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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
της 16ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 255/2018
ΘΕΜΑ :
«Έγκριση του κανονισμού διενέργειας της εμποροπανήγυρης στη
Δημοτ.Κοιν.Θήβας για το έτος 2018.»

Στη Θήβα, σήμερα στις 30 του μηνός IOYΛIOY του έτους 2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ
και ώρα 19:30 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. : 14027/26-7-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του κ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κατά τα διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
Α’ 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Πριν από την έναρξη τα συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι επί σύνολο
33 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες κατά την έναρξη τα συνεδρίασης 17 Δημοτικοί
Σύμβουλοι και ονομαστικά οι :
Α/
Α
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αθ.Κοκοντίνης (Πρόεδρος)
Δ.Γιαννίκας
Σ.Δρένιος
Αν.Καμούτσης
Σπ.Κίτσος
Ι.Κοντού
Αλ.Στάικος
Δ.Τούτουζας
Π.Τσαραμπάρης
Αν.Χατζησταμάτης
Στ.Χαλβατζής
Θ.Κιούσης
Ελ.Αναδιώτου
Ηλ.Τραμπάκουλος
Β.Σωτήρχος
Γ.Κατσέλης
Αθ.Σκούμας

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Γ.Γεωργακόπουλος
Β.Κατσάρας
Δ.Κουτσοδήμος
Γ.Μητσάκης
Ι.Παπαδημητρίου
Γ.Σκαλής
Γ.Τζουμανέκας
Χαρ.Τσίτρας
Κ.Tυρηνόπουλος
Κ.Χαρέμης
Κ.Bενιζέλος
Π.Μέξης
Κων.Τριάντη
Αντ.Τουλουμάκος
Π.Παπαναστασίου
Γρ.Παπαβασιλείου

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ &
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Δωρ.Προκοπίου-Δ.Κ. Θήβας
Χρ.Κοκοντίνης-Τ.Κ. Αμπελοχωρίου

Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Νικολάου Σπυρίδων, προσκλήθηκε και προσήλθε πριν την
συζήτηση του εν λόγω θέματος.
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Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος κ. Τσούγκα Δήμητρα για την
τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ/λίου.
Για τη συζήτηση του παρόντος θέματος παρευρίσκεται και ο αρμόδιος Πολ.Μηχ/κός του
Δήμου κ. Παν Βαρσάμης.
Πριν την έναρξη της συζήτησης

των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως προσήλθαν οι

δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Χαρ.Τσίτρας, Δ.Κουτσοδήμος, Γ.Τζουμανέκας, Κ.Τυρηνόπουλος,
Β.Κατσάρας, Γ.Μητσάκης, Κ.Βενιζέλος και Π.Μέξης. Κατά τη συζήτηση του παρόντος 1 ου
θέματος ημερ. διατάξεως προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ι.Παπαδημητρίου.
Ο Πρόεδρος όσον αφορά το 1ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως, δίνει το λόγο στον αρμόδιο
Αντιδήμαρχο Θηβαίων κ. Αν.Χατζησταμάτη, οποίος αναφέρθηκε στην υπ΄αριθ. 47/2018
ομόφωνη απόφαση της

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την οργάνωση και διεξαγωγή της

εμποροπανήγυρης της Δ.Κ. Θήβας για το 2018, μετά την υπ’ αριθ. 240/2018 Α.Δ.Σ. και στην
υπ΄αριθ. 229/2018 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του Δήμου για τον καθορισμό των τελών
χρήσης των χώρων της εμποροπανήγυρης, η οποία με την υπ΄αριθ. 169/2018 Α.Δ.Σ.
αποφασίστηκε να διεξαχθεί στην περιοχή των Αγ. Θεοδώρων κατά μήκος του ρέματος Αγ. Ιωάννη
και επί των προβλεπομένων από το σχέδιο κοινόχρηστων χώρων των Ο.Τ. 563 και 567, όπως
ειδικότερα αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση.
Με την ως άνω απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (αριθ. 47/2018) αποφασίστηκε
κατά πλειοψηφία και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα ακόλουθα :
1)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

Η εμποροπανήγυρη θα διεξαχθεί από 23 μέχρι 29/8/2018.
2)

ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ.1 του Ν. 4497( ΦΕΚ 171΄Α/13-11-2018), 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 άδεια χορηγείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο αποφαίνεται και για
τη διάρκεια ισχύος της σύμφωνα με όσα ορίζονται στο

άρθρο 1 του κανονισμού της

Εμποροπανήγυρης.

