ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΡΜ-ΝΣΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2013 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 18η
ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 257/2013 με θέμα :
«Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή και οργάνωση της
εμποροπανήγυρης στην πόλη της Θήβας για το έτος 2013 (σχετ. η υπ’αριθ. 84/10-72013 απόφαση Ε.Π.Ζ.».

Στη Θήβα, σήμερα 15η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2013 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. 20385/11-7-2013 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 18 Δημοτικοί
Σύμβουλοι και ονομαστικά οι :
Α/
Α

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Αθ.Κοκοντίνης (Πρόεδρος)
Δ.Γιαννίκας
Σ.Δρένιος
Π.Ζερικιώτης
Ι.Κοντού
Π.Μίχας
Ι.Παπαδημητρίου
Ηλ.Πέτραινας
Γ.Σδόνας
Ν.Στρατέλος
Γ.Σκαλής
Π.Τσαραμπάρης
Χ.Τσίτρας
Αν.Χατζησταμάτης
Αικ.Χατζίνα
Ν.Σβίγγος
Κ.Βενιζέλος
Λ.Κολιγιάννης
Ο Δήμαρχος Θηβαίων

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Γ.Γεωργακόπουλος
Δ.Κουντούπης
Αν.Νικολάου
Αλ.Στάικος
Γ.Φίλος
Π.Βενιζέλος
Ευάγγ.Ζωγράφος
Κ.Κεφαλάς
Δ.Μπατσούλης
Π.Νίκας
Θ.Νόκας
Στ.Χαλβατζής
Δ.Κουτσοδήμου
Αθ.Σκούμας
Αντ.Τουλουμάκος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ &
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Π.Σαμιώτης (Δ.Κ. Θήβας)
Ευστ.Κεφαλάς(Τ.Κ.Ξηρονομής)

κ. Νικολάου Σπυρίδων, προσκλήθηκε και παρίσταται στη

συνεδρίαση.
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Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Τσούγκα Δήμητρα υπάλληλος του Δήμου για
την τήρηση των πρακτικών.
O Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διατάξεως, κατά τη συζήτηση του
οποίου ήδη έχουν προσέλθει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Στ.Χαλβατζής – Δ.Κουτσοδήμου Αν.Νικολάου, ανέγνωσε την υπ΄αριθμ. 84/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η
οποία, αφού έλαβε υπόψη της την υπ΄ αριθμ. 84/2013 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας
Θήβας, με την οποία προτάθηκε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η διεξαγωγή της
εμποροπανήγυρης της πόλης της Θήβας για το έτος 2013 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 και το έτος 2013 :
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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.3852/2010 στο 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.3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής ή της
τοπικής κοινότητας αντίστοιχα προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής τους χώρους λειτουργίας
εμποροπανηγύρεων,

χριστουγεννιάτικων

αγορών

και

γενικά

υπαίθριων

εμπορικών

δραστηριοτήτων.
Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2323/1995 ορίζονται τα εξής:
1) 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, απαιτείται άδεια. Η ισχύς των αδειών αυτών δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις επτά (7) συναπτές ημέρες.
2) Οι άδειες χορηγούνται:
α)

σε επαγγελματίες εμπόρους που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες

αγορές (υπαίθριοι πωλητές),
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β)

σε

κατόχους

άδειας

συμμετοχής

σε

κυριακάτικες

αγορές,

γ) σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών που λειτουργούν εκτός της περιφέρειας των Ν.Α.
Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης,
δ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου και
σε λοιπούς εμπόρους.
3) Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των
ενδιαφερομένων από το δημοτικό συμβούλιο, κατά περίπτωση, κατά την οποία οι διαθέσιμες
άδειες κληρώνονται κατά ποσοστό :
- ογδόντα τοις εκατό (80%) στους ενδιαφερομένους των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ του
προηγούμενου

εδαφίου

και

- είκοσι τοις εκατό (20%) στους ενδιαφερομένους των περιπτώσεων δ’ και ε’ του προηγούμενου
εδαφίου.
Δημόσια κλήρωση διενεργείται και για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθεί ο κάθε
αδειοδοτούμενος, κατά τα ανωτέρω.
4) 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, η εκμίσθωση 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.
5)

Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου νομαρχιακού, δημοτικού ή κοινοτικού

συμβουλίου καθορίζονται τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στις εμποροπανηγύρεις
ΤΟΠΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ
1) Η εμποροπανήγυρη να διεξαχθεί από 23 μέχρι 29/8/2013 στην οδό Πινδάρου ξεκινώντας
από την οδό Σκουρτανιώτου και καταλήγοντας στην οδό Μπέλλου σύμφωνα με το τοπογραφικό
διάγραμμα της ΤΥΔΘ.
2)

Τα είδη που θα πωλούνται να είναι τα εξής: είδη ένδυσης - υπόδησης, κοσμήματα, είδη

οικιακής χρήσης, CD, λουκουμάδες, χαλβά, κουδούνια και παραδοσιακά είδη δώρων, βιβλία
κ.λ.π.
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3)

Η κλήρωση των δικαιούχων και των θέσεων να γίνει την 22/8/2013 σύμφωνα με τις

διατάξεις του Ν. 2323/95, από επιτροπή που θα οριστεί από το Δημοτικό Σ/λιο
4) Η κατασκευή των παραπηγμάτων καθώς και η εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμoύ θα γίνει με
απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο σύμφωνα με το 209 του Ν. 3463/06 και το άρθρο 20 του
Ν.3731/08.
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 760,00 ευρώ εκτός από την θέση 1Ζ ποσό
880,00 Ευρώ, ή εφόσον δοθεί για λουκουμάδες ποσό 1.500,00 Ευρώ.
-Από την οδό Οιδίποδος μέχρι Αντιγόνης ποσό 880,00 ευρώ.
-Από την οδό Αντιγόνης μέχρι Βουρδουμπά ποσό 780,00 ευρώ.
-Από την οδό Βουρδουμπά μέχρι Κέβητος ποσό 780,00 ευρώ.
-Από την οδό Κέβητος μέχρι τον ναό Αγ. Γεωργίου ποσό 760,00 ευρώ.
-Από τον ναό Αγ. Γεωργίου μέχρι το Παλαιό Νοσοκομείο ποσό 760,00 ευρώ.
Στα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνεται το μίσθωμα, το κόστος κατασκευής και το κόστος
ηλεκτροφωτισμού των παραγκών.
Για τα ράντζα ποσό 510,00 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, λουκουμάδες
-Στην πλατεία Κεραμοπούλου (1) θέση για χαλβά στο ποσό των 600,00 ευρώ.
-Στο άγαλμα του Πίνδαρου (2) θέσεις για χαλβά και (2) θέσεις για λουκουμάδες στο ποσό των
1.000,00 ευρώ έκαστη.
- Απέναντι από το παλαιό Δημαρχείου και δίπλα στα βιβλία (1) θέση χαλβά 1.200,00 Ευρώ.
- Η θέση 19Β στην οδό Τσεβά για χαλβά στο ποσό των 1.000,00 Ευρώ.
- Η θέση ΧΧ στην οδό Τσεβά για χαλβά στο ποσό των 1.200,00 Ευρώ.
- Η θέση 48Δ στην οδό Αντιγόνης για χαλβά στο ποσό των 1.000,00 Ευρώ.
- Οι θέσεις 49Δ και 50Δ στην οδό Αντιγόνης εφόσον διατεθούν για χαλβά στο ποσό των 1.000,00
Ευρώ έκαστη. Σε διαφορετική περίπτωση θα διατεθούν με το ποσό των 760,00 Ευρώ.
Για βιβλία
- Απέναντι από το παλαιό Δημαρχείο (2 ) θέσεις στο ποσό των 1.000,00 έκαστη. Το ποσό αφορά
μόνο το μίσθωμα.
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- Στο Βόρειο τμήμα του παλαιού Δημαρχείου (2) θέσεις που θα εφάπτονται καθ΄όλο το μήκος της
πλευράς, στο ποσό των 1.200,00 Ευρώ έκαστη. Το ποσό αφορά μόνο το μίσθωμα.
Για κουδούνια
Να διατεθούν περίπτερα μεταξύ του Παλ. Νοσοκομείου και της οδού Μπέλλου καταβάλλοντας
τέλος 300,00 Ευρώ για κάθε ένα.
Το ανωτέρω ποσό αφορά μόνο το μίσθωμα.
Για κάθε άλλη περίπτωση στο ποσό των 180,00 ευρώ/τ.μ.
Β) Τα περίπτερα που μείνουν αδιάθετα μετά το πέρας της δημοπρασίας της 22-8-2013 θα
διατίθενται μέχρι την 2η ημέρα με το ίδιο μίσθωμα και από την 3 η ημέρα και μετά μέχρι τη λήξη
της εμποροπανηγύρεως με ποσοστό έκπτωσης 10% για κάθε ημέρα.
ΠΡΟΣΤΙΜΑ
α)

