δεν είναι 
οφειλέτες.
δ)  Βεβαιώσεις  καλής  εκτέλεσης  του  έργου  λειτουργίας  του  ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ  σε 
εμποροπανήγυρη η δυνατόν πιο πρόσφατων συμμετοχών σε εμποροπανήγυρης κατά 
προτεραιότητα: 1) από Δήμους του  ν. Λάρισας 2) από Δήμους της περιφέρειας της 
Θεσσαλίας και 3) από δήμους της υπόλοιπης Ελλάδας.
ε)  Υπεύθυνη  Δήλωση  –  βεβαίωση  με  θεωρημένο  το  γνήσιο  της  υπογραφής 
διπλωματούχου  μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου  περί  καλής  λειτουργίας  των 
μηχανημάτων του ΛΟΥΝΑ –ΠΑΡΚ από ηλεκτρομηχανολογικής πλευράς και ότι οι 
ηλεκτρο/μηχ/κές  εγκαταστάσεις  πληρούν  τους  όρους  ασφαλείας  με  ημερομηνία 
εκείνη της εγκαταστάσεως καθώς και ότι δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις άνω των 10 
HP και  υπεύθυνη  Δήλωση –  βεβαίωση διπλωματούχου  πολιτικού  μηχανικού  περί 
καλής εγκατάστασης, στατικότητας και ασφαλούς λειτουργίας.
στ) Γνωμάτευση του Συμβουλίου Θεάτρου – Κινηματογράφου.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένη το γνήσιο της υπογραφής, καλής εκτέλεσης όλων 
των όρων του Συμφωνητικού σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.

Άρθρο 9ο 
Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία εκμίσθωσης του 
χώρου εγκατάστασης δύο (2) ψησταριών θα καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α)  εγγυητική  επιστολή  αναγνωρισμένης  στην  Ελλάδα τράπεζας,  για  ποσό που θα 
είναι ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς , ή λόγω 
εγγυήσεως γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων ιδίου ποσού , τα οποία στους αποτυχόντες επιστρέφονται μετά το πέρας της 
δημοπρασίας  στον  δε  τελευταίο  πλειοδότη  μετά  το  τέλος  της  σύμβασης  και 
εκπλήρωσης όλων των όρων της συμβάσεως .
β)  αξιόχρεο  κατά την  κρίση  της  Επιτροπής  Εμποροπανήγυρης  εγγυητή,  ο  οποίος 
υποχρεούται  να  υπογράψει  τα  πρακτικά  της  δημοπρασίας  και  το  συμφωνητικό, 
καθιστάμενος  για  την  εκπλήρωση των όρων της  συμβάσεως  αλληλεγγύως  και  εξ 
ολοκλήρου υπεύθυνος μετά του μισθωτού,  παραιτούμενος  των ευεργετημάτων της 
διαιρέσεως και διζήσεως.
γ) Βεβαίωση του Δημοτικού Ταμείου του Δήμου Αγιάς και των επιχειρήσεων αυτού 
περί  μη  οφειλής  του  οποιουδήποτε  ποσού  προς  αυτούς  (Δημοτική  φορολογική 
ενημερότητα ), από την οποία να εξάγεται ότι αυτός και ο εγγυητής του δεν είναι 
οφειλέτες.
δ)  Υπεύθυνη  δήλωση  με  θεωρημένη  το  γνήσιο  της  υπογραφής,  ότι  εφόσον 
πλειοδοτήσει  αποδέχεται  όλους  τους  όρους  της  παρούσης και  δεσμεύεται  για  την 
εφαρμογή και υλοποίησή της.
ε) Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος  τύπου  εστιατορίου-ταβέρνα  ,  αντίγραφο  της  οποίας  θα  πρέπει  να 
προσκομίσει μαζί με όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας.
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Άρθρο 10ο

Η κατασκευή των περιπτέρων (παράγκες) θα γίνει από τον κάθε αδειοδοτούμενο –
συμμετέχοντα  ως  εξής:  όλα  τα  περίπτερα  (παράγκες)  θα  είναι  ομοιόμορφα  , 
διαστάσεων 3 Χ 4 Χ3 (Μ χ Π χ Υ) εκτός από τον τομέα ψησταριών που θα έχουν 
διαστάσεις  3Χ16Χ3  (Μ  χ  Π  χ  Υ),  και  θα  βρίσκονται  εντός  των  οριοθετημένων 
γραμμών  στα  νούμερα  των  θέσεων  όπως  αυτές  αναγράφονται  στο  άρθρο  6  του 
παρόντος και  εμφαίνονται  στο συνημμένο χάρτη που απεικονίζει  την διάταξη της 
εμποροπανήγυρης . Η κατασκευή τους θα γίνει με τον παραδοσιακό τρόπο δηλαδή 
ξυλεία , λαμαρίνες και τέντες. Όσο αφορά τις τέντες αυτές θα είναι από κατάλληλο 
υλικό  χρώματος  λευκού  και  θα  καλύπτουν  πλήρως  τα  ξύλινα  μέρη  του  κάθε 
περιπτέρου , τα οποία δεν θα είναι εμφανή.
Ο κάθε αδειοδοτούμενος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει βεβαίωση από πολιτικό 
μηχανικό για την στατική επάρκεια του περιπτέρου του.
Ο κάθε αδειοδοτούμενος δεν θα μπορεί να ξεπεράσει τις παραπάνω διαστάσεις και να 
επεκταθεί  πέρα της  οριοθετημένης  γραμμής καθ’  οιονδήποτε  τρόπο έτσι  ώστε  να 
διευκολύνεται  η  προσβασιμότητα  του  κοινού  αλλά  και  των  οχημάτων  της 
πυροσβεστικής, αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, τα οποία θα μπορούν να κινούνται στους 
διαδρόμους χωρίς εμπόδια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Ο Δήμος αναλαμβάνει την ηλεκτροδότηση και ηλεκτροφωτισμό των περιπτέρων.
Ειδικότερα κάθε περίπτερο θα είναι εφοδιασμένο με δικό του πίνακα ασφαλείας , τα 
καλώδια  τα  οποία  θα  χρησιμοποιήσει  θα  είναι  καινούργια  και  κατάλληλα 
τοποθετημένα ώστε να επιτευχθεί και η απαραίτητη γείωση που θα εξασφαλίζει από 
επαγωγικό και στατικό ηλεκτρισμό. Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες θα πρέπει να 
γίνουν σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα πρότυπα ασφαλείας , όπως προκύπτουν 
από το σύνολο της νομοθεσίας και τους κανονισμούς της Δ.Ε.Η.
Ο  κάθε  αδειοδοτούμενος  κατά  την  διάρκεια  της  εκτέλεσης  των  εργασιών  είναι 
υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την ασφάλεια του 
προσωπικού κατά την εκτέλεση των εργασιών αλλά και έναντι τρίτων.
Όλες οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις θα γίνουν με ευθύνη του κάθε αδειοδοτούμενου 
και  υπό  την  επίβλεψη  ηλεκτρολόγου-μηχανολόγου  αυτού.  Ο  αδειοδοτούμενος 
υποχρεούται  περαιτέρω  μετά  την  κατασκευή  του  περιπτέρου  του  και  πριν  την 
ηλεκτροδότηση να προσκομίσει  υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να 
δηλώνει ότι  έχει  συμμορφωθεί πλήρως με τις ανωτέρω προδιαγραφές, και όλες οι 
ηλεκτρολογικές συνδέσεις έχουν γίνει συμφωνά με τα πρότυπα και τους κανονισμούς 
ασφαλείας, η οποία να συνοδεύεται από βεβαίωση αντίστοιχη του ηλεκτρολόγου – 
μηχανικού.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Δήμος θα χορηγήσει παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από τον 
υποσταθμό χαμηλής τάσης.
Ο  Δήμος  Αγιάς  απαλλάσσεται  κάθε  ευθύνης  για  κάθε  ζημία  που  τυχόν  ήθελε 
προκληθεί από υπαιτιότητα του αδειοδοτούμενου.  Ο Δήμος Αγιάς δεν διατηρεί και 
δεν επιφυλάσσεται του δικαιώματος επίβλεψης της κατασκευής και ηλεκτροδότησης 
των περιπτέρων.
Όλοι  οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  έχουν  ολοκληρώσει  την  κατασκευή  των 
περιπτέρων έως τις 28 Αυγούστου του έτους και να έχουν προσκομίσει τα παραπάνω 
αναφερόμενα δικαιολογητικά προκειμένου να συνδεθούν με τις παροχές ηλεκτρικού 
ρεύματος του Δήμου Αγιάς
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11ο