Οι άδειες συμμετοχής χορηγούνται βάσει του Ν.4497/2017 και της Εγκυκλίου 1/2018 ως εξής :
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Δικαιούμενοι συμμετοχής

α) Πωλητές που διαθέτουν όλα τα
νόμιμα φορολογικά παραστατικά και
δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών,
πλανοδίου ή στάσιμου εμπορίου,
εφόσον
διαθέτουν
βεβαίωση
δραστηριοποίησης
υπαίθριου
εμπορίου ετήσιας διάρκειας.
Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος
μόνιμης
κατοικίας
των
ενδιαφερομένων πωλητών (άρθρο 38
παρ.3)

Συμμετέχουν σε
ποσοστό %

70,00%

Υποβολή αίτησης για
έγκριση συμμετοχής

Στο δήμο

β)
Κάτοχοι
αδειών
για
συγκεκριμένες
κυριακάτικες
αγορές που εκδόθηκαν με βάση
προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο .
(άρθρο 38, παρ.4)
Πωλητές
βιομηχανικών
ειδών
αδειούχοι λαϊκών αγορών και
κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών
αγορών
με
αντικείμενο
εκμετάλλευσης άνθη, φυτά
και
μεταποιημένα προϊόντα.(άρθρο 38,
παρ. 4)

20,00%

Αδειούχοι πλανοδίου ή στάσιμου
εμπορίου με αντικείμενο πώλησης
από τα επιτρεπόμενα στις αγορές
του άρθρου 38.

10,00%

Αδειούχοι του άρθρου 45(άρθρο 38,
παρ..4)

Επιπλέον αριθμός θέσεων
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Επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε
κατάσταση πτώχευσης

Επιπλέον αριθμός θέσεων

Για τη συμμετοχή απαιτείται έγκριση συμμετοχής που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση
του δήμου σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς.
Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης
που αφορά η πρόσκληση.
Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. Σε περίπτωση μη
ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών
αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.
Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια
υπηρεσία αίτηση συνοδευόμενη με την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει η οποία θα πρέπει
να έχει ανανεωθεί ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας καθώς και το βιβλιάριο
υγείας εάν πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
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 Δημοτικού 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.
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
και η εγκατάσταση από 22 Αυγούστου και μετά.
Α.

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

αριθμό των θέσεων που επιθυμεί.
Β.
1.

Η συμμετοχή στην κλήρωση για την κατοχύρωση χώρου θα γίνεται με:
Κατάθεση σχετικής αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης( δελτίου συμμετοχής- έντυπο Υπηρεσίας)

που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία:
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Όνομα Πατρός



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

αντίστοιχη

2.



άδεια παραμονής σε ισχύ και ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα



Διεύθυνση κατοικίας



ΑΦΜ και ΔΟΥ



Διεύθυνση της ασκούμενης δραστηριότητας



Ακριβή θέση του χώρου



Τα προς πώληση είδη

Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας (Ν. 4497/2017)

ως απαραίτητη προϋπόθεση
3.

Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ που 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 μη οφειλής ασφαλιστικού φορέα.

6.

Φορολογική ενημερότητα

7.

Φωτοαντίγραφο Άδειας άσκησης επαγγέλματος, θεωρημένη.

8.

Πιστοποιητικό υγείας και υπεύθυνη Δήλωση υγειονομικώς και αγορονομικώς υπεύθυνου για

όσους πωλούν είδη τροφίμων
9.

Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας(Ν. 4497/2017)

10.

Απόδειξη Ταμειακής μηχανής έτους 2018.

4) ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΗ
Α. Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται είναι:
•

Τεχνητά & αποξηραμένα Ανθή Φυτά-βότανα

•

Ασημικά και 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
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•

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)
Τα πωλούμενα είδη θα πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεση να γίνεται
βάσει των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προιόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ)
5)

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
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. Το Δημοτικό Σ/λιο στην σχετική απόφασή του καθορίζει το πρόστιμο για την
παράβαση της διάταξης αυτής.