Σε κάθε ξύλινο παράπηγμα να εγκατασταθούν δύο απλοί λαμπτήρες ισχύος 100W

έκαστος ή περισσότεροι ηλεκτρονικοί λαμπτήρες μέγιστης συνολικής ισχύος 200W σύμφωνα με
την τεχνική έκθεση της ΤΥΔΘ. Η τοποθέτηση περισσοτέρων λαμπτήρων από τα επιτρεπόμενα όρια
να 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.
δ)

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

δρόμου κυκλοφορίας οχημάτων ο έμπορος τιμωρείται με πρόστιμο 200,00 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.
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 50,00 ευρώ /τ.μ.
ΑΔΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών. Οι
άδειες θα χορηγούνται μετά την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος και θα ισχύουν για τη
συγκεκριμένη θέση που θα κατοχυρώσουν οι δικαιούχοι στη δημοπρασία.
Κατά τα λοιπά έχουν ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν.2323/95, όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει.
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.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Να επιτραπεί η χρήση των υφιστάμενων W.C. στο παλαιό Δημαρχείο, στο παλαιό
Νοσοκομείο και στη δημοτική Αγορά.
2. Να τοποθετηθούν πρόσθετες (3) χημικές τουαλέτες, ανάλογα με τις ανάγκες, σε σημεία που
κρίνει η αρμόδια επιτροπή διοργάνωσης εμποροπανήγυρης.
Ο Αντιδήμαρχος Θηβαίων κ. Αν.Χατζησταμάτης δίνει περισσότερες διευκρινήσεις επί
της εμποροπανήγυρης και επίσης προτείνει μπροστά από το παλαιό Δημαρχείο να υπάρχουν
δυο (2) θέσεις για χαλβά.
Μετά ταύτα ο λόγος δόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους

εκ των οποίων ο κ.

Νικ.Σβίγγος πρότεινε οι Θηβαίοι έμποροι που θα έχουν παράγκες έμπροσθεν των
καταστημάτων τους επί της οδού Πινδάρου να μην καταβάλλουν τέλη.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Στ.Χαλβατζής λέει ότι : όπως είχε τονίσει και τα
προηγούμενα έτη ο θεσμός της εμποροπανήγυρης πρέπει να εξετασθεί έγκαιρα από την αρχή
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του έτους και στα πλαίσια μίας ευρείας συζήτησης, για την αποφυγή οποιονδήποτε
προβλημάτων όπως π.χ. πυροπροστασίας, καθαριότητας κ.α. Αυτό όμως δεν έχει γίνει ούτε τα
προηγούμενα έτη άλλα ούτε και φέτος και για το λόγο αυτό θα ψηφίσει λευκό.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λ.Κολιγιάννης πρότεινε να γίνει πιστή εφαρμογή των
αποφάσεων των συλλογικών οργάνων.
Μετά ταύτα καταλήγοντας ο κ. Δήμαρχος προτείνει μετά την πρόταση του κ. Ν.Σβίγγου
για τους Θηβαίους καταστηματάρχες, να μειωθεί το ποσό που θα καταλαμβάνουν οι Θηβαίοι
έμποροι της οδού Πινδάρου μπροστά από τα καταστήματά τους να ανέλθει στο ποσό των
20,00€/τρέχον μέτρο αντί του ποσού των 50€/τρέχον μέτρο που είχε προτείνει η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής.
Μετά το πέρας της διαλογικής συζήτησης ο Πρόεδρος έθεσε προς ψήφιση την πρόταση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την προσθήκη της μιας επιπλέον θέσης για πώληση χαλβά
έμπροσθεν του παλαιού Δημαρχείου και την καταβολή του ποσού των 20,00€/τρέχον μέτρο
για τους Θηβαίους εμπόρους που θα καταλάβουν χώρο στην πρόσοψη του καταστήματός τους
επί της οδού Πινδάρου.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ν.Στρατέλος – Στ.Χαλβατζής και Δ.Κουτσοδήμου ψήφισαν
λευκό επί της συνολικής πρότασης.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.Ν.Σβίγγος και Κ.Βενιζέλος ψήφισαν όλες τις διατάξεις της
Κανονιστικής απόφασης, δηλαδή και την επιπλέον θέση για πώληση χαλβά έμπροσθεν του
παλαιού Δημαρχείου,

