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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 23/2018 ΠΟΥ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 297/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 
Στη Σπερχειάδα σήμερα Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 20.00, συνήρθαν σε δημόσια τακτική  
συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την υπ’ αριθ. 18859/6501/05.10.2018 
έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα 
του Δήμου, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου καθώς, στον κ. Δήμαρχο και στους Προέδρους & Μέλη των Δημοτικών & τοπικών 
Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡ. ΑΠ. 

27 Περί κανονισμού παραδοσιακών εμποροπανηγύρεων του Δήμου Μακρακώμης. 297 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε ο κ. Δήμαρχος Θύμιος Παπαευθυμίου, ο οποίος ήταν παρών. 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Παπαντώνης Κων/νος ως ειδικός γραμματέας 
(πρακτικογράφος). 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας αφού 
στη συνεδρίαση σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ήταν παρόντα 22 μέλη ως κάτωθι: 

Α / Α   Ονοματεπώνυμο  Παρών  Απών Α / Α  Ονοματεπώνυμο  Παρών  Απών 

1 Μέρρας Κων/νος √  15 Λιασκώνης Κων. √  

2 Μπότσης Βασίλειος √  16 Χορμόβα Αθηνά √  

3 Καραγκούνης Αθανάσιος √  17 Τζιβελέκας Νικόλ. √  

4 Γιαννακόπουλος Γεώργιος √  18 Κοντογεώργος Παν. √  

5 Μαγουλάς Αθανάσιος √  19 Μίχου Μαρία √  

6 Μπήτος Κων/νος √  20 Μπογιαντζής Ιωάν. √  

7. Κατσίκας Ιωάννης √  21 Μάνθος Ιωάννης √  

8 Κυργιόπουλος Διονύσιος. √     22 Γόνης Γεώργιος  √ 

9 Θεοδοσόπουλος Λάμπρος  √  23 Τσιούνης Ηρακλής √  

10 Κυριαζής Γεώργιος  √  24 Παπασάρας Ανδρ.  √ 

11 Συρράφος Ξενοφών √  25 Σκούρας Ματθαίος √  

12 Λιάγκας Γεώργιος   √ 26 Διαμαντής Νικόλ. √  

13 Κυρίτσης Γεώργιος √  27 Πάσουλας Χρήστος  √ 

14 Αντωνίου Ευάγγελος  √     

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρεθήκαν και οι πρόεδροι των Δημοτικών & τοπικών κοινοτήτων: Δ.Κ.   
Σπερχειάδας, Μανίκας Γεώργιος. Δ.Κ. Μακρακώμης, Τσούμας Δημήτριος. Τ.Κ. Ασβεστίου, Υφαντής 
Κων/νος. Τ.Κ. Γιαννιτσούς, Λιτοσελίτης Δημήτριος. Τ.Κ. Κλωνίου, Παναγιώτου Κων/νος. Τ.Κ. Καναλίων 
Δερνίκας Κων/νος. Τ.Κ. Τυμφρηστού, Ευαγγελίου Ναούμ. Τ.Κ. Περίβλεπτου, Σάλτη Αγορή. Τ.Κ. Πιτσίου, 
Μπούρας Κων/νος. Τ.Κ. Πλατυστόμου, Κουτσολέλος Ευάγγελος. 

Με τη διαπίστωση της ως άνω νόμιμης απαρτίας ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  

για το ανωτέρω θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Ξεν. Συρράφο που είπε τα εξής : 

     
  Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μακρακώμης με την αριθ.34/2018 απόφασή της 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεων 
Δήμου Μακρακώμης ο οποίος έχει ως κατωτέρω: 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ   

ΔΗΜΟΥΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 
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Α). ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ-ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ) 

Άρθρο 1 

(Νοµοθετικό Πλαίσιο) 
Ο παρών κανονισµός εκδίδεται βάση των διατάξεων των:  

Άρθρο 3 Ν.1080/80  
Άρθρο 79 Ν.3463/06  
Άρθρο 16 Ν.3769/2009  
Άρθρο 73 Ν.3852/10  
Άρθρα 18,38,39,51,53,59,60 Ν.4497/17  
Όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µέχρι  σήµερα και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη.  

