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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 
2012 και ώρα 15:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.  
429/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις  25-09-2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
429/2012  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

25ο / 25-09-2012 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

  Αριθµ. Πρωτ:  22778/27-9-2012 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                           
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
«Καθορισµός των όρων για την ενοικίαση του χώρου εµπορικών δραστηριοτήτων στον 

χώρο της εµποροπανήγυρης». 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 25η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος  Τρίτη και ώρα 

13:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 22422/21-09-2012  έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  1) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος 

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   2) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό µέλος  3) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος 

4  Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

5) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

6) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

7) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωµατικό Μέλος 

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντες ήταν οι  , οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 

του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»)εισέρχεται στη συζήτηση του 

αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
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      Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µε την υπ’ αριθ. 423/2012 απόφασή 
της οµόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του 3ου εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος που 
αφορά στον καθορισµό των όρων για την ενοικίαση του χώρου εµπορικών 
δραστηριοτήτων στο χώρο της εµποροπανήγυρης  και    αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ. 366/2012 απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία οµόφωνα αποφασίστηκαν  τα παρακάτω: 
ΑΑ..  ΩΩςς    χχώώρροο  ττέέλλεεσσηηςς  ττηηςς  εεττήήσσιιααςς  ππααρρααδδοοσσιιαακκήήςς  εεµµπποορροοππααννήήγγυυρρηηςς  κκααθθοορρίίσσττηηκκεε    
δδηηµµοοττιικκήή  έέκκτταασσηη  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  σστταα  όόρριιαα  ττηηςς    ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς    
ΚΚααρρδδιιττσσοοµµααγγοούύλλααςς,,  µµεεττααξξύύ  ττωωνν  οοδδώώνν  ΚΚααρρδδίίττσσααςς,,  ΜΜαακκεεδδοοννοοµµάάχχωωνν  κκααιι  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήήςς  
οοδδοούύ  ΚΚααρρδδίίττσσααςς  ––  ΤΤρριικκάάλλωωνν..  
  
ΒΒ..  ΕΕννέέκκρριιννεε  ττηηνν  εεκκµµίίσσθθωωσσηη  ττωωνν  χχώώρρωωνν  ττηηςς  εεττήήσσιιααςς  ππααρρααδδοοσσιιαακκήήςς  εεµµπποορροοππααννήήγγυυρρηηςς  
γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  22001122,,  ηη  οοπποοίίαα    θθαα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί    ααππόό  2200  έέωωςς  κκααιι  2266  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  κκααιι    
  
ΓΓ..  ΗΗ  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  νναα  σσυυννττάάξξεειι  ττοουυςς  όόρροουυςς  δδιιαακκήήρρυυξξηηςς  κκααιι  νναα  εεππιιµµεελληηθθεείί  ττηη  
δδιιεεννέέρργγεειιαα  ττηηςς  δδηηµµοοππρραασσίίααςς..  

  
22..ΤΤηηνν  υυππ’’  ααρριιθθ..  77//22001122  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  

ΚΚααρρδδιιττσσοοµµααγγοούύλλααςς..  
  
33..ΤΤηηνν  υυππ’’  ααρριιθθ..  113333//22001122  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΚΚααρρδδίίττσσααςς..  
  
44..ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  7722  ττοουυ  ΝΝ..  33885522//22001100  ..  
55..  ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..  33556633//22000066..  
  
  
                                                                                            ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΙΙ  ΟΟΜΜΟΟΦΦΩΩΝΝΑΑ    
  
 
Καθορίζει τους όρους για την ενοικίαση του χώρου εµπορικών δραστηριοτήτων στον χώρο της 
εµποροπανήγυρης ως εξής:  

Άρθρο 1ο 

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 
3463/2006  η εκµίσθωση του χώρου για χαλβαδοπωλεία - ψητοπωλεία  .Ο χώρος αυτός 
εµφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα που έχει καθοριστεί από την οικονοµική επιτροπή . Η 
δηµοπρασία θα γίνει στις 11-10-2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00΄ ως 12:00΄ στο δηµοτικό 
κατάστηµα ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. Τυχόν επαναληπτική δηµοπρασία θα γίνει στις 18-10-
2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11.00΄ ως 12.00΄ στο δηµοτικό κατάστηµα ενώπιον της αρµόδιας 
επιτροπής. 
H εκµετάλλευση του δικαιώµατος χρήσης χώρου εµποροπανήγυρης θα γίνει από το δήµο και χωρίς 
εκµίσθωση του δικαιώµατος αυτού µε πλειοδοτικό διαγωνισµό σε εκµισθωτή. 