πλην της διάταξης για την καταβολή τέλους 20€/τρ.μ. για τους

εμπόρους που θα καταλαμβάνουν χώρο στην πρόσοψη του καταστήματός τους, ψηφίζοντας
την πρότασή τους περί μη καταβολής τέλους για τους εμπόρους αυτής της κατηγορίας.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1)Δ.Γιαννίκας, 2) Σ.Δρένιος, 3) Π.Ζερικιώτης, 4) Ι.Κοντού,
5) Π.Μίχας, 6) Αν.Νικολάου, 7) Ι.Παπαδημητρίου, 8)Ηλ.Πέτραινας, 9) Γ.Σδόνας, 10)
Γ.Σκαλής, 11) Π.Τσαραμπάρης, 12) Χ.Τσίτρας, 13) Αν.Χατζησταμάτης, 14) Αικ.Χατζίνα, 15)
Λ.Κολιγιάννης, 16) Αθ.Κοκοντίνης καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτ.Κοιν.Θήβας Π.Σαμιώτης,
ήτοι συνολικά 17, ψήφισαν συνολικά όλες τις διατάξεις της κανονιστικής απόφασης όπως αυτή
διαμορφώθηκε με την πρόταση του Δημάρχου για την καταβολή

του ποσού των

20,00€/τρέχον μέτρο για τους Θηβαίους εμπόρους που θα καταλάβουν χώρο στην πρόσοψη
του καταστήματός τους επί της οδού Πινδάρου και του Αντιδημάρχου κ. Αν.Χατζησταμάτη για
την προσθήκη μιας επιπλέον θέσης για πώληση χαλβά έμπροσθεν του παλαιού Δημαρχείου.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια πρότεινε η επιλογή των δικαιούχων και η θέση στην οποία θα
τοποθετηθεί ο κάθε αδειοδοτούμενος να γίνει με δημόσια κλήρωση που θα γίνει ενώπιον
επιτροπής εκ μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 65 του Ν.
3852/2010, στις 22 Αυγούστου 2013 στο Συνεδριακό Κέντρο Θήβας,

