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  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                              
       Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ                       

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
της 15  ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ    

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   184/2017     

ΘΕΜΑ   :   

«Έγκριση του Κανονισμού διενέργειας της Εμποροπανήγυρης στη Δημ. Κοιν. Θήβας 
για το έτος 2017 (σχετ. η υπ΄ αριθ. 43/2017 απόφαση Επ. Π. Ζωής & η υπ΄ αριθ. 

347/2017 απόφαση Οικ. Επ.)».   

Στη  Θήβα,  σήμερα  στις   2  του  μηνός  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  του  έτους  2017 ημέρα 

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

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

Θηβαίων  ύστερα  από  την  με  αριθμό  πρωτ.  16698/28-7-2017  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  22  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 Π.Σαμιώτης –Δ.Κ.Θήβας
2) Δ.Γιαννίκας Ι.Κοντού Χρ.Σάλτας-Εκ.Τ.Κ. Θίσβης
3) Σ.Δρένιος Γ.Τζουμανέκας Γ. Κιούσης
4) Αν.Καμούτσης Θ.Κιούσης Χαρ. Τσαραμπάρης
5) Κ.Χαρέμης Ελ.Αγαπάκη-Αναδιώτη Ευστ. Κεφαλάς
6) Δ.Κουτσοδήμος Π.Μέξης
7) Γ.Μητσάκης Κ.Τριάντη
8) Ι.Παπαδημητρίου Π.Παπαναστασίου
9) Αλ.Στάικος Σ. Κίτσος
10) Γ.Σκαλής Α. Σκούμας
11) Δ.Τούτουζας
12) Π.Τσαραμπάρης
13) Β.Κατσάρας
14) Κ.Τυρινόπουλος
15) Αν.Χατζησταμάτης
16) Κ.Βενιζέλος
17) Ι.Κόρδατζης
18) Β.ΣωτήρχοςΑ.Δ.Σ. 184/2017 Σελίδα 1
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19) Αντ.Τουλουμάκος
20) Γ.Κατσέλης
21) Γρ.Παπαβασιλείου
22) Στ.Χαλβατζής

Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Νικολάου Σπυρίδων, προσκλήθηκε και  προσήλθε πριν την 

συζήτηση του εν λόγω θέματος.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος κ. Μ. Δαγδελενη για την 

τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ/λίου.

 Ο  Πρόεδρος  επί  του  2ο θέματος  της ημερησίας  διατάξεως  αναφέρθηκε  στην 

υπ΄43/2017  ομόφωνη  απόφαση  της   Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής  για  την  οργάνωση  και 

διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης της Δ.Κ. Θήβας για το 2017 και στην υπ΄αριθ. 347/2017 

κατά πλειοψηφία απόφαση της Οικ. Επιτροπής του Δήμου για τον καθορισμό των τελών 

χρήσης  των  χώρων  της  εμποροπανήγυρης,  η  οποία  με  την  υπ΄αριθ.  170/2017  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.

         Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Δ.Σ. κ. Σ. Χαλβατζής δήλωσε ότι η 

Δημοτική  Παράταξη  της  Μείζονος  Μειοψηφίας  θα  απέχει  απ  την  ψηφοφορία  του 

Κανονισμού  γιατί  η  απόφαση  του  χώρου  διεξαγωγής  της  εμποροπανήγυρης  ήταν 

προειλημμένη  από  τη  Δημοτική  Αρχή  και  δεν  έγινε  ουσιαστική  συζήτηση  επ΄  αυτού. 

Εξάλλου ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσέλης δήλωσε ότι παρόλο του ότι διαφωνεί σφόδρα 

με το χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης θα ψηφίσει τον Κανονισμό.

Μετά την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, ο Πρόεδρος έθεσε προς έγκριση στο 

Σώμα τον Κανονισμό λειτουργίας  της Εμποροπανήγυρης Δ.Κ. Θήβας για το έτος 2017.

Υπέρ της   έγκρισης  του  Κανονισμού  λειτουργίας  αυτής  ψήφισαν  οι  δημοτικοί 

σύμβουλοι  κ.κ.  Δ.Γιαννίκας,  Σ.Δρένιος,  Αν.Καμούτσης,  Β.Κατσάρας,  Αθ.Κοκοντίνης, 

Δ.Κουτσοδήμος,  Γ.Μητσάκης,  Ι.Παπαδημητρίου,  Αλ.Στάικος,  Γ.Σκαλής,  Δ.Τούτουζας, 

Π.Τσαραμπάρης,  Κ.Τυρινόπουλος,  Κ.  Χαρέμης,  Αν.Χατζησταμάτης,  Ι.Κόρδατζης,  Β. 

