ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους
2016 και ώρα 10:00, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα
(υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο
προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της
υπ’ αριθ. 223/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 15-9-2016
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
223/2016
Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
26/15-9-2016
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση της υπ'αριθμ. 450/2015
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον κανονισμό λειτουργίας της ετήσιας
παραδοσιακής εμποροπανήγυρης
Στην Καρδίτσα σήμερα την 15η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και
ώρα 12.30' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 15157/9-9-2016
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 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 Δήμου Καρδίτσας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος

1) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

2) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

2) Παπαγεωργίου Σταύρος, Αναπλ. Μέλος

3) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

4) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος
5) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος
6) Ψημμένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος
7) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών,
παρόντες ήταν οι 7, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση σχετικά με εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση της υπ'αριθμ. 450/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως
προς τον κανονισμό λειτουργίας της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης και αφού
έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση της κ. προέδρου, η οποία ανέφερε:
Με την απόφαση 450/2015 απόφαση του ΔΣ Καρδίτσας ψηφίστηκε ο κανονισμός με τον
οποίο θεσπίζονται οι κανόνες και το πλαίσιο λειτουργίας της ετήσιας Εμποροπανήγυρης
του Δήμου Καρδίτσας που διεξάγεται το χρονικό διάστημα 20-26 Οκτωβρίου κάθε έτους
στη θέση μεταξύ των οδών Καρδίτσας, Μακεδονομάχων και Περιφερειακής οδού
Καρδίτσας – Τρικάλων όπως απεικονίζεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα της
Δ/νσης Έργων και Μελετών. Η τροποίηση του κανονισμού αφορά κατά κύριο λόγο στην
αναφορά της ημερομηνίας, ώστε να μην απαιτείται κάθε χρόνο η ψήφιση νέου
κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Γίνεται επίσης επαναδιατύπωση
ορισμένων εδαφίων, ώστε να αρθούν φραστικές ασάφειες προς αποφυγήν προβλημάτων
στην εφαρμογή τους.
Οι αλλαγές που προτείνουμε στην προαναφερθείσα απόφαση είναι οι εξής:
• Στο άρθρο 3 και στο άρθρο 5 όπου αναφέρεται η φράση «έτους 2015» να
αντικατασταθεί με τη φράση «εκάστου έτους»
• Στο άρθρο 3 η παράγραφος
“Θα λειτουργήσει ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ σε έκταση (5,3) στρεμμάτων περίπου, κατά το χρονικό
διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, τηρουμένων των νομικών προϋποθέσεων ο
χώρος ο οποίος θα εκμισθωθεί από την αρμόδια Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Καρδίτσας με φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία και οι όροι
διακήρυξης για την παραχώρηση του χώρου θα καθοριστούν με απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας”
επαναδιατυπώνεται ως εξής:
“Το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ θα λειτουργεί σε έκταση (5,3) στρεμμάτων περίπου, κατά το χρονικό
διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, τηρουμένων των νομίμων προϋποθέσεων. Ο
χώρος θα εκμισθώνεται με φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία, οι όροι
διακήρυξης της οποίας θα καθορίζονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής”
• Στο άρθρο 3 η παράγραφος
“Οι χρήσεις των χώρων που θα διατεθούν θα υποδεικνύονται έτσι όπως εμφανίζονται στο
συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα. Οι προς χρήση χώροι της εμποροπανήγυρης όπως
φαίνονται στο διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και θα είναι αναρτημένο
στο Δημοτικό Κατάστημα”
επαναδιατυπώνεται ως εξής:
“Οι χώροι και οι χρήσεις τους θα υποδεικνύονται και θα διατίθενται σύμφωνα με την
απεικόνισή τους στο συνημμένο στον παρόντα κανονισμό τοπογραφικό διάγραμμα της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, το οποίο θα είναι αναρτημένο στο δημοτικό κατάστημα”
• Στο άρθρο 3 η παράγραφος
«Αιτήσεις για συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη θα υποβάλλονται από την ημέρα
ανακοίνωσης του παρόντος κανονισμού και μέχρι την 20-10-2015 ημέρα Τρίτη και κατά
τις εργάσιμες ώρες στο Αρμόδιο γραφείο Εσόδων του Δήμου ή μέσω ΕΛΤΑ ή μέσω
ταχυμεταφορών με δαπάνη που βαρύνει τους ενδιαφερόμενους ή μέσω εξουσιοδοτημένου
προσώπου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό. Η

