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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
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 1η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013 
και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 
423/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 25-09-2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
423/2013  

  

 

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

24/ 25-09-2013 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 
  Aριθ. Πρωτ.: 26325/1-10-2013 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                 
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 
 

ΘΕΜΑ 
Καθορισµός των όρων διακήρυξης για τους χώρους της ετήσιας 

εµποροπανήγυρης 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 25η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη  και 

ώρα 9:30', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 25086/20-9-2013 

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) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  2) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

3) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος  3) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος  4) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

5) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος   

6) Χλαπάνας Ηλίας, Αναπληρωµατικό Μέλος  Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

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

παρόντες ήταν οι 6, 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 µετά από συζήτηση σχετικά µε καθορισµό των όρων διακήρυξης 
για τους χώρους της ετήσιας εµποροπανήγυρης και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την εισήγηση του αν. προϊσταµένου τµήµατος Εσόδων, Αν. Καρρά, ο οποίος 
παρουσίασε στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αναλυτικό σχεδιάγραµµα της 
διαµόρφωσης του χώρου της εµποροπανήγυρης, ανέφερε τα οικονοµικά και τεχνικά 
δεδοµένα του θέµατος και ζήτησε τον καθορισµό των όρων διακήρυξης για την ανάδειξη 
αναδόχων κατασκευής παραγκών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και την ενοικίαση 
των χώρων εµπορικών και βιοµηχανικών δραστηριοτήτων (ψητοπωλεία, χαλβαδοπωλεία, 
παράγκες, καντίνες και καφέ), καθώς και του Λούνα Παρκ. 
 
2. Την υπ'αριθµ. 437/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί καθορισµού και 
έγκρισης εκµίσθωσης των χώρων της ετήσιας εµποροπανήγυρης 
 
3. Την υπ'αριθµ. 122/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
 
4. Την υπ'αριθµ. 20/2013 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδιτσοµαγούλας 
 
5. Την τοποθέτηση του κ. Τσαντήλα, ο οποίος δήλωσε ότι διαφωνεί µε το θεσµό της 
εµποροπανήγυρης, διότι πλήττονται οικονοµικά οι έµποροι της Καρδίτσας και για το λόγο 
αυτό καταψηφίζει τους όρους  
 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 
 
7. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ του καθορισµού των όρων 
διακήρυξης για τα ανωτέρω ψήφισαν όλοι οι παρόντες σύµβουλοι, µέλη της Οικονοµικής 
Επιτροπής, πλην του κ. Τσαντήλα, ο οποίος καταψήφισε.  
 
                               

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία   
 

 
Καθορίζει τους όρους για την: 
1. ανάδειξη αναδόχου κατασκευής παραγκών 
2. ανάδειξη αναδόχου κατασκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των παραγκών 
3. ενοικίαση χώρου για εγκατάσταση µέσων ψυχαγωγίας (Λουνα Παρκ) 
4. ενοικίαση των χώρων εµπορικών δραστηριοτήτων (Χαλβαδοπωλεία) 
5. ενοικίαση χώρων εµπορικών δραστηριοτήτων (Ψητοπωλεία – Καντίνες – Καφέ) 
6. ενοικίαση χώρων εµπορικών και βιοµηχανικών δραστηριοτήτων (Παράγκες)   
κατά την ετήσια παραδοσιακή εµποροπανήγυρη, ως εξής: 
 

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΚΩΝ 
 

Άρθρο 1ο 

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία  για την ανάδειξη αναδόχου που θα 
κατασκευάσει τις παράγκες για την εµποροπανήγυρη του Οκτωβρίου 2013. 
Η δηµοπρασία θα γίνει στις 7 Οκτωβρίου 2013 και από ώρα 09.00΄ π.µ. έως 09:30 π.µ  
στο  ∆ηµαρχείο (αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 3ος όροφος), ενώπιον της αρµόδιας 
επιτροπής. 
Τυχόν επαναληπτική δηµοπρασία θα γίνει στις 14-10-2012 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
09.00΄ π.µ. έως 09:30  π.µ στο ∆ηµαρχείο (αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 3ος 
όροφος) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. 
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Άρθρο 2ο 

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €). Το 
µίσθωµα προκαταβάλλεται. Η πλειοδοσία θα γίνεται σε ακέραιες µονάδες ανά πενήντα 
ευρώ (50,00  €). 

 
Άρθρο 3ο 

∆εκτοί στη δηµοπρασία θα είναι όσοι ασκούν το επάγγελµα του κατασκευαστή 
παραγκών. ∆εν γίνονται δεκτοί όσοι είναι οφειλέτες του δήµου από οποιαδήποτε αιτία 
και δεν έχουν εκπληρώσει τις τυχόν οφειλόµενες ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις τους προς 
το δήµο. Οι προσερχόµενοι στη δηµοπρασία θα προσκοµίσουν: 1) εγγυητική επιστολή 
από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή αναγνωρισµένης Τράπεζας ύψους 
τετρακοσίων (400,00) € για την κατασκευή των παραγκών (10% της πρώτης 
προσφοράς άρθρο 3 του Π.∆.270/81) η οποία θα καλύπτει την συµµετοχή τους και την 
καλή εκτέλεση των όρων της διακήρυξης µέχρι τέλους του χρόνου χρήσης του χώρου, 
2) φορολογική ενηµερότητα, 3) δηµοτική ενηµερότητα και 4) βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλµατος. 
Στον τελευταίο πλειοδότη η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται µετά τη λήξη της 
εµποροπανήγυρης. 

 
Άρθρο 4ο 

Ο τελευταίος πλειοδότης λαµβάνει µετά την καταβολή του µισθώµατος του 
πλειστηριάσµατος το κατά νόµο αποδεικτικό πληρωµής και την άδεια του δηµάρχου για 
την κατασκευή των παραγκών. Ο πλειοδότης θα εισπράξει για την κατασκευή κάθε 
παράγκας το ποσό των ογδόντα ευρώ (80,00 €) µε Φ.Π.Α. Οι διαστάσεις της κάθε 
παράγκας θα είναι 3,00 µ χ 3,00 µ. 
Για τα νούµερα από 1 έως 78 και 355 έως 418 οι διαστάσεις θα είναι 3,00 µ πρόσοψη 
και 6,00 µ. Βάθος. 
Η κατασκευή θα είναι κλειστή και θα περιλαµβάνει και τους διαδρόµους. 

 
Άρθρο 5ο 

Σε περίπτωση τυχόν αρνήσεως καταβολής του µισθώµατος ενεργείται νέα δηµοπρασία, 
ο δε αρνηθείς την καταβολή αποκλείεται από τη δηµοπρασία και η εγγυητική του 
εκπίπτει υπέρ του δήµου. 

Άρθρο 6ο 

Περίληψη της διακήρυξης  θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και Θα 
δηµοσιευθεί τουλάχιστον στις εφηµερίδες που απαιτούνται από τη νοµοθεσία.  
 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής & 
επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από αυτόν  που ανακηρύχθηκε ανάδοχος.                                                            

 
 
 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
 

Άρθρο 1ο 

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου ηλεκτρολόγου 
που θα κατασκευάσει τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στις παράγκες για την 
εµποροπανήγυρη του Οκτωβρίου 2013. 
Η δηµοπρασία θα γίνει στις 7 Οκτωβρίου 2013 και από ώρα 09.30΄ π.µ. έως 10:00' π.µ  
στο  ∆ηµαρχείο (αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 3ος όροφος), ενώπιον της αρµόδιας 
επιτροπής. 
Τυχόν επαναληπτική δηµοπρασία θα γίνει στις 14-10-2012 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
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09.30΄ π.µ. έως 10:00' π.µ στο ∆ηµαρχείο (αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 3ος 
όροφος) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. 

 
Άρθρο 2ο 

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) για τον 
ανάδοχο ηλεκτρολόγο που θα κατασκευάσει τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Το 
µίσθωµα προκαταβάλλεται. Η πλειοδοσία θα γίνεται σε ακέραιες µονάδες ανά πενήντα 
(50,00) €. 
 

Άρθρο 3ο 

∆εκτοί στη δηµοπρασία θα είναι όσοι έχουν τις απαραίτητες  προϋποθέσεις για την 
κατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης έως 100 ΚW. ∆εν γίνονται δεκτοί όσοι είναι 
οφειλέτες του δήµου από οποιαδήποτε αιτία και δεν έχουν εκπληρώσει τις τυχόν 
οφειλόµενες ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις τους προς το δήµο. Οι προσερχόµενοι στη 
δηµοπρασία θα προσκοµίσουν: 1) εγγυητική επιστολή από το Ταµείο Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων ή αναγνωρισµένης Τράπεζας ύψους διακοσίων (200,00) € (10% της 
πρώτης προσφοράς άρθρο 3 του Π.∆.270/81) η οποία θα καλύπτει την συµµετοχή τους  
και την καλή εκτέλεση των όρων της διακήρυξης µέχρι τέλους του χρόνου χρήσης του 
χώρου, 2) φορολογική ενηµερότητα, 3) δηµοτική ενηµερότητα και 4) βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλµατος. 
Στον τελευταίο πλειοδότη η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται µετά τη λήξη της 
εµποροπανήγυρης. 

 
Άρθρο 4ο 

Ο τελευταίος πλειοδότης λαµβάνει µετά την καταβολή του µισθώµατος του 
πλειστηριάσµατος το κατά νόµο αποδεικτικό πληρωµής και την άδεια του δηµάρχου για 
την κατασκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.  

 
                                                             Άρθρο 5ο 

Ο πλειοδότης  αναλαµβάνει µε δικά του έξοδα να κάνει σύνδεση µε την ∆.Ε.Η και να 
εξοφλήσει την δαπάνη ηλεκτρικού ρεύµατος που θα προκύψει.  
Επίσης αναλαµβάνει την υποχρέωση της εύρυθµης ροής ηλεκτρικού ρεύµατος στο χώρο 
της εµποροπανήγυρης καθώς και την επισκευή των ηλεκτροµοτέρ που χρησιµοποιεί ο 
∆ήµος στο χώρο της εµποροπανήγυρης.   
Θα εισπράξει για την κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κάθε παράγκας το 
ποσό των πενήντα ευρώ  (50,00 €) , για ψησταριές και καντίνες  εκατόν πενήντα ευρώ 
(150,00 € ) και για τους χαλβάδες εκατό ευρώ (100,00 €). Στις παραπάνω τιµές 
περιλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α                                                              
 

 
Άρθρο 6ο 

Σε περίπτωση τυχόν αρνήσεως καταβολής του µισθώµατος ενεργείται νέα δηµοπρασία, 
ο δε αρνηθείς την καταβολή αποκλείεται από τη δηµοπρασία και η εγγυητική του 
εκπίπτει υπέρ του δήµου. 
 

 

Άρθρο 7ο 

Περίληψη της διακήρυξης  θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και Θα 
δηµοσιευθεί τουλάχιστον στις εφηµερίδες που απαιτούνται από τη νοµοθεσία.  
 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής & 
επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από αυτούς   που ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι.                                                            
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3. ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 
 

     Άρθρο 1ο 

 Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 192 του 
Ν. 3463/2006 η χρήση του ενιαίου χώρου ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά και µόνο για 
εγκατάσταση µονάδων ψυχαγωγικών µέσων «Λούνα Παρκ» που θα περιέχει µηχανικά 
µέσα ψυχαγωγίας όπως συγκρουόµενα αυτοκίνητα, σιδηρόδροµο, γύρο θανάτου, αιώρες, 
σκοπευτήριο, θεάµατα κλπ. συναφή προς την µορφή αυτή της ψυχαγωγίας είδη. 
Απαγορεύεται να εγκατασταθούν µπυραρίες, ψησταριές, καφετέριες, ψιλικά κλπ. Ο 
χώρος αυτός εµφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα που έχει εγκριθεί από την 
οικονοµική επιτροπή µε το στοιχείο συνολικής επιφάνειας 3.675 µ2. 
Η δηµοπρασία θα γίνει στις 7 Οκτωβρίου 2013 και από ώρα 10.00΄ π.µ. έως 10:30' π.µ  
στο  ∆ηµαρχείο (αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 3ος όροφος), ενώπιον της αρµόδιας 
επιτροπής. 
Τυχόν επαναληπτική δηµοπρασία θα γίνει στις 14-10-2012 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
10.00΄ π.µ. έως 10:30' π.µ στο ∆ηµαρχείο (αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 3ος 
όροφος) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. 

 
 Άρθρο 2ο 

Η διάρκεια της χρήσης του χώρου τούτου ορίζεται από 20 Οκτωβρίου 2013 µέχρι και 26 
Οκτωβρίου 2013. 

Άρθρο 3ο 

Η δηµοπρασία θα γίνει για όλη την έκταση των 3.675 µ2 και όχι κατά τµήµατα. Μπορούν 
να συµµετάσχουν µεµονωµένοι επιχειρηµατίες ή οµάδες οµοίων επαγγελµατιών για 
µίσθωση της συνολικής έκτασης. Όσοι συµµετέχουν σε οµάδες υποβάλουν δήλωση στην 
επιτροπή δηµοπρασιών και ορίζουν εκπρόσωπο. Προσφορές για µικρότερα τµήµατα δεν 
θα γίνονται δεκτές. 

Άρθρο 4ο 

Απαγορεύεται στο χώρο αυτό η εγκατάσταση άλλων ειδών εκτός εκείνων για τα οποία 
προορίζεται χρήση του χώρου αυτού. Παν στο χώρο αυτό ο οποίος προορίζεται για την 
λειτουργία ψυχαγωγικών µηχανηµάτων και συναφών προς αυτή ειδών, ήθελε 
εγκατασταθεί από τον τελευταίο πλειοδότη επιχείρηση άλλης µορφής ξένης προς το είδος 
της χρήσης για την οποία και µόνο προορίζεται ο χώρος, κατά την κρίση της οικονοµικής 
επιτροπής ο τελευταίος πλειοδότης χάνει την εγγύησή του, η οποία αυτοµάτως 
καταπίπτει υπέρ του δήµου, διότι πρόκειται περί παραβάσεως ουσιώδους όρου της 
διακήρυξης. 

Άρθρο 5ο 

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται για την έκταση των 3.675 µ2 το ποσό των τριάντα 
χιλιάδων (30.000,00) €. Η πλειοδοσία θα γίνεται σε ακέραιες µονάδες ανά εκατό 
(100,00) €. 

 
Άρθρο 6ο 

Κάθε ενδιαφερόµενος ή οµάδα οµοιοεπαγγελµατιών επιχειρηµατιών για να συµµετάσχει 
στη δηµοπρασία οφείλει να καταθέσει: 1) εγγύηση σε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας η οποία 
θα καλύπτει την συµµετοχή του και την καλή εκτέλεση των όρων της διακήρυξης µέχρι 
τέλους του χρόνου χρήσης του χώρου, 2) φορολογική ενηµερότητα, 3) δηµοτική 
ενηµερότητα και 4) βεβαίωση άσκησης του ανωτέρω επαγγέλµατος. 
Η εγγύηση για το χώρο των 3675 µ2 θα είναι το ποσό των τριών  χιλιάδων (3.000,00) € 
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(10% επί του ποσού της πρώτης προσφοράς άρθρο 3 παρ. γ 270/81 Π.∆.). 
Η εγγύηση στους αποτυγχάνοντες θα επιστρέφεται αµέσως. 
Στον πλειοδότη θα επιστραφεί στο τέλος της εµποροπανήγυρης, για να καλύπτει και την 
καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης διακήρυξης και µάλιστα την πρόβλεψη του 
άρθρου 4 αυτής. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται αµέσως µετά την ανακοίνωση του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας να καταθέσει στο ταµείο του δήµου ολόκληρο το ποσό 
(τελικό) που πρόσφερε κατά την δηµοπρασία. Σε περίπτωση που τελευταίος πλειοδότης 
αρνηθεί την καταβολή του τελικού ποσού αυτός χάνει την εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής στη δηµοπρασία η οποία εκπίπτει υπέρ δήµου Καρδίτσας και ενεργείται νέα 
δηµοπρασία. 
Τα πρακτικά της δηµοπρασίας θα επικυρωθούν από την οικονοµική επιτροπή µετά τον 
τερµατισµό της. Εάν δεν ήθελε παρουσιαστεί ενδιαφερόµενος για όλο το χώρο, τότε και 
µόνον η διάθεση αυτού µπορεί να γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής, για 
οποιαδήποτε άλλη χρήση ανάλογα µε την ζήτηση κατά την κρίση αυτής. 

 
Άρθρο 7ο 

∆εν γίνεται δεκτός κανείς στην δηµοπρασία για την ενοικίαση του χώρου εάν είναι 
οφειλέτης από οποιαδήποτε αιτία και δεν έχει εκπληρώσει τυχόν οφειλόµενες 
ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του προς τον δήµο. 

 
Άρθρο 8ο 

Ο τελευταίος πλειοδότης  σε περίπτωση που χρειαστεί ηλεκτρική ενέργεια, αναλαµβάνει 
µε δικά του έξοδα τη σύνδεση µε το δίκτυο της ∆ΕΗ καθώς και την εξόφληση του 
λογαριασµού. 
 

4. ΧΑΛΒΑ∆ΟΠΩΛΕΙΑ 
 

Άρθρο 1ο 

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 192 
του Ν. 3463/2006  η εκµίσθωση του χώρου για χαλβαδοπωλεία. Ο χώρος αυτός 
εµφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα που έχει καθοριστεί από την οικονοµική 
επιτροπή.  
Η δηµοπρασία θα γίνει στις 7 Οκτωβρίου 2013 και από ώρα 10.30΄ π.µ. έως 11:00' π.µ  
στο  ∆ηµαρχείο (αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 3ος όροφος), ενώπιον της αρµόδιας 
επιτροπής. 
Τυχόν επαναληπτική δηµοπρασία θα γίνει στις 14-10-2012 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
10.30΄ π.µ. έως 11:10' π.µ στο ∆ηµαρχείο (αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 3ος 
όροφος) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. 
Για τους χώρους που θα παραµείνουν αδιάθετοι ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα, από την 
14-10-2013 έως και την λήξη της εµποροπανήγυρης να τους εκµισθώνει κατόπιν 
αιτήσεως του ενδιαφεροµένου.  
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 οι έχοντες άδεια καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος  
Η αίτηση συµµετοχής συνοδεύεται από: 
    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 1996-2012 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. 
Μετά τη διενέργεια της δηµοπρασίας, όσες θέσεις παραµείνουν αδιάθετες, θα δοθούν για 
εµπορική χρήση. 
 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 2013 µέχρι και 26 
Οκτωβρίου 2013. 

Άρθρο 7ο 

Για την εύρυθµη λειτουργία της Εµποροπανήγυρης και την τάξη υπεύθυνοι είναι οι 
υπάλληλοι του ∆ήµου Καρδίτσας που θα οριστούν µε απόφαση ∆ηµάρχου, 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 
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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: Χαλβάς τύπου Φαρσάλων – ζαχαρώδη – 
ξηροί καρποί – λουκουµάδες  

 
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. Η τιµή ορίζεται σε 700,00 €  
 
Για τους δηµότες, Α.Μ.Ε.Α. και πολύτεκνους θα ισχύει έκπτωση 50% επί της ανωτέρω 
τιµής. 
Για τους δηµότες έκπτωση 15%. 

 
        

 Άρθρο 12ο 

 Κυρώσεις – Πρόστιµα 
 

Α. Υπέρβαση του προς διάθεση χώρου (έµπροσθεν παράγκας) πρόστιµο 300,00 €. 
Β. Επέκταση του προς διάθεση χώρου (όπισθεν παράγκας) πρόστιµο 1.000,00 €. 
Γ. Μη τήρηση των όρων καθαριότητας πρόστιµο από 50,00€ έως 300,00 €. 
∆. Υπεκµίσθωση του προς διάθεση χώρου πρόστιµο ίσο µε την αξία του προς διάθεση 
χώρου. 
 

5. ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ – ΚΑΝΤΙΝΕΣ – ΚΑΦΕ 
 

Άρθρο 1ο 

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 192 
του Ν. 3463/2006  η εκµίσθωση του χώρου για ψητοπωλεία – καντίνες – καφέ. Ο 
χώρος αυτός εµφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα που έχει καθοριστεί από την 
οικονοµική επιτροπή.  
Η δηµοπρασία θα γίνει στις 7 Οκτωβρίου 2013 και από ώρα 11.00΄ π.µ. έως 11:30' π.µ  
στο  ∆ηµαρχείο (αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 3ος όροφος), ενώπιον της αρµόδιας 
επιτροπής. 
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Τυχόν επαναληπτική δηµοπρασία θα γίνει στις 14-10-2012 ηµέρα ∆ευτέρα και από ώρα 
11.00΄ π.µ. έως 11:30' π.µ στο ∆ηµαρχείο (αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 3ος 
όροφος) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. 
Για τους χώρους που θα παραµείνουν αδιάθετοι ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα, από την 
14-10-2013 έως και την λήξη της εµποροπανήγυρης να τους εκµισθώνει κατόπιν 
αιτήσεως του ενδιαφεροµένου.  
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: 
1) Οι έχοντες άδεια καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος  
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 

 
∆εν γίνονται δεκτοί όσοι κατά τα έτη 1996-2012 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. 
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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 2013 µέχρι και 26 
Οκτωβρίου 2013. 

Άρθρο 7ο 

Για την εύρυθµη λειτουργία της Εµποροπανήγυρης και την τάξη υπεύθυνοι είναι οι 
υπάλληλοι του ∆ήµου Καρδίτσας που θα οριστούν µε απόφαση ∆ηµάρχου, 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: 
 
 Καφές - 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 ψητοπωλεία  1.000,00 € 
         β. Για καντίνες και καφέ 500,00 € 
 
Για τους δηµότες έκπτωση 15%. 
Για τους δηµότες, Α.Μ.Ε.Α. και πολύτεκνους θα ισχύει έκπτωση 50% επί της ανωτέρω 
τιµής. 



                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: ΒΛΛΩΩΕΗ-Ι77 

 
           Άρθρο 12ο 

 Κυρώσεις – Πρόστιµα 
 

Α. Μη τήρηση των όρων καθαριότητας πρόστιµο από 50,00€ έως 300,00 €. 
Β. Οι εκµεταλλευτές ψητοπωλείων οι οποίοι αναπτύσσουν ψησταριές έµπροσθεν της 
παράγκας εµποδίζοντας και ενοχλώντας τους επισκέπτες, πρόστιµο 1.000,00 €. 
Γ. Υπεκµίσθωση του προς διάθεση χώρου πρόστιµο ίσο µε την αξία του προς διάθεση 
χώρου. 
 
 
6. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ∆Η (ΠΑΡΑΓΚΕΣ) 

       
Άρθρο 1ο 

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 192 
του Ν. 3463/2006  η εκµίσθωση του χώρου για τις εµπορικές δραστηριότητες – 
βιοµηχανικά είδη. Ο χώρος αυτός εµφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα που έχει 
καθοριστεί από την οικονοµική επιτροπή.  
Η δηµοπρασία θα γίνει στις 7 Οκτωβρίου 2013 και από ώρα 11.30΄ π.µ. έως 13:30' µ.µ  
στο  ∆ηµαρχείο (αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 3ος όροφος), ενώπιον της αρµόδιας 
επιτροπής. 
Τυχόν επαναληπτική δηµοπρασία θα γίνει στις 14-10-2012 ηµέρα ∆ευτέρα και από ώρα  
11.30΄ π.µ. έως 13:30' µ.µ στο ∆ηµαρχείο (αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 3ος 
όροφος) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. 
Για τους χώρους που θα παραµείνουν αδιάθετοι ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα, από την 
14-10-2013 έως και την λήξη της εµποροπανήγυρης να τους εκµισθώνει κατόπιν 
αιτήσεως του ενδιαφεροµένου.  
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: 
 
   1) Οι πωλητές λαϊκών αγορών 
   2) Οι υπαίθριοι πωλητές (στάσιµο ή πλανόδιο εµπόριο) 
   3) Οι επαγγελµατίες έµποροι και κάτοχοι αδειών συµµετοχής σε Κυριακάτικες αγορές 
   4) Οι λοιποί έµποροι (καταστηµατάρχες) 
Η αίτηση συµµετοχής των ανωτέρω κατηγοριών να συνοδεύεται µε: 
    α) απόδειξη ταµειακής µηχανής 
    β) δηµοτική ενηµερότητα 
    γ) άδεια θεωρηµένη για το τρέχον έτος 
    δ) αντίγραφο της έναρξης επαγγέλµατος (µόνο οι καταστηµατάρχες). 

 
∆εν γίνονται δεκτοί όσοι κατά τα έτη 1996-2012 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 
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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. Ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να µισθώνει µέχρι τέσσερις (4) θέσεις ανά 
ταµειακή µηχανή. Όλοι οι χώροι που θα διατεθούν θα είναι σκεπασµένοι και οι 
ενδιαφερόµενοι δεν µπορούν να κατασκευάσουν µόνοι τους στέγαστρα παρά µόνο σε 
περίπτωση µη ανάδειξης εργολάβου κατασκευής παραγκών. Οι προς χρήση χώροι 
φαίνονται στο τοπογραφικό διάγραµµα που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του δήµου. Ο 
δήµος διατηρεί το δικαίωµα της ανάθεσης κατασκευής των παραγκών σε ιδιώτη. 
 δ. 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. 
 ε. 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. 
 στ. 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. 
 ζ. 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 2013 µέχρι και 26 
Οκτωβρίου 2013. 

Άρθρο 7ο 

Για την εύρυθµη λειτουργία της Εµποροπανήγυρης και την τάξη υπεύθυνοι είναι οι 
υπάλληλοι του ∆ήµου Καρδίτσας που θα οριστούν µε απόφαση ∆ηµάρχου, 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: 
 
 Είδη ένδυσης – υπόδησης και αξεσουάρ 
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 Ασηµικά Φο µπιζού 
 Βιβλία – Παιχνίδια 
 Είδη αυτοκινήτου – αξεσουάρ 
 Είδη λαϊκής τέχνης – Εκκλησιαστικά είδη 
 Είδη ∆ώρων – ψιλικά 
 Είδη οικιακής χρήσης – υαλικά & είδη µπάνιου 
 Λευκά είδη & είδη προικός – χαλιά 
 Μικρά ζώα & ιχθύες (εξαιρούνται τα ερπετά) 
 Ηλεκτρονικές µικροσυσκευές 
 

 
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 τους εκθέτες 400,00 €.  
         β. Για τις θέσεις του διαγράµµατος υπ'αριθµ. 289 – 306 και 355 – 372, οι οποίες θα 
διατεθούν µόνο για την πώληση χαλιών, η τιµή ανέρχεται σε 250 €. Σε περίπτωση 
αλλαγής χρήσης το ποσό θα αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε την χρήση της παράγκας. 
 
Για τους δηµότες, Α.Μ.Ε.Α. και πολύτεκνους θα ισχύει έκπτωση 50% επί της ανωτέρω 
τιµής. 
Για τους δηµότες έκπτωση 15%. 

 
                

           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 €. 
∆. Ανάπτυξη  οποιασδήποτε µορφής εµπορικής δραστηριότητας εκτός του οριοθετηµένου  
χώρου λειτουργίας του παζαριού, πρόστιµο 1.000,00 € και αποµάκρυνση εµπορευµάτων – 
κατασκευών από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου. Εκτός και αν εµπίπτει στην 
περίπτωση του άρθρο 4. 
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Ε. Υπεκµίσθωση του προς διάθεση χώρου πρόστιµο ίσο µε την αξία του προς διάθεση 
χώρου. 

 
 
 

Μειοψήφισε ο κ. Τσαντήλας για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας 
 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
423/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

 

Καρδίτσα ........... 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 