6)

ΕΥΝΟΪΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι Θηβαίοι συμμετέχοντες να έχουν έκπτωση 60% για δύο παράγκες.
7)

ΠΡΟΣΤΙΜΑ (υπ΄αριθ.229/2018 απόφ. Οικ. Επιτροπής)
Εκτός από τις ισχύουσες διατάξεις, σύμφωνα με το Νόμο 4264/2014 επιβάλλονται πρόστιμα

από το Δήμο , ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης τα οποία καθορίζονται
στη σχετική απόφαση Δημοτικού Σ/λίου. Ειδικότερα:
α)

Σε κάθε εμπορικό περίπτερο

θα εγκατασταθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικοί

λαμπτήρες

μέγιστης συνολικής ισχύος 500W, 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 θα έχουν σε εμφανές σημείο πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 Kg. Η

παράβαση θα επιφέρει πρόστιμο 100,00 ευρώ
γ)

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

εμποροπανήγυρης θα επιβάλλεται πρόστιμο 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 θα επιβάλλεται 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 200,00 Ευρώ ημερησίως και ανάκληση άδειας.
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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.
Οι θέσεις είναι προσωποπαγείς και όπου διαπιστωθεί ότι έχει δοθεί σε άλλον παράγκα θα επιβληθεί
πρόστιμο 1.000 ευρώ την ημέρα.
8)

ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ(υπ΄αριθ.229/2018 απόφ. Οικ. Επιτροπής)

Τα επιβαλλόμενα τέλη χρήσης καθορίζονται ως κατωτέρω:
Όλα τα εμπορικά περίπτερα 750 ευρώ
Οι τιμές των θέσεων για βιβλία εντός του παζαριού θα είναι 2 θέσεις προς 750 ευρώ η κάθε μία.
Για χαλβά και λουκουμάδες, μόνο παρασκευασμένους, από δύο θέσεις στις εισόδους του παζαριού
προς 1.300 ευρώ η κάθε μία.
Τα μεσαία διαμπερή περίπτερα 1.000 ευρώ.
Οι θέσεις για τα κουδούνια 550 ευρώ.

9)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΩΝ
Συνολικά πρόκειται θα κατασκευαστούν διακόσια είκοσι δυο (222) εμπορικά περίπτερα

διαφόρων διαστάσεων και συγκεκριμένα: α) διακόσια δυο (202) εμπορικά περίπτερα διαστάσεως σε
κάτοψη 3.00mX3.00m και επιφάνειας σε κάτοψη 9.00m2, β) δεκατέσσερα (14) εμπορικά
περίπτερα διαστάσεως σε κάτοψη 2.00mX4.50m και επιφάνειας σε κάτοψη 9.00m 2, γ) έξι (6)
εμπορικά περίπτερα διαστάσεως σε κάτοψη 2.50mX3.50m και επιφάνειας σε κάτοψη 8.75m 2.
Τα περίπτερα θα κατανεμηθούν σε πέντε (5) τμήματα όπως αυτά προβλέπονται αναλυτικά
στην από 19-7-2018 Τεχνική έκθεση της Δ/νης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων και
φαίνονται στο από Ιούλιο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Θηβαίων.
Η κατασκευή των εμπορικών περιπτέρων θα είναι

από δομή αλουμινίου και τέντες.

Εσωτερικά θα τοποθετηθούν αεροτουρμπίνες για εξαερισμό. Θα τοποθετηθεί μοκέτα στο δάπεδο
και φωτισμός στους εξωτερικούς χώρους προκειμένου να φωτίζεται καλύτερα η γύρω περιοχή, όπως
όλα τα παραπάνω προβλέπονται στην προαναφερόμενη τεχνική έκθεση.
Εξάλλου οι υπηρεσίες όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που απαιτούνται για
την ορθή λειτουργία της Εμποροπανήγυρης θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την Τεχνική
έκθεση που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του δήμου Θηβαίων.
Για την εξυπηρέτηση των χρηστών των εμπορικών περιπτέρων και των επισκεπτών θα
τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες και ντουζιέρες πλησίον της Εμποροπανήγυρης.
10) ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
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Για την επιλογή των εμπόρων που θα συμμετάσχουν στην Εμποροπανήγυρη και για την
θέση την οποία θα τοποθετηθεί ο κάθε αδειοδοτούμενος έμπορος θα διενεργηθεί δημόσια
κλήρωση. Η κλήρωση θα διενεργηθεί ενώπιον πενταμελούς επιτροπής που θα ορισθεί με την
απόφαση έγκρισης του κανονισμο9ύ από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 10 Αυγούστου. Τα τυχόν αδιάθετα εμπορικά περίπτερα θα
διατεθούν στις 13-14 Αυγούστου από την προαναφερόμενη επιτροπή.
11) ΤΡΟΧΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΣ
Για την εύρυθμη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης θα γίνουν κατά τη διάρκεια αυτής οι
ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις :
1.

Στην οδό Γρ. Λαμπράκη θα διατηρηθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στις δύο κατευθύνσεις,

αλλά στα οχήματα που κινούνται βορειοδυτικά της οδού Γρ, Λαμπράκη, στη συμβολή με την οδό
Οπλαρχηγού Βόγκλη να τοποθετηθεί σήμανση για υποχρεωτική στρέφουσα κίνηση ήτοι προς
κάθοδο της Οπλαρχηγού Βόγκλη. Επίσης στο τμήμα της Γρ. Λαμπράκη από την οδό Οπλαρχηγού
Βόγκλη έως την οδό Ανδριανού να απαγορευθεί η στάση και η στάθμευση.
2.

Στην οδό Γ. Ρούκη (προέκταση της οδού Κεραμιδιάρη) από το ύψος της Γρ. Λαμπράκη έως τη

συμβολή της με την Οπλαρχηγού Βόγκλη θα απαγορευθεί η κίνηση των οχημάτων πλην των
μονίμων κατοίκων, οι οποίοι θα κινούνται αποκλειστικά με κατεύθυνση από νότια προς βόρεια.
Επίσης στη εν λόγω οδό να απαγορευθεί η στάση και η στάθμευση και να τοποθετηθεί σήμανση για
περιορισμό της ταχύτητας κίνησης 20 km/h, δεδομένου ότι εκτός των οχημάτων των μόνιμων
κατοίκων προβλέπεται και η παράλληλη κίνηση πεζών που θα προσεγγίζουν ή θα απομακρύνονται
από την εμποροπανύγηρη.
3.

Η οδός Δήμητρας θα μονοδρομηθεί με κατεύθυνση από βόρεια προς νότια και να

απαγορευθεί η στάση και η στάθμευση. Η εν λόγω οδός (σε συνδυασμό με την οδό Περσεφόνης) θα
εξασφαλίσει και την πρόσβαση στα καταστήματα που βρίσκονται νότια του οίκου τελετών
Παπαδάκη.
4.

Στην οδό Οπλαρχηγού Βόγκλη θα τοποθετηθεί σήμανση για απαγόρευση της στάσης και της

στάθμευσης από το ύψος της οδού Κατσίνα και νότια.
5.

Η οδός Ανδριανού θα μονοδρομηθεί από την οδό Αριστοτέλη έως τη Γρ. Λαμπράκη με

κατεύθυνση κίνησης από βόρεια προς νότια.
6.

Η οδός Περσεφόνης θα μονοδρομηθεί με κατεύθυνση από ανατολή προς δύση και θα

απαγορευθεί η στάση και η στάθμευση. Η εν λόγω οδός (σε συνδυασμό με την οδό Ανδριανού ή την
οδό Δήμητρας) θα εξασφαλίσει και την πρόσβαση στα καταστήματα που βρίσκονται νότια του οίκου
τελετών Παπαδάκη.
7.

Προτείνεται η στάθμευση οχημάτων στις οδούς γύρω από την εμποροπανήγυρη καθώς και στα

τμήματα των οδών που δεν προτείνονται παραπάνω προς απαγόρευση στάσης και στάθμευσης.
Επιπλέον προτείνεται η στάθμευση στην περιοχή των Καστελίων και όπου επιτρέπεται επί των οδών
Δαγλαρίδη και Βάρναλη.
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Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να συνοδευτούν από κατάλληλη σήμανση.
12) ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για όσα τυχόν δεν ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 75
περ.γ5 και ΙΙ 19 του Ν. 3463/2006, άρθρου 2 του Ν.3377/2005(ΦΕΚ 202 Α’), ο Ν. 4497/2017
(

ΦΕΚ171΄Α/13-11-2017)(άρθρο38),

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.»
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο δημοτικός σύμβουλος κ. Στ.Χαλβατζής
επικεντρώθηκε στο θέμα της ασφάλειας της κατασκευής των παραγκών της εμποροπανήγυρης και
δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει την προτεινόμενη κατασκευή, ενώ συμφωνεί με τον κανονισμό τέλεσης
της εμποροπανήγυρης.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ηλ. Τραμπάκουλος είπε πως η προτεινόμενη κατασκευή των
παραγκών έχει τα θετικά και τα αρνητικά κι ένα από αυτά είναι το γεγονός ότι σε περίοδο κρίσης το
κόστος κατασκευής αυτών είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με άλλες χρονιές.
Ο κ. Γ.Κατσέλης επανέλαβε την αρνητική του θέση ως προς το χώρο τέλεσης της
εμποροπανήγυρης και κατά συνέπεια όλων των προαναφερόμενης στην ως άνω απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ο κ. Αθ.Σκούμας έθεσε τους προβληματισμούς του γενικά με την ασφάλεια και την
κατασκευή των παραπηγμάτων αλλά και το γεγονός ότι η αύξηση του κόστους κατασκευής της
εμποροπανήγυρης και η αύξηση των εσόδων από την πλευρά του Δήμου, φέρει και αύξηση των
τιμών των προϊόντων για τους καταναλωτές.
Ο κ. Κ.Βενιζέλος δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι δεν έχει πεισθεί ότι πάει να γίνει κάτι καλύτερο
για το 2018.
Ο κ. Θ.Κιούσης τόνισε πως η αύξηση του κόστους κατασκευής των παραγκών είναι ένα θέμα
που θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει.
Μετά το πέρας της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε προς ψήφιση την υπ’ αριθ.
47/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία ψηφίστηκε ως κατωτέρω :
Θετικά ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δ.Γιαννίκας, Σ.Δρένιος, Αν.Καμούτσης,
Β.Κατσάρας, Σπ.Κίτσος, Αθ.Κοκοντίνης, Ι.Κοντού, Δ.Κουτσοδήμος, Γ.Μητσάκης, Ι.Παπαδημητρίου,
Αλ.Στάικος,

