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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ        
          

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 
Στην Καρδίτσα σήμερα την 21η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2016
και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006,  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο  μέρος  του
Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  400/2016
απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  που  συζητήθηκε  στη
συνεδρίαση αυτού στις 16-9-2016.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 400
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.

14/16-9-2016
Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

        
        αριθ. πρωτ.: 15793/21-9-2016

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

                                                                            ΘΕΜΑ
Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 467/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορι-

σμού τελών της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης

 Στην Καρδίτσα σήμερα την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016 (κατόπιν μετάθεσης της αρχικώς

προγραμματισθείσας για 15-9-2016 συνεδρίασης), ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 13.00' μ.μ, στο

Δημοτικό  Κατάστημα Καρδίτσας  και  ύστερα  από  την  υπ’  αριθ.  15158/9-9-2016 έγγραφη  πρόσκληση  του

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία  έγινε  σύμφωνα με τους ορισμούς του

άρθρου 96  του  Ν.  3463/2006  και  των  άρθρων 67  και  69  του  Ν.3852/2010, συνήλθε  σε τακτική

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ                          

1) Αντωνίου Ελένη 15) Σβάρνας Ιωάννης 1) Κουρκούνας Βασίλειος

2) Αντωνίου Σωτήριος 16) Τάντος Μιχαήλ 2) Ξυλομένος Κωνσταντίνος

3) Αραμπατζής Δημήτριος 17) Τίκας Τριαντάφυλλος 3) Γούλας Σωτήριος

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος 18) Ψημμένος Κωνσταντίνος 4) Μαρκινός Αθανάσιος

5) Γεννάδιος Ιωάννης 19) Παπαλός Κωνσταντίνος 5) Παπαγεωργίου Σταύρος

6) Γιαννέλος Κλεομένης 20) Παπαδημητρίου Χαρίλαος 6) Λέμας Ευάγγελος

7) Γούλας Γεώργιος 21) Τσιούκης Λάμπρος 7) Σχορετσανίτης Ηλίας

8) Διαμαντή Ευαγγελία 22) Μιχαλάκης Κων/νος          Αν και κλήθηκαν νόμιμα

9) Καπράνας Απόστολος 23) Αμπαντζή Μαρία

10) Κολοκύθα Άλκηστις 24) Τσιρέπα Ευαγγελή

11) Λέκκας Αλέξανδρος 25) Χατζής Ηλίας

12) Μαντζιάρας Παναγιώτης 26) Κρανιάς Βασίλειος

13) Μπακαλάκου Σωτηρία

14) Ντελής Ιωάννης
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Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Καρδίτσας  αφού βρέθηκε  σε  νόμιμη  απαρτία  (σε  σύνολο 33  μελών,

παρόντες ήταν 26), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 96

του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  του

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη

Αλεξάκου.  

---------------------

   Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με τροποποίηση
της  υπ'αριθμ.  467/2015 απόφασης  Δημοτικού Συμβουλίου  περί  καθορισμού  τελών  της
ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση της κ. προέδρου, η οποία ανέφερε:
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρο 72 παρ. 1,ζ του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  η
Οικονομική  Επιτροπή  είναι  πλέον  αρμόδια  και  για  την  εισήγηση,  προς  το  δημοτικό
συμβούλιο,  της  επιβολής  τελών,  δικαιωμάτων  και  εισφορών.  Η  επιβολή  φόρων,  τελών,
δικαιωμάτων και εισφορών υπέρ δήμων και κοινοτήτων, στο πλαίσιο της σχετικής εκ του
νόμου αρμοδιότητάς τους, δεν εμπίπτει  στο ρυθμιστικό πεδίο των τοπικών κανονιστικών
αποφάσεων που εκδίδονται βάσει του άρθρου 79 του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Ωστόσο, όταν προκύψει περίπτωση επιβολής φόρου, τέλους κλπ, επί θεμάτων για τα οποία ο
οικείος δήμος ή κοινότητα εκδίδει τοπική κανονιστική απόφαση, με την οποία θέτει κανόνες
ή  όρους  και  προϋποθέσεις  για  τη  ρύθμισή  τους  απαιτείται  η  έκδοση  δύο  διακριτών
αποφάσεων:
ειδικότερα, η μία απόφαση θα αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις του υπό ρύθμιση
θέματος (σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 79 ΚΔΚ), ενώ με την άλλη θα επιβάλλεται
το αντίστοιχο τέλος κλπ. (ΥΠΕΣ Εγκύκλιος 41/2007). Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και σε
περίπτωση τροποποίησης των αποφάσεων αυτών.

Η τροποίηση της σχετικής απόφασης επιβολής τελών αφορά κατά κύριο λόγο στην αναφορά
της ημερομηνίας, ώστε να μην απαιτείται κάθε χρόνο η επανάληψη της ίδιας διαδικασίας για
τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης. Γίνεται επίσης επαναδιατύπωση ορισμένων εδαφίων,
ώστε να αρθούν φραστικές ασάφειες προς αποφυγήν προβλημάτων στην εφαρμογή τους.  

Συγκεκριμένα  η  παράγραφος  Α  του  αποφασιστικού  της  υπ'αριθμ.  467/2015
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει ως εξής:

“Α.    Την επιβολή τελών  για την ετήσια  Εμποροπανήγυρη που διεξάγεται κατά την περίοδο
από 20 έως 26 Οκτωβρίου 2015 στη θέση μεταξύ των οδών Καρδίτσας, Μακεδονομάχων και
Περιφερειακής οδού Καρδίτσας - Τρικάλων ως εξής:

1  . ΧΑΛΒΑΔΟΠΩΛΕΙΑ - ΚΑΦΕΝΕΙΑ
 Ο Δήμος  Καρδίτσας  πρόκειται  να  προβεί  σε  εκμίσθωση  χώρων στην εμποροπανήγυρη για
χαλβαδοπωλεία. Οι χώροι θα μισθώνονται από το Δήμο κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων
που θα γίνονται δεκτές από τις 15 Σεπτεμβρίου 2015 έως 20  Οκτωβρίου 2015 στο γραφείο 8
στον 3ο όροφο στο κτίριο του Δημαρχείου στην Αρτεσιανού 1.
 Το τέλος θα καταβάλλεται  στο Ταμείο του Δήμου από 07/10/2015 έως 12/10/2015 και  σε
περίπτωση που υπάρχουν δύο αιτήσεις  για την ίδια θέση θα γίνει κλήρωση την 16η Οκτωβρίου
και ώρα 12.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κατέχοντες άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η
αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται από: α) απόδειξη ταμειακής μηχανής   β) δημοτική ενημερότητα
γ)  αντίγραφο  άδειας  λειτουργίας   δ)  βιβλιάριο  υγείας  ε)  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  πωλητή  ή
αναγομωτή του πυροσβεστήρα που θα χρησιμοποιήσει ο εκθέτης, για την καλή λειτουργία του.
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 Δεν  γίνονται  δεκτοί  όσοι  κατά  τα  έτη  1996-2014  έχουν  συλληφθεί  να  έχουν  κάνει
αυθαίρετη  κατάληψη ή υπεκμίσθωση του χώρου σε άλλο ενδιαφερόμενο.
 Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται είναι: Χαλβάς τύπου Φαρσάλων,  Ζαχαρώδη, Ξηροί
καρποί, Λουκουμάδες, Καφέδες, Αναψυκτικά, Τυρόπιτες, Κρύα σάντουϊτς.
  Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά  συμμετοχής για την  εμποροπανήγυρη
μέχρι την 20η Οκτωβρίου  και η διάθεση των χώρων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας με βάση
την  αίτηση  του  ενδιαφερόμενου.  Σε  περίπτωση  που  υπάρχου  κενές  θέσεις  μπορούν  να
διατίθενται και μετά την 20η Οκτωβρίου ή και για άλλη δραστηριότητα.
Οι θέσεις που διατίθενται για Χαλβαδοπωλεία – Καφενεία είναι: 1, 2, 3, 76, 77, 78, 118, 119,
150,  190,  191, 220, 260, 261,  288,  328,  329, 354, 372, 392,  393,  394,  417, 418
Η τιμή ορίζεται σε 700,00 € 