Η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης εξουσιοδοτείται να ρυθμίσει άμεσα κατά την κρίση 
της  οποιοδήποτε  θέμα  ανακύψει  κατά  την  προετοιμασία  της  διοργάνωσης  και  σε 
εξαιρετικές περιστάσεις ανάγκης διάθεσης περισσοτέρων χώρων εμποροπανήγυρης 
έχει  την δυνατότητα να προσθέσει  νέους χώρους και  να καθορίσει  το τίμημα του 
τέλους χρήσεως.

Άρθρο 12ο

Η επικύρωση των πρακτικών θα γίνει αμέσως από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 
παραίτηση των υπολοίπων συμμετεχόντων στην κλήρωση και την άμεση καταβολή 
του τέλους  χρήσεως του χώρου στο Ταμείο  του Δήμου Αγιάς  από τον  τελευταίο 
δικαιούχο , η οποία θα αποδεικνύει και την κατακύρωση.

Άρθρο 13ο

Σε  περίπτωση  τυχόν  αρνήσεως  καταβολής  από  ενδιαφερόμενο  ενεργείται  νέα 
κλήρωση,  ο  δε  αρνηθείς  την  καταβολή  του  τέλους  αποκλείεται  να  συνεχίσει  τη 
συμμετοχή του στις κληρώσεις.

