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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 6/2022 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 

Σήμερα στις 28 του μήνα Μαρτίου  του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00’ 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  «δ ι α  π ε ρ ι φ ο ρ ά ς » 
συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  ύστερα 
από την με αριθ. πρωτ. 1752/23-03-2022 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του 
Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε 
στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 
 H γραμματέας του συμβουλίου κα. Κοντογιάννη Παρασκευή συγκέντρωσε τις 
υποβληθείσες από τα μέλη (δια του Επικεφαλής του κάθε συνδυασμού), τοποθετήσεις – 
ψήφους, για το θέμα και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ 
ΕΠΤΑ (27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 27 ) 

1. Μαϊμάρης Δημ.  15.  Κολλάτος Κων/νος 

2. Μητσογιάννης Nικ.  16.  Τσεργάς Κων/νος 

3. Σίμος Βασ.  17.  Ανδρέου Νικ. 

4. Ζαρδούκας Κων.  18.  Κοντογιάννης Ιωα. 

5. Κρικώνης Χρ.  19.  Ζησάκη Ξανθή 

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης  20.  Αργυρίου Ιωάννης   

7. Γκανάτσιος Ζήσης   21.  Σαΐτης Αστέριος 

8. Νικολάου Γεώργιος    22.  Διψάνας Αχιλλεύς 

9. Κυρίτσης Γεώργιος   23.  Καρατέγος Μιχάλης 

10. Καραναστάσης Αθανάσιος  24.  Τσούγιας Χρήστος 

11. Κακαγιάννης Χρ.  25.   Νταναβάρα Αργυρή            

12. Τόπη - Σαΐτη Ζωή  26.  Κωστή Μαρία   

13. Ντόντος Γεωργ.     27. Χαδουλός Κων. 

14. Βλάχος Αθαν.   
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 0 ) 

     Αν και νόμιμα κληθέντες 

   
 Για τη ψηφοφορία ενημερώθηκε και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μανώλης (άνευ 
ψήφου). 

 

ΘΕΜΑ (3ο) «Τέλεση ετήσιας Εμποροπανήγυρης Γόννων» 
Αριθμός   Απόφασης ( 36) 
  
    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν.3377/05 καταργούνται οι 
εμποροπανηγύρεις που έχουν ιδρυθεί από Δήμους ή Κοινότητες ή έχουν καθιερωθεί 
εθιμικά ή με διάταγμα. 
 Αντί αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου, 
παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους ή τις Κοινότητες, να τελούν εμποροπανηγύρεις με 
την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, διάρκειας μέχρι πέντε (5) συναπτών 
ημερών, Χριστουγεννιάτικες αγορές, διάρκειας μέχρι δέκα (10) συναπτών ημερών και να 
τελούν μία φορά το χρόνο, παραδοσιακή εμποροπανήγυρη & ζωοπανήγυρη, διάρκειας 
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μέχρι επτά (7) συναπτών ημερών, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν μόνο πρόσωπα που 
κατέχουν άδεια ισχύος αντίστοιχων ημερών λειτουργίας των παραπάνω αγορών. 
 

 Δεδομένου ότι στους Γόννους είχε καθιερωθεί η τέλεση ετήσιας εμποροπανήγυρης, 
σύμφωνα με το από 16-1-73 Π.Δ. (29τ.Α’/31-1-73), εντός  Απριλίου και μετά τα παραπάνω, 
προτείνουμε την τέλεση ετήσιας Εμποροπανήγυρης στους Γόννους, διάρκειας επτά (7) 
ημερών ήτοι 0099..0044..22002222 ως 1155..0044..22002222, στο χώρο που τελούνταν μέχρι τώρα, ήτοι κάτω του 
Δημοτικού Σταδίου Γόννων.   
 

 Οι προτιθέμενοι να κάνουν χρήση του χώρου της εμποροπανήγυρης για ανάπτυξη 
οποιασδήποτε  δραστηριότητας, θα πρέπει να προκαταβάλλουν στο ταμείο του Δήμου το 
αναλογούν ποσό που θα προσδιοριστεί  από την έκταση που θα καταλάβουν, ως τέλος 
χρήσης κοινόχρηστων χώρων  κ.λ.π. , διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται σε αυτούς να 
συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη. 
 

ΗΗ  εεππιικκεεφφααλλήήςς  ττηηςς  ΛΛααϊϊκκήήςς  ΣΣυυσσππεείίρρωωσσηηςς  ΤΤεεμμππώώνν,,  ΚΚωωσσττήή  ΜΜ..,,  έέσσττεειιλλεε  ττηηνν  ππααρραακκάάττωω    

ααππάάννττηησσηη  εεππίί  ττοουυ  θθέέμμααττοοςς: ΥΠΕΡ, με την υπόμνηση ότι, λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας covid 

19, θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, όπως αυτά ορίζονται από τον ΕΟΔΥ, 
προκειμένου να μην αποτελέσει αυτή η εμποροπανήγυρη αφορμή για εξάπλωση της πανδημίας. 
Επίσης, εξ αιτίας της πανδημίας και λόγω της επιβεβλημένης αραίωσης των τραπεζοκαθισμάτων, 
θεωρούμε απαραίτητο να υπάρξει καλλίτερη τιμή ενοικίασης, ανά τετραγωνικό μέτρο, ώστε να 
μπορέσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες της εστίασης, να καλύψουν περισσότερα τ.μ., χωρίς να 
επιβαρυνθούν επιπλέον. 
 

 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, την Πολ. 1021/6-2-2013 του Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων, τον Κώδικα ΦΠΑ, την 
εισήγηση του θέματος, τις τοποθετήσεις που στάλθηκαν και μετά από καταμέτρηση των 
ψήφων.   
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  
 

Την τέλεση ετήσιας Εμποροπανήγυρης στους Γόννους, διάρκειας επτά (7) ημερών ήτοι 
κατά το διάστημα από   09-04-2022  μέχρι  15-04-2022  στο χώρο που τελούνταν μέχρι 
τώρα, ήτοι κάτω του Δημοτικού Σταδίου Γόννων  

 
1. Τον καθορισμό των επιτρεπόμενων ειδών πώλησης ήτοι: είδη ένδυσης, υπόδησης, είδη 

σπιτιού, είδη Λαϊκής τέχνης, λευκά είδη, εργαλεία, φυτά, παιχνίδια, μπιζού, δίσκοι-
κασέτες, τυποποιημένα προϊόντα κ.λ.π. 
 

2. Τον καθορισμό των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων κ.λ.π. (στις  τιμές 
περιλαμβάνεται  ΦΠΑ 24%) ως παρακάτω: 

 Εμπορικά  5 € / τ.μ. (στην τιμή περιλαμβάνεται η χρήση λάμπας & πρίζας) 

 Καφενεία, ταβέρνες, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία  2 € / τ.μ. 

 Σουβλατζίδικα  2 € / τ.μ. 

 Καντίνες (αυτοκίνητα)  60 € 

 Σκοπευτήρια, θίασοι και λοιπών συναφών επαγγελμάτων  7 € / τ.μ. 

 Λούνα Παρκ  2.000 € κατ’ αποκοπή  

 Για  κάθε λάμπα  10 € 

 Για κάθε πρίζα  20 € 
 

3. Τον ορισμό Επιτροπής διευθέτησης του χώρου της Εμποροπανήγυρης  ήτοι:  ΣΣίίμμοοςς  

ΒΒαασσίίλλεειιοοςς,, ΚΚααρραανναασσττάάσσηηςς ΑΑθθααννάάσσιιοοςς, ΝΝττόόννττοοςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς,, ΤΤσσοούύγγιιααςς ΧΧρρήήσσττοοςς,, 

ΚΚοοννττοογγιιάάννννηηςς  ΙΙωωάάννννηηςς και ΜΜππααννιιώώρρααςς ΓΓεεώώρργγιιοοςς ως μέλη .      
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4. Τον προσδιορισμό  του   χρόνου  διεξαγωγής   της δημόσιας  κλήρωσης, για τις  γωνίες  

&  προνομιούχες θέσεις στις 04-04-2022 και ώρα 11.00 (στο δημοτικό κατάστημα 
Γόννων) 

 
5. Τον προσδιορισμό του χρόνου επίδοσης προσφορών των ενδιαφερόμενων 

ηλεκτρολόγων, για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση της εμποροπανήγυρης, στις  04-04-
2022 που θα κατατεθούν στο δημοτικό κατάστημα Γόννων (πληροφορίες κα Ταμπάκη 

Νίκη, τηλ 2495350101). 
 

6. Όσοι θέλουν να κάνουν χρήση του χώρου της εμποροπανήγυρης για ανάπτυξη 
οποιασδήποτε  δραστηριότητας, θα πρέπει να προκαταβάλλουν στο ταμείο του Δήμου 
το αναλογούν ποσό που θα προσδιοριστεί  από την έκταση που θα καταλάβουν,  ως 
τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων  κ.λ.π. , διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται σε αυτούς 
να συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη. 
 

7. Ορίζεται πρόστιμο 5.000 € για όποιον, το αργότερο σε ένα μήνα δεν έχει απομακρύνει 
τις όποιες εγκαταστάσεις από το χώρο της εμποροπανήγυρης, χωρίς άλλη ειδοποίηση.  
 

 Όσοι θέλουν να κάνουν χρήση του χώρου της εμποροπανήγυρης για ανάπτυξη 
οποιασδήποτε  δραστηριότητας, θα πρέπει να προκαταβάλλουν στο ταμείο του Δήμου το 
αναλογούν ποσό που θα προσδιοριστεί  από την έκταση που θα καταλάβουν,  ως τέλος 
χρήσης κοινόχρηστων χώρων  κ.λ.π., διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται σε αυτούς να 
συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη. 
 
 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθ. 71/2017 [ΑΔΑ: 6Φ3ΗΩΗ7-ΑΥΤ] 
απόφαση Δ.Σ. «Κανονισμός λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Γόννων», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την αριθ. απόφαση Δ.Σ. 104/2017  [ΑΔΑ:ΨΞΕΚΩΗ7-ΠΙ6]. 
 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 36/2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 

 Ο Πρόεδρος           Τα Μέλη 
 (υπογραφή)        (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

Μαϊμάρης Δημήτριος 
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