2  . ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ – ΚΑΝΤΙΝΕΣ
  Ο Δήμος Καρδίτσας πρόκειται  να προβεί σε εκμίσθωση  χώρων στην εμποροπανήγυρη για
Ψητοπωλεία  -  Καντίνες.  Οι  χώροι  θα  μισθώνονται  από  το  Δήμο  κατόπιν  αιτήσεως  των
ενδιαφερομένων που θα γίνονται δεκτές από τις 15 Σεπτεμβρίου 2015 έως 20  Οκτωβρίου 2015
στο γραφείο 8 στον 3ο όροφο στο κτίριο του Δημαρχείου στην Αρτεσιανού 1.
 Το τέλος θα καταβάλλεται  στο Ταμείο του Δήμου από 07/10/2015 έως 12/10/2015 και  σε
περίπτωση που υπάρχουν δύο αιτήσεις  για την ίδια θέση θα γίνει κλήρωση την 16η Οκτωβρίου
και ώρα 12.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  οι  κατέχοντες   οι  έχοντες  άδεια  καταστήματος  υγειονομικού
ενδιαφέροντος, και 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 ε)  Υπεύθυνη Δήλωση του
πωλητή  ή  αναγομωτή  του  πυροσβεστήρα  που  θα  χρησιμοποιήσει  ο  εκθέτης,  για  την  καλή
λειτουργία του.
 Δεν  γίνονται  δεκτοί  όσοι  κατά  τα  έτη  1996-2014  έχουν  συλληφθεί  να  έχουν  κάνει
αυθαίρετη  κατάληψη ή υπεκμίσθωση του χώρου σε άλλο ενδιαφερόμενο.
 Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται είναι:   Παραδοσιακά είδη, όπως ψημένο καλαμπόκι,
κάστανα, μαλλί της γριάς, ποπ-κορν Είδη ψητοπωλείου της ώρας (σουβλάκι, λουκάνικο κτλ) ,
Λουκουμάδες, Καφέδες, Αναψυκτικά, Τυρόπιτες, Κρύα σάντουϊτς.
  Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά  συμμετοχής για την  εμποροπανήγυρη
μέχρι την 20η Οκτωβρίου  και η διάθεση των χώρων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας με βάση
την  αίτηση  του  ενδιαφερόμενου.  Σε  περίπτωση  που  υπάρχου  κενές  θέσεις  μπορούν  να
διατίθενται και μετά την 20η Οκτωβρίου ή και για άλλη δραστηριότητα.
 Οι  θέσεις  που  διατίθενται  για  Ψητοπωλεία  -  Καντίνες  είναι:  από  Νο  4  εως   Νο  19
Η τιμή ορίζεται σε 1.000,00 € ανά θέση. 

3. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΠΑΡΑΓΚΕ  Σ)
Ο  Δήμος  Καρδίτσας  πρόκειται  να  προβεί  σε  εκμίσθωση   χώρων  στην  εμποροπανήγυρη  για
εμπορικές δραστηριότητες και βιομηχανικά είδη. Οι χώροι θα μισθώνονται από το Δήμο κατόπιν
αιτήσεως των ενδιαφερομένων που θα γίνονται δεκτές από τις 15 Σεπτεμβρίου 2015 έως 20
Οκτωβρίου 2015 στο γραφείο 8 στον 3ο όροφο στο κτίριο του Δημαρχείου στην Αρτεσιανού 1.
 Το τέλος θα καταβάλλεται  στο Ταμείο του Δήμου από 07/10/2015 έως 12/10/2015 και  σε
περίπτωση που υπάρχουν δύο αιτήσεις  για την ίδια θέση θα γίνει κλήρωση την 16η Οκτωβρίου
και ώρα 13.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: α) Οι πωλητές λαϊκών αγορών β) Οι υπαίθριοι πωλητές (στάσιμο ή
πλανόδιο εμπόριο) γ) Οι επαγγελματίες έμποροι και κάτοχοι αδειών συμμετοχής σε Κυριακάτικες
αγορές δ) 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.
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Δεν  γίνονται  δεκτοί  όσοι  κατά  τα  έτη  1996-2014  έχουν  συλληφθεί  να  έχουν  κάνει
αυθαίρετη  κατάληψη ή υπεκμίσθωση του χώρου σε άλλο ενδιαφερόμενο.
Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται είναι:   Είδη ένδυσης – υπόδησης και αξεσουάρ, Ασημικά
Φο  μπιζού,  Βιβλία  –  Παιχνίδια,  Είδη  αυτοκινήτου  –  αξεσουάρ,  Είδη  λαϊκής  τέχνης  –
Εκκλησιαστικά είδη, Είδη Δώρων – ψιλικά, Είδη οικιακής χρήσης – υαλικά & είδη μπάνιου, Λευκά
είδη και  είδη προικός – χαλιά,  Μικρά ζώα και  ιχθύες (εξαιρούνται  τα ερπετά), Ηλεκτρονικές
μικροσυσκευές.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά  συμμετοχής για την  εμποροπανήγυρη
μέχρι την 20η Οκτωβρίου  και η διάθεση των χώρων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας με βάση
την  αίτηση  του  ενδιαφερόμενου.  Σε  περίπτωση  που  υπάρχου  κενές  θέσεις  μπορούν  να
διατίθενται και μετά την 20η Οκτωβρίου ή και για άλλη δραστηριότητα.
Οι θέσεις που διατίθενται για εμπορικές δραστηριότητες και βιομηχανικά είδη είναι:           

