
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ αριθ. 2 / 2019 
Τακτικισ Δθμόςιασ Συνεδρίαςθσ 

του  Συμβουλίου τθσ Δθμοτικισ  Κοινότθτασ Αμφίκλειασ 
του Διμου Αμφίκλειασ – Ελάτειασ 

 
Στθν Αμφίκλεια ςιμερα θμζρα Τετάρτθ 14/08/2019 και ϊρα 11:00 ςυνιλκε το Συμβοφλιο τθσ 
Δθμοτικισ Κοινότθτασ Αμφίκλειασ, τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Αμφίκλειασ, του Διμου 
Αμφίκλειασ Ελάτειασ, ςε τακτικι δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του 
Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ  Αμφίκλειασ  (Ρλ. Ραρναςςοφ), μετά τθν υπϋ αρικ. 6719 / 
13.08.2019 εμπρόκεςμθ ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Ρροζδρου του κ. Λουκά Κόλλια που 
επιδόκθκε ςφμφωνα με τα άρκρα 81-89 του Ν.3852/2010 ςτουσ Συμβοφλουσ και 
κοινοποιικθκε ςτον Διμαρχο και τουσ αρμόδιουσ Αντιδθμάρχουσ για ςυηιτθςθ και λιψθ 
αποφάςεων ςτα παρακάτω κζματα τθσ θμερθςίασ διάταξθσ. 

ΘΕΜΑ  1 :   Εμποροπανήγυρισ 2019 (επτζμβριοσ 18,19,20,21,22) Έγκριςη λειτουργίασ. 
                  Ειςθγθτισ : Λουκάσ Κόλλιασ. 
 

Ρριν τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ ο Ρρόεδροσ διαπίςτωςε ότι  ςε ςφνολο 5 Συμβοφλων ιταν: 
 

ΠΑΡΟΝΣΕ  : 3 
1.  ΒΑΛΕΤΟΡΟΥΛΟΥ – ΣΤΙΒΑΧΤΘ ΚΛΕΟΡΑΤΑ 
2.  ΔΙΑΜΑΝΤΩΝΘ – ΣΙΝΑΝΘ ΕΥΘΥΜΙΑ 

3.  ΚΟΛΛΙΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 
 

ΑΠΟΝΣΕ  :  2 

1.  ΚΟΥΜΡΟΥΘ ΧΥΣΟΥΛΑ 
2.  ΡΟΗΙΟΣ  ΓΕΩΓΙΟΣ 
Οι οποίοι δεν προςιλκαν αν και προςκλικθκαν νόμιμα. 

Το Σϊμα βρίςκεται ςε νόμιμθ απαρτία και ο Ρρόεδροσ κιρυξε  τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 
 

ΘΕΜΑ  1 :     Εμποροπανήγυρισ 2019 (επτζμβριοσ 18,19,20,21,22) Έγκριςη λειτουργίασ. 
 Ειςθγθτισ : Λουκάσ Κόλλιασ. 
 

Το κζμα ςυηθτείται νόμιμα γιατί είναι γραμμζνο ςτθν θμεριςια διάταξθ. 

Κατά τθν ειςιγθςι του ο Ρρόεδροσ είπε ότι το Συμβοφλιο πρζπει να αποφαςίςει και να 

εγκρίνει τθν τζλεςθ τθσ ετιςιασ 5νκιμερθσ Εμποροπανφγθρισ με ζναρξθ ςτισ 18  και λιξθ ςτισ 

22 Σεπτεμβρίου 2019. Για τθν τζλεςθ τθσ Εμποροπανφγθρισ ςυμφωνεί και ο Εμπορικόσ 

Σφλλογοσ Αμφίκλειασ με το από 14.08.2019 ζγγραφό του. 

Το Συμβοφλιο τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Αμφίκλειασ αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν ειςιγθςθ του 

Ρροζδρου και τα άρκρα 81 – 89 του Ν.3852/2010 «περί αρμοδιοτιτων Συμβουλίου 

Δθμοτικισ Κοινότθτασ» μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ  

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ και προτείνει 

1. Τθν πραγματοποίθςθ τθσ κακιερωμζνθσ ετιςιασ παραδοςιακισ εμποροπανιγυρθσ για το 
ζτοσ 2019 εντόσ των ορίων τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Αμφίκλειασ με διάρκεια πζντε (5) 
θμζρεσ με θμερομθνία ζναρξθσ τθν 18 Σεπτεμβρίου θμζρα Τετάρτθ και λιξθσ τθν 22 
Σεπτεμβρίου 2019 θμζρα Κυριακι.  



2. Τα ςκεπαςτά παραπιγματα να προςφερκοφν ςτουσ εκκζτεσ ςτον τόπο τθσ 
Εμποροπανιγυρθσ με ενοίκιο και φανερι πλειοδοτικι δθμοπραςία ενϊπιον τθσ Δθμαρχιακισ 
Επιτροπισ.  

3.  Να παραχωρθκοφν  οι παρακάτω κζςεισ με πρϊτεσ τιμζσ προςφοράσ ωσ εξισ : 

Α) Ζμπροςκεν τθσ Ρλατείασ «25θσ Μαρτίου» ιτοι από το Ρερίπτερο Κων. Θάνου μζχρι του 
Δθμοτικοφ Ρεριπτζρου παραπιγματα διαςτάςεων 3 Χ 3 μζτρων με πρϊτθ τιμι προςφοράσ 
100 € εκτόσ των 2 παραπθγμάτων που βρίςκονται ςτισ αρχζσ α) από περίπτερο Θάνου και β) 
από Δθμοτικοφ περιπτζρου για τα οποία να ιςχφςει τιμι πρϊτθσ προςφοράσ 150 €. 

Β) Από τθ γωνία αρχισ καταςτιματοσ Εμπορικό μζχρι το τζλοσ καταςτιματοσ (OLDIES) Αικ. 
Ντάςιου,  από τθ γωνία πλατείασ 25θσ Μαρτίου (Δθμοτικό Ραρίπτερο) μζχρι τθν οικία 
Λεωνίδα Κόλασ  και από το Φαρμακείο  Ξθρομερίτθ-Ξυδάκθ μζχρι τθν οικία Ρεντεδζκα, από 
τθ γωνία καταςτιματοσ Λυκϊρεια μζχρι και τθν οικία Επαμ. Κοφςουλα,  παραπιγματα 
διαςτάςεων 2 Χ 3 μζτρων με πρϊτθ τιμι προςφοράσ 70,00 €. 

Γ) Από τθ γωνία τθσ οδό Σκουρολιάκου  μζχρι το  Super Market Γαλαξίασ, από τθν οικία Επαμ. 
Κοφςουλα μζχρι τθν οδό «28θσ Οκτωβρίου» (ανατολικι είςοδοσ) και από οικία Λεωνίδα 
Κόλασ μζχρι τθν οδό «28θσ Οκτωβρίου» (δυτικι είςοδοσ) και από κατάςτθμα Mountain Γ. 
Θάνου μζχρι οικίασ Σφυρι παραπιγματα διαςτάςεων 2 Χ 3 μζτρων με τιμι πρϊτθσ 
προςφοράσ  50,00 € 

2. Θ εκμίςκωςθ των χϊρων που αναφζρονται ανωτζρω, να γίνει ςτα πρόςωπα που κακορίηει 
το άρκρο 2 του Ν. 3377/2005, ιτοι ςε εμπόρουσ και ςε όςουσ κατζχουν άδεια άςκθςθσ 
υπαίκριου εμπορίου. 

3. Να επιτρζπεται ςτουσ εμπόρουσ να τοποκετιςουν τα εμπορεφματά τουσ μόνο ςτουσ 
διαδρόμουσ και μζχρι τθν ϊρα τθσ δθμοπραςίασ. 

4. Πποιοσ καταλαμβάνει χϊρο εμποροπανιγυρθσ αυκαίρετα χωρίσ ζγκριςθ, να καταλογίηεται 
ςε βάροσ του- με απόφαςθ Δθμάρχου- το διπλάςιο προςδιοριςκζντοσ ποςοφ εκμίςκωςθσ. 

5. Να απαγορεφεται αυςτθρά θ αναμίςκωςθ κακϊσ και υπεκμίςκωςθ των παραπθγμάτων ςε 
τρίτουσ. 

6. Στουσ εμπόρουσ-εκκζτεσ που είναι Α.Μ.Ε.Α. να γίνεται ζκπτωςθ 40% και ςε πολφτεκνουσ 
30% επί των τιμϊν που κα κακοριςκοφν, και ςτουσ εμπόρουσ-εκκζτεσ που είναι μόνιμοι 
κάτοικοι του Διμου Αμφίκλειασ να γίνεται ζκπτωςθ 50%. 

7. Να απαγορεφεται ρθτά θ εγκατάςταςθ οιουδιποτε εμπόρου ι μικροπωλθτι ςε άλλουσ 
χϊρουσ και ζξω από τα ςθμειωμζνα ςτο ςχζδιο τετράγωνα, οι οποίοι δεν κακορίηονται με τθν 
παροφςα. Κάκε εγκατάςταςθ κυρίωσ ςτον κεντρικό δρόμο να επιςφρει εκτόσ από τισ 
διοικθτικζσ και ποινικζσ κυρϊςεισ. 

8. Να δοκεί δικαίωμα προτίμθςθσ ςτουσ εμπόρουσ να μιςκϊςουν τα ίδια με τον 
προθγοφμενο χρόνο παραπιγματα, εφ’ όςον καταβάλλουν το κακιερωμζνο ποςό μίςκωςθσ. 

9. Τα είδθ που επιτρζπονται να πωλοφνται να είναι όλα: α) οικιακοφ εξοπλιςμοφ, β) 
ιματιςμοφ, γ) υπόδθςθσ, δ) ηαχαρωδϊν προϊόντων ε) ξθρϊν καρπϊν ςτ) ςιδθρικϊν γεωργικϊν 
εργαλείων η) λευκϊν ειδϊν, θ) ειδϊν προικόσ-ψιλικϊν-νεωτεριςμοφ, κ) λουκουμάδεσ-
προϊόντων ηφμθσ, ι) ειδϊν λαϊκισ τζχνθσ, κ) βιβλίων-χαρτικϊν, λ) ειδϊν διατροφισ-
αναψυκτικά-ποτά, μ) εικονιδίων μικρισ αξίασ, ν) παιχνιδιϊν-ςχολικϊν ειδϊν. 

10. Τα παραπιγματα να καταςκευαςκοφν από το Διμο. 



11. Να απαγορευκεί θ καταςκευι παραπθγμάτων από τουσ εμπόρουσ ςε όλο το χϊρο τθσ 
εμποροπανιγυρθσ. 

12. Θ θλεκτροδότθςθ των παραπθγμάτων να γίνει από το Διμο. 

13. Στουσ χϊρουσ που κα καταςκευαςκοφν τα παραπιγματα, να απαγορεφεται θ χριςθ 
γεννθτριϊν για λόγουσ αςφαλείασ και θχορφπανςθσ. 

14. Να απαγορεφεται αυςτθρϊσ θ κατάλθψθ του χϊρου χωρίσ τισ ανωτζρω προβλεπόμενεσ 
διαδικαςίεσ. 

15. Τα ζξοδα καταςκευισ των παραπθγμάτων και τθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ να 
επιβαρφνουν τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν εμποροπανιγυρθ. 

16. Ο Διμοσ Αμφίκλειασ- Ελάτειασ να μθν φζρει καμία ευκφνθ για τθ φφλαξθ των 
εμπορευμάτων ι προϊόντων που κα εγκαταςτιςουν οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν εμποροπανιγυρθ 
ςτο χϊρο που κα τουσ διατεκεί. Θ ευκφνθ για τθ φφλαξθ των εμπορευμάτων ι προϊόντων να 
βαρφνει αποκλειςτικά τουσ ίδιουσ. 

17. Ο Διμοσ Αμφίκλειασ-Ελάτειασ να μθν φζρει καμία ευκφνθ ςε περίπτωςθ που προκλθκεί 
πυρκαγιά ςτον χϊρο τθσ εμποροπανιγυρθσ από οποιαδιποτε αιτία. Θ ευκφνθ να βαρφνει 
αποκλειςτικά τουσ ίδιουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν εμποροπανιγυρθ. 

18. Για τθν ομαλι και αςφαλι διεξαγωγι τθσ εμποροπανιγυρθσ, να απαγορεφεται θ 
κυκλοφορία, θ ςτάςθ και ςτάκμευςθ των οχθμάτων και γεωργικϊν μθχανθμάτων ςτον χϊρο 
τθσ εμποροπανιγυρθσ, θ δε κυκλοφορία των οχθμάτων να πραγματοποιείται εξ ολοκλιρου 
από τθν οδό τθσ 28θσ Οκτωβρίου από τθν οποία κα εξυπθρετείται και θ τροφοδοςία των 
καταςτθμάτων. 

20. Θ κακαριότθτα να πραγματοποιείται από ςυνεργείο του Διμου κακθμερινά ςε όλο το 
μικοσ τθσ εμποροπανιγυρθσ. 

21. Για τθν υγιεινι των εμπόρων να τοποκετθκοφν χθμικζσ τουαλζτεσ (W.C) 

22. Για τθν αςφάλεια και τθν αςτυνόμευςθ τθσ εμποροπανιγυρθσ και του περιβάλλοντοσ 
χϊρου του οικιςμοφ κα ηθτθκεί θ ςυνδρομι των Αςτυνομικϊν Αρχϊν. 

Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ εμποροπανιγυρθσ υπάρχει και θ ςφμφωνθ γνϊμθ του 
Εμπορικοφ Συλλόγου Αμφίκλειασ. 

Η απόφαςη αυτή ζλαβε αυξ. αριθμό 03 / 2019.   

Αμφίκλεια 14 Αυγοφςτου 2019 

Το πρακτικό αυτό αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και υπογράφεται όπωσ παρακάτω. 

Ο Πρόεδροσ     Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ  ΑΠΟΠΑΜΑ 

Ο Πρόεδροσ 

Κόλλιασ  Λουκάσ 