Γ.Τζουμανέκας,

Δ.Τούτουζας,

Π.Τσαραμπάρης,

Χ.Τσίτρας,

Κ.Τυρηνόπουλος,

Αν.Χατζησταμάτης καθώς και η παρευρισκόμενος Πρόεδρος της Δ.Κ. Θήβας κ. Δωρ.Προκοπίου, ήτοι
συνολικά 18 τον αριθμό.
Αρνητικά ψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κ.Βενιζέλος.

Α.Δ.Σ. 255/2018
Σελίδα 9

ΑΔΑ: 6ΟΩΣΩΡΜ-ΡΛΡ
ΑΠΟΦΑΣΗ 255/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ
Λευκό ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Στ.Χαλβατζής, Θ.Κιούσης, Ελ.Αναδιώτου,
Π.Μέξης, Ηλ.Τραμπάκουλος, Β.Σωτήρχος, Γ.Κατσέλης και Αθ.Σκούμας, 8 τον αριθμό.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τα ανωτέρω κι έχοντας υπόψη του :
•

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

•

των άρθρων 75 & 79 του Ν.3463/06

•

τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3769/09 όπως τροποποιήθηκε με την Κ1164/2011(ΦΕΚ 275Β) και ισχύει

•

τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4264/2014 ( ΦΕΚ 118 Α’/15-5-2014) καθώς και
την τροποποίηση αυτού από το άρθρο 233 του Ν.47281/14(ΦΕΚ 160/8-8-2015 Α’).

•

τις διατάξεις τηςΥ1γ/γ.π./οικ.96967/2012(ΦΕΚ 2718/Τβ/8-10-2012 Υγ. Διάταξης
(αρ. 14Α, παρ.3) καθώς και την υπ. Αρ. Υ1γ/Γ.Π. /οικ.71459/30-7-2013 Εγκ. 6
του Υπ. Υγείας

•

την υπ’ αριθ. 169/2018 Α.Δ.Σ.

•

την υπ’ αριθ. 229/2018 απόφαση της Οικον. Επιτροπής

•

την 47/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και όλα τα έγγραφα και τις
αποφάσεις που προαναφέρθηκαν

•

την υπ’ αριθ. 32/2018 απόφαση της Δ.Κ.Θήβας

• τις από 19-7-2018 Τεχνική Μελέτης της Δ/νσης Τ.Υ. καθώς και τα επισυναπτόμενα
τοπογραφικά διαγράμματα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τους όρους διεξαγωγής και λειτουργίας της εμποροπανήγυρης της Δ.Κ. Θήβας για
το έτος 2018, που θα διεξαχθεί

επί των προβλεπομένων από το σχέδιο πόλης των Θηβών

κοινοχρήστων χώρων των Ο.Τ. 563 & 567, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 169/2018
Α.Δ.Σ., οι όποιοι έχουν ως ακολούθως :
1)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

Η εμποροπανήγυρη θα διεξαχθεί από 23 μέχρι 29/8/2018.
2)

ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ.1 του Ν. 4497( ΦΕΚ 171΄Α/13-11-2018), 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 άδεια χορηγείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο αποφαίνεται και για
τη διάρκεια ισχύος της σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
Εμποροπανήγυρης.
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Οι άδειες συμμετοχής χορηγούνται βάσει του Ν.4497/2017 και της Εγκυκλίου 1/2018 ως εξής :
Δικαιούμενοι συμμετοχής

Συμμετέχουν σε
ποσοστό %

α) Πωλητές που διαθέτουν όλα τα
νόμιμα φορολογικά παραστατικά και
δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών,
πλανοδίου ή στάσιμου εμπορίου,
εφόσον
διαθέτουν
βεβαίωση
δραστηριοποίησης
υπαίθριου
εμπορίου ετήσιας διάρκειας.
Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος
μόνιμης
κατοικίας
των
ενδιαφερομένων πωλητών (άρθρο 38
παρ.3)

70,00%

Υποβολή αίτησης για
έγκριση συμμετοχής
Στο δήμο

β)
Κάτοχοι
αδειών
για
συγκεκριμένες
κυριακάτικες
αγορές που εκδόθηκαν με βάση
προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο .
(άρθρο 38, παρ.4)
Πωλητές
βιομηχανικών
ειδών
αδειούχοι λαϊκών αγορών και
κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών
αγορών
με
αντικείμενο
εκμετάλλευσης άνθη, φυτά
και
μεταποιημένα προϊόντα.(άρθρο 38,
παρ. 4)

20,00%

Αδειούχοι πλανοδίου ή στάσιμου
εμπορίου με αντικείμενο πώλησης
από τα επιτρεπόμενα στις αγορές
του άρθρου 38.

10,00%

Αδειούχοι του άρθρου 45(άρθρο 38,
παρ..4)

Επιπλέον αριθμός θέσεων

Επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε
κατάσταση πτώχευσης

Επιπλέον αριθμός θέσεων

Για τη συμμετοχή απαιτείται έγκριση συμμετοχής που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση
του δήμου σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς.
Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης
που αφορά η πρόσκληση.
Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. Σε περίπτωση μη
ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών
αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.
Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια
υπηρεσία αίτηση συνοδευόμενη με την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει η οποία θα πρέπει
να έχει ανανεωθεί ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας καθώς και το βιβλιάριο
υγείας εάν πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
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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 Δημοτικού 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.

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
και η εγκατάσταση από 22 Αυγούστου και μετά.
Α.

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

αριθμό των θέσεων που επιθυμεί.
Β.
1.

Η συμμετοχή στην κλήρωση για την κατοχύρωση χώρου θα γίνεται με:
Κατάθεση σχετικής αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης( δελτίου συμμετοχής- έντυπο Υπηρεσίας)

που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία:


Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος



Όνομα Πατρός



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

αντίστοιχη

2.



άδεια παραμονής σε ισχύ και ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα



Διεύθυνση κατοικίας



ΑΦΜ και ΔΟΥ



Διεύθυνση της ασκούμενης δραστηριότητας



Ακριβή θέση του χώρου



Τα προς πώληση είδη

Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας (Ν. 4497/2017)

ως απαραίτητη προϋπόθεση
3.

Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ που 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 μη οφειλής ασφαλιστικού φορέα.
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6.

Φορολογική ενημερότητα

7.

Φωτοαντίγραφο Άδειας άσκησης επαγγέλματος, θεωρημένη.

8.

Πιστοποιητικό υγείας και υπεύθυνη Δήλωση υγειονομικώς και αγορονομικώς υπεύθυνου για

όσους πωλούν είδη τροφίμων
9.

Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας(Ν. 4497/2017)

10.

Απόδειξη Ταμειακής μηχανής έτους 2018.

4) ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΗ
Α. Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται είναι:
•

Τεχνητά & αποξηραμένα Ανθή Φυτά-βότανα

•

Ασημικά και 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

•

Παραδοσιακά γλυκά – προϊόντα που δεν θα παρασκευάζονται στο χώρο της

εμποροπανήγυρης ( χαλβάς και παρασκευασμένοι λουκουμάδες σε συσκευασία μιας
χρήσεως)
Τα πωλούμενα είδη θα πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεση να γίνεται
βάσει των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προιόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ)
5)

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
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. Το Δημοτικό Σ/λιο στην σχετική απόφασή του καθορίζει το πρόστιμο για την
παράβαση της διάταξης αυτής.