δεδομένου ότι είναι

ιδιαίτερα δυσχερές να συνέλθει το Δημοτικό Συμβούλιο ως Σώμα για τη διεξαγωγή των
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παραπάνω κληρώσεων. Προτείνω δε ως μέλη αυτής τους δημοτικούς συμβούλους που
συμμετείχαν στη ίδια επιτροπή και το έτος 2012, ήτοι :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 1) Χατζησταμάτης Ανδρέας, Αντιδήμαρχος Θηβαίων, ως Πρόεδρο της
Επιτροπής, 2) Μίχας Πέτρος, 3) Πέτραινας Ηλίας, 4) Βενιζέλος Παναγιώτης, 5) Βενιζέλος
Κων/νος και 7) Κολιγιάννης Λάζαρος.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 1) Γιαννίκας Δημήτριος, 2) Τσίτρας Χαράλαμπος, 3) Σδόνας
Γεώργιος, 4) Σκαλής Γεώργιος, 5) Μπατσούλης Δημήτριος-Παναγιώτης, 6) Νόκας Θεμιστοκλής
και 7) Τουλουμάκος Αντώνιος.
Η πρόταση ως προς την επιτροπή γίνεται ομόφωνα αποδεκτή από το Σώμα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67
του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.2323/95, την υπ’ αριθ. 84/13 απόφαση της
Δημοτ.Κοιν. Θήβας και την 84/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και όλα τα
έγγραφα και τις αποφάσεις που προαναφέρθηκαν
Α)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Η εμποροπανήγυρη στην πόλη της Θήβας να διεξαχθεί από 23 μέχρι 29/8/2013 στην οδό
Πινδάρου, ξεκινώντας από την οδό Σκουρτανιώτου και καταλήγοντας στην οδό Μπέλλου
σύμφωνα με το από ΙΟΥΛΙΟ 2013 τοπογραφικό διάγραμμα της ΤΥΔΘ, που επισυνάπτεται στην
παρούσα απόφαση.
2) Τα είδη που θα πωλούνται να είναι τα εξής: είδη ένδυσης - υπόδησης, κοσμήματα, είδη
οικιακής χρήσης, CD, λουκουμάδες, χαλβά, κουδούνια και παραδοσιακά είδη δώρων, βιβλία
κ.λ.π.
3)

Η κλήρωση των δικαιούχων και των θέσεων να γίνει την 22/8/2013 σύμφωνα με τις

διατάξεις του Ν. 2323/95, από επιτροπή που θα οριστεί από το Δημοτικό Σ/λιο
4) Η κατασκευή των παραπηγμάτων καθώς και η εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμoύ θα γίνει με
απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο σύμφωνα με το 209 του Ν. 3463/06 και το άρθρο 20 του
Ν.3731/08.
5) Τα ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΕΩΣ καθορίζονται ως ακολούθως :
Α)

Για τα περίπτερα (παράγκες) :

-Από την οδό Σκουρτανιώτη μέχρι Οιδίποδος ποσό 760,00 ευρώ εκτός από την θέση 1Ζ ποσό
880,00 Ευρώ, ή εφόσον δοθεί για λουκουμάδες ποσό 1.500,00 Ευρώ.
-Από την οδό Οιδίποδος μέχρι Αντιγόνης ποσό 880,00 ευρώ.
-Από την οδό Αντιγόνης μέχρι Βουρδουμπά ποσό 780,00 ευρώ.
-Από την οδό Βουρδουμπά μέχρι Κέβητος ποσό 780,00 ευρώ.
-Από την οδό Κέβητος μέχρι τον ναό Αγ. Γεωργίου ποσό 760,00 ευρώ.
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-Από τον ναό Αγ. Γεωργίου μέχρι το Παλαιό Νοσοκομείο ποσό 760,00 ευρώ.
Στα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνεται το μίσθωμα, το κόστος κατασκευής και το κόστος
ηλεκτροφωτισμού των παραγκών.
Για τα ράντζα ποσό 510,00 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, λουκουμάδες
-Στην πλατεία Κεραμοπούλου (1) θέση για χαλβά στο ποσό των 600,00 ευρώ.
-Στο άγαλμα του Πίνδαρου (2) θέσεις για χαλβά και (2) θέσεις για λουκουμάδες στο ποσό των
1.000,00 ευρώ έκαστη.
- Απέναντι από το παλαιό Δημαρχείου και δίπλα στα βιβλία (2) θέσεις χαλβά 1.200,00 Ευρώ.
- Η θέση 19Β στην οδό Τσεβά για χαλβά στο ποσό των 1.000,00 Ευρώ.
- Η θέση ΧΧ στην οδό Τσεβά για χαλβά στο ποσό των 1.200,00 Ευρώ.
- Η θέση 48Δ στην οδό Αντιγόνης για χαλβά στο ποσό των 1.000,00 Ευρώ.
- Οι θέσεις 49Δ και 50Δ στην οδό Αντιγόνης εφόσον διατεθούν για χαλβά στο ποσό των 1.000,00
Ευρώ έκαστη. Σε διαφορετική περίπτωση θα διατεθούν με το ποσό των 760,00 Ευρώ.
Για βιβλία
- Απέναντι από το παλαιό Δημαρχείο (2 ) θέσεις στο ποσό των 1.000,00 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 1.200,00 Ευρώ έκαστη. Το ποσό αφορά μόνο το μίσθωμα.
Για κουδούνια
Να διατεθούν περίπτερα μεταξύ του Παλ. Νοσοκομείου και της οδού Μπέλλου καταβάλλοντας
τέλος 300,00 Ευρώ για κάθε ένα.
Το ανωτέρω ποσό αφορά μόνο το μίσθωμα.
Για κάθε άλλη περίπτωση στο ποσό των 180,00 ευρώ/τ.μ.
Β) Τα περίπτερα που μείνουν αδιάθετα μετά το πέρας της δημοπρασίας της 22-8-2013 θα
διατίθενται μέχρι την 2η ημέρα με το ίδιο μίσθωμα και από την 3 η ημέρα και μετά μέχρι τη λήξη
της εμποροπανηγύρεως με ποσοστό έκπτωσης 10% για κάθε ημέρα.
ΠΡΟΣΤΙΜΑ
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α)