Σωτήρχος, Γ. Κατσέλης,  Γρ.Παπαβασιλείου ήτοι συνολικά 19 δημοτικοί σύμβουλοι.

Λευκό ψήφισε ο κ Αντ. Τουλουμάκος  ενώ οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Σ. Χαλβατζής 

και Κ. Βενιζέλος δήλωσαν ότι απέχουν της ψηφοφορίας.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη του :

• τις διατάξεις των άρθρων 65 , 67, 73 & 83  του Ν.3852/2010, 

•  των  άρθρων 75 & 79 του Ν.3463/06 Α.Δ.Σ. 184/2017 Σελίδα 2
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• τις διατάξεις του Ν.2323/95 

• τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202Α’)

• του άρθρου 26 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α’/15-5-2014 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το άρθρο 233 του Ν.4281/2014 (ΦΚΕ 160Α’)

• 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 170/2017 Α.Δ.Σ.

• την υπ’ αριθ. 347/2017 απόφαση της Οικον. Επιτροπής

• την 34/2017 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 

Εγκρίνει τους όρους διεξαγωγής και λειτουργίας της εμποροπανήγυρης της Δ.Κ. Θήβας 

για το έτος 2017, που θα διεξαχθεί  επί των προβλεπομένων από το σχέδιο πόλης των Θηβών 

κοινοχρήστων χώρων των Ο.Τ. 563 & 567, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 170/2017 

Α.Δ.Σ., οι όποιοι έχουν ως ακολούθως: 

1) ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

Η εμποροπανήγυρη θα διεξαχθεί από 23 μέχρι 29/8/2017 στο Ρέμα Αγίου Ιωάννη, περιοχή Αγίων  
Θεοδώρων   που   αποφάσισε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  αριθ.  απόφ.  170  και  σύμφωνα  με  το  
Τοπογραφικό Διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

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 παραδοσιακέςεμποροπανηγύρεις 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),
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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 που θα γίνει στις 18 Αυγούστου 2017, 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 τις 22 Αυγούστου 2017 και μετά.

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
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3. Βεβαίωση  έναρξης  επιτηδεύματος  από  την  αρμόδια  ΔΥΟ  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 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  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
• Κατοικίδια ( με την προϋπόθεση να έχουν όλα τα απαιτούμενα παραστατικά)
• 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) 

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) ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. απόφαση  116/2017 Δημοτικού  Συμβουλίου περί οριοθέτησης των  
χώρων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου Δημοτικής Κοινότητας Θήβας  προτείνεται μία  
(1) θέση για εγκατάσταση λούνα παρκ  κατόπιν υποδείξεως της ΤΥΔΘ.

7)ΕΥΝΟΪΚΟΙ ΟΡΟΙ

-Οι Θηβαίοι   συμμετέχοντες  να έχουν έκπτωση 60% για δύο παράγκες με την υποχρέωση του 
Δήμου της κατασκευής των παραπηγμάτων και της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
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Εκτός από τις ισχύουσες διατάξεις, σύμφωνα με το Νόμο 4264/2014  επιβάλλονται πρόστιμα από 
το Δήμο , ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασηςτα οποία καθορίζονται στη 
σχετική απόφαση Δημοτικού Σ/λίου.

Προτείνουμε τα κατωτέρω:

α) Σε κάθε ξύλινο παράπηγμα να 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 να έχουν σε εμφανές σημείο πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 Kg. Η παράβαση 
να επιφέρει πρόστιμο 200,00 ευρώ

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει στον υπεύθυνο της Εμποροπανήγυρης, πριν την έναρξη 
λειτουργίας της τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας 
από την πυροσβεστική υπηρεσία ήτοι:

-  Σε  περίπτωση  που  ο  πυροσβεστήρας  προέρχεται  από  συντήρηση/αναγόμωση  απαιτείται 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ  της  αναγνωρισμένης  εταιρείας  συντήρησης  πυροσβεστήρων,  που  θα 
συνοδεύεται από ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ

-Σε περίπτωση που ο πυροσβεστήρας αγοραστεί καινούργιος, απαιτείται ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
της αναγνωρισμένης εταιρείας πώλησης πυροσβεστήρων, που συνοδεύεται από το ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΓΟΡΑΣ.