Άρθρο 14ο

Α. Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται είναι:
Τεχνητά & αποξηραμένα Ανθή Φυτά
Ασημικά Φο Μπιζού
Βιβλία
Είδη Αυτοκινήτου
Είδη Λαϊκής Τέχνης
Είδη Δώρων
Είδη Οικιακής Χρήσης –Υαλικά & Είδη Μπάνιου
Εκκλησιαστικά Είδη
Αξεσουάρ Μικρών Ζώων & Ιχθύων
Αξεσουάρ Ένδυσης
Είδη Ένδυσης –Υπόδησης
Ηλεκτρονικά
Είδη παντοπωλείου-Ψιλικά
Ζαχαρώδη – Ξηροί καρποί
Παραδοσιακά γλυκά
Β. Περί «του εντύπου της Άδειας συμμετοχής – εγκατάστασης στην παραδοσιακή 
εμποροπανήγυρη Αγιάς από  31 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου, η οποία άδεια θα 
περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία
Δικαιούχου :
Ονοματεπώνυμο :…………………………………….
ΑΦΜ :…………………………………….
Αριθμός Θέσεων κλπ :…………………………………….
Ενοίκιο χώρου :………………… Έκπτωση : ………………………
καταβολή :………………… Αριθμός Διπλότυπου Είσπραξης :………….
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1) Ο κάθε αδειοδοτούμενος –συμμετέχων αναλαμβάνει τα έξοδα και τις διαδικασίες 
για την κατασκευή του περιπτέρου (παράγκα) καθώς και για την ηλεκτροδότηση του 
χώρου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και νομοθεσίες που αφορούν την εργασία 
αυτή.
2)  Απαγορεύεται  αυστηρά  η  εκμίσθωση  ή  υπεκμίσθωση  οποιουδήποτε  χώρου  ή 
παράγκας από τους  δικαιούχους,  σε τρίτο  ή η χρησιμοποίηση του για κάθε  άλλο 
σκοπό, εκτός αυτού για τον οποίο διατίθεται ο χώρος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
από τα στοιχεία Ταμειακής Μηχανής ή από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, εκμίσθωση ή 
υπεκμίσθωση  χώρου,  το  αντίτιμο  προσαυξάνεται  κατά  2.000,00€  σε  βάρος  του 
έχοντος σύμφωνα με την άδεια χρήσης.
3) Η παραμονή εις τους χώρους πέραν τις 6 Σεπτεμβρίου θεωρείται παράβαση χρόνου 
και έχει ποινική ρήτρα ίση με το μίσθωμα του χώρου.
4) Η ηλεκτροδότηση του χώρου της Εμποροπανήγυρης θα παρέχεται έως το πέρας τις 
6 Σεπτεμβρίου.
5) Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του χώρου της εμποροπανήγυρης θα διέπονται από 
την κειμένη νομοθεσία  σχετικά με την ασφάλεια τους .  Ουδεμία ευθύνη υπέχει  ο 
Δήμος Αγιάς αφού όλες οι κατασκευές και συνδέσεις θα γίνουν υπό την επίβλεψη και 
αποκλειστική  ευθύνη  του  ηλεκτρολόγου  /  μηχανολόγου  του  αδειοδοτούμενου  – 
συμμετέχων.
6) Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρογεννητριών και γενικά ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 
στο  χώρο  της  εμποροπανήγυρης,  για  λόγους  ασφαλείας,  πυρασφάλειας  και 
ισοκατανομής των ηλεκτρικών φορτίων.
7) Απαγορεύεται η χρήση υγραερίου, τα γκαζάκια, τα καύσιμα (οποιοδήποτε τύπου), 
το οινόπνευμα, οι ηλεκτρικές θερμάστρες , οι συγκολλήσεις (ηλεκτροσυγκόλληση – 
οξυγονοκόλληση)  και  η  χρήση  γυμνής  φλόγας  για  λόγους  ασφαλείας  και 
πυρασφάλειας .
8) Προμήθεια ενός πυροσβεστήρα 6 κιλών σκόνης σε κάθε μισθωτή χώρου, ο οποίος 
θα τοποθετείται σε εμφανή σημείο και θα συνοδεύεται με βεβαίωση καταλληλότητας 
από τον προμηθευτή του.
9) Βεβαίωση πυρασφάλειας για τις ψησταριές που χρησιμοποιούν υγραέριο.
10)  Απαγορεύεται το κλείσιμο των διαδρόμων με εμπορεύματα κλπ, το πλάτος των 
οποίων έχει υπολογισθεί για τη διέλευση των πολιτών και κυρίως των πυροσβεστικών 
οχημάτων, ασθενοφόρων & περιπολικών. Σε περίπτωση παράβασης θα επιβάλλεται 
πρόστιμο  ίσο  με  το  ήμισυ  της  τιμής  της  παράγκας  ,  για  κάθε  φορά  που  θα 
σημειώνεται παράβαση .
11)  Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  κατακύρωση  χώρων  στην  εμποροπανήγυρη 
είναι:
α) η προσκόμιση άδειας άσκησης υπαιθρίου εμπορίου ή επαγγέλματος , η βεβαίωση 
ασφαλιστικού  φορέα  και  η  απόδειξη  ταμειακής  μηχανής  με  τα  στοιχεία  του 
συμμετέχοντα.
β)  η  συμπλήρωση και  υπογραφή της  σχετικής  αίτησης – δελτίου συμμετοχής  και 
Συμφωνητικού , μεταξύ του ενδιαφερόμενου και του Δημάρχου.
12)  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οποιουδήποτε, προς τους παραπάνω όρους, ο 
Δήμος Αγιάς:
α. θα αποκλείσει αυτούς από το δικαίωμα της κλήρωσης για την επόμενη χρονιά.
β. θα διακόπτει τη χορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος και την εν γένει λειτουργία 
του μισθίου,  ο  μισθωτής θα κηρύσσεται  έκπτωτος  και  θα διατίθεται  ο  χώρος και 
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γενικά  θα  λαμβάνεται  κάθε  νόμιμο  μέτρο  προκειμένου  να  διασφαλιστούν  τα 
συμφέροντα του Δήμου.
13) Δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή σε ότι αφορά το τίμημα μετά την κατακύρωση 
σε σχέση με τον αντίστοιχο χώρο όπως αυτός φαίνεται στο συνημμένο χάρτη.
14) Όποιος συμμετέχει στην εμποροπανήγυρη συνεπάγεται ότι αποδέχεται όλους τους 
όρους του παρόντος Κανονισμού.
15)  Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  σχετική  του  απόφαση  θα  ορίζει  τα  μέλη  της 
Επιτροπής Εμποροπανήγυρης.
16)  Οι  ενδιαφερόμενοι  που  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στην  εμποροπανήγυρη 
μπορούν  να  προμηθευτούν  εγκαίρως  την  Κανονιστική  Απόφαση  του  Δ.Σ.  για 
ενημέρωση τους από τα Γραφεία του Δήμου Αγιάς.
17)  Για  οτιδήποτε  δεν  προβλέπεται  στην  παρούσα  απόφαση  αρμόδια  είναι  η 
Επιτροπή Εμποροπανήγυρης του Δήμου Αγιάς.
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.
19)Μετά τη διενέργεια των κληρώσεων, τυχόν αδιάθετες θέσεις, όπως
αναφέρονται  στο  άρθρο  6,  παρ.  Β,  μπορούν  να  διατίθενται  απευθείας,  μετά  από 
σχετική απόφασης της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης, ενώ η τελική τιμή διάθεσης δεν 
μπορεί να είναι χαμηλότερη από την τιμή που έχει καθοριστεί από την Οικονομική 
Επιτροπή ως τέλος χρήσης ανά θέση.
20). Η κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής θα πραγματοποιείται το μήνα Αύγουστο, 
τις εργάσιμες ημέρες του πρώτου δεκαπενθημέρου .
21).  Οι  κληρώσεις  καθώς  και  οι  επαναληπτικές  κληρώσεις  θα  διενεργούνται  το 
δεύτερο  δεκαπενθήμερο  του  Αυγούστου.  Στις  επαναληπτικές  κληρώσεις  για  τους 
αδιάθετους χώρους έχουν δικαίωμα όλοι οι συμμετέχοντες ασχέτως εάν πληρούν τον 
όρο των τεσσάρων (4) θέσεων με προτεραιότητα στους συμμετέχοντες που κατά την 
πρώτη κλήρωση δεν κατοχύρωσαν θέση συμμετοχής.
22)  Οι  κληρώσεις  θα  γίνουν  ενώπιον  της  επιτροπής  Εμποροπανήγυρης,  η  οποία 
απαρτίζεται  από  τρεις  (3)  Δημοτικούς  Συμβούλους  και  δύο(2)  Δημοτικούς 
υπαλλήλους μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
23) Ο  Δήμος  Αγιάς  έχει  το  δικαίωμα  να  διαμορφώσει  χώρο  στον  οποίο  θα 
πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις (συναυλίες, χορευτικές
παραστάσεις και εν γένει δρώμενα από το χώρο των παραστατικών
τεχνών),  οι οποίες θα διοργανωθούν από υπηρεσίες ή/και οργανισμούς του Δήμου 
Αγιάς. Στόχος της διοργάνωσης αυτού του είδους εκδηλώσεων είναι η τόνωση της 
κίνησης της εμποροπανήγυρης αλλά και η αναβάθμισή της σε πολιτιστικό γεγονός.

Ο  παρών  Κανονισμός  θα  αρχίζει  να  εφαρμόζεται  δέκα  (10)  ημέρες  μετά  τη 
δημοσίευσή του,  κατά τις  διατάξεις  της  παρ.  4  του άρθρου 79 του Ν.  3463/2006 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006).
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Η παρούσα απόφαση:
1. Να δημοσιευθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν.3463/2010, κατά 

το πλήρες κείμενό της, στο Δημαρχείο Αγιάς όπου και θα παραμένει  συνεχώς 
εκτεθειμένη.  Περίληψή  της  να  δημοσιευθεί  σε  μια  ημερήσια  ή  εβδομαδιαία 
τοπική εφημερίδα. 

2. Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και του προγράμματος «Δι@ύγεια».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 162/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος
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