Α.Δ.Σ. 255/2018
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6)

ΕΥΝΟΪΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι Θηβαίοι συμμετέχοντες να έχουν έκπτωση 60% για δύο παράγκες.
7)

ΠΡΟΣΤΙΜΑ (υπ΄αριθ.229/2018 απόφ. Οικ. Επιτροπής)
Εκτός από τις ισχύουσες διατάξεις, σύμφωνα με το Νόμο 4264/2014 επιβάλλονται πρόστιμα

από το Δήμο , ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης τα οποία καθορίζονται
στη σχετική απόφαση Δημοτικού Σ/λίου. Ειδικότερα:
α)

Σε κάθε εμπορικό περίπτερο

θα εγκατασταθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικοί

λαμπτήρες

μέγιστης συνολικής ισχύος 500W, 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 θα έχουν σε εμφανές σημείο πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 Kg. Η

παράβαση θα επιφέρει πρόστιμο 100,00 ευρώ
γ)

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

εμποροπανήγυρης θα επιβάλλεται πρόστιμο 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 θα επιβάλλεται 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 200,00 Ευρώ ημερησίως και ανάκληση άδειας.
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.
Οι θέσεις είναι προσωποπαγείς και όπου διαπιστωθεί ότι έχει δοθεί σε άλλον παράγκα θα επιβληθεί
πρόστιμο 1.000 ευρώ την ημέρα.
8)

ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ(υπ΄αριθ.229/2018 απόφ. Οικ. Επιτροπής)

Τα επιβαλλόμενα τέλη χρήσης καθορίζονται ως κατωτέρω:
Όλα τα εμπορικά περίπτερα 750 ευρώ
Οι τιμές των θέσεων για βιβλία εντός του παζαριού θα είναι 2 θέσεις προς 750 ευρώ η κάθε μία.
Για χαλβά και λουκουμάδες, μόνο παρασκευασμένους, από δύο θέσεις στις εισόδους του παζαριού
προς 1.300 ευρώ η κάθε μία.
Τα μεσαία διαμπερή περίπτερα 1.000 ευρώ.
Οι θέσεις για τα κουδούνια 550 ευρώ.
9)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΩΝ
Συνολικά πρόκειται θα κατασκευαστούν διακόσια είκοσι δυο (222) εμπορικά περίπτερα

διαφόρων διαστάσεων και συγκεκριμένα: α) διακόσια δυο (202) εμπορικά περίπτερα διαστάσεως σε
κάτοψη 3.00mX3.00m και επιφάνειας σε κάτοψη 9.00m2, β) δεκατέσσερα (14) εμπορικά
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περίπτερα διαστάσεως σε κάτοψη 2.00mX4.50m και επιφάνειας σε κάτοψη 9.00m 2, γ) έξι (6)
εμπορικά περίπτερα διαστάσεως σε κάτοψη 2.50mX3.50m και επιφάνειας σε κάτοψη 8.75m 2.
Τα περίπτερα θα κατανεμηθούν σε πέντε (5) τμήματα όπως αυτά προβλέπονται αναλυτικά
στην από 19-7-2018 Τεχνική έκθεση της Δ/νης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων και
φαίνονται στο από Ιούλιο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Θηβαίων.
Η κατασκευή των εμπορικών περιπτέρων θα είναι

από δομή αλουμινίου και τέντες.

Εσωτερικά θα τοποθετηθούν αεροτουρμπίνες για εξαερισμό. Θα τοποθετηθεί μοκέτα στο δάπεδο
και φωτισμός στους εξωτερικούς χώρους προκειμένου να φωτίζεται καλύτερα η γύρω περιοχή, όπως
όλα τα παραπάνω προβλέπονται στην προαναφερόμενη τεχνική έκθεση.
Εξάλλου οι υπηρεσίες όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που απαιτούνται για
την ορθή λειτουργία της Εμποροπανήγυρης θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την Τεχνική
έκθεση που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του δήμου Θηβαίων.
Για την εξυπηρέτηση των χρηστών των εμπορικών περιπτέρων και των επισκεπτών θα
τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες και ντουζιέρες πλησίον της Εμποροπανήγυρης.
10) ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Για την επιλογή των εμπόρων που θα συμμετάσχουν στην Εμποροπανήγυρη και για την
θέση την οποία θα τοποθετηθεί ο κάθε αδειοδοτούμενος έμπορος θα διενεργηθεί δημόσια
κλήρωση. Η κλήρωση θα διενεργηθεί ενώπιον πενταμελούς επιτροπής που θα ορισθεί με την
απόφαση έγκρισης του κανονισμο9ύ από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 10 Αυγούστου. Τα τυχόν αδιάθετα εμπορικά περίπτερα θα
διατεθούν στις 13-14 Αυγούστου από την προαναφερόμενη επιτροπή.
11) ΤΡΟΧΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΣ
Για την εύρυθμη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης θα γίνουν κατά τη διάρκεια αυτής οι
ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις :
1.

Στην οδό Γρ. Λαμπράκη θα διατηρηθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στις δύο κατευθύνσεις,

αλλά στα οχήματα που κινούνται βορειοδυτικά της οδού Γρ, Λαμπράκη, στη συμβολή με την οδό
Οπλαρχηγού Βόγκλη να τοποθετηθεί σήμανση για υποχρεωτική στρέφουσα κίνηση ήτοι προς
κάθοδο της Οπλαρχηγού Βόγκλη. Επίσης στο τμήμα της Γρ. Λαμπράκη από την οδό Οπλαρχηγού
Βόγκλη έως την οδό Ανδριανού να απαγορευθεί η στάση και η στάθμευση.
2.

Στην οδό Γ. Ρούκη (προέκταση της οδού Κεραμιδιάρη) από το ύψος της Γρ. Λαμπράκη έως τη

συμβολή της με την Οπλαρχηγού Βόγκλη θα απαγορευθεί η κίνηση των οχημάτων πλην των
μονίμων κατοίκων, οι οποίοι θα κινούνται αποκλειστικά με κατεύθυνση από νότια προς βόρεια.
Επίσης στη εν λόγω οδό να απαγορευθεί η στάση και η στάθμευση και να τοποθετηθεί σήμανση για
περιορισμό της ταχύτητας κίνησης 20 km/h, δεδομένου ότι εκτός των οχημάτων των μόνιμων
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κατοίκων προβλέπεται και η παράλληλη κίνηση πεζών που θα προσεγγίζουν ή θα απομακρύνονται
από την εμποροπανύγηρη.
3.

Η οδός Δήμητρας θα μονοδρομηθεί με κατεύθυνση από βόρεια προς νότια και να

απαγορευθεί η στάση και η στάθμευση. Η εν λόγω οδός (σε συνδυασμό με την οδό Περσεφόνης) θα
εξασφαλίσει και την πρόσβαση στα καταστήματα που βρίσκονται νότια του οίκου τελετών
Παπαδάκη.
4.

Στην οδό Οπλαρχηγού Βόγκλη θα τοποθετηθεί σήμανση για απαγόρευση της στάσης και της

στάθμευσης από το ύψος της οδού Κατσίνα και νότια.
5.

Η οδός Ανδριανού θα μονοδρομηθεί από την οδό Αριστοτέλη έως τη Γρ. Λαμπράκη με

κατεύθυνση κίνησης από βόρεια προς νότια.
6.

Η οδός Περσεφόνης θα μονοδρομηθεί με κατεύθυνση από ανατολή προς δύση και θα

απαγορευθεί η στάση και η στάθμευση. Η εν λόγω οδός (σε συνδυασμό με την οδό Ανδριανού ή την
οδό Δήμητρας) θα εξασφαλίσει και την πρόσβαση στα καταστήματα που βρίσκονται νότια του οίκου
τελετών Παπαδάκη.
7.

Προτείνεται η στάθμευση οχημάτων στις οδούς γύρω από την εμποροπανήγυρη καθώς και στα

τμήματα των οδών που δεν προτείνονται παραπάνω προς απαγόρευση στάσης και στάθμευσης.
Επιπλέον προτείνεται η στάθμευση στην περιοχή των Καστελίων και όπου επιτρέπεται επί των οδών
Δαγλαρίδη και Βάρναλη.
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να συνοδευτούν από κατάλληλη σήμανση.
12) ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για όσα τυχόν δεν ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 75
περ.γ5 και ΙΙ 19 του Ν. 3463/2006, άρθρου 2 του Ν.3377/2005(ΦΕΚ 202 Α’), ο Ν. 4497/2017
(

ΦΕΚ171΄Α/13-11-2017)(άρθρο38),

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.»
Στη συνέχεια ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση 5μελούς
Επιτροπής 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 10 Αυγούστου 2018 και ώρα 9:00π.μ. στο κτίριο του Δημαρχείου
Θηβών, οδός Κύπρου (αίθουσα Χορωδίας), αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Σπυρίδων Νικολάου, Δήμαρχος, ως Πρόεδρος

2.

Αν.Χατζησταμάτης, Αντιδήμαρχος

3.

Σπ.Κίτσος, Αντιδήμαρχος

4.

Κ.Βενιζέλος, δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας

5.

Θ.Κιούσης, δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Κ.Τυρινόπουλος, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας

2.

Β.Κατσάρας, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας

3.

Π.Μέξης, δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας
Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου κ. Σπ.Νικολάου, αναπληρώνει αυτόν ο

Αντιδήμαρχος κ. Αν.Χατζησταμάτης.
Γραμματέας την ανωτέρω επιτροπής ορίζεται η δημοτική υπάλληλος Κων/να Καπούλα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 255/2018.
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘ.ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα
Θήβα αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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