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  200,00 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.

Οι θέσεις είναι προσωποπαγείς και όπου διαπιστωθεί ότι έχει δοθεί σε άλλον παράγκα θα επιβληθεί 
πρόστιμο 1.000 ευρώ την ημέρα.

9)ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ

Τα τέλη προτείνουμε να καθοριστούν ως κατωτέρω:

Όλες οι παράγκες 700 ευρώ
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-2 θέσεις στην πλατεία με 900 ευρώ έκαστη

Οι τιμές των θέσεων για βιβλία εντός του παζαριού θα είναι 700 ευρώ.

Για χαλβά, λουκουμάδες κ.λ.π. μόνο παρασκευασμένους

-Από δύο θέσεις στις εισόδους του παζαριού με 1.200 ευρώ η κάθε μία

-2 θέσεις στην κεντρική πλατεία από 1.200 ευρώ η κάθε μία

Οι θέσεις για τα κουδούνια 500 ευρώ

10)ΤΡΟΧΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΣ

Δεδομένου ότι η εμποροπανήγυρη της Θήβας φέτος θα υλοποιηθεί στον κοινόχρηστο χώρο από το 
ύψος της οδού Γρ. Λαμπράκη έως περίπου την οδό Οπλαρχηγού Βόγκλη στην περιοχή του ρέματος  
Αγίου Ιωάννη στους Άγιους Θεόδωρους, προτείνονται οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις :
1. Στην οδό Γρ. Λαμπράκη να 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  να  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 να 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) να εξασφαλίσει  
και την πρόσβαση στα καταστήματα που βρίσκονται νότια του οίκου τελετών Παπαδάκη.
4. Στην οδό Οπλαρχηγού Βόγκλη να τοποθετηθεί σήμανση για απαγόρευση της στάσης και της 
στάθμευσης από το ύψος της οδού Κατσίνα και νότια.
5.  Η  οδός  Ανδριανού  να  μονοδρομηθεί  από  την  οδό  Αριστοτέλη  έως  τη  Γρ.  Λαμπράκη  με 
κατεύθυνση κίνησης από βόρεια προς νότια.
6.  Η  οδός  Περσεφόνης  να  μονοδρομηθεί  με  κατεύθυνση  από  ανατολή  προς  δύση  και  να 
απαγορευθεί η στάση και η στάθμευση. Η εν λόγω οδός (σε συνδυασμό μα την οδό Ανδριανού ή 
την οδό Δήμητρας) να εξασφαλίσει και την πρόσβαση στα καταστήματα που βρίσκονται νότια του 
οίκου τελετών Παπαδάκη.
7. Προτείνεται η στάθμευση οχημάτων στις οδούς γύρω από την εμποροπανύγηρη καθώς και στα 
τμήματα των οδών που δεν προτείνονται  παραπάνω προς απαγόρευση στάσης και στάθμευσης. 
Επιπλέον προτείνεται η στάθμευση στην περιοχή των Καστελίων και στο πάρκο Χρυσορρόα. 

Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να συνοδευτούν από κατάλληλη σήμανση.

Για τον έλεγχο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κρίνεται κρίσιμη η συμβολή της τροχαίας 

και της δημοτικής αστυνομίας.
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Έχοντας  υπόψη  το  άρθρο  75,  παρ.  γ4  του  Ν.  3463/2006  (Κώδικας  Δήμων  και  Κοινοτήτων),  
καλείστε να γνωμοδοτήσετε για τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το διάστημα της 
εμποροπανυγήρεως, με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της τροχαίας

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  ).

γ) Ο Δήμος Θηβαίων αναλαμβάνει την πραγματοποίηση της δαπάνης αξίας 3.490,23 €για την εγκατάσταση 
τριών νέων ηλεκτρικών παροχών για τις ανάγκες λειτουργίας της εμποροπανήγυρης , βάση των υπ'αρίθμ. 
Φ485/2751/19-7-2017 , Φ485/2752/19-7-2017 &  Φ485/2753/19-7-2017 προσφορών του ΔΕΔΔΗΕ Θήβας.

 

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  18 Αυγούστου 2017 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. Ι. Κόρδατζης, δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Κ.Τυρινόπουλος, δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας

2. Β.Κατσάρας,δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας

3. Β. Σωτήρχος, δημοτική 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  Κ. 

Καπούλα.
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      Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 184/2017.
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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