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           ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

           ΑΔΑ: ΒΤΞΙΩΡΜ-Ω5Ν 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                               
       Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ                        
              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 197/2014  
 
 

ΘΕΜΑ :  
«Διόρθωση – συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων της υπ’αριθ. 118/2014 απόφασης 

που αφορά τη διενέργεια της εμποροπανήγυρης στη Δ.Κ. Θήβας για το έτος 2014». 
  
 

 Στη Θήβα, σήμερα την  30η  του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ  του έτους 2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και 

ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση 

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΘΗΒΑΙΩΝ ύστερα από την με 

αριθμό πρωτ. 23039/25-7-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87),  η οποία επιδόθηκε 

και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5  & 67 του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ Α' 87). 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι επί σύνολο 33 Δημοτικών 

Συμβούλων ήταν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης 17 Δημοτικοί Σύμβουλοι και 

ονομαστικά οι :  

  Α/Α Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1)  Αθ.Κοκοντίνης (Πρόεδρος) Π. Ζερικιώτης Δημ Βάθης Τ.Κ. Υπάτου 

2)  Γ.Γεωργακόπουλος  Δ.Κουντούπης Ευστ.Κεφαλάς Τ.Κ. Ξηρονομής 

3)  Δ.Γιαννίκας  Γ.Σδόνας Χρ.Κοκοντίνης Τ.Κ. Αμπελοχωρίου 

4)  Σ.Δρένιος Π.Τσαραμπάρης Γ.Κιούσης Τ.Κ. Δομβραίνας 

5)  Ι.Κοντού Αικ.Χατζίνα Παν. Σαμιώτης Δ.Κ. Θήβας 

6)  Π.Μίχας Ν.Σβίγγος  

7)  Αν.Νικολάου Κ.Βενιζέλος   

8)  Ι.Παπαδημητρίου Ευαγγ.Ζωγράφος  

9)  Ηλ.Πέτραινας Κ.Κεφαλάς  

10)  Αλ.Στάικος Δ.Μπατσούλης  

11)  Ν.Στρατέλος  Π.Νίκας  

12)  Γ.Σκαλής Θ.Νόκας  

13)  Χ.Τσίτρας  Π.Βενιζέλος  

14)  Γ.Φίλος Δ.Κουτσοδήμου  

15)  Αν.Χατζησταμάτης Αντ.Τουλουμάκος  

16)  Στ.Χαλβατζής  Αθ.Σκούμας  

17)  Λαζ.Κολιγιάννης    

Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Νικολάου Σπυρίδων, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος κ. Μαρία Δαγδελένη για την 

τήρηση των πρακτικών του Δ. Σ/λίου.  
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 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, κατά τη συζήτηση του 

οποίου ήδη έχουν προσέλθει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Π.Βενιζέλος – Αθ.Σκούμας και 

Π.Ζερικιώτης,  δικαιολογεί το κατεπείγον του θέματος αναφέροντας  ότι : σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 όπου «…ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών 

και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για 

θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης» 

καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.  Με την  υπ’ αριθ. 

19/23-4-2014 εγκύκλιο του Υπ.ΕΣ.εξαιρούνται της απαγόρευσης η λήψη σχετικών αποφάσειων των 

Δημοτικών Συμβουλίων που  αφορούν αμειβόμενα μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ έργα καθώς και για 

προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης 

έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες από τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ αυτών, 

προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών 

μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας…». 

 Κατόπιν τούτων  προτείνω τη συζήτηση του θέματος ως εμπίπτον στις διατάξεις του άρθρου 65 

παρ. 5 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 19/23-4-2014 εγκύκλιο του 

Υπ.ΕΣ. γιατί υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη οργάνωσης της εμποροπανήγυρης έτους 2014 η οποία 

αρχίζει  στις 23/8/2014 στην πόλη της Θήβας.  

     Το Σώμα ομόφωνα εγκρίνει τη συζήτηση  του εν λόγω θέματος σύμφωνα με τις αμέσως παραπάνω 

διατάξεις.  

 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος  δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο Θηβαίων κ. Αν.Χατζησταμάτη, ο 

οποίος εξηγεί τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση της υπ’αριθ. 118/2014 απόφασης 

Δημοτικού Συμβουλίου, αναφέροντας ότι η ένωση ιδιοκτητών Ράδιοταξί «Ο ΚΑΔΜΟΣ» με την 

υπ’αριθ. πρωτ. 23104/25-7-2014 αίτησή τους ζητά την αλλαγή του χώρου στάθμευσης των ταξί 

κατά την διάρκεια της εμποροπανήγυρης για το οποίο χώρο είχαμε αποφασίσει  τα ταξί να 

εισέρχονται από την οδό Επαμεινώνδα στην οδό Βουρδουμπά και να μπορούν να σταθμεύουν και 

στις δυο  πλευρές του οδοστρώματος της οδού αυτής, ενώ με την ως άνω άιτησή τους ζητούν τον 

χώρο επί της οδού Αντιγόνης από την οδό Πελοπίδα μέχρι την οδό Πινδάρου και από την οδό 

Επαμεινώνδα μέχρι την οδό Κάδμου με μέτωπο προς την οδό Κάδμου. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του 

Δήμου εξέτασαν το αίτημα των ιδιοκτητών ταξί  και με την από 28-7-2014 εισηγούνται θετικά επί 

της ως άνω ρύθμισης. Επισημαίνεται ότι  επειδή στην οδό Αντιγόνης αριστερά υπάρχει ιδιωτικός 

χώρος στάθμευσης δεν θα εμποδίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτόν καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ρύμισης αυτής. 

 Στη συνέχεια ο κ. Χατζησταμάτης αναφέρει ότι θα πρέπει να διορθωθεί και τροποποιηθεί η 

υπ’αριθ. 118/2014 Α.Δ.Σ. ως προς τις θέσεις πώλησης των βιβλίων για τις οποίες είχαμε απόφασίσει 

με την ως άνω απόφασή μας, στο ορθό  «Απέναντι από το παλαιό Δημαρχείο τρείς (3) θέσεις στο  

ποσό των 800,00€ εκάστη. Το ποσό αφορά μόνο το μίσθωμα», αντί για δυο (2) θέσεις στο ποσό των 

1.200,00€ έκαστη και  στο βόρειο τμήμα του παλαιού Δημαρχείου, τρεις (3) θέσεις που θα 

εφάπτονται καθ’ όλο το μήκος της πλευράς, στο ποσό των 800,00€ εκάστη.Το ποσό αφορά μόνο το 
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μίσθωμα., αντί για  δυο (2) θέσεις στο ποσό των 1.200€ εκάστη.   Οι διαστάσεις δε αυτών θα είναι 

3,00μ. Χ 2.00μ.    

 Εξάλλου, απο παραδρομή γράφτηκε ότι οι διαστάσεις  του κάθε πάγκου θα είναι 1.5μέτρο 

αντί του ορθού 3,00μ.. Χ2,00μ.  

 Τέλος στη σελ.9 της υπ’αριθ. 118/2014 απόφασης Δ.Σ. αναγράφεται ότι οι θέσεις πώλησης 

των βιβλίων είναι τέσσερις το οποίο μετά το ανωτέρω πρέπει να αλλάξει σε έξι (6) θέσεις. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, επισημαίνει ότι  η Δημοτική Κοινότητα Θήβας με την υπ’αριθ. 61/2014 και η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’αριθ. 76/2014 αποφάσεις τους εκφράζουν θετική γνώμη επί 

της ως άνω ρυθμίσεων. 

  

 Μετά ταύτα ακολούθησε διαλογική συζήτηση μετά το πέρας της οποίας ο κ. πρόεδρος έθεσε 

προς ψήφιση τις προτεινόμενες διορθώσεις- συμπληρώσεις και αντικαταστάσεις των ως άνω 

διατάξεων  της υπ’αριθ. 118/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες ψηφίστηκαν από 

τους 19 από τους 20 παρευρισκόμενους δημοτικούς συμβούλους ενώ ο δημοτικός σύμβουλος κ. 

Αθ.Σκούμας ψήφισε λευκό. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τ’ ανωτέρω και έχοντας υπόψη του τις διατάξεις του  άρθρου 

65παρ. 5  & 67   του Ν.3852/2010,  την υπ’αριθ. 118/2014 απόφαση Δημοτ.Σ/λίου, την υπ’ αριθ. 

61/2014 απόφαση της Δημοτ.Κοιν.Θήβας, καθώς και την 76/2014 απόφαση της Επ.Ποιότητας Ζωής 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      ΚΑΤΑ    Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η  Φ Ι Α  

 

   Τη διόρθωση – συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων της υπ’αριθ. 118/2014 απόφασης 

Δημοτικού Συμβουλίου  που αφορά τη διενέργεια της εμποροπανήγυρης στη Δημοτ.Κοιν.Θήβας για 

το έτος 2014, ως κατωτέρω :  

 Α) Όσον αφορά τις τροχονομικές διατάξεις. Αντικαθιστά την παρ. 4 ως ακολούθως :  κατά το 

χρονικό διάστημα από το μεσημέρι της 22-8-2014 μέχρι το μεσημέρι της 31-8-2014 τα ταξί  θα 

σταθμεύουν επί της αριστερής πλευράς της οδού Αντιγόνης  από την οδό Πελοπίδου μέχρι την οδό 

Πινδάρου και από την οδό Επαμεινώνδα μέχρι την οδό Κάδμου με μέτωπο προς την οδό Κάδμου. 

 Ο επί της οδού Αντιγόνης ιδιωτικός χώρος στάθμευσης θα παραμένει ελεύθερος ώστε να μην 

παρεμποδίζεται η πρόσβαση σ’ αυτόν.  

 

 Β) Όσον αφορά τις   θέσεις πώλησης  βιβλίων  οι σχετικές διατάξεις τροποποιούνται  ως 

ακολούθως :  α) Απέναντι από το παλαιό Δημαρχείο τρείς (3) θέσεις στο  ποσό των 800,00€ εκάστη. 

Το ποσό αφορά μόνο το μίσθωμα», αντί για δυο (2) θέσεις στο ποσό των 1.200,00€ έκαστη και  β) 

Στο βόρειο τμήμα του παλαιού Δημαρχείου  τρεις (3) θέσεις που θα εφάπτονται καθ’ όλο το μήκος 

της πλευράς, στο ποσό των 800,00€ εκάστη.Το ποσό αφορά μόνο το μίσθωμα., αντί για  δυο (2) 

θέσεις στο ποσό των 1.200€ εκάστη.   Οι διαστάσεις δε αυτών θα είναι 3,00μ. Χ 2.00μ.    
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 Τέλος στη σελ.9 της υπ’αριθ. 118/2014 απόφασης Δ.Σ. αναγράφεται ότι οι θέσεις πώλησης 

των βιβλίων είναι τέσσερις. Το ως άνω εδάφιο  μετά τα ανωτέρω αλλάζει σε έξι (6) θέσεις. 

  

 Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’αριθ. 118/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

  Η απόφαση αυτή έλαβε Αυξ. Αριθμό 197/2014. 
  Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται.  
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    
      ΑΘ.ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ         Ακριβές απόσπασμα 

Θήβα αυθημερόν 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ 