   
Άρθρο 2ο 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν: 

 Για χαλβαδοπωλεία και ψητοπωλεία 

1) Οι έχοντες άδεια καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος (εστιατόριο, ταβέρνα, ψησταριά, 

ζαχαροπλαστείο, παραδοσιακά γλυκά). 

2) Οι έχοντες άδεια κινητής ή σταθερής καντίνας. 

Η αίτηση συµµετοχής των ανωτέρω κατηγοριών να συνοδεύεται µε: 

    α) απόδειξη ταµειακής µηχανής 
    β) δηµοτική ενηµερότητα 
    γ) αντίγραφο άδειας λειτουργίας 
    δ) βιβλιάριο υγείας 
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∆εν γίνονται δεκτοί όσοι κατά τα έτη 1996-2010 έχουν συλληφθεί να έχουν κάνει αυθαίρετη 
κατάληψη ή υπεκµίσθωση του χώρου σε άλλο ενδιαφερόµενο.                               
 

Άρθρο 3ο 
 α. Η διάθεση των θέσεων και κατοχύρωση αυτών θα γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή 
∆ηµοπρασιών, υποβοηθούµενη από τους υπαλλήλους του τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3769/2009. Η διάθεση των θέσεων θα γίνεται δηµόσια από τη 
Επιτροπή ∆ηµοπρασιών του ∆ήµου. 
 β. 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, µε την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης 
υπαίθριου εµπορίου. 
 γ. Οι εκπρόσωποι σωµατείων που λειτουργούν υπέρ των µελών τους, να προσκοµίσουν 
πληρεξούσιο ή ατοµική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 µε τα πλήρη στοιχεία και 
δικαιολογητικά του κάθε µέλους που αντιπροσωπεύουν, χωριστά. Πρακτικό τελευταίων αρχαιρεσιών 
που να αποδεικνύει την ιδιότητα του εκπροσώπου των σωµατείων, µε πληρεξούσιο του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
 δ. Οι θέσεις κατοχυρώνονται στον ενδιαφερόµενο µε την καταβολή ολοκλήρου του ποσού της 
αξίας αυτών (θέσεων), αµέσως µετά το τέλος κάθε διαδικασίας διάθεσης για την ανάδειξη δικαιούχου 
του χώρου, ενώ στη συνέχεια θα εκδίδεται η άδεια συµµετοχής. 
 ε. Σε περίπτωση τυχόν αρνήσεως καταβολής του ποσού από ενδιαφερόµενο ενεργείται νέα 
διαδικασία, ο δε αρνηθείς την καταβολή του τέλους αποκλείεται  από τη συνέχεια της διαδικασίας. 
 στ. Για την εύρυθµη λειτουργία της Εµποροπανήγυρης και στην περίπτωση κατά την οποία 
µετά την διάθεση των θέσεων, προκύψει ανάγκη για αµοιβαία ανταλλαγή αυτών µεταξύ δικαιούχων, 
αρµόδια για την ανταλλαγή αυτή είναι η Οικονοµική Επιτροπή και οι αρµόδιοι υπάλληλοι. 

 
Άρθρο 4ο 

Η αρµόδια Επιτροπή (Οικονοµική Επιτροπή) µπορεί να ρυθµίζει άµεσα κατά την κρίση της 
οποιοδήποτε θέµα ανακύψει κατά την προετοιµασία της διοργάνωσης και σε εξαιρετικές περιστάσεις 
ανάγκης διάθεσης περισσοτέρων χώρων εµποροπανήγυρης, έχει τη δυνατότητα να προσθέτει νέους 
χώρους και να καθορίζει το τίµηµα του τέλους χρήσεως. 
 

Άρθρο 5ο 
Η επικύρωση των πρακτικών θα γίνεται αµέσως από την Οικονοµική Επιτροπή µετά το πέρας διάθεσης 
των θέσεων. 
 

Άρθρο 6ο 
Η διάρκεια της χρήσης του χώρου ορίζεται από 20 Οκτωβρίου 2012 µέχρι και 26 Οκτωβρίου 2012. 

 
Άρθρο 7ο 

Για την εύρυθµη λειτουργία της Εµποροπανήγυρης και την τάξη υπεύθυνη είναι η ∆ηµοτική 
Αστυνοµία, οι υπάλληλοι του τµήµατος ∆ηµοτικών προσόδων, η Ελληνική Αστυνοµία, το τµήµα 
Εµπορίου και τα εκάστοτε κλιµάκια ελέγχου λαϊκών αγορών, υπαίθριου εµπορίου (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.), 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2323/95 (άρθ. 5 παρ. 2) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3190/2003 
(αρθ.4). 
 

Άρθρο 8ο 
Ο δήµος εκτός από την υπάρχουσα στο χώρο της εµποροπανήγυρης ηλεκτρική και υδραυλική 
εγκατάσταση σε καµία άλλη παρόµοια υποχρεούται να κατασκευάσει. 

Άρθρο 9ο 
Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται είναι: 
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 Χαλβάς τύπου Φαρσάλων – ζαχαρώδη – ξηροί καρποί – λουκουµάδες  
 Παραδοσιακά είδη όπως ψηµένο καλαµπόκι, κάστανα, µαλλί της γριάς, ποπ-κορν. 
 Είδη ψητοπωλείου της ώρας (σουβλάκι, λουκάνικο)  
 Είδη ψυχαγωγίας Λούνα – Παρκ, εξαιρουµένων των τυχερών παιγνίων. 
 

Άρθρο 10ο 
Απαγορεύεται η τοποθέτηση έµπροσθεν και κατά µήκους των παραγκών καλαθιών και πανεριών µε 
εµπορεύµατα που παρεµποδίζουν τη διέλευση των επισκεπτών στο παζάρι. Επίσης η επέκταση των 
παραγκών σε οδούς και διαδρόµους που υπάρχουν για τη διέλευση οχηµάτων τροφοδοσίας, 
καθαριότητας και πρώτων βοηθειών (ασθενοφόρα πυροσβεστικά). 
Οι προς διάθεση χώροι πρέπει να διατηρούνται καθαροί κατά τη διάρκεια της ηµέρας και οι 
εκµεταλλευτές οφείλουν να έχουν συσκευασµένα τα απορρίµµατά τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς 
σάκους (κατά προτίµηση µαύρου χρώµατος από αδιαφανές υλικό), τους οποίους πρέπει καθηµερινά 
µετά το πέρας λειτουργίας της εµποροπανήγυρης, να εναποθέτουν αυτούς έµπροσθεν της παράγκας ή 
σε άλλο χώρο που θα υποδείξει ο ∆ήµος προς αποκοµιδή αυτών από την αρµόδια υπηρεσία 
Καθαριότητας του ∆ήµου. 
Τα απορρίµµατα πρέπει να είναι απαλλαγµένα από υγρά απόβλητα για να µην δηµιουργούν ρύπανση, 
δυσοσµία και µόλυνση. 
 

Άρθρο 11ο 
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά  συµµετοχής για την  εµποροπανήγυρη µέχρι 
την ηµέρα της δηµοπρασίας  που θα γίνει και η διάθεση των χώρων . Οι τιµές ορίζονται ως εξής: 
   
 α. Για τις ψησταριές  1.000,00 € 
          β. Για τους χαλβάδες 700,00 € 
 
Για τους εκθέτες δηµότες  θα ισχύει έκπτωση 15% επί των ανωτέρω τιµών. 
Για τα Α.Μ.Ε.Α. και τους πολύτεκνους θα ισχύει έκπτωση 50% επί των ανωτέρω τιµών. 

Άρθρο 12ο 
 Κυρώσεις – Πρόστιµα 
 

Α. Υπέρβαση του προς διάθεση χώρου (έµπροσθεν παράγκας) εµπορικών δραστηριοτήτων πρόστιµο 
300,00 €. 
Β. Επέκταση του προς διάθεση χώρου (όπισθεν παράγκας) εµπορικών δραστηριοτήτων στον 
εκµεταλλευτή – έµπορο πρόστιµο 1.000,00 €. 
Γ. Μη τήρηση των όρων καθαριότητας πρόστιµο από 50,00€ έως 300,00 €. 
∆. Οι εκµεταλλευτές ψητοπωλείων οι οποίοι αναπτύσσουν ψησταριές έµπροσθεν της παράγκας 
εµποδίζοντας και ενοχλώντας τους επισκέπτες, πρόστιµο 1.000,00 €. 
Ε. Υπεκµίσθωση του προς διάθεση χώρου πρόστιµο ίσο µε την αξία του προς διάθεση χώρου. 

 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό        
429/2012 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

  Καρδίτσα 25 -  09-  2012 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

  


