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∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθµ. 15/2015 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµφίκλειας Ελάτειας
Αρ. Απόφασης : 128/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Θέµα 6ο: Περί εµποροπανήγυρις ∆. Κ. Αµφίκλειας 2015. Εισηγητής Βαφειάς Αθαν.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στην Κάτω Τιθορέα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 9η του µήνα Σεπτεµβρίου του
έτους 2015 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από την αρίθµ. 11739 - 04/09/2015 έγγραφη πρόσκληση του κ.
Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύµβουλο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.
3852/2010
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 µελών ήταν
παρόντα τα 15 µέλη τουι:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
Μπεκιάρης Γεώργιος
Σκλαβούνος Λουκάς
Βαφειάς Αθανάσιος
Στιβακτή Αθανασία
Πόρρος Κων/νος
Μπέτας Απόστολος
Γκιώνης Κων/νος
Αυγερινάκος Ιωάννης
Παπαγεωργίου Ελισσάβετ
Παπακούσουλας Ανδρέας
Λαπατσάνης Ζήσιµος
Σωτηρίου Παναγιώτης
Καπερώνης Κων/νος
Θανασιάς Παναγιώτης
Ντάλας Γεώργιος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
Βαΐτσος Χρήστος
Παλασάντζας Λουκάς-Παναγιώτης
Καψής Αχιλλέας
Μπατσούτα Μαρία
Τασούλας Κων/νος
Τσιάρας Κων/νος
Καπερώνης Αριστοτέλης
Τσάµης ∆ήµος
Βούλγαρης Κων/νος
Μπαούρδος Κων/νος
Μαυραγάνης Γεώργιος
Αδρύµης ∆ηµήτριος
Οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και προσκλήθηκαν νόµιµα

Παρόντος και του προσκληθέντος ∆ηµάρχου κ. Γώγου Γεώργιου
Στη Συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Καραλή Παναγιώτα , για την
τήρηση των πρακτικών.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Θέµα 6ο: Περί εµποροπανήγυρις ∆. Κ. Αµφίκλειας 2015. Εισηγητής Βαφειάς Αθαν.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ο κ. Βαφειάς Αθανάσιος εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα τελεσθεί η καθιερωµένη ετήσια εµποροπανήγυρη στη ∆ηµοτική Κοινότητα
Αµφίκλειας η οποία θα είναι διάρκειας πέντε συναπτών ηµερών και µε ηµεροµηνία έναρξης την 18-9-2015
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Για το σκοπό αυτό γνωµοδότησε το τοπικό συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµφίκλειας µε την αριθµ.
20/15 απόφασή του, και εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής µε την 7/2015 απόφασή της .
Συνεχίζοντας ο εισηγητής είπε ότι η Οικονοµική Επιτροπή εισηγήθηκε στο δηµοτικό συµβούλιο και καθόρισε
µε την από 115/2015 απόφασή της την πρώτη προσφορά µε την οποία θα γίνει η εκµίσθωση των θέσεων
στους ενδιαφεροµένους καθώς και τον τρόπο εκµίσθωση όπως παρακάτω:
1. Εισηγείται τα σκεπαστά παραπήγµατα να προσφερθούν στους εκθέτες στον τόπο της Εµποροπανήγυρης
µε ενοίκιο και φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία ενώπιον της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και προσδιορίζει τις
θέσεις και τη πρώτη τιµή προσφοράς για κάθε χώρο όπως παρακάτω:
Α) Έµπροσθεν της Πλατείας «25ης Μαρτίου» ήτοι από Περίπτερο Τσαπρούνη έως Περίπτερο Θάνου
παραπήγµατα διαστάσεων (2 Χ 3) ποσό 125,00 €
Β) Από γωνία οικίας ∆ηµητ. Σαγιά έως είσοδο οικίας Χαραλ. ∆οντά, από Φαρµακείο ∆. Ξηροµερίτη έως
κατάστηµα Αχ. Γκιώνη και από Κατ/µα Ε.Τ.Ε. Αµφίκλειας έως περίπτερο Κ. Θάνου παραπήγµατα διαστάσεων
(2 Χ 3) 100,00 €
Γ) Από περίπτερο Φ. Τσαπρούνη έως κατάστηµα Αικ. Σκεπετάρα, από γωνία οικίας Κ. Χρυσικού έως οικία Χαρ.
∆οντά, από κατάστηµα Αχ.Γκιώνη έως κατάστηµα Αθαν. Φλωράκου και από Κατ/µα ΕΤΕ Αµφίκλειας έως οικία
Ασπασίας Κούσουλα παραπήγµατα διαστάσεων (2 Χ 3) 85,00 €
∆) Από κατάστηµα Αθαν. Φλωράκου έως S.M. Γαλαξία, από οικία Ασπασίας Κούσουλα έως διασταύρωση οδού
«Εθν. Αντίστασης» µε οδό «28ης Οκτωβρίου» (ανατολική είσοδος), από κατάστηµα Αικ. Σκεπετάρα έως
διασταύρωση οδού «Εθν. Αντίστασης» µε οδό «28ης Οκτωβρίου» (δυτική είσοδος) και από γωνία οικίας Κ.
Χρυσικού έως και βόρεια εγκαταστάσεων εργοστασίου ∆ΟΝΤΑ. παραπήγµατα διαστάσεων (2 Χ 3)
60,00
€.
2. Εισηγείται την εκµίσθωση των χώρων που αναφέρονται ανωτέρω, στα πρόσωπα που καθορίζει το άρθρο 2
του Ν. 3377/2005, ήτοι σε εµπόρους και σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου εµπορίου.
3. Εισηγείται να επιτρέπεται στους εµπόρους να τοποθετήσουν τα εµπορεύµατά τους µόνο στους διαδρόµους
και µέχρι την ώρα της δηµοπρασίας.
4. Εισηγείται ότι όποιος καταλαµβάνει χώρο εµποροπανήγυρης αυθαίρετα χωρίς έγκριση, να καταλογίζεται σε
βάρος του- µε απόφαση ∆ηµάρχου- το διπλάσιο προσδιορισθέντος ποσού εκµίσθωσης.
5. Εισηγείται να απαγορεύεται αυστηρά η αναµίσθωση καθώς και υπεκµίσθωση των παραπηγµάτων σε
τρίτους.
6. Εισηγείται στους εµπόρους-εκθέτες που είναι Α.Μ.Ε.Α. να γίνεται έκπτωση 40% και σε πολύτεκνους 20%
επί των τιµών που θα καθορισθούν, και στους εµπόρους-εκθέτες που είναι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου
Αµφίκλειας να γίνεται έκπτωση 50%.
7. Εισηγείται να απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση οιουδήποτε εµπόρου ή µικροπωλητή σε άλλους χώρους
και έξω από τα σηµειωµένα στο σχέδιο τετράγωνα, οι οποίοι δεν καθορίζονται µε την παρούσα. Κάθε
εγκατάσταση κυρίως στον κεντρικό δρόµο θα επισύρει εκτός από τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
8. Εισηγείται να δοθεί δικαίωµα προτίµησης στους εµπόρους να µισθώσουν την ίδια ή τις ίδιες µε τον
προηγούµενο χρόνο παράγκες, εφ’όσον καταβάλλουν το καθιερωµένο ποσό µίσθωσης.
9. Εισηγείται ότι τα είδη που επιτρέπονται να πωλούνται να είναι όλα: α) οικιακού εξοπλισµού, β) ιµατισµού,
γ) υπόδησης, δ) ζαχαρωδών προϊόντων ε) ξηρών καρπών στ) σιδηρικών γεωργικών εργαλείων ζ) λευκών
ειδών, η) ειδών προικός-ψιλικών-νεωτερισµού, θ) λουκουµάδες-προϊόντων ζύµης, ι) ειδών λαϊκής τέχνης, κ)
βιβλίων-χαρτικών, λ) ειδών διατροφής-αναψυκτικά-ποτά, µ) εικονιδίων µικρής αξίας, ν) παιχνιδιών-σχολικών
ειδών.
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10. Εισηγείται τα παραπήγµατα να κατασκευασθούν από το ∆ήµο.
11. Εισηγείται την απαγόρευση κατασκευής παραπηγµάτων από τους εµπόρους σε όλο το χώρο της
εµποροπανήγυρης.
12. Εισηγείται η ηλεκτροδότηση των παραγκών να γίνει από το ∆ήµο.
13. Εισηγείται ότι στους χώρους που θα κατασκευασθούν τα παραπήγµατα, να απαγορεύεται η χρήση
γεννητριών για λόγους ασφαλείας και ηχορύπανσης.
14. Εισηγείται να απαγορεύεται αυστηρώς η κατάληψη του χώρου χωρίς τις ανωτέρω προβλεπόµενες
διαδικασίες.
15. Εισηγείται τα έξοδα κατασκευής των παραπηγµάτων και της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης να
επιβαρύνουν τους συµµετέχοντες στην εµποροπανήγυρη.
16. Εισηγείται ο ∆ήµος Αµφίκλειας- Ελάτειας να µην φέρει καµία ευθύνη για τη φύλαξη των εµπορευµάτων ή
προϊόντων που θα εγκαταστήσουν οι συµµετέχοντες στην εµποροπανήγυρη στο χώρο που θα τους διατεθεί. Η
ευθύνη για τη φύλαξη των εµπορευµάτων ή προϊόντων να βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους.
17. Εισηγείται ο ∆ήµος Αµφίκλειας-Ελάτειας να µην φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση που προκληθεί
πυρκαγιά στον χώρο της εµποροπανήγυρης από οποιαδήποτε αιτία. Η ευθύνη να βαρύνει αποκλειστικά τους
ίδιους τους συµµετέχοντες στην εµποροπανήγυρη
18. Εισηγείται ότι για την οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της εµποροπανήγυρης, να απαγορεύεται η
κυκλοφορία, η στάση και στάθµευση των οχηµάτων και γεωργικών µηχανηµάτων στον χώρο της
εµποροπανήγυρης, η δε κυκλοφορία των οχηµάτων να πραγµατοποιείται εξ ολοκλήρου από την οδό της 28ης
Οκτωβρίου από την οποία θα εξυπηρετείται και η τροφοδοσία των καταστηµάτων.
19. Εισηγείται όπως εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου για την υπογραφή της σύµβασης µε την ∆ΕΗ για
την ηλεκτροδότηση των παραπηγµάτων (παραγκών).
20. Εισηγείται η καθαριότητα να πραγµατοποιείται από συνεργείο του ∆ήµου καθηµερινά σε όλο το µήκος της
εµποροπανήγυρης.
21. Εισηγείται για την υγιεινή των εµπόρων να τοποθετηθούν χηµικές τουαλέτες (W.C)
22. Εισηγείται ότι για την ασφάλεια και την αστυνόµευση της εµποροπανήγυρης και του περιβάλλοντος
χώρου του οικισµού θα ζητηθεί η συνδροµή των Αστυνοµικών Αρχών και κάλεσε το δηµοτικό συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το συµβούλιο αφού άκουσε τη εισήγηση και µετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Τα σκεπαστά παραπήγµατα να προσφερθούν στους εκθέτες στον τόπο της Εµποροπανήγυρης µε ενοίκιο
και φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία ενώπιον της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και προσδιορίζει τις θέσεις και τη
πρώτη τιµή προσφοράς για κάθε χώρο όπως παρακάτω:
Α) Έµπροσθεν της Πλατείας «25ης Μαρτίου» ήτοι από Περίπτερο Τσαπρούνη έως Περίπτερο Θάνου
παραπήγµατα διαστάσεων (2 Χ 3) ποσό 125,00 €
Β) Από γωνία οικίας ∆ηµητ. Σαγιά έως είσοδο οικίας Χαραλ. ∆οντά, από Φαρµακείο ∆. Ξηροµερίτη έως
κατάστηµα Αχ. Γκιώνη και από Κατ/µα Ε.Τ.Ε. Αµφίκλειας έως περίπτερο Κ. Θάνου παραπήγµατα διαστάσεων
(2 Χ 3) 100,00 €
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Γ) Από περίπτερο Φ. Τσαπρούνη έως κατάστηµα Αικ. Σκεπετάρα, από γωνία οικίας Κ. Χρυσικού έως οικία Χαρ.
∆οντά, από κατάστηµα Αχ.Γκιώνη έως κατάστηµα Αθαν. Φλωράκου και από Κατ/µα ΕΤΕ Αµφίκλειας έως οικία
Ασπασίας Κούσουλα παραπήγµατα διαστάσεων (2 Χ 3) 85,00 €
∆) Από κατάστηµα Αθαν. Φλωράκου έως S.M. Γαλαξία, από οικία Ασπασίας Κούσουλα έως διασταύρωση οδού
«Εθν. Αντίστασης» µε οδό «28ης Οκτωβρίου» (ανατολική είσοδος), από κατάστηµα Αικ. Σκεπετάρα έως
διασταύρωση οδού «Εθν. Αντίστασης» µε οδό «28ης Οκτωβρίου» (δυτική είσοδος) και από γωνία οικίας Κ.
Χρυσικού έως και βόρεια εγκαταστάσεων εργοστασίου ∆ΟΝΤΑ. παραπήγµατα διαστάσεων (2 Χ 3)
60,00
€.
2. Η εκµίσθωση των χώρων που αναφέρονται ανωτέρω, στα πρόσωπα που καθορίζει το άρθρο 2 του Ν.
3377/2005, ήτοι σε εµπόρους και σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου εµπορίου.
3. Επιτρέπεται στους εµπόρους να τοποθετήσουν τα εµπορεύµατά τους µόνο στους διαδρόµους και µέχρι την
ώρα της δηµοπρασίας.
4. Όποιος καταλαµβάνει χώρο εµποροπανήγυρης αυθαίρετα χωρίς έγκριση, να καταλογίζεται σε βάρος τουµε απόφαση ∆ηµάρχου- το διπλάσιο προσδιορισθέντος ποσού εκµίσθωσης.
5. Απαγορεύεται αυστηρά η αναµίσθωση καθώς και υπεκµίσθωση των παραπηγµάτων σε τρίτους.
6. Στους εµπόρους-εκθέτες που είναι Α.Μ.Ε.Α. να γίνεται έκπτωση 40% και σε πολύτεκνους 20% επί των
τιµών που θα καθορισθούν, και στους εµπόρους-εκθέτες που είναι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Αµφίκλειας να
γίνεται έκπτωση 50%.
7. Απαγορεύεται ρητά η εγκατάσταση οιουδήποτε εµπόρου ή µικροπωλητή σε άλλους χώρους και έξω από τα
σηµειωµένα στο σχέδιο τετράγωνα, οι οποίοι δεν καθορίζονται µε την παρούσα. Κάθε εγκατάσταση κυρίως
στον κεντρικό δρόµο θα επισύρει εκτός από τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
8. Να δοθεί δικαίωµα προτίµησης στους εµπόρους να µισθώσουν την ίδια ή τις ίδιες µε τον προηγούµενο
χρόνο παράγκες, εφ’όσον καταβάλλουν το καθιερωµένο ποσό µίσθωσης.
9. Τα είδη που επιτρέπονται να πωλούνται να είναι όλα: α) οικιακού εξοπλισµού, β) ιµατισµού, γ) υπόδησης,
δ) ζαχαρωδών προϊόντων ε) ξηρών καρπών στ) σιδηρικών γεωργικών εργαλείων ζ) λευκών ειδών, η) ειδών
προικός-ψιλικών-νεωτερισµού, θ) λουκουµάδες-προϊόντων ζύµης, ι) ειδών λαϊκής τέχνης, κ)
βιβλίων-χαρτικών, λ) ειδών διατροφής-αναψυκτικά-ποτά, µ) εικονιδίων µικρής αξίας, ν) παιχνιδιών-σχολικών
ειδών.
10. Τα παραπήγµατα να κατασκευασθούν από το ∆ήµο.
11. Απαγόρευση κατασκευής παραπηγµάτων από τους εµπόρους σε όλο το χώρο της εµποροπανήγυρης.
12. Η ηλεκτροδότηση των παραγκών να γίνει από το ∆ήµο.
13. Στους χώρους που θα κατασκευασθούν τα παραπήγµατα, να απαγορεύεται η χρήση γεννητριών για
λόγους ασφαλείας και ηχορύπανσης.
14. Απαγορεύεται αυστηρώς η κατάληψη του χώρου χωρίς τις ανωτέρω προβλεπόµενες διαδικασίες.
15. Τα έξοδα κατασκευής των παραπηγµάτων και της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης να επιβαρύνουν τους
συµµετέχοντες στην εµποροπανήγυρη.
16. Ο ∆ήµος Αµφίκλειας- Ελάτειας να µην φέρει καµία ευθύνη για τη φύλαξη των εµπορευµάτων ή προϊόντων
που θα εγκαταστήσουν οι συµµετέχοντες στην εµποροπανήγυρη στο χώρο που θα τους διατεθεί. Η ευθύνη για
τη φύλαξη των εµπορευµάτων ή προϊόντων να βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους.
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17. Ο ∆ήµος Αµφίκλειας-Ελάτειας να µην φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση που προκληθεί πυρκαγιά στον
χώρο της εµποροπανήγυρης από οποιαδήποτε αιτία. Η ευθύνη να βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους τους
συµµετέχοντες στην εµποροπανήγυρη
18. Για την οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της εµποροπανήγυρης, να απαγορεύεται η κυκλοφορία, η στάση και
στάθµευση των οχηµάτων και γεωργικών µηχανηµάτων στον χώρο της εµποροπανήγυρης, η δε κυκλοφορία
των οχηµάτων να πραγµατοποιείται εξ ολοκλήρου από την οδό της 28ης Οκτωβρίου από την οποία θα
εξυπηρετείται και η τροφοδοσία των καταστηµάτων.
19. Εξουσιοδοτείται
ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου για την υπογραφή της σύµβασης µε την ∆ΕΗ για την
ηλεκτροδότηση των παραπηγµάτων (παραγκών).
20. Η καθαριότητα να πραγµατοποιείται από συνεργείο του ∆ήµου καθηµερινά σε όλο το µήκος της
εµποροπανήγυρης.
21. Για την υγιεινή των εµπόρων να τοποθετηθούν χηµικές τουαλέτες (W.C)
22. Για την ασφάλεια και την αστυνόµευση της εµποροπανήγυρης και του περιβάλλοντος χώρου του οικισµού
θα ζητηθεί η συνδροµή των Αστυνοµικών Αρχών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθµό 15/128/2015
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΩΓΟΣ

