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  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                              
       Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ                       

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
της 19  ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   253/2015   

ΘΕΜΑ   : 
«Λήψη απόφασης για την οργάνωση και διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης

στη Δ.Κ. Θήβας, έτους 2015». 

Στη Θήβα, σήμερα  στις  27 του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ

και ώρα  19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων συνήλθε σε τακτική  δημόσια

συνεδρίαση  στην  αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.  Βαγίων  του

Δήμου ΘΗΒΑΙΩΝ ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 18157/23-7-2015 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 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) Γ.Γεωργακόπουλος Χρ.Σάλτας (Εκπ.Τ.Κ.Θίσβης)
2) Δ.Γιαννίκας Β.Κατσάρας Ευστ.Κεφαλάς (Τ.Κ.Ξηρονομής)
3) Σ.Δρένιος Ν.Στρατέλος
4) Αν.Καμούτσης Κ.Χαρέμης
5) Σπ.Κίτσος Θ.Κιούσης
6) Ι.Κοντού Αλ.Μακρή
7) Δ.Κουτσοδήμος Π.Μέξης
8) Γ.Μητσάκης Γρ.Παπαβασιλείου
9) Ι.Παπαδημητρίου Κ.Τριάντη
10) Αλ.Στάικος Ι.Ραχούτης
11) Γ.Σκαλής Αθ.Σκούμας
12) Δ.Τούτουζας Αντ.Τουλουμάκος
13) Π.Τσαραμπάρης Π.Παπαναστασίου
14) Χ.Τσίτρας
15) Κ.Τυρινόπουλος
16) Αν.Χατζησταμάτης
17) Στ.Χαλβατζής
18) Κ.Βενιζέλος
19) Ι.Κόρδατζης
20) Γ.Κατσέλης

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

συνεδρίαση.
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Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος κ. Τσούγκα Δήμητρα για

την τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ/λίου. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  1ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, κατά τη συζήτηση

του  οποίου  ήδη  έχουν  προσέλθει οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Γρ.Παπαβασιλείου  –

Θ.Κιούσης – Π.Μέξης – Γ.Γεωργακόπουλος – Β.Κατσάρας – Αντ.Τουλουμάκος, αναφέρθηκε

στην υπ΄αριθμ. 75/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία, αφού έλαβε

υπόψη της την υπ΄ αριθμ. 46/2015 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Θήβας, με την

οποία προτάθηκε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης της

πόλης της Θήβας για το έτος 2014 να γίνει στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στην οδό

Πινδάρου ξεκινώντας  από την οδό Σκουρτανιώτου και  καταλήγοντας  στην οδό Μπέλλου,

σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ.Θηβαίων, εισηγείται

ομόφωνα  τα  ακόλουθα  σχετικά  με  τον  τόπο  και  τους  όρους  διεξαγωγής  της

εμποροπανήγυρης  το έτος 2015 :

1) ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στο Ν.3463( άρθρο 75, παρ.Ι, περ. 5 του εδαφίου (γ), στον τομέα Ποιότητας Ζωής, oρίζεται και

η αρμοδιότητα καθορισμού  των χώρων και  των όρων λειτουργίας  Λαϊκών  αγορών  και  των

εμποροπανηγύρεων για άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων που διενεργούνται στην

περιφέρειά τους κατά τη σχετική νομοθεσία. 

Στο Ν.3463(  άρθρο  75,  παρ.ΙΙ,  περ.19,,  περιλαμβάνεται  και  η αρμοδιότητα χορήγησης  και

ανάκλησης  αδειών  για  την  άσκηση  υπαίθριου  στάσιμου  εμπορίου  ,η  χορήγηση  αδειών

εμποροπανηγύρεων  σύμφωνα με  το  άρθρο2  του  Ν.3377/2005(φεκ  202 Α’),  καθώς  και  ο

έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές

Επίσης εφαρμόζεται  ο  Ν. 4264/2014( φεκ 118΄Α/15-5-2014)( άρθρο 26),  καθώς και την

τροποποίηση αυτού από το άρθρο 233 του Ν.428114(ΦΕΚ 160/8-8-15 Α΄).

Με  την  παρ.1  του  άρθρου  79  του  Ν.3463/2006,  ορίζονται  μεταξύ  άλλων  τα  εξής:  

«1.Οι  δημοτικές  και  κοινοτικές  αρχές  ρυθμίζουν θέματα  της  αρμοδιότητάς  τους  εκδίδοντας

τοπικές  κανονιστικές  αποφάσεις,  στο  πλαίσιο  της  κείμενης  νομοθεσίας,  με  τις  οποίες:

.....Καθορίζουν  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις:  δ1.  Για  τη  χρήση  και  λειτουργία  των

δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των  εμποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα,

των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων  αγορών και  γενικά των υπαίθριων εμπορικών

δραστηριοτήτων."

Πριν την έκδοση των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται

σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο

κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ. ενώ κατά την παρ.1γ του άρθρου 83

και  την παρ.2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010το  συμβούλιο  της  δημοτικής  ή  της

τοπικής κοινότητας αντίστοιχα προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής τους χώρους λειτουργίας

εμποροπανηγύρεων,  χριστουγεννιάτικων  αγορών  και  γενικά  υπαίθριων  εμπορικών

δραστηριοτήτων.

http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698&ids=51524,51525
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698&ids=51524,51525
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051514
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004254
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Επίσης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις   της  Υ1γ/γ.π./οικ.96967/2012(ΦΕΚ.2718/Τβ/8-10-

2012  υγειονομικής  Διάταξης  (  αρ.14  Α,  παρ.3),καθώς  και  η  υπ.  Αρ.  Υ1γ/Γ.Π/οικ.

71459/30-7-2013 (εγκύκλιος 6) του Υπουργείου Υγείας.

2) ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

Η εμποροπανήγυρη να διεξαχθεί από 23 μέχρι 29/8/2015 στο χώρο που θα αποφασίζει το

Δημοτικό Συμβούλιο και σύμφωνα με το Τοπογραφικό Διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

3)  ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.1 του Ν. 4264( φεκ 118΄Α/15-5-2014), για τη συμμετοχή σε

εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών,

σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο,

σε πασχαλινές και σε χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια.

Η  ισχύς  των  αδειών αυτών  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  για  τις  εμποροπανηγύρεις  των

θρησκευτικών ή επετειακών εορτών τις πέντε (5)  συναπτές ημέρες,  για τις παραδοσιακές

εμποροπανηγύρεις  και  ζωοπανηγύρεις  που  τελούνται  μία  φορά  το  χρόνο  τις  επτά

(7)συναπτές ημέρες, για τις πασχαλινές αγορές τις δέκα (10) συναπτές ημέρες και για τις

χριστουγεννιάτικες  αγορές  τις  δεκαπέντε  (15)  συναπτές  ημέρες.  Η  άδεια  χορηγείτε  με

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο αποφαίνεται και για τη διάρκεια ισχύος της

εντός των ορίων του προηγούμενου εδαφίου. Οι άδειες έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της

δραστηριότητας για την οποία εκδόθηκαν. 

Οι άδειες συμμετοχής 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 υπαίθριου(στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου και

ε) σε λοιπούς εμπόρους, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και

πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας .

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με δημόσια κλήρωση 

Δημόσια  κλήρωση  διενεργείται  και  για  τη  θέση  στην  οποία  θα  τοποθετηθεί  ο  κάθε

αδειοδοτούμενος, κατά τα ανωτέρω.

Στη  συνέχεια  οι  άδειες  συμμετοχής  εκδίδονται  με  απόφαση  του  αρμόδιου  κατά  τόπο

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο και θέση.

Οι  άδειες  είναι  προσωποπαγείς  και  δεν  επιτρέπεται  η  μεταβίβαση,  η  εισφορά  και  η

παραχώρηση, κατά χρήση, των αδειών της παραγράφου αυτής, καθώς και η άσκηση των

δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τον/τη σύζυγο

και  τα τέκνα των κατόχων των αδειών,  υπό τον όρο ότι  αυτοί  δεν  κατέχουν άλλη άδεια

άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
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Το Δημόσιο, δήμοι ή κοινότητες και εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκμισθώνουν

ή  παραχωρούν  κατά  χρήση  χώρους  που  προορίζονται  για  τη  λειτουργία  των

προαναφερόμενων  αγορών  σε  πρόσωπα  που  δεν  κατέχουν  άδεια  κατά  την  παρούσα

παράγραφο.

Με  απόφαση του  κατά  περίπτωση  αρμόδιου  νομαρχιακού,  δημοτικού  ή  κοινοτικού

συμβουλίου  καθορίζονται  τα  είδη  που επιτρέπεται  να πωλούνται  στις  εμποροπανηγύρεις

θρησκευτικές ή επετειακές. 

4) ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Η διάθεση των θέσεων θα γίνει με δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του

άρθρου 16 του Ν. 3769/09 όπως τροποποιήθηκε με την Κ1-164/20119(ΦΕΚ 275 Β ) και

ισχύει .

Α. Ο καθένας από τους δικαιούχους μπορεί να δηλώσει, κατόπιν αιτήσεώς του, τον ακριβή

αριθμό των θέσεων που επιθυμεί. 

Β. Η συμμετοχή στην κλήρωση για την κατοχύρωση χώρου θα γίνεται με: 

1. Κατάθεση σχετικής αίτησης – Υ.Δήλωσης( δελτίου συμμετοχής- έντυπο Υπηρεσίας)

που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία: 

o Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος

o Όνομα Πατρός 

o Α.Δ. Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με

την  αντίστοιχη  άδεια  παραμονής  σε  ισχύ  και  ανεξάρτητη  οικονομική

δραστηριότητα

o Διεύθυνση κατοικίας 

o ΑΦΜ και ΔΟΥ

o Διεύθυνση της ασκούμενης δραστηριότητας

o Ακριβή θέση του χώρου

o Τα προς πώληση είδη

2. Απόδειξη Ταμειακής μηχανής έτους 2015

3. Βεβαίωση  έναρξης  επιτηδεύματος  από  την  αρμόδια  ΔΟΥπου  να  εμφανίζονται  οι

επαγγελματικές δραστηριότητες, ή επανεκτύπωση δραστηριότητας από το ΤΑΧΙSNET.

4. Βεβαίωση μη οφειλής (Δημοτική Ενημερότητα) του Δήμου( άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.) .

5. Βεβαίωση εγγραφής ασφαλιστικού φορέα.

6. Φωτοαντίγραφο Άδειας άσκησης επαγγέλματος.

7. Πιστοποιητικό  υγείας  και  υπεύθυνη  Δήλωση  υγειονομικώς  και  αγορονομικώς

υπεύθυνου για όσους πωλούν είδη τροφίμων

5) ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΗ

Α. Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται είναι:

 Τεχνητά & αποξηραμένα Ανθή Φυτά-βότανα

 Ασημικά και FauxBijou (Φο Μπιζού)

 Βιβλία 
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 Είδη Αυτοκινήτου

 Βιομηχανικά είδη-Εργαλεία -είδη κήπου 

 Είδη Λαϊκής Τέχνης- κουδούνια

 Είδη Δώρων

 Είδη Οικιακής Χρήσης –Υαλικά & Είδη Μπάνιου

 Καλλυντικά

 Λευκά είδη

 Εκκλησιαστικά Είδη 

 Αξεσουάρ Μικρών Ζώων & Ιχθύων

 Είδη Ένδυσης–Υπόδησης

 Αξεσουάρ Ένδυσης

 Παιδικά παιχνίδια

 Ηλεκτρονικά 

 Παραδοσιακά  γλυκά  –  προϊόντα  που  δεν  θα  παρασκευάζονται  στο  χώρο της

εμποροπανήγυρης (  χαλβάς  και  παρασκευασμένοι  λουκουμάδες  σε  συσκευασία

μιας χρήσεως)

  6) Όσον αφορά τα   ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ

΄Εχοντας  υπόψη  την  εμπορικότητα  του  σημείου  καθώς  και  την  κατανάλωση  ρεύματος,

προτείνουμε να καθοριστούν τα τέλη ως κατωτέρω:

Α) Για τα περίπτερα (παράγκες) :

-Από την οδό Σκουρτανιώτη μέχρι Οιδίποδος  ποσό 700,00 ευρώ εκτός από την θέση 1Ζ

ποσό 800,00 Ευρώ. 

-Από την οδό Οιδίποδος μέχρι Αντιγόνης ποσό 800,00 ευρώ.

-Από την οδό Αντιγόνης μέχρι Βουρδουμπά ποσό 700,00 ευρώ.

-Από την οδό Βουρδουμπά μέχρι Κέβητος ποσό 700,00 ευρώ.

-Από  την  οδό  Κέβητος  μέχρι  τον  ναό  Αγ.  Γεωργίου  ποσό  700,00  ευρώ,  εκτός  από  την

πεντάμετρη 900,00 ευρώ

- Στα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνεται το μίσθωμα, το κόστος κατασκευής και το κόστος

ηλεκτροφωτισμού των παραγκών.

Για τα ράντζα οι θέσεις Ρ12,Ρ13,Ρ14 και Ρ15 450 ευρώ και οι υπόλοιπες(για κουδούνια)

300 ευρώ .

Το  ανωτέρω  ποσό  αφορά  μόνο  το  μίσθωμα.  Σε  περίπτωση  που  κάποιος  έμπορος

μετασκευάσει το ράντζο σε παράγκα  και συνδεθεί με ηλεκτροφωτισμό επιβαρύνεται ο ίδιος

με το κόστος. 

-  Για  χαλβά,  λουκούμια,  μαντολάτα,  γλυκίσματα  μόνο  παρασκευασμένα,

λουκουμάδες  μόνο παρασκευασμένους, 

- Απέναντι από το παλαιό Δημαρχείου και δίπλα στα βιβλία (2) θέσεις χαλβά , αριστερά και

δεξιά από  1.000,00 Ευρώ έκαστη.

- Η θέση 5Χ στην οδό Τσεβά για χαλβά στο ποσό των 1.000,00 Ευρώ.
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- Η θέση 4Χ στην οδό Τσεβά για χαλβά στο ποσό των 1.000,00 Ευρώ.

- Η θέση 3Χ στην οδό Αντιγόνης για χαλβά στο ποσό των 800,00 Ευρώ.

-  Οι  θέσεις  28Δ,  29Δ  και  30Δ  στην  οδό  Αντιγόνης  εφόσον  διατεθούν  για  χαλβά  ή

λουκουμάδες  παρασκευασμένους,  στο  ποσό  των  800,00  Ευρώ  έκαστη.  Σε  διαφορετική

περίπτωση  θα διατεθούν  με το ποσό των 700,00  Ευρώ.

Για βιβλία

- Απέναντι  από το παλαιό Δημαρχείο (2 ) θέσεις στο ποσό των 900,00 έκαστη. Το ποσό

αφορά μόνο το μίσθωμα.

-  Στο Βόρειο τμήμα του παλαιού Δημαρχείου (2)  θέσεις  που θα εφάπτονται  καθ΄όλο το

μήκος της πλευράς, στο ποσό των 900,00 Ευρώ έκαστη. Το ποσό αφορά μόνο το μίσθωμα.

Το ίδιο θα ισχύει και για την απέναντι θέση και δεν θα είναι παράγκες αλλά πάγκος με

διάσταση 1,5 μέτρο.

Για  κάθε  άλλη  περίπτωση στο  ποσό  των  160,00  ευρώ/τ.μ.  εκτός  από  διάθεση

παρασκευασμένου χαλβά.

Β) Τα περίπτερα που μείνουν αδιάθετα μετά το πέρας της δημοπρασίας της 22-8-2015 θα

διατίθενται μέχρι την 2η ημέρα με το ίδιο μίσθωμα και από την 3η ημέρα και μετά μέχρι τη

λήξη της εμποροπανηγύρεως με ποσοστό έκπτωσης 10% για κάθε ημέρα. 

7) ΕΥΝΟΪΚΟΙ ΟΡΟΙ 

- Οι θέσεις για τους Θηβαίους συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη να υποδειχτούν από

την  επιτροπή.  Να  έχουν  έκπτωση  80% σε  ένα  περίπτερο  και  αν  χρησιμοποιήσουν  και

δεύτερο να χορηγείται με έκπτωση 80%. Στο ποσό να προστίθεται και το κόστος κατασκευής

και ηλεκτροδότησης.

-  Οι  έμποροι  που  θα  καταλαμβάνουν  χώρο  στην  πρόσοψη  του  καταστήματός  τους  θα

καταβάλλουν 40,00 ευρώ / τ.μ. . 

8)ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

Εκτός  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  σύμφωνα  με  το  Νόμο  4264/2015   επιβάλλονται

πρόστιμα από το Δήμο ,  ανάλογα με τη βαρύτητα και  τη συχνότητα της παράβασης, τα

οποία  κυμαίνονται  από  300-5.000  Ευρώ,  τα  οποία  καθορίζονται  στη  σχετική  απόφαση

Δημοτικού Σ/λίου.

Προτείνουμε τα κατωτέρω:

α) Σε κάθε ξύλινο παράπηγμα να εγκατασταθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικοί  λαμπτήρες

μέγιστης συνολικής ισχύος 600W, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της ΤΥΔΘ. Η τοποθέτηση

λαμπτήρων με μέγιστη ισχύ πάνω  από τα επιτρεπόμενα όρια θα επιφέρει πρόστιμο 100,00

Ευρώ. 

β)  Όλοι  οι  έμποροι  να έχουν σε εμφανές σημείο πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 Kg.  Η

παράβαση να επιφέρει πρόστιμο 100,00 ευρώ

γ)  Για  την  αυθαίρετη  κατάληψη  κοινόχρηστου  χώρου  μέσα και  γύρω από  το  χώρο  της

εμποροπανήγυρης  να  καθοριστεί  στο  ποσό  των  1.000,00  Ευρώ  για  κάθε  παράβαση

ημερησίως.
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δ) Για την περίπτωση που η παράγκα μετατραπεί σε διαμπερή και ασκεί εμπόριο επί του

δρόμου κυκλοφορίας οχημάτων ο έμπορος τιμωρείται με πρόστιμο 1.000,00 ευρώ.

ε)  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 .Η

παράβαση της διάταξης θα επιφέρει πρόστιμο  100,00 Ευρώ ημερησίως.

στ)Σε περίπτωση που  θα πωλούνται προϊόντα εκτός από αυτό που έχει ορίσει το συμβούλιο

και δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός και παρασκευάζονται προϊόντα που απαγορεύονται εντός

της εμποροπανήγυρης , θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ την ημέρα.

9)  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η Ετήσια Εμποροπανήγυρης του Δήμου Θηβαίων για το

έτος 2015 η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θηβαίων θα πραγματοποιήσει αυτοψία στον χώρο

πραγματοποίησης  της  εμποροπανήγυρης  στην  οδό  Πινδάρου  και  θα  προχωρήσει  στην

σχεδίαση οριζοντιογραφίας της εμποροπανήγυρης με χάραξη των παραπηγμάτων και των

ράντζων.

Συγκεκριμένα προτείνουμε να κατασκευαστούν ανά τομέα:

ΤΟΜΕΑΣ Α

ΑΡΧΗ ΟΔΟΥ ΘΡΕΨΙΑΔΟΥ

15 ΡΑΝΤΖΑ 3.00mX2.00m

ΤΟΜΕΑΣ Β

ΑΠΟ ΟΔΟ ΚΕΒΗΤΟΣ – ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΕΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

57 ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ 3.00mX3.00m

1 ΠΑΡΑΠΗΓΜΑ 5.00mΧ3.00m

ΤΟΜΕΑΣ Γ

ΑΠΟ ΟΔΟ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΕΩΣ ΟΔΟ ΚΕΒΗΤΟΣ – ΑΓΓΕΛΙΔΗ

27 ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ 3.00mX3.00m

ΤΟΜΕΑΣ Δ

ΑΠΟ ΟΔΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΕΩΣ ΟΔΟ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ

29 ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ 3.00mX3.00m

ΤΟΜΕΑΣ Ε

ΑΠΟ ΟΔΟ ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ ΕΩΣ ΟΔΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ

42 ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ 3.00mX3.00m

ΤΟΜΕΑΣ Ζ

ΑΠΟ ΟΔΟ ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΕΩΣ ΟΔΟ ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ

21 ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ 3.00mX3.00m

ΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ: 4 ΘΕΣΕΙΣ 3.00mX2.00m

ΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΒΑ: 5 ΘΕΣΕΙΣ 3.00mX2.00m

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ 3.00mX3.00m: 176 (ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ 5.00mX3.00m: 1 (ΜΙΑ)
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ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΝΤΖΩΝ 3.00mX2.00m: 15 (ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ)

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 3.00mX2.00m: 4 (ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ)

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΒΑ 3.00mX2.00m: 5 (ΠΕΝΤΕ)

10) ΤΡΟΧΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.  Τα  κινούμενα  επί  της  οδού  Πινδάρου  οχήματα  να  κινούνται  υποχρεωτικά  στην  οδό

Δίρκης με την υφιστάμενη κατεύθυνση. 

2.  Στο τμήμα της οδού Πινδάρου, από Οιδίποδος έως Αντιγόνης,  να υπάρχει  ελεύθερος

χώρος διέλευσης τουλάχιστον 4,00μ. για λόγους αποκλειστικά και μόνο πυρασφάλειας.

3. Να απαγορευτεί η στάθμευση στο ανωτέρω τμήμα της οδού Οιδίποδος.

4. Τα ταξί να εισέρχονται από την Επαμεινώνδου στην οδό Βουρδουμπά και να μπορούν να

σταθμεύουν και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος της οδού αυτής.

5.  Από την οδό Τσεβά μέχρι την οδό Μπέλλου τα οχήματα να κινούνται κανονικά.

6. Όλοι οι κόμβοι με την οδό Πινδάρου να διατηρηθούν μη εκμεταλλεύσιμοι από εμπόρους

σε όλο το πλάτος έκαστου κόμβου για την αποφυγή συνωστισμού πάγκων και οχημάτων.

7. Να απαγορευτεί η στάθμευση στην οδό Πολυνείκους.

8. Για την ασφαλή κίνηση των πεζών να διατηρηθούν χαμηλές ταχύτητες ιδιαίτερα τις ώρες

αιχμής.

9. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να συνοδευτούν από κατάλληλη σήμανση.

11)  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α)  Όποιος  συμμετέχει  στην  εμποροπανήγυρη  συνεπάγεται  ότι  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα

όλους τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση.

β) Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εμποροπανήγυρη μπορούν να

προμηθευτούν εγκαίρως την απόφαση του Δ.Σ.για ενημέρωσή τους από το Δήμο Θηβαίων ή

από την ιστοσελίδα του Δήμου (www  .  dimosthivas  .  gr).

Ο  έλεγχος  της  Εμποροπανήγυρης  θα  γίνεται  από  υπαλλήλους  του  Δήμου  που

ορίζονται με απόφαση Δημάρχου.

 

Εκτός από την εφαρμογή της κανονιστικής απόφασης θα ελέγχουν και τυχόν ζημιές

και φθορές που θα προκύψουν σε κοινόχρηστους χώρους.

 

 Μετά ταύτα ο Αντιδήμαρχος κ. Αν.Χατζησταμάτης αναλύει το εν λόγω θέμα.

Ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  κατά  την  οποία  ο  δημοτικός  σύμβουλος  κ.

Στ.Χαλβατζής είπε το   θέμα της τέλεσης της εμποροπανήγυρης έπρεπε να είχε συζητηθεί

πριν από καιρό και όχι τώρα και δήλωσε ότι ως προς την προτεινόμενη  θέση τέλεσης θα

ψηφίσει λευκό. Πρότεινε επίσης για τους Θηβαίους καταστηματάρχες να υπάρχει μηδενική

συμμετοχή σ’αυτό.

Με την τοποθέτηση του κ. Στ.Χαλβατζή ως προς το χρόνο της λήψης απόφασης για

την διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης συμφωνεί και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ι.Κόρδατζης.

http://www.dimosthivas.gr/
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Επίσης ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αντ.Τουλουμάκος ανέφερε ότι είναι προφανές ότι

για φέτος δεν υπήρχε σχεδιασμός ως προς την τέλεση της εμποροπανήγυρης και τόνισε ότι

θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει ο Δήμος στη σύνταξη μιας μελέτης ολοκληρωμένης για το

μέλλον.

Ο  δημοτικός  σύμβουλος  κ.  Γ.Κατσέλης  τάχθηκε  υπέρ  της  τέλεσης  της

εμποροπανήγυρης στην οδό Πινδάρου και τόνισε σε περίπτωση μεταφοράς θα πρέπει να

δημιουργηθεί  ένας  καλά  σχεδιασμένος  Εκθεσιακός  χώρος  για  τέτοιου  είδους

δραστηριότητες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του  τις  διατάξεις : 

 των άρθρων 65 ,67 & 73 του Ν.3852/2010,

 του άρθρου 79 του Ν.3463/06 

 τις διατάξεις του Ν.2323/95 

 την υπ’ αριθ. 46/2015 απόφαση της Δημοτ.Κοιν. Θήβας 

 την 75/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και όλα τα έγγραφα και τις

αποφάσεις που προαναφέρθηκαν 

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

Α1 )  Η εμποροπανήγυρη στην πόλη της Θήβας να διεξαχθεί από  23 μέχρι 29/8/2015

στην οδό  Πινδάρου ξεκινώντας  από  την  οδό  Σκουρτανιώτου και  καταλήγοντας  στην  οδό

Μπέλλου σύμφωνα με το  τοπογραφικό διάγραμμα της Τ.Υ.Δ.Θ. 

Ως  προς  τον  τόπο  διεξαγωγής  της  εμποροπανήγυρης  μειοψήφησαν  οι  δημοτικοί

σύμβουλοι κ.κ.   Στ.Χαλβατζής, Κ.Βενιζέλος, Θ.Κιούσης και Π.Μέξης οι  οποίοι ψήφισαν

λευκό.

Η διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που

ορίζονται  παρακάτω  : 

 

2) ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.1 του Ν. 4264( φεκ 118΄Α/15-5-2014), για τη συμμετοχή σε

εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών,

σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο,

σε πασχαλινές και σε χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια.

Η  ισχύς  των  αδειών αυτών  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  για  τις  εμποροπανηγύρεις  των

θρησκευτικών ή επετειακών εορτών τις πέντε (5)  συναπτές ημέρες,  για τις παραδοσιακές

εμποροπανηγύρεις  και  ζωοπανηγύρεις  που  τελούνται  μία  φορά  το  χρόνο  τις  επτά
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(7)συναπτές ημέρες, για τις πασχαλινές αγορές τις δέκα (10) συναπτές ημέρες και για τις

χριστουγεννιάτικες  αγορές  τις  δεκαπέντε  (15)  συναπτές  ημέρες.  Η  άδεια  χορηγείτε  με

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο αποφαίνεται και για τη διάρκεια ισχύος της

εντός των ορίων του προηγούμενου εδαφίου. Οι άδειες έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της

δραστηριότητας για την οποία εκδόθηκαν. 

Οι άδειες συμμετοχής 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 υπαίθριου(στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου και

ε) σε λοιπούς εμπόρους, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και

πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας .

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με δημόσια κλήρωση. 

Δημόσια κλήρωση διενεργείται και για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθεί ο κάθε

αδειοδοτούμενος, κατά τα ανωτέρω.

Στη συνέχεια οι άδειες συμμετοχής εκδίδονται με απόφαση του αρμόδιου κατά τόπο

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο και θέση.

Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά και η

παραχώρηση, κατά χρήση, των αδειών της παραγράφου αυτής, καθώς και η άσκηση των

δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τον/τη σύζυγο

και  τα τέκνα των κατόχων των αδειών,  υπό τον όρο ότι  αυτοί  δεν  κατέχουν άλλη άδεια

άσκησης υπαίθριου εμπορίου.

Το  Δημόσιο,  δήμοι  ή  κοινότητες  και  εκκλησιαστικές  αρχές  δεν  επιτρέπεται  να

εκμισθώνουν ή παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία των

προαναφερόμενων  αγορών  σε  πρόσωπα  που  δεν  κατέχουν  άδεια  κατά  την  παρούσα

παράγραφο.

Με  απόφαση του  κατά  περίπτωση  αρμόδιου  νομαρχιακού,  δημοτικού  ή  κοινοτικού

συμβουλίου  καθορίζονται  τα  είδη  που επιτρέπεται  να πωλούνται  στις  εμποροπανηγύρεις

θρησκευτικές ή επετειακές. 

3) ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Η διάθεση των θέσεων θα γίνει με δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του

άρθρου 16 του Ν. 3769/09 όπως τροποποιήθηκε με την Κ1-164/20119(ΦΕΚ 275 Β ) και

ισχύει .

Α. Ο καθένας  από τους  δικαιούχους μπορεί  να δηλώσει,  κατόπιν  αιτήσεώς του,  τον

ακριβή αριθμό των θέσεων που επιθυμεί. 

Β. Η συμμετοχή στην κλήρωση για την κατοχύρωση χώρου θα γίνεται με: 
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1. Κατάθεση  σχετικής  αίτησης  –  Υ.Δήλωσης(  δελτίου  συμμετοχής-  έντυπο  

Υπηρεσίας) που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία: 

o Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος

o Όνομα Πατρός 

o Α.Δ. Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με

την  αντίστοιχη  άδεια  παραμονής  σε  ισχύ  και  ανεξάρτητη  οικονομική

δραστηριότητα

o Διεύθυνση κατοικίας 

o ΑΦΜ και ΔΟΥ

o Διεύθυνση της ασκούμενης δραστηριότητας

o Ακριβή θέση του χώρου

o Τα προς πώληση είδη

2. Απόδειξη Ταμειακής μηχανής έτους 2015

3. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥπου να εμφανίζονται 

οι επαγγελματικές δραστηριότητες, ή επανεκτύπωση δραστηριότητας από το  

ΤΑΧΙSNET. 

4. Βεβαίωση μη οφειλής (Δημοτική Ενημερότητα) του Δήμου( άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.).

5. Βεβαίωση εγγραφής ασφαλιστικού φορέα.

6. Φωτοαντίγραφο Άδειας άσκησης επαγγέλματος.

7. Πιστοποιητικό υγείας και υπεύθυνη Δήλωση υγειονομικώς και αγορονομικώς 

υπεύθυνου για όσους πωλούν είδη τροφίμων

4) ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΗ

Α. Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται είναι:

 Τεχνητά & αποξηραμένα Ανθή Φυτά-βότανα

 Ασημικά και FauxBijou (Φο Μπιζού)

 Βιβλία 

 Είδη Αυτοκινήτου

 Βιομηχανικά είδη-Εργαλεία -είδη κήπου 

 Είδη Λαϊκής Τέχνης- κουδούνια

 Είδη Δώρων

 Είδη Οικιακής Χρήσης –Υαλικά & Είδη Μπάνιου

 Καλλυντικά

 Λευκά είδη

 Εκκλησιαστικά Είδη 

 Αξεσουάρ Μικρών Ζώων & Ιχθύων

 Είδη Ένδυσης–Υπόδησης

 Αξεσουάρ Ένδυσης

 Παιδικά παιχνίδια

 Ηλεκτρονικά 
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 Παραδοσιακά  γλυκά  –  προϊόντα  που  δεν  θα  παρασκευάζονται  στο  χώρο της

εμποροπανήγυρης (  χαλβάς  και  παρασκευασμένοι  λουκουμάδες  σε  συσκευασία

μιας χρήσεως)

  5) Όσον αφορά τα   ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ

Έχοντας   υπόψη την  εμπορικότητα  του  σημείου  καθώς  και  την  κατανάλωση  ρεύματος,

προτείνουμε να καθοριστούν τα τέλη ως κατωτέρω :

Α) Για τα περίπτερα (παράγκες) :

- Από την οδό Σκουρτανιώτη μέχρι Οιδίποδος  ποσό 700,00 ευρώ εκτός από την θέση

1Ζ ποσό 800,00 Ευρώ. 

- Από την οδό Οιδίποδος μέχρι Αντιγόνης ποσό 800,00 ευρώ.

- Από την οδό Αντιγόνης μέχρι Βουρδουμπά ποσό 700,00 ευρώ.

- Από την οδό Βουρδουμπά μέχρι Κέβητος ποσό 700,00 ευρώ.

- Από την οδό Κέβητος μέχρι τον ναό Αγ. Γεωργίου ποσό 700,00 ευρώ, εκτός από την

πεντάμετρη 900,00 ευρώ

- Στα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνεται  το  μίσθωμα, το  κόστος κατασκευής και  το

κόστος ηλεκτροφωτισμού των παραγκών.

Για  τα  ράντζα  οι  θέσεις  Ρ12,Ρ13,Ρ14  και  Ρ15  450  ευρώ και  οι  υπόλοιπες  (για

κουδούνια) 300 ευρώ .

Το  ανωτέρω ποσό  αφορά μόνο  το  μίσθωμα.  Σε  περίπτωση  που  κάποιος  έμπορος

μετασκευάσει το ράντζο σε παράγκα  και συνδεθεί με ηλεκτροφωτισμό επιβαρύνεται ο ίδιος

με το κόστος. 

- Για  χαλβά,  λουκούμια,  μαντολάτα,  γλυκίσματα  μόνο  παρασκευασμένα,

λουκουμάδες  μόνο παρασκευασμένους, 

- Απέναντι  από  το  παλαιό  Δημαρχείου  και  δίπλα  στα  βιβλία  (2)  θέσεις  χαλβά  ,

αριστερά και δεξιά από  1.000,00 Ευρώ έκαστη.

- Η θέση 5Χ στην οδό Τσεβά για χαλβά στο ποσό των 1.000,00 Ευρώ.

- Η θέση 4Χ στην οδό Τσεβά για χαλβά στο ποσό των 1.000,00 Ευρώ.

- Η θέση 3Χ στην οδό Αντιγόνης για χαλβά στο ποσό των 800,00 Ευρώ.

- Οι  θέσεις  28Δ,  29Δ  και  30Δ  στην  οδό  Αντιγόνης  εφόσον  διατεθούν  για  χαλβά  ή

λουκουμάδες  παρασκευασμένους,  στο  ποσό  των  800,00  Ευρώ  έκαστη.  Σε  διαφορετική

περίπτωση  θα διατεθούν  με το ποσό των 700,00  Ευρώ.

Για βιβλία

- Απέναντι από το παλαιό Δημαρχείο (2 ) θέσεις στο ποσό των 900,00 έκαστη. Το ποσό

αφορά μόνο το μίσθωμα.

- Στο Βόρειο τμήμα του παλαιού Δημαρχείου (2) θέσεις που θα εφάπτονται καθ΄όλο το

μήκος της πλευράς, στο ποσό των 900,00 Ευρώ έκαστη. Το ποσό αφορά μόνο το μίσθωμα.
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Το ίδιο θα ισχύει και για την απέναντι θέση και δεν θα είναι παράγκες αλλά πάγκος

με διάσταση 1,5 μέτρο.

Για  κάθε  άλλη  περίπτωση στο  ποσό  των  160,00  ευρώ/τ.μ.  εκτός  από  διάθεση

παρασκευασμένου χαλβά.

Β) Τα περίπτερα που μείνουν αδιάθετα μετά το πέρας της δημοπρασίας της 22-8-2015 θα

διατίθενται μέχρι την 2η ημέρα με το ίδιο μίσθωμα και από την 3η ημέρα και μετά μέχρι τη

λήξη της εμποροπανηγύρεως με ποσοστό έκπτωσης 10% για κάθε ημέρα. 

6)          ΕΥΝΟΪΚΟΙ ΟΡΟΙ 

- Οι θέσεις για τους Θηβαίους συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη να υποδειχτούν από

την  επιτροπή.  Να  έχουν  έκπτωση  80% σε  ένα  περίπτερο  και  αν  χρησιμοποιήσουν  και

δεύτερο να χορηγείται με έκπτωση 80%. Στο ποσό να προστίθεται και το κόστος κατασκευής

και ηλεκτροδότησης.

-  Οι  έμποροι  που  θα  καταλαμβάνουν  χώρο  στην  πρόσοψη  του  καταστήματός  τους  θα

καταβάλλουν 40,00 ευρώ / τ.μ. 

7)          ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

Εκτός  από  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  σύμφωνα  με  το  Νόμο  4264/2015   επιβάλλονται

πρόστιμα από το Δήμο ,  ανάλογα με τη βαρύτητα και  τη συχνότητα της παράβασης, τα

οποία  κυμαίνονται  από  300-5.000  Ευρώ,  τα  οποία  καθορίζονται  στη  σχετική  απόφαση

Δημοτικού Σ/λίου.

Προτείνουμε τα κατωτέρω:

α) Σε  κάθε  ξύλινο  παράπηγμα  να  εγκατασταθούν  αποκλειστικά  ηλεκτρονικοί

λαμπτήρες μέγιστης συνολικής ισχύος 600W, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της ΤΥΔΘ. Η

τοποθέτηση  λαμπτήρων  με  μέγιστη  ισχύ  πάνω  από  τα  επιτρεπόμενα  όρια  θα  επιφέρει

πρόστιμο 100,00 Ευρώ. 

β)  Όλοι οι έμποροι να έχουν σε εμφανές σημείο πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 Kg. Η

παράβαση να επιφέρει πρόστιμο 100,00 ευρώ

γ) Για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου μέσα και γύρω από το χώρο της

εμποροπανήγυρης  να  καθοριστεί  στο  ποσό  των  1.000,00  Ευρώ  για  κάθε  παράβαση

ημερησίως.

δ) Για την περίπτωση που η παράγκα μετατραπεί σε διαμπερή και ασκεί εμπόριο επί

του δρόμου κυκλοφορίας οχημάτων ο έμπορος τιμωρείται με πρόστιμο 1.000,00 ευρώ.

ε) 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 .Η

παράβαση της διάταξης θα επιφέρει πρόστιμο  100,00 Ευρώ ημερησίως.
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στ)Σε περίπτωση που  θα πωλούνται προϊόντα εκτός από αυτό που έχει ορίσει το συμβούλιο

και δεν εφαρμόζεται ο κανονισμός και παρασκευάζονται προϊόντα που απαγορεύονται εντός

της εμποροπανήγυρης , θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ την ημέρα.

8)  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η Ετήσια Εμποροπανήγυρης του Δήμου Θηβαίων για το

έτος 2015 η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θηβαίων θα πραγματοποιήσει αυτοψία στον χώρο

πραγματοποίησης  της  εμποροπανήγυρης  στην  οδό  Πινδάρου  και  θα  προχωρήσει  στην

σχεδίαση οριζοντιογραφίας της εμποροπανήγυρης με χάραξη των παραπηγμάτων και των

ράντζων.

Συγκεκριμένα προτείνουμε να κατασκευαστούν ανά τομέα:

ΤΟΜΕΑΣ Α

ΑΡΧΗ ΟΔΟΥ ΘΡΕΨΙΑΔΟΥ

15 ΡΑΝΤΖΑ 3.00mX2.00m

ΤΟΜΕΑΣ Β

ΑΠΟ ΟΔΟ ΚΕΒΗΤΟΣ – ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΕΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

57 ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ 3.00mX3.00m

1 ΠΑΡΑΠΗΓΜΑ 5.00mΧ3.00m

ΤΟΜΕΑΣ Γ

ΑΠΟ ΟΔΟ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΕΩΣ ΟΔΟ ΚΕΒΗΤΟΣ – ΑΓΓΕΛΙΔΗ

27 ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ 3.00mX3.00m

ΤΟΜΕΑΣ Δ

ΑΠΟ ΟΔΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΕΩΣ ΟΔΟ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ

29 ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ 3.00mX3.00m

ΤΟΜΕΑΣ Ε

ΑΠΟ ΟΔΟ ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ ΕΩΣ ΟΔΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ

42 ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ 3.00mX3.00m

ΤΟΜΕΑΣ Ζ

ΑΠΟ ΟΔΟ ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΕΩΣ ΟΔΟ ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ

21 ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ 3.00mX3.00m

ΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ: 4 ΘΕΣΕΙΣ 3.00mX2.00m

ΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΒΑ: 5 ΘΕΣΕΙΣ 3.00mX2.00m

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ 3.00mX3.00m: 176 (ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ 5.00mX3.00m: 1 (ΜΙΑ)

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΝΤΖΩΝ 3.00mX2.00m: 15 (ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ)

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 3.00mX2.00m: 4 (ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ)

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΒΑ 3.00mX2.00m: 5 (ΠΕΝΤΕ)
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9)  ΤΡΟΧΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Τα κινούμενα επί της οδού Πινδάρου οχήματα να κινούνται υποχρεωτικά στην οδό

Δίρκης με την υφιστάμενη κατεύθυνση. 

2. Στο τμήμα της οδού Πινδάρου, από Οιδίποδος έως Αντιγόνης, να υπάρχει ελεύθερος

χώρος διέλευσης τουλάχιστον 4,00μ. για λόγους αποκλειστικά και μόνο πυρασφάλειας.

3. Να απαγορευτεί η στάθμευση στο ανωτέρω τμήμα της οδού Οιδίποδος.

4. Τα ταξί να εισέρχονται από την Επαμεινώνδου στην οδό Βουρδουμπά και να μπορούν

να σταθμεύουν και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος της οδού αυτής.

5.  Από την οδό Τσεβά μέχρι την οδό Μπέλλου τα οχήματα να κινούνται κανονικά.

6. Όλοι  οι  κόμβοι  με  την  οδό  Πινδάρου  να  διατηρηθούν  μη  εκμεταλλεύσιμοι  από

εμπόρους σε όλο το πλάτος έκαστου κόμβου για την αποφυγή συνωστισμού πάγκων και

οχημάτων.

7. Να απαγορευτεί η στάθμευση στην οδό Πολυνείκους.

8. Για την ασφαλή κίνηση των πεζών να διατηρηθούν χαμηλές ταχύτητες ιδιαίτερα τις

ώρες αιχμής.

9. Οι  προτεινόμενες  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  να  συνοδευτούν  από  κατάλληλη

σήμανση.

10)  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α) Όποιος συμμετέχει στην εμποροπανήγυρη συνεπάγεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα

όλους τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση.

β) Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εμποροπανήγυρη μπορούν

να προμηθευτούν εγκαίρως την απόφαση του Δ.Σ.για ενημέρωσή τους από το Δήμο Θηβαίων

ή από την ιστοσελίδα του Δήμου (www  .  dimosthivas  .  gr).

Ο έλεγχος  της  Εμποροπανήγυρης θα  γίνει  από υπαλλήλους του  Δήμου που  θα

οριστούν  με απόφαση Δημάρχου.

Εκτός από την εφαρμογή της κανονιστικής απόφασης θα ελέγχουν και τυχόν ζημιές

και φθορές που θα προκύψουν σε κοινόχρηστους χώρους.

Οι όροι της διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης έγιναν  ομόφωνα αποδεκτή από το

Σώμα, εκτός από τον όρο υπ’ αριθ. 6 (Ευνοϊκές ρυθμίσεις για Θηβαίους εμπόρους) ως προς

τον οποίο οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Στ.Χαλβατζής, Κ.Βενιζέλος, Θ.Κιούσης και Π.Μέξης

πρότειναν και ψήφισαν οι Θηβαίοι έμποροι να   μην καταβάλλουν  Τέλος.

Β) Μετά την έγκριση του Κανονισμού της Εμποροπανήγυρης   ο κ. Πρόεδρος έδωσε το

λόγο στον Αντιδήμαρχο Θηβαίων κ. Αν.Χατζησταμάτη, ο οποίος πρότεινε τους δημοτικούς

υπαλλήλους κ.κ. Ι.Καγιούλη, Κ.Κουμπαράκη και Ευαγ.Παναγιώτου, οι οποίοι θα έχουν την

αρμοδιότητα του ελέγχου λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης. 

http://www.dimosthivas.gr/
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  ΑΠΟΦΑΣΗ 253/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

  Επίσης ο κ.  Πρόεδρος, τόνισε ότι θα πρέπει να οριστούν τα μέλη της Επιτροπής η

οποία θα είναι 5μελής, ενώπιον της οποίας  θα διενεργηθεί η  κλήρωση για την τοποθέτηση

του κάθε εμπόρου που θα συμμετέχει στην εμποροπανήγυρη,  σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθ. 65 του Ν. 3852/2010, στις 22 Αυγούστου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο Θήβας.

 

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  προτάθηκαν  από  την  πλειοψηφία  οι  κ.κ.  :  1)  Σπ.Κίτσος,

Αντιδήμαρχος  Θηβαίων,  ως  Πρόεδρο  της  Επιτροπής,  2)  Αν.Χατζησταμάτης  ,  3)

Κ.Τυρινόπουλος, και από την μειοψηφία οι κ.κ. 4) Κ.Βενιζέλος και 5) Π.Μέξης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  αντίστοιχα  :  1)  Δ.Γιαννίκας,  2)  Β.Κατσάρας,  3)

Δ.Τούτουζας, 4) Γρ.Παπαβασιλείου και 5) Θ.Κιούσης.

 

Η πρόταση ως προς τη σύνθεση των ως άνω Επιτροπών γίνεται ομόφωνα αποδεκτή

από το Σώμα.

 Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 253/2015.

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
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