 

Άρθρο 2 

(Εµποροπανηγύρεις του ∆ήµου Μακρακώμης) 
• Εµποροπανήγυρη ∆.Κ. Σπερχειάδας από 20 Οκτωβρίου έως 24Οκτωβρίου 

• Εµποροπανήγυρη ∆.Κ. Σπερχειάδας κάθε Μεγάλη Παρασκευή (μεταβαλλόμενη ημερομηνία) 

• Εµποροπανήγυρη  Δ.Κ.Μακρακώμης κάθε Κυριακή των Βαΐων (μεταβαλλόμενη ημερομηνία) 

Η διάρκεια των πενθήµερων   εµποροπανηγύρεων µπορεί να παραταθεί µέχρι και δύο (2) ηµέρες µετά 
από σχετική εισήγηση του Τοπικού Συμβουλίου. της εκάστοτε κοινότητας.  

Άρθρο 3 

(Χωροθέτηση χώρων) 
Ο χώρος διεξαγωγής της κάθε Εµποροπανήγυρης ορίζεται ως εξής:  

• ∆.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ (εμποροπανήγυρη Οκτωβρίου) 

Η εμποροπανήγυρη να διεξάγεται κάθε έτος από την 20η Οκτωβρίου μέχρι και 24η Οκτωβρίου, 
στους κατωτέρω χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Σπερχειάδος: 

▪ Οδός Νικολάου Κρίκου ( από πλατεία Αθανασίου Ακρίδα μέχρι την διασταύρωση με την οδό 
Νικηφόρου Ουρανού. 
 

▪ Οδός Στρατηγού Πιτσίκα ( από την διασταύρωσή της με την οδό Βορείου Ηπείρου μέχρι την 
διασταύρωσή της με την οδό Κατσούδα ).  
 

▪ Οδοί περιμετρικά της πλατείας Αθανασίου Ακρίδα. 
Οι προς παραχώρηση θέσεις θα σχεδιαστούν στην πλευρά της πλατείας. 
 

▪ Οδός Γρηγορίου Μπαλτσάκη ( από πλατεία Αθανασίου Ακρίδα μέχρι το παλαιό Δημαρχείο ). 
 

▪ Οδός ΑφώνΠάππα ( από πλατεία Αθανασίου Ακρίδα μέχρι την οδό     Καλαμποκιά  ).  
 

▪ Οδός Δημητρίου Πιτσίκα (από πλατεία Αθανασίου Ακρίδα μέχρι οικία Δημητρίου Παταργιά ).  
 

 
▪ Οι θέσεις του χώρου αυτού θα παραχωρηθούν μονό σε περίπτωση που θα καλυφθούν 

όλες οι υπόλοιπες θέσεις της εμποροπανήγυρης. 
 

▪ Οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου ( από την διασταύρωσή της με την οδό Νικολάου Κρίκου μέχρι 
την οδό Ανθ/γούΓεωρίουΓκίνου ) 
 
 

▪ Η πλατεία Ξενοφώντος Ζολώτα  παραχωρείται αποκλειστικά για την εγκατάσταση και 
λειτουργία ψυχαγωγικών παιγνίων ( Λούνα Παρκ – πίστα αυτοκινητιδίων – τσίρκο κ.λ.π. ). 
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▪ Το ανατολικό τμήμα του αύλιου χώρου του παλαιού Γυμνασίου εντός του γηπέδου 5Χ5 

παραχωρείται ατελώς, αποκλειστικά για την Έκθεση Τοπικών Προϊόντων και Δράσεων 
κοιλάδας Σπερχειού.  

 
 

• ∆.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ (εμποροπανήγυρη Μεγάλης Παρασκευής) 

           Λεωφόρο Κρίκου από Κεντρική Πλατεία μέχρι τη διασταύρωση με Μελίνας Μερκούρη και 
περιμετρικά της Κεντρικής Πλατείας Σπερχειάδας. 

• Δ.Κ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

Κεντρική οδός Παύλου Μπακογιάννη από Ηρώο μέχρι Κεντρική Πλατεία και οδός Αινιάνων από 
κεντρική πλατεία μέχρι την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Η χάραξη των θέσεων πραγµατοποιείται από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Μακρακώμης και  το   
σχεδιάγραμμα αποτύπωσης  των θέσεων  κατατίθεται στην Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου.  

Ενδεικτικές θέσεις πάγκων υπαίθριου εμπορίου κάθε μιας εμποροπανήγυρης του Δήμου 
Μακρακώμης:  

1) ∆.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ (εμποροπανήγυρη Οκτωβρίου) 

Η κάθε θέση  έχει έκταση εννιά (3,00 * 3,00) m2. Το σύνολο των διατιθέµενων θέσεων είναι 
220 (µε δυνατότητα 20 επιπλέον θέσεων) 

2) ∆.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ (εμποροπανήγυρη Μεγάλης Παρασκευής) 

Η κάθε θέση  έχει έκταση εννιά (3,00 * 3,00) m2. Το σύνολο των διατιθέµενων θέσεων είναι 
100 (µε δυνατότητα 20 επιπλέον θέσεων) 
  

3) Δ.Κ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ  

Η κάθε θέση  έχει έκταση επτάμισυ (3,00 * 2,50) m2. Το σύνολο των διατιθέµενων θέσεων 
είναι 200 (µε δυνατότητα 20 επιπλέον θέσεων) 

 
Ο µέγιστος αριθµός θέσεων ανά συµµετέχοντα είναι (4) συνεχόµενες θέσεις.Επιτρέπεται σε 

προκαθορισμένη θέση από την αρμόδια υπηρεσία σε κάθε εμποροπανήγυρη να καταλαμβάνει μία 
θέση αδείας καντίνας.  

 

Άρθρο 4 

(Γενικά χαρακτηριστικά αδειών συµµετοχής) 
 

 
Οι άδειες συµµετοχής:  

1. Είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η µεταβίβαση, η εισφορά, η εκµίσθωση και η παραχώρηση 

κατά χρήση καθώς και η άσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτές από οποιονδήποτε τρίτο, 

εκτός από τον/την σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων τους µε προσωρινή τους αναπλήρωση το µέγιστο 

2 ωρών.  

2. Χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα υπό την προϋπόθεση ότι αυτά διαθέτουν τα νόµιµα παραστατικά, 

πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείµενης φορολογικής νοµοθεσίας για την άσκηση 

της συγκεκριµένης δραστηριότητας (εµπόριο σε υπαίθρια οργανωµένη αγορά) και τηρούν τους 

επιµέρους όρους του παρόντος κανονισµού.  

3. Παραδίδονται αποκλειστικά στον δικαιούχο ή στο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο άτοµο, µε την επίδειξη 

αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας µετά την καταβολή των αναλογούντων τελών.  

4. Έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της εµποροπανηγύρεως για την οποία χορηγούνται.  

5. Αφορούν αποκλειστικά την έκθεση και πώληση ειδών που είναι αντικείµενο δραστηριότητας του 

ενδιαφερόµενου.  
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Άρθρο  5 

(Χορήγηση βεβαίωσης – Προϋποθέσεις συµµετοχής – Συµπλήρωση αιτήσεων)  

 I. Χορήγηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου 

Για τις εµποροπανηγύρεις του ∆ήµου µας σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Ν.4497/17 ο ∆ήµος 
εκδίδει βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου ετήσιας διάρκειας στους 
ενδιαφερόµενους πολίτες που έχουν µόνιµη κατοικία στο Δήμο Μακρακώμης. Για την έκδοση 
της βεβαίωσης απαιτούνται τα ακόλουθα:  
1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση , έντυπο της οποίας θα χορηγείται από το Δήµο.  

2. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητος από το TAXIS και τυχόν µεταβολές της.  

3. Βεβαίωση ταµειακής µηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρµόδια 

Φορολογική Αρχή.  

4. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητος ή ∆ιαβατηρίου κατά περίπτωση.  

5. Πιστοποιητικό υγείας όπου απαιτείται.  

6. Άδεια διαµονής σε ισχύ για τους κατοίκους τρίτων χωρών και εκτός Ε.Ε.   

7. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας.  

 II. Προϋποθέσεις συµµετοχής 

Για τη συµµετοχή στις εµποροπανηγύρεις του Δήμου Μακρακώμης απαιτούνται:  

1.  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, έντυπο της οποίας θα χορηγείται από την Υπηρεσία.  

2 . Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου ετήσιας διάρκειας, ή άδεια λαϊκών 
αγορών, ή άδεια πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου.  
3.  Δηµοτική Ενηµερότητα .  

4.  Πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται.  

5. Στην περίπτωση εκπροσώπησης (υποβολή αίτησης, παραλαβή άδειας) του 

ενδιαφερόµενου από άλλο φυσικό πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση που θα έχει τη 

γνήσια υπογραφή και σφραγίδα από ΚΕΠ ή άλλη δηµόσια υπηρεσία.   

Για κάθε εµποροπανήγυρη απαιτείται διαφορετική εξουσιοδότηση και θα απευθύνεται 

αποκλειστικά προς τον ∆ήµο Μακρακώμης.   

6.  Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα καθιστά νόµιµο τον δικαιούχο της άδειας στην άσκηση 

της εµπορικής του δραστηριότητας έναντι κάθε Αρχής. 

Στις αιτήσεις των ενδιαφερόµενων θα αναγράφεται το είδος του προς πώληση εµπορεύµατος καθώς 
επίσης και ο αριθµός των θέσεων, µε επιµέρους ανάλυση και σε µέτρα.  

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο άτοµο. Η µη προσκόµιση 
των ζητουµένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόµενο από τη διαδικασία χορήγησης των 
αδειών. Ο ενδιαφερόµενος που καταθέτει ο ίδιος ή νόµιµος εκπρόσωπός του παραπάνω από µια αίτηση 
θα αποκλείεται αµέσως.  

Άρθρο 6 

(∆ιαδικασία χορήγησης αδειών έγκρισης συµµετοχής)  
1. Οι αιτήσεις συµµετοχής πρέπει να υποβάλλονται έως και µία ηµέρα πριν την έναρξη της εκάστοτε 

εµποροπανήγυρης.  

2. Η επιλογή των δικαιούχων συµµετοχής για τις θέσεις της εµποροπανήγυρης θα γίνεται µε κλήρωση 

επί του συνόλου των εµπρόθεσµων αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής των 

άρθρων 4 & 5 του παρόντος Κανονισµού.  

3. Οι εγκρίσεις συµµετοχής δίνονται µε κλήρωση ως εξής:  

Σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά και 
ΚΑ∆ σχετικό µε τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εµπόριο.  
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Σε ποσοστό 20% σε πωλητές βιοµηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε 
κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών µε αντικείµενο εκµετάλλευσης άνθη, φυτά 
και µεταποιηµένα προϊόντα.  

Σε ποσοστό 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου µε αντικείµενο πώλησης 
από τα επιτρεπόµενα στις αγορές του Ν.4497/17.  

Σε περίπτωση µη ενδιαφέροντος από αδειούχους των δύο τελευταίων κατηγοριών ο αριθµός των 
θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθµό της πρώτης κατηγορίας.  

4. Παρέχεται η δυνατότητα στο Δήμο Μακρακώμης όπως κρίνεται κατά περίπτωση να παρακρατήσει 

ποσοστό έως και 10% των θέσεων προκειµένου να δοθεί σε δηµότες αγρότες παραγωγούς τοπικών 

προϊόντων ∆ήµου Μακρακώμης µε την ίδια διαδικασία κλήρωσης. Οι υπόλοιπες αιτήσεις από τους 

δηµότες θα συµµετέχουν στην κλήρωση µε τις λοιπές αιτήσεις. Επίσης θα δοθεί δικαίωμα 

προτίμησης στους εμπόρους να μισθώσουν την ίδια ή τις ίδιες με τον προηγούμενο χρόνο θέσεις 

εφόσον καταβάλουν το καθιερωμένο ποσό μίσθωσης επομένως οι συγκεκριμένες θέσεις 

αφαιρούνται από τη διαδικασία κλήρωσης. 

5. Επαγγελµατίες παρακείµενων στεγασµένων καταστηµάτων δύναται να αιτηθούν την κατακύρωση 

σε αυτούς θέσεων έµπροσθεν του καταστήµατός τους κατά παρέκκλιση της διαδικασίας κλήρωσης 

αφού καταβάλλουν στο ∆ήµο το ισόποσο του αντιτίµου για τη συγκεκριµένη θέση πριν την 

διενέργεια της διαδικασίας κλήρωσης των θέσεων.   

6. Την κλήρωση θα την διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου.  

7. Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των θέσεων 

καταρτίζεται πίνακας επιλαχόντων βάση της ηµεροµηνίας καταβολής της αιτήσεως. 

8. Σε περίπτωση που παραµείνουν αδιάθετες θέσεις µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και 

χορήγησής τους δύναται να υποβληθούν νέες αιτήσεις για την κάλυψή τους.  

9. Για την τοποθέτηση των συµµετεχόντων θα διενεργείται κλήρωση.  

10. H άδεια χορηγείται στους δικαιούχους για συγκεκριµένο χώρο και θέση. 

11. Προϋπόθεση έκδοσης της άδειας έγκρισης συµµετοχής είναι η καταβολή του τέλους αυτής. 

Άρθρο 7 

(Ενδεικτικά Είδη Πώλησης) 
Τα εµπορεύµατα τα οποία θα µπορούν να πωλούνται στους χώρους των εµποροπανηγύρεων θα είναι 
αυτά που κατά συνήθεια πωλούνται στις ανοικτές εµποροπανηγύρεις (είδη οικιακού εξοπλισµού, είδη 
ένδυσης - νεωτερισµών, λευκά είδη, ψεύτικα κοσµήµατα, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερµάτινα είδη, 
αυτόνοµα µη ηλεκτροδοτούµενα ηλεκτρικά είδη, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατοµικής καθαριότητας ή 
οικιακής φροντίδας, είδη υαλοπωλείου, σιδηρικά γεωργικά εργαλεία και βιοµηχανικά είδη κηπουρικής και 
ανθοκοµίας, είδη λαϊκής τέχνης, βιβλία,  παιχνίδια, ξηροί καρποί, ζαχαρώδη προϊόντα) και σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές της εκάστοτε νοµοθεσίας, ενώ ο Δήµος δεν φέρει καµία ευθύνη για τη µη τήρησή 
τους.  
Δύναται να παρέχονται και υπηρεσίες πρόχειρων γευµάτων (καντίνες, φορητές εγκαταστάσεις έψησης, 
πώληση γλυκισµάτων κ.α.) οι οποίες υποχρεούνται να τηρούν τις ειδικότερες υγειονοµικές διατάξεις που 
διέπουν την παρασκευή και διάθεση των ανωτέρω ειδών.  

 

Άρθρο 8 

(Κανόνες Καθαριότητας) 
1. Οι κάτοχοι της άδειας είναι προσωπικά υπεύθυνοι και υπόλογοι για την συνεχή καθαριότητα του 

χώρου ευθύνης τους. Μετά την αποχώρηση τους ο χώρος θα είναι ελεύθερος και καθαρός όπως 

ελεύθερο και καθαρό τον παρέλαβαν. Οι σάκοι απορριµµάτων θα µένουν στη κάθε θέση και θα 

τους συγκεντρώνει η υπηρεσία καθαριότητας.  

2. Οι κάτοχοι αδείας πρέπει να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης υπαίθριου 

εµπορίου, να περιορίζονται στο χώρο που τους όρισε ο Δήµος και να µη δηµιουργούν 

προβλήµατα σε βάρος του περιβάλλοντος και των περιοίκων.  
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3. Ο Δήµος θα τοποθετήσει σε καθορισµένες θέσεις χηµικές τουαλέτες τις οποίες υποχρεούνται οι 

συµµετέχοντες να χρησιµοποιούν για την προστασία της δηµόσιας υγιεινής.  

Άρθρο 9 

(Γενικές διατάξεις) 
1. Η συµµετοχή στις εµποροπανηγύρεις του Δήµου Μακρακώμης συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα 

την αποδοχή όλων των όρων του παρόντος κανονισµού.  

2. Στους χώρους που θα κατασκευασθούν τα παραπήγµατα, απαγορεύεται η χρήση γεννητριών 

για λόγους ασφαλείας και ηχορύπανσης εκτός από τις μονοήμερες εμποροπανηγύρεις του 

παρόντος κανονισμού 

3. Τα έξοδα κατασκευής των παραπηγµάτων και της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης επιβαρύνουν 

τους συµµετέχοντες στις εµποροπανηγύρεις εκτός από τις μονοήμερες εμποροπανηγύρεις του 

παρόντος κανονισμού. 

4. Πριν την κατακύρωση των θέσεων οι συµµετέχοντες δεν δύναται να τοποθετούν τα 

εµπορεύµατά τους εντός του χώρου της εµποροπανήγυρης.   

5. Ο Δήµος δεν φέρει καµία ευθύνη για τη φύλαξη των εµπορευµάτων των συµµετεχόντων καθώς 

και σε περίπτωση πυρκαγιάς από οποιαδήποτε αιτία. Η ευθύνη να βαρύνει αποκλειστικά τους 

ίδιους τους συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη.  

6. Σε περίπτωση που επανειληµµένως και µετά από σχετικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στο Δήµο 

από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα, διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόµενος δεν τηρεί τις διατάξεις της 

ισχύουσας νοµοθεσίας καθώς και τον παρόντα κανονισµό δύναται να απορριφθεί η αίτηση 

συµµετοχής ή να ανακληθεί η υποβληθείσα αίτηση συµµετοχής.   

7. Περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν και δεν αναφέρονται στον Κανονισµό, θα καλύπτονται από 

τους σχετικούς Νόµους, ∆ιατάγµατα και Υπουργικές Αποφάσεις.  

8. Στα καταστήματα που λειτουργούν νόμιμα εντός των ορίων λειτουργίας της  

Εμποροπανηγύρεως, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που λειτουργούν επί της οδού  Νικολάου  

Κρίκου, παραχωρείται δωρεάν πεζοδρόμιο σε ποσοστό 70% της πρόσοψης  του καταστήματός 

τους ,  αποκλειστικά και μόνο για έκθεση δικών τους προϊόντων .  Σε περίπτωση που 

καταστηματάρχης  δεν χρησιμοποιήσει το πεζοδρόμιο του καταστήματός του για έκθεση των 

δικών του προϊόντων, αρμοδιότητα  για την παραχώρηση του χώρου αυτού έχει αποκλειστικά 

ο Δήμος. 

9. Σε περίπτωση αίτησης Δημότη μπορεί να καταργηθεί θέση ή θέσεις έμπροσθεν της οικίας του 

για λόγους ανωτέρας βίας (θέματα υγείας, έκτακτο γεγονός κτλ) 

10. Τα σημεία όπου υπάρχουν ράμπες αναπήρων θα πρέπει να παραμένουν προσβάσιμες 

11. Κατά τις ημέρες διεξαγωγής της  εμποροπανήγυρης,  αν συμπίπτει και διεξαγωγή Λαϊκής Αγοράς, 

αυτή θα πραγματοποιείται στην οδό Αφών Πάππα (από την  οδό Καλαμποκιά μέχρι  την πλατεία 

Εθνικής Αντίστασης). 

12. Σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Σπερχειάδας ρυθμίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εμποροπανηγύρεων και ειδικά θα προβλέπονται θέματα 

όπως πιάτσες ταξί, ΚΤΕΛ και λοιπά επαγγελματικά αυτοκίνητα.  

13. Για  όλη τη διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης , καθορίζεται ως χώρος στάθμευσης 

των ΤΑΞΙ  η  νότια πλευρά της οδού Μελίνας Μερκούρη. 

Άρθρο 10 

Α.  Τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 
Οι συµµετέχοντες δικαιούχοι θα καταβάλλουν µία (1) ηµέρα πριν την έναρξη της εµποροπανηγύρεως τα 
αναλογούντα τέλη κοινόχρηστου χώρου µε τις σχετικές εκπτώσεις, τα  έξοδα κατασκευής του 
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παραπήγµατος καθώς επίσης και τα έξοδα ηλεκτροφωτισµού όπως αυτά  έχουν οριστεί µε τις . υπ’ 
αριθμ……………   αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Μακρακώμης.  

Σε περίπτωση αλλαγή τους αυτά θα καθορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Μακρακώμης.  

Οι δικαιούχοι άδειας που δεν καταβάλλουν το αργότερο µέχρι την ορισθείσα ηµεροµηνία της 
εµποροπανήγυρης τα αναλογούντα τέλη θα αποκλείονται της συµµετοχής τους στην Εµποροπανήγυρη.  

Επιστροφή των αναλογούντων τελών που καταβλήθηκαν δεν είναι δυνατή στην περίπτωση που η 
ανάκληση αδείας γίνεται κατόπιν δήλωσης του δικαιούχου πλην της περίπτωσης που για 
αποδεδειγµένους λόγους ανωτέρας βίας είναι αδύνατη η συµµετοχή γεγονός που αποδεικνύεται µε 
νοµιµοποιητικά έγγραφα.  

Β.  Ισχύς του  Κανονισμού  
1.Οποιαδήποτε ασάφεια ή παράλειψη παρουσιαστεί κατά την εφαρµογή του Κανονισµού των 
εµποροπανηγύρεων θα αποσαφηνίζεται µε απόφαση τροποποίησης του παρόντος Κανονισµού από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο.   

2. Η ισχύς του Κανονισµού αυτού αρχίζει µε την έγκρισή του από το Δηµοτικό Συµβούλιο και 
δηµοσιεύεται στο Δηµοτικό Κατάστηµα, σε εφηµερίδες, στην ιστοσελίδα του Δήµου και στην Διαύγεια.  

3. Μετά την έγκριση του παρόντος κανονισμού καταργείται οποιαδήποτε προγενέστερη απόφαση που 
αφορά το συγκεκριμένο θέμα. 

 
     Στην συνέχεια και μετά από διαλογική συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα όπως ψηφίσει επί της 
εισηγήσεως.                                                                                                                                                                                                                                              
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα 
πρακτικά, 

 

                                             Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
        15 δημοτικοί σύμβουλοι υπέρ   και  7 δημοτικοί σύμβουλοι απόντες 
 
Εγκρίνει τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ  ΔΗΜΟΥΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, 

όπως αυτός έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μακρακώμης. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Δ. Κυργιόπουλος, Ι. Κατσίκας, Μ. Σκούρας, Ν. Διαμαντής, Π. Κοντογεώργος, Μ. 
Μίχου και Ι. Μπογιαντζής   απουσίαζαν από τη συζήτηση και την ψήφιση του ανωτέρω θέματος. 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η 297/2018 

Προς τούτο συντάχτηκε και το παρόν πρακτικό που υπογράφηκε από τους κάτωθι: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
ΤΑ ΜΕΛΗ  

                          Κ. ΜΕΡΡΑΣ                                                    
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 

Παπαευθυμίου Θύμιος 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ  
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