από Νο 96,97,117,168,169,189238,239,259,306,307,327 τιμή  500,00 € ανά θέση. 
         από Νο 1      έως    Νο 75           τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 79    έως    Νο 95           τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 98    έως    Νο116          τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 120  έως    Νο149          τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 151  έως    Νο167          τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 170  έως    Νο 188         τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 192  έως    Νο219          τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 221  έως    Νο 237         τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 240  έως    Νο 258         τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 262  έως    Νο 287         τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 289  έως    Νο 305         τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 308  έως    Νο 326         τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 330  έως    Νο 353         τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 355   έως   Νο 371         τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 374  έως    Νο 391         τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 395  έως    Νο 416         τιμή  400,00 € ανά θέση.
         από Νο 419  έως    Νο 460         τιμή  250,00 € ανά θέση”

προτείνεται να αντικατασταθεί ως εξής:

“Α.    Την επιβολή τελών  για την ετήσια  Εμποροπανήγυρη που διεξάγεται κατά την περίοδο
από  20  έως  26  Οκτωβρίου  εκάστου  έτους στη  θέση  μεταξύ  των  οδών  Καρδίτσας,
Μακεδονομάχων και Περιφερειακής οδού Καρδίτσας - Τρικάλων ως εξής:

1  . ΧΑΛΒΑΔΟΠΩΛΕΙΑ - ΚΑΦΕΝΕΙΑ

 Ο Δήμος Καρδίτσας πρόκειται να προβεί σε εκμίσθωση  χώρων στην εμποροπανήγυρη για
χαλβαδοπωλεία.  Οι  χώροι  θα  μισθώνονται  από  το  Δήμο  κατόπιν  αιτήσεως  των
ενδιαφερομένων που θα γίνονται δεκτές από τις 15 Σεπτεμβρίου έως 19 Οκτωβρίου εκάστου
έτους  ή την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αν η  19η Οκτωβρίου του έτους είναι
αργία στο γραφείο 8 στον 3ο όροφο στο κτίριο του Δημαρχείου στην Αρτεσιανού 1.
 Το τέλος θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου από 07/10 έως 19/10 εκάστου έτους και
σε περίπτωση που υπάρχουν δύο αιτήσεις  για την ίδια θέση θα γίνεται κλήρωση την ημέρα
λήξης  της  προθεσμίας  των  αιτήσεων  και  ώρα  14.30  στην  αίθουσα  του  Δημοτικού
Συμβουλίου.
  Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  οι  κατέχοντες  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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 Δεν γίνονται δεκτοί όσοι  κατά την τελευταία δεκαετία έχουν συλληφθεί να έχουν κάνει
αυθαίρετη  κατάληψη ή υπεκμίσθωση του χώρου σε άλλο ενδιαφερόμενο.
 Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται είναι: Χαλβάς τύπου Φαρσάλων,  Ζαχαρώδη, Ξηροί
καρποί, Λουκουμάδες, Καφέδες, Αναψυκτικά, Τυρόπιτες, Κρύα σάντουϊτς.
 Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  υποβάλλουν  τα  δικαιολογητικά   συμμετοχής  για  την
εμποροπανήγυρη μέχρι την 19η Οκτωβρίου ή την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αν
η  19η  Οκτωβρίου  του  έτους  είναι  αργία  και  η  διάθεση  των  χώρων  θα  γίνει  με  σειρά
προτεραιότητας με βάση την αίτηση του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που υπάρχου κενές
θέσεις μπορούν να διατίθενται και μετά την 20η Οκτωβρίου ή και για άλλη δραστηριότητα.
Οι θέσεις που διατίθενται για Χαλβαδοπωλεία – Καφενεία είναι: 1, 2, 3, 76, 77, 78, 118,
119, 150, 190, 191, 220, 260, 261, 288, 328, 329, 354, 372, 392, 393, 394, 417,
418  
        Η τιμή ορίζεται σε 700,00 € 

2  . ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ – ΚΑΝΤΙΝΕΣ
  Ο Δήμος Καρδίτσας πρόκειται να προβεί σε εκμίσθωση  χώρων στην εμποροπανήγυρη για
Ψητοπωλεία  -  Καντίνες.  Οι  χώροι  θα  μισθώνονται  από  το  Δήμο  κατόπιν  αιτήσεως  των
ενδιαφερομένων που θα γίνονται δεκτές από τις 15 Σεπτεμβρίου έως 19 Οκτωβρίου έκαστου
έτους ή την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αν η  19η Οκτωβρίου του έτους είναι
αργία στο γραφείο 8 στον 3ο όροφο στο κτίριο του Δημαρχείου στην Αρτεσιανού 1.
 Το τέλος θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου από 07/10 έως 19/10 εκάστου έτους και
σε περίπτωση που υπάρχουν δύο αιτήσεις  για την ίδια θέση θα γίνεται κλήρωση την ημέρα
λήξης  της  προθεσμίας  των  αιτήσεων  και  ώρα  14.30 στην  αίθουσα  του  Δημοτικού
Συμβουλίου.
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κατέχοντες  οι έχοντες άδεια καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος, και 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.
 Δεν γίνονται δεκτοί όσοι  κατά την τελευταία δεκαετία έχουν συλληφθεί να έχουν κάνει
αυθαίρετη  κατάληψη ή υπεκμίσθωση του χώρου σε άλλο ενδιαφερόμενο.
 Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται είναι:   Παραδοσιακά είδη, όπως ψημένο καλαμπόκι,
κάστανα, μαλλί  της γριάς, ποπ-κορν,  είδη ψητοπωλείου της ώρας (σουβλάκι,  λουκάνικο
κτλ), λουκουμάδες, καφέδες, αναψυκτικά, τυρόπιτες, κρύα σάντουϊτς.
 Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  υποβάλλουν  τα  δικαιολογητικά   συμμετοχής  για  την
εμποροπανήγυρη μέχρι την 19η Οκτωβρίου ή την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αν
η  19η  Οκτωβρίου  του  έτους  είναι  αργία και  η  διάθεση  των  χώρων  θα  γίνει  με  σειρά
προτεραιότητας με βάση την αίτηση του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που υπάρχου κενές
θέσεις μπορούν να διατίθενται και μετά την 20η Οκτωβρίου ή και για άλλη δραστηριότητα.
 Οι  θέσεις  που  διατίθενται  για  Ψητοπωλεία  -  Καντίνες  είναι:  από  Νο  4  εως   Νο  19

Η τιμή ορίζεται σε 1.000,00 € ανά θέση. 

3. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΠΑΡΑΓΚΕΣ)

Ο Δήμος Καρδίτσας πρόκειται να προβεί σε εκμίσθωση  χώρων στην εμποροπανήγυρη για
εμπορικές  δραστηριότητες  και  βιομηχανικά είδη.  Οι  χώροι  θα μισθώνονται  από το Δήμο
κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων που θα γίνονται δεκτές από τις 15 Σεπτεμβρίου  έως
19 Οκτωβρίου  εκάστου έτους  ή  την  αμέσως  προηγούμενη  εργάσιμη  ημέρα  αν  η  19η
Οκτωβρίου του έτους είναι αργία, στο γραφείο 8 στον 3ο όροφο στο κτίριο του Δημαρχείου
στην Αρτεσιανού 1.
 Το τέλος θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου από 07/10 έως 19/10 εκάστου έτους και
σε περίπτωση που υπάρχουν δύο αιτήσεις  για την ίδια θέση θα γίνεται κλήρωση την  ημέρα
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λήξης  της  προθεσμίας  των  αιτήσεων και  ώρα  14.30  στην  αίθουσα  του  Δημοτικού
Συμβουλίου.
 Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν:  α)  Οι  πωλητές  λαϊκών  αγορών  β)  Οι  υπαίθριοι  πωλητές
(στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο) γ) Οι επαγγελματίες έμποροι και κάτοχοι αδειών συμμετοχής
σε Κυριακάτικες αγορές δ) 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.
Δεν γίνονται  δεκτοί  όσοι  κατά  την τελευταία δεκαετία  έχουν συλληφθεί  να έχουν κάνει
αυθαίρετη  κατάληψη ή υπεκμίσθωση του χώρου σε άλλο ενδιαφερόμενο.
Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται είναι:   Είδη ένδυσης – υπόδησης και αξεσουάρ,
Ασημικά Φο μπιζού, Βιβλία – Παιχνίδια, Είδη αυτοκινήτου – αξεσουάρ, Είδη λαϊκής τέχνης –
Εκκλησιαστικά είδη, Είδη Δώρων – ψιλικά, Είδη οικιακής χρήσης – υαλικά & είδη μπάνιου,
Λευκά  είδη  και  είδη  προικός  –  χαλιά,  Μικρά  ζώα  και  ιχθύες  (εξαιρούνται  τα  ερπετά),
Ηλεκτρονικές μικροσυσκευές.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά  συμμετοχής για την  εμποροπανήγυρη
μέχρι την 19η Οκτωβρίου ή την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αν η 19η Οκτωβρίου
του έτους είναι αργία, και η διάθεση των χώρων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας με βάση
την αίτηση του ενδιαφερόμενου.  Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές  θέσεις  μπορούν να
διατίθενται και μετά την 20η Οκτωβρίου ή και για άλλη δραστηριότητα.
Οι θέσεις που διατίθενται για εμπορικές δραστηριότητες και βιομηχανικά είδη είναι:           