Σε κάθε ξύλινο παράπηγμα να εγκατασταθούν δύο απλοί λαμπτήρες ισχύος 100W

έκαστος ή περισσότεροι ηλεκτρονικοί λαμπτήρες μέγιστης συνολικής ισχύος 200W σύμφωνα με
την τεχνική έκθεση της ΤΥΔΘ. Η τοποθέτηση περισσοτέρων λαμπτήρων από τα επιτρεπόμενα όρια
να 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.
δ)

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

δρόμου κυκλοφορίας οχημάτων ο έμπορος τιμωρείται με πρόστιμο 200,00 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.
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 καταλάβουν χώρο στην πρόσοψη του καταστήματός τους θα καταβάλουν
20,00 ευρώ /τρέχον μέτρο.
ΑΔΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών. Οι
άδειες θα χορηγούνται μετά την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος και θα ισχύουν για τη
συγκεκριμένη θέση που θα κατοχυρώσουν οι δικαιούχοι στη δημοπρασία.
Κατά τα λοιπά έχουν ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν.2323/95, όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει.
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.
Να απαγορευτεί η στάθμευση στο ανωτέρω τμήμα της οδού Οιδίποδος.
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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.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Να επιτραπεί η χρήση των υφιστάμενων W.C. στο παλαιό Δημαρχείο, στο παλαιό
Νοσοκομείο και στη δημοτική Αγορά.
2. Να τοποθετηθούν πρόσθετες (3) χημικές τουαλέτες, ανάλογα με τις ανάγκες, σε σημεία που
κρίνει η αρμόδια επιτροπή διοργάνωσης εμποροπανήγυρης.
Β.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί επιτροπή εκ μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τους :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 1) Χατζησταμάτης Ανδρέας, Αντιδήμαρχος Θηβαίων, ως Πρόεδρο της
Επιτροπής, 2) Μίχας Πέτρος, 3) Πέτραινας Ηλίας, 4) Βενιζέλος Παναγιώτης, 5) Βενιζέλος
Κων/νος και 7) Κολιγιάννης Λάζαρος.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 1) Γιαννίκας Δημήτριος, 2) Τσίτρας Χαράλαμπος, 3) Σδόνας
Γεώργιος, 4) Σκαλής Γεώργιος, 5) Μπατσούλης Δημήτριος-Παναγιώτης, 6) Νόκας Θεμιστοκλής
και 7) Τουλουμάκος Αντώνιος, ενώπιον της οποίας θα διενεργηθεί δημοσίως η κλήρωση στο
Συνεδριακό Κέντρο Θήβας στις 22-8-2013, για την επιλογή των ενδιαφερομένων και τη θέση
στην οποία θα τοποθετηθεί ο κάθε αδειοδοτούμενος.
Η απόφαση αυτή έλαβε Αυξ. Αριθμό 257/2013.
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘ.ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα
Θήβα αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ
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