μη προσκόμιση των ζητουμένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη
διαδικασία χορήγησης των αδειών.»
επαναδιατυπώνεται ως εξής:
«Αιτήσεις για συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη θα υποβάλλονται από την ημέρα λήψης
της απόφασης για τη χωροθέτηση και τη διεξαγωγή της ετήσιας εμποροπανήγυρης και
μέχρι την 20 Οκτωβρίου εκάστου έτους και κατά τις εργάσιμες ώρες στο Αρμόδιο
γραφείο Εσόδων του Δήμου ή μέσω ΕΛΤΑ ή μέσω ταχυμεταφορών με δαπάνη που
βαρύνει τους ενδιαφερόμενους ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με συνημμένα τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό. Η μη προσκόμιση των
ζητουμένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία
χορήγησης των αδειών»
• Στο άρθρο 5 το εδάφιο με αριθμό 4 “Απόδειξη ταμειακής μηχανής έτους 2015”,
αντικαθίσταται ως εξής: “Απόδειξη ταμειακής μηχανής τρέχοντος έτους ”
• Στο άρθρο 8 το εδάφιο “Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου θα καθοριστούν τα
είδη που επιτρέπεται να πωλούνται και τα οποία ενδεικτικά θα είναι:”, αντικαθίσταται ως
εξής: “Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται και
τα οποία ενδεικτικά θα είναι:”
• Στο άρθρο 10, στην παράγραφο 9 και στο δεύτερο εδάφιο οι λέξεις “Δημοτικό Τέλος”
αντικαθίστανται από τις λέξεις “πρόστιμο από τον Δήμο”
2. Την υπ'αριθμ. 450/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έκδοσης κανονιστικής
απόφασης που αφορά στη χωροθέτηση και διεξαγωγή της ετήσιας παραδοσιακής
εμποροπανήγυρης. Με την ανωτέρω απόφαση ρυθμίστηκε το ζήτημα της χωροθέτησης
της εμποροπανήγυρης και εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας της
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ια Ν. 3852/2010
4. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
αποφάσισε

ομόφωνα

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση της υπ'αριθμ. 450/2015 απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον κανονισμό λειτουργίας της ετήσιας παραδοσιακής
εμποροπανήγυρης. Ειδικότερα εισηγείται τις κάτωθι τροποποιήσεις επί του κανονισμού:
• Στο άρθρο 3 και στο άρθρο 5 όπου αναφέρεται η φράση «έτους 2015» να
αντικατασταθεί με τη φράση «εκάστου έτους»
• Στο άρθρο 3 η παράγραφος
“Θα λειτουργήσει ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ σε έκταση (5,3) στρεμμάτων περίπου, κατά το χρονικό
διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, τηρουμένων των νομικών προϋποθέσεων ο
χώρος ο οποίος θα εκμισθωθεί από την αρμόδια Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Καρδίτσας με φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία και οι όροι
διακήρυξης για την παραχώρηση του χώρου θα καθοριστούν με απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας”
επαναδιατυπώνεται ως εξής:
“Το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ θα λειτουργεί σε έκταση (5,3) στρεμμάτων περίπου, κατά το χρονικό
διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, τηρουμένων των νομίμων προϋποθέσεων. Ο

χώρος θα εκμισθώνεται με φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία, οι όροι
διακήρυξης της οποίας θα καθορίζονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής”
• Στο άρθρο 3 η παράγραφος
“Οι χρήσεις των χώρων που θα διατεθούν θα υποδεικνύονται έτσι όπως εμφανίζονται στο
συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα. Οι προς χρήση χώροι της εμποροπανήγυρης όπως
φαίνονται στο διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και θα είναι αναρτημένο
στο Δημοτικό Κατάστημα”
επαναδιατυπώνεται ως εξής:
“Οι χώροι και οι χρήσεις τους θα υποδεικνύονται και θα διατίθενται σύμφωνα με την
απεικόνισή τους στο συνημμένο στον παρόντα κανονισμό τοπογραφικό διάγραμμα της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, το οποίο θα είναι αναρτημένο στο δημοτικό κατάστημα”
• Στο άρθρο 3 η παράγραφος
«Αιτήσεις για συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη θα υποβάλλονται από την ημέρα
ανακοίνωσης του παρόντος κανονισμού και μέχρι την 20-10-2015 ημέρα Τρίτη και κατά
τις εργάσιμες ώρες στο Αρμόδιο γραφείο Εσόδων του Δήμου ή μέσω ΕΛΤΑ ή μέσω
ταχυμεταφορών με δαπάνη που βαρύνει τους ενδιαφερόμενους ή μέσω εξουσιοδοτημένου
προσώπου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό. Η
μη προσκόμιση των ζητουμένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη
διαδικασία χορήγησης των αδειών.»
επαναδιατυπώνεται ως εξής:
«Αιτήσεις για συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη θα υποβάλλονται από την ημέρα λήψης
της απόφασης για τη χωροθέτηση και τη διεξαγωγή της ετήσιας εμποροπανήγυρης και
μέχρι την 20 Οκτωβρίου εκάστου έτους και κατά τις εργάσιμες ώρες στο Αρμόδιο
γραφείο Εσόδων του Δήμου ή μέσω ΕΛΤΑ ή μέσω ταχυμεταφορών με δαπάνη που
βαρύνει τους ενδιαφερόμενους ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με συνημμένα τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό. Η μη προσκόμιση των
ζητουμένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία
χορήγησης των αδειών»
• Στο άρθρο 5 το εδάφιο με αριθμό 4 “Απόδειξη ταμειακής μηχανής έτους 2015”,
αντικαθίσταται ως εξής: “Απόδειξη ταμειακής μηχανής τρέχοντος έτους ”
• Στο άρθρο 8 το εδάφιο “Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου θα καθοριστούν τα
είδη που επιτρέπεται να πωλούνται και τα οποία ενδεικτικά θα είναι:”, αντικαθίσταται ως
εξής: “Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται και
τα οποία ενδεικτικά θα είναι:”
• Στο άρθρο 10, στην παράγραφο 9 και στο δεύτερο εδάφιο οι λέξεις “Δημοτικό Τέλος”
αντικαθίστανται από τις λέξεις “πρόστιμο από τον Δήμο”
Κατά τα λοιπά θα ισχύει ο κανονισμός λειτουργίας της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης όπως ψηφίστηκε με την υπ'αριθμ. 450/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό
223/2016
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

