
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγιά, 9/8/2018 

ΔΗΜΟΣ  ΑΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 6488   

 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Τηλέφ. πληροφοριών: 2494022811 - 2494024513 

Τηλεομοιοτυπία: 2494022811 

email: asofliou@yahoo.gr        
 

 

Ανακοίνωση διάθεσης χώρων 

με τη διαδικασία της κλήρωσης για τη χρήση θέσεων  

στην ετήσια εμποροπανήγυρη Αγιάς από την Παρασκευή 31/8/2018 έως την Πέμπτη  6/9/2018. 

 

Ο Δήμαρχος Αγιάς 

Έχοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθμ. 162/2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΟΩ6Ι-2ΟΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε ο 

Κανονισμός εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς, 

2. την υπ’ αριθμ. 125/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΩ6Ι-ΙΒΦ) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς, με την οποία 

διορθώθηκαν - διαγράφηκαν διατάξεις του Κανονισμού εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς, σε 

εφαρμογή της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 14595/159765/7-9-2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΞΟΡ10-ΥΤΙ) απόφασης της Γενικής 

Γραμματέως της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 

3. την υπ’ αριθμ. 115/2018 (ΑΔΑ: 7ΜΜ7Ω6Ι-ΦΝ3) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση 

εκμίσθωσης των χώρων διοργάνωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς: α) με την 

διαδικασία της κλήρωσης και β) με την διαδικασία της δημοπρασίας για τις θέσεις Λούνα Παρκ και ψησταριάς. 

Ορισμός μελών επιτροπής εμποροπανήγυρης για το έτος 2018»,  

 

Ανακοινώνουμε ότι:  

 

Εκτίθεται σε δημόσια κλήρωση η διάθεση των χώρων για τη χρήση των θέσεων στους χώρους της ετήσιας 

εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς του Δήμου Αγιάς, ως εξής: 

 Τρεις (3) αδειούχοι  - πωλητές λουκουμάδων 

 Έξι (6) αδειούχοι  - πωλητές χαλβάδων 

 Δύο (2) αδειούχοι  - πωλητές ξηρών καρπών 

 Μία (1) θέση για πώληση παραδοσιακών προϊόντων 

 Δύο (2) θέσεις για Συνεταιρισμούς – Συλλόγους Δήμου Αγιάς 

 Τριάντα τρεις (33) θέσεις για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του εμπορικού τομέα 

 

Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται στον εμπορικό τομέα 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 

 

Οι τιμές των χώρων καθορίζονται με την υπ’ αριθμ. 116/2018  (ΑΔΑ: 63ΑΠΩ6Ι-ΑΝ2) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αγιάς και έχουν ως εξής:  
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- Λουκουμάδες: θέσεις τοπογραφικού διαγράμματος 6, 20 και 46  επιβολή τέλους χρήσης 250,00€/θέση. 

 

- Χαλβάδες: θέσεις τοπογραφικού διαγράμματος 1, 4, 5, 15, 45 και 48 επιβολή τέλους χρήσης 500,00€/θέση. 

 

- Ξηροί καρποί: θέσεις τοπογραφικού διαγράμματος 2 και 7 επιβολή τέλους χρήσης 300,00€/θέση. 

 

- Παραδοσιακά είδη: θέση τοπογραφικού διαγράμματος 9 επιβολή τέλους χρήσης 150,00€/θέση. 

 

- Συνεταιρισμοί-Σύλλογοι Δήμου Αγιάς: θέσεις τοπογραφικού διαγράμματος 3 και 10 επιβολή τέλους χρήσης 

100,00€/θέση. 

 

- Εμπορικός τομέας: θέσεις τοπογραφικού διαγράμματος 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21,  22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 και 44 επιβολή τέλους χρήσης 300,00€/θέση. 

 

Η κλήρωση θα γίνει στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», στις 20 Αυγούστου 2018, ημέρα 

Δευτέρα  και ώρα 10:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής εμποροπανήγυρης.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Οικονομική Υπηρεσία Δήμου 

Αγιάς,  από τη Δευτέρα 13/8/2018  έως την Παρασκευή 17/8 τις εργάσιμες ώρες.  

Επίσης μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους την Δευτέρα  20/8 στο χώρο της κλήρωσης μία τουλάχιστον 

ώρα  πριν  τη διεξαγωγή της. 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής - Άρθρο 7.1. του Κανονισμού Εμποροπανήγυρης (ΑΔΑ: Β4ΓΟΩ6Ι-2ΟΤ): 

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. 

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. 

 

Ο Κανονισμός της εμποροπανήγυρης καθώς και το τοπογραφικό διάγραμμα των θέσεων θα βρίσκονται στο 

Δημαρχείο Αγιάς και στην Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Αγιάς όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν 

γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (Πληροφορίες παρέχονται από την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς 

Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Αγιάς: Σοφλιού Αγλαΐα - 

asofliou@yahoo.gr, στη διεύθυνση: Αγιά - Τηλέφωνο: 2494022811 - τηλεομοιοτυπία: 2494022811, καθώς και στο 

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης: Κατσίκα Ελένη - eleni.katsika@0559.syzefxis.gov.gr στη διεύθυνση: 

Μεταξοχώρι - Τηλέφωνο: 2494024513).  

 

 

Ο Δήμαρχος Αγιάς 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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