       από Νο 96, 97, 117, 168, 169, 189, 238, 239, 259, 306, 307, 327  τιμή  500,00
€ ανά θέση. 
         από Νο 1     έως   Νο 75            τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 79   έως   Νο 95            τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 98    έως   Νο116           τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο120  έως   Νο149           τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 151  έως   Νο167          τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 170  έως   Νο 188         τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 192  έως   Νο219          τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 221  έως   Νο 237         τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 240  έως   Νο 258         τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 262  έως   Νο 287         τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 289  έως   Νο 305         τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 308  έως   Νο326          τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 330  έως   Νο 353         τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 355   έως   Νο 371         τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 374  έως   Νο 391         τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 395  έως   Νο 416          τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 419  έως   Νο 460          τιμή  250,00 € ανά θέση”

2. Την υπ'αριθμ. 467/2015 (εγκριτ. Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Στ.Ελ. υπ'αριθ. πρωτ. 2233/184258/29-10-
2015)  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  περί   περί  καθορισμού  τελών   της  ετήσιας
παραδοσιακής εμποροπανήγυρης

3. Την υπ'αριθμ. 224/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται προς
το Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση  της υπ'αριθμ. 467/2015 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου 
                                             
4. Τις διατάξεις του άρθρου 79 Ν. 3463/2006
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5. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων

Αποφάσισε ομόφωνα

Εγκρίνει  την τροποποίηση της  της υπ'αριθμ. 467/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
περί καθορισμού τελών της  ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης για τους λόγους που
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. Ειδικότερα:

1. Αντικαθιστά την παράγραφο Α του αποφασιστικού της ανωτέρω απόφασης ως εξής:

“Α.    Την επιβολή τελών  για την ετήσια  Εμποροπανήγυρη που διεξάγεται κατά την περίοδο
από  20  έως  26  Οκτωβρίου  εκάστου  έτους στη  θέση  μεταξύ  των  οδών  Καρδίτσας,
Μακεδονομάχων και Περιφερειακής οδού Καρδίτσας - Τρικάλων ως εξής:

1  . ΧΑΛΒΑΔΟΠΩΛΕΙΑ - ΚΑΦΕΝΕΙΑ

 Ο Δήμος Καρδίτσας πρόκειται να προβεί σε εκμίσθωση  χώρων στην εμποροπανήγυρη για
χαλβαδοπωλεία.  Οι  χώροι  θα  μισθώνονται  από  το  Δήμο  κατόπιν  αιτήσεως  των
ενδιαφερομένων που θα γίνονται δεκτές από τις 15 Σεπτεμβρίου έως 19 Οκτωβρίου εκάστου
έτους  ή την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αν η  19η Οκτωβρίου του έτους είναι
αργία στο γραφείο 8 στον 3ο όροφο στο κτίριο του Δημαρχείου στην Αρτεσιανού 1.
 Το τέλος θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου από 07/10 έως 19/10 εκάστου έτους και
σε περίπτωση που υπάρχουν δύο αιτήσεις  για την ίδια θέση θα γίνεται κλήρωση την ημέρα
λήξης  της  προθεσμίας  των  αιτήσεων  και  ώρα  14.30  στην  αίθουσα  του  Δημοτικού
Συμβουλίου.
 Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  οι  κατέχοντες  άδεια  καταστήματος  υγειονομικού
ενδιαφέροντος. Η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται από: α) απόδειξη ταμειακής μηχανής  β)
δημοτική ενημερότητα γ) αντίγραφο άδειας λειτουργίας  δ) βιβλιάριο υγείας.
 Δεν γίνονται δεκτοί όσοι  κατά την τελευταία δεκαετία έχουν συλληφθεί να έχουν κάνει
αυθαίρετη  κατάληψη ή υπεκμίσθωση του χώρου σε άλλο ενδιαφερόμενο.
 Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται είναι: Χαλβάς τύπου Φαρσάλων,  Ζαχαρώδη, Ξηροί
καρποί, Λουκουμάδες, Καφέδες, Αναψυκτικά, Τυρόπιτες, Κρύα σάντουϊτς.
 Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  υποβάλλουν  τα  δικαιολογητικά   συμμετοχής  για  την
εμποροπανήγυρη μέχρι την 19η Οκτωβρίου ή την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αν
η  19η  Οκτωβρίου  του  έτους  είναι  αργία  και  η  διάθεση  των  χώρων  θα  γίνει  με  σειρά
προτεραιότητας με βάση την αίτηση του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που υπάρχου κενές
θέσεις μπορούν να διατίθενται και μετά την 20η Οκτωβρίου ή και για άλλη δραστηριότητα.
Οι θέσεις που διατίθενται για Χαλβαδοπωλεία – Καφενεία είναι: 1, 2, 3, 76, 77, 78, 118,
119, 150, 190, 191, 220, 260, 261, 288, 328, 329, 354, 372, 392, 393, 394, 417,
418  
    Η τιμή ορίζεται σε 700,00 € 

2  . ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ – ΚΑΝΤΙΝΕΣ

  Ο Δήμος Καρδίτσας πρόκειται να προβεί σε εκμίσθωση  χώρων στην εμποροπανήγυρη για
Ψητοπωλεία  -  Καντίνες.  Οι  χώροι  θα  μισθώνονται  από  το  Δήμο  κατόπιν  αιτήσεως  των
ενδιαφερομένων που θα γίνονται δεκτές από τις 15 Σεπτεμβρίου έως 19 Οκτωβρίου έκαστου
έτους ή την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αν η  19η Οκτωβρίου του έτους είναι
αργία στο γραφείο 8 στον 3ο όροφο στο κτίριο του Δημαρχείου στην Αρτεσιανού 1.
 Το τέλος θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου από 07/10 έως 19/10 εκάστου έτους και
σε περίπτωση που υπάρχουν δύο αιτήσεις  για την ίδια θέση θα γίνεται κλήρωση την ημέρα
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λήξης  της  προθεσμίας  των  αιτήσεων  και  ώρα  14.30 στην  αίθουσα  του  Δημοτικού
Συμβουλίου.
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κατέχοντες  οι έχοντες άδεια καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος, και 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.
 Δεν γίνονται δεκτοί όσοι  κατά την τελευταία δεκαετία έχουν συλληφθεί να έχουν κάνει
αυθαίρετη  κατάληψη ή υπεκμίσθωση του χώρου σε άλλο ενδιαφερόμενο.
 Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται είναι:   Παραδοσιακά είδη, όπως ψημένο καλαμπόκι,
κάστανα, μαλλί  της γριάς, ποπ-κορν,  είδη ψητοπωλείου της ώρας (σουβλάκι,  λουκάνικο
κτλ), λουκουμάδες, καφέδες, αναψυκτικά, τυρόπιτες, κρύα σάντουϊτς.
 Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  υποβάλλουν  τα  δικαιολογητικά   συμμετοχής  για  την
εμποροπανήγυρη μέχρι την 19η Οκτωβρίου ή την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αν
η  19η  Οκτωβρίου  του  έτους  είναι  αργία και  η  διάθεση  των  χώρων  θα  γίνει  με  σειρά
προτεραιότητας με βάση την αίτηση του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που υπάρχου κενές
θέσεις μπορούν να διατίθενται και μετά την 20η Οκτωβρίου ή και για άλλη δραστηριότητα.
 Οι  θέσεις  που  διατίθενται  για  Ψητοπωλεία  -  Καντίνες  είναι:  από  Νο  4  εως   Νο  19
Η τιμή ορίζεται σε 1.000,00 € ανά θέση. 

3. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΠΑΡΑΓΚΕΣ)

  Ο Δήμος Καρδίτσας πρόκειται να προβεί σε εκμίσθωση  χώρων στην εμποροπανήγυρη για
εμπορικές  δραστηριότητες  και  βιομηχανικά είδη.  Οι  χώροι  θα μισθώνονται  από το Δήμο
κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων που θα γίνονται δεκτές από τις 15 Σεπτεμβρίου  έως
19 Οκτωβρίου  εκάστου έτους  ή  την  αμέσως  προηγούμενη  εργάσιμη  ημέρα  αν  η  19η
Οκτωβρίου του έτους είναι αργία, στο γραφείο 8 στον 3ο όροφο στο κτίριο του Δημαρχείου
στην Αρτεσιανού 1.
 Το τέλος θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου από 07/10 έως 19/10 εκάστου έτους και
σε περίπτωση που υπάρχουν δύο αιτήσεις  για την ίδια θέση θα γίνεται κλήρωση την  ημέρα
λήξης  της  προθεσμίας  των  αιτήσεων και  ώρα  14.30  στην  αίθουσα  του  Δημοτικού
Συμβουλίου.
 Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν:  α)  Οι  πωλητές  λαϊκών  αγορών  β)  Οι  υπαίθριοι  πωλητές
(στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο) γ) Οι επαγγελματίες έμποροι και κάτοχοι αδειών συμμετοχής
σε Κυριακάτικες αγορές δ) 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.
Δεν γίνονται  δεκτοί  όσοι  κατά  την τελευταία δεκαετία  έχουν συλληφθεί  να έχουν κάνει
αυθαίρετη  κατάληψη ή υπεκμίσθωση του χώρου σε άλλο ενδιαφερόμενο.
Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται είναι:   Είδη ένδυσης – υπόδησης και αξεσουάρ,
Ασημικά Φο μπιζού, Βιβλία – Παιχνίδια, Είδη αυτοκινήτου – αξεσουάρ, Είδη λαϊκής τέχνης –
Εκκλησιαστικά είδη, Είδη Δώρων – ψιλικά, Είδη οικιακής χρήσης – υαλικά & είδη μπάνιου,
Λευκά  είδη  και  είδη  προικός  –  χαλιά,  Μικρά  ζώα  και  ιχθύες  (εξαιρούνται  τα  ερπετά),
Ηλεκτρονικές μικροσυσκευές.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά  συμμετοχής για την  εμποροπανήγυρη
μέχρι την 19η Οκτωβρίου ή την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αν η 19η Οκτωβρίου
του έτους είναι αργία, και η διάθεση των χώρων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας με βάση
την αίτηση του ενδιαφερόμενου.  Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές  θέσεις  μπορούν να
διατίθενται και μετά την 20η Οκτωβρίου ή και για άλλη δραστηριότητα.
Οι θέσεις που διατίθενται για εμπορικές δραστηριότητες και βιομηχανικά είδη είναι:           
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       από Νο 96, 97, 117, 168, 169, 189, 238, 239, 259, 306, 307, 327  τιμή  500,00
€ ανά θέση. 

         από Νο 1     έως   Νο 75            τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 79   έως   Νο 95            τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 98    έως   Νο116           τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 120  έως   Νο149           τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 151  έως   Νο167          τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 170  έως   Νο 188         τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 192  έως   Νο219          τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 221  έως   Νο 237         τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 240  έως   Νο 258         τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 262  έως   Νο 287         τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 289  έως   Νο 305         τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 308  έως   Νο326          τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 330  έως   Νο 353         τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 355  έως   Νο 371         τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 374  έως   Νο 391         τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 395  έως   Νο 416          τιμή  400,00 € ανά θέση
         από Νο 419  έως   Νο 460          τιμή  250,00 € ανά θέση”

2. Παραμένουν  ως  έχουν  οι  παράγραφοι  Β  &  Γ του  αποφασιστικού  της  ανωτέρω
απόφασης, ήτοι:

“Β. Για τους δημότες γενικά θα ισχύει έκπτωση 15%, ενώ για τους δημότες Α.μ.Ε.Α. και
για τους δημότες πολύτεκνους θα ισχύει έκπτωση 50% επί της ανωτέρω τιμής.

Γ. Η Οικονομική Επιτροπή και  η Επιτροπή Διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης 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”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν μέρος οι δημοτικοί
σύμβουλοι κ.κ Σβάρνας και Διαμαντή, λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 400/2016
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ   ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ  Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ


