
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Μακρυχώρι 05-04-2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                Αριθ. πρωτ.           2706 

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ                
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 4/2017 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 23 του μήνα Μαρτίου του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2103/17-03-17  πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας 
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 23 ) 

1.  Καρατέγος Μιχάλης   14. Αργυρίου Ιωάννης 

2. Τσεργάς Κων/νος  15. Τσέτσιλας Δημήτριος *έφυγε μετά τη συζήτηση 

του 13ου θέματος της Η. Δ. που συζητήθηκε ως 4ο 
3.  Τσιαπλές Θωμάς   16. Μανώλης Γεώργιος 

4. Μπουζέκης Ευθύμιος  17. Κυρίτσης Γεώργιος 

5. Νταφούλης Κων/νος  18. Τζέκας Θωμάς 

6. Σαϊτης Αστέριος  19. Καραναστάσης Αθανάσιος  

7. Έξαρχος Γεώργιος  20. Νικολάου Γεώργιος  

8. Ζησάκη Ξανθή  21. Μπίκας Χρήστος 
 

9. Τσάτσαρης Χρήστος  22. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

10. Πανάγου Ελευθερία  23. Μαϊμάρης Δημήτριος  

11. Διψάνας Αχιλλεύς  24. -- 

12. Ζάχος Βασίλειος  25. 
--
 

13. Βλάγκας Ιωάννης  26. -- 

 
   Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 4 ) 

1. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία    3. Κακαγιάννης Χρήστος 

2. Ντόντος Γεώργιος  4. Τσούγιας Χρήστος  
                             Αν και νόμιμα κληθέντες 

 

 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων 
[Κολότυχος Γεώργιος, Μιχαλάκης Σ., Ζαφείρης Ζ., Λαϊνας Αθ., Γαγάρας Νικ., Καραπάνου-
Μαγαλιού Άννα, Νταής Βασ.] καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος 
Ιωάννης, Βλαχοστέργιος Γεώργιος, Μήτσιου Ι., Καραμανές Ν., Αβραμούλη Μ., Σακκαβός 
Ιωάννης]. 
  Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Καρατέγος Μιχάλης  ύστερα από την 
διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της 
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ ( 20ο ). «Κανονισμός λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Γόννων» 
Αριθμός   Απόφασης ( 71) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Τσεργάς Κων. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/06 ορίζονται τα εξής:  
«1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας  
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: 
α) Θέτουν κανόνες: 
α1. Για την προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, των  
θαλασσών από πηγές ξηράς και των υπόγειων και επίγειων υδάτινων αποθεμάτων από τη  
ρύπανση. 
α2. Για την προστασία της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες και ειδικότερα  
στις τουριστικές περιοχές κατά την τουριστική περίοδο. 
α3. Για την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους της  
εδαφικής τους περιφέρειας και γενικότερα για τη διασφάλιση και αναβάθμιση της αισθητικής  
των πόλεων και των οικισμών, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τη διατήρηση και ανάδειξη των  
παραδοσιακών, ιστορικών και τουριστικών περιοχών. 
α4. Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας,  
τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και για την  
τοποθέτηση και λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε  
κοινόχρηστους χώρους. 
β) Καθορίζουν τον τρόπο εφαρμογής των αναγκαίων, κατά περίπτωση, μέτρων για την πρόληψη  
και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε κοινόχρηστους χώρους και ιδιαίτερα στους χώρους διάθεσης  
των απορριμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές πυροσβεστικές διατάξεις. 
γ) Προσδιορίζουν τους όρους και τις ώρες λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα που  
λειτουργούν στην πόλη, λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες  
και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση. [Α3] 
δ) Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: 

δδ11..  ΓΓιιαα  ττηη  χχρρήήσσηη  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  δδηημμοοττιικκώώνν  κκααιι  κκοοιιννοοττιικκώώνν  ααγγοορρώώνν,,  ττωωνν    

εεμμπποορροοππααννηηγγύύρρεεωωνν,,  ππααρρααδδοοσσιιαακκοούύ  ήή  μμηη  χχααρραακκττήήρραα,,  ττωωνν  ζζωωοοππααννηηγγύύρρεεωωνν,,  ττωωνν  

χχρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκωωνν    ααγγοορρώώνν  κκααιι  γγεεννιικκάά  ττωωνν  υυππααίίθθρριιωωνν  εεμμπποορριικκώώνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν..  
δ2. Για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών  
κοινόχρηστων χώρων. 
δ3. Για τη χρήση και λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. 
δ4. Για τη λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών, των θερέτρων, των  
κατασκηνώσεων και τουριστικών εγκαταστάσεων. 
ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η  
άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς  
χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης. 
Μπορούν επίσης να καθορίζουν ειδικότερες προδιαγραφές και προϋποθέσεις κατασκευής και  
τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών σε επαγγελματικούς χώρους, ανάλογα με  
τις τοπικές ιδιαιτερότητες, λαμβάνοντας υπόψη τη φυσιογνωμία και την αισθητική του χώρου. 
στ) Προσδιορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία  
καταστημάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, για τη χορήγηση της άδειας 
των  οποίων είναι αρμόδιοι, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις για την προστασία του  
περιβάλλοντος, του αιγιαλού και της παραλίας, της δασικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για  
την πυροπροστασία, για τους αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους, τις διατάξεις του  γενικού 
πολεοδομικού σχεδίου, του οικοδομικού κανονισμού και τους γενικούς όρους που  
προβλέπονται από τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις. 
Μπορούν, επίσης, πέραν των ανωτέρω, να προσδιορίζουν ειδικότερους όρους και 
προϋποθέσεις  για την ίδρυση και εγκατάσταση των ανωτέρω επιχειρήσεων και 
δραστηριοτήτων σε περιοχές,  που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό 
περιβάλλον, την αισθητική  φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες των πόλεων και των 
οικισμών, εκτός των περιοχών,  για τις οποίες έχουν προσδιορισθεί ειδικότεροι όροι χρήσεων 
γης. 
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2. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαμβάνονται από τα δημοτικά ή κοινοτικά  
συμβούλια με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, το συντομότερο δυνατό 
διάστημα από την έναρξη της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου. 
Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο δημοτικό 
συμβούλιο  η δημαρχιακή επιτροπή. 
Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαμερίσματος ή  
οικισμού, η δημαρχιακή επιτροπή διαμορφώνει την εισήγησή της, μετά από γνώμη του οικείου  
τοπικού συμβουλίου. 
Για τη διαμόρφωση της εισήγησης, η δημαρχιακή επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις  
και τις προτάσεις των αρμόδιων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων και ομάδων πολιτών  
της περιφέρειας του Δήμου, με τους οποίους έρχεται σε διαβούλευση, καθώς και τυχόν  ειδικές 
μελέτες που έχουν εκπονηθεί για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων. 
3. Με τις κανονιστικές αποφάσεις της παραγράφου 1 μπορεί να καθορίζονται οι περιπτώσεις,  
για τις οποίες επιβάλλονται διοικητικά μέτρα και πρόστιμα, ορίζοντας το ύψος του  προστίμου 
και τη διαδικασία επιβολής  τους.  
4. Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό  
τους, στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα του Δήμου ή της Κοινότητας, σύμφωνα με τη  
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη αυτών σε μια ημερήσια ή  
εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. Οι αποφάσεις αυτές παραμένουν συνεχώς εκτεθειμένες σε 
χώρο  του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, που είναι προσιτός στο κοινό. Οι ίδιες  
αποφάσεις, με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να  
καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου ή της Κοινότητας. 
Επιπλέον, το δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο λαμβάνει μέτρα για την όσο το δυνατόν  
ευρύτερη δημοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών, μέσω των τοπικών μέσων μαζικής 
ενημέρωσης,  εκδίδοντας ειδικούς οδηγούς ενημέρωσης των κατοίκων και των οικείων 
επαγγελματικών τάξεων  και χρησιμοποιεί, για τον ίδιο σκοπό, οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο 
μέσο.» 
 Σύμφωνα με την παρ 1 περιπτ. Βv του άρθρου 73 του ν. 3852/10 το σχέδιο κανονιστικών 
αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. εισηγείται πλέον η επιτροπή ποιότητας ζωής. 
Συνεπώς την προηγούμενη αρμοδιότητα της δημαρχιακής επιτροπής για την εισήγηση των 
κανονιστικών αποφάσεων αναλαμβάνει από 1-1-2011 η επιτροπή ποιότητας ζωής.  
 Με την αριθ. 6/2017 απόφασή της, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο την ανάγκη της λήψης κανονιστικής απόφασης σχετικά με τη λειτουργία της 
Εμποροπανήγυρης Γόννων .  
 Σας παρουσιάζω σχέδιο του κανονισμού και σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.  
 
 Οι Σύμβουλοι που πήραν το λόγο είπαν τα εξής: 
Μανώλης: θέλω να εκφράσω κάποιες επισημάνσεις επί του σχεδίου και συγκεκριμένα στο 
άρθρο 7περ. 1 θα πρέπει να προστεθεί …. μετά από εισήγηση της οικονομικής επιτροπής. 
Επίσης να προστεθεί περ. 3 που να λέει: Η εκμίσθωση των περιπτέρων όπου θα εγκατασταθούν 
και θα λειτουργούν ταβέρνες, σουβλατζίδικα, χαλβαδοπωλεία, Λούνα-Παρκ κ.λ.π., θα γίνεται 
μετά από φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξάγεται από την 
επιτροπή του άρθρου 3, σύμφωνα με τους όρους που θα καθαρίζονται από την οικονομική 
επιτροπή. Στα δικαιολογητικά συμμετοχής να προστεθεί: 5. Δημοτική ενημερότητα από το Δήμ 
Τεμπών. Στο άρθρο 10 για τη λειτουργία του Λούνα-Παρκ, να προστεθεί περ. 5γ_ Άδεια 
έγκρισης από το Συμβούλιο Θεάτρων & Κινηματογράφων. 
Τζέκας: προτείνω να γίνεται μια τελετή έναρξης όπου ο Δήμαρχος θα αναφέρει το ιστορικό της 
εμποροπανήγυρης και θα πλαισιώνεται από τα δημοτικά συγκροτήματα. 
  
 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της το άρθρο 79 
του Ν.3463/06, την παρ 1 περιπτ. Βv του άρθρου 73 του ν. 3852/10, την αριθ. 6/2017 Απόφαση 
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της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το σχέδιο της κανονιστικής απόφασης σχετικά με την λειτουργία 
της εμποροπανήγυρης Γόννων, τη Γνώμη του οικείου συμβουλίου τοπικής κοινότητας Γόννων 
και μετά από διαλογική συζήτηση. 
 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 
 
Εγκρίνει τον  Κανονισμό Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Γόννων, ως εξής: 
 

Άρθρο 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  
Ο παρών κανονισμός καθορίζει: 
1.Τις προϋποθέσεις διοργάνωσης και λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης Γόννων του 
Δήμου Τεμπών. 
2. Τους κανόνες διασφάλισης της τάξης ,υγιεινής και  αισθητικής στο χώρο της 
εμποροπανήγυρης. 
 
Άρθρο 2 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/ 8-6-2006), 
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010), του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15-05-2014 Τ.Α’), του άρθρου 
19 του Β.Δ. 24/9/20-10-58 Και του Ν.3777/05 (άρθρο 29 παρ.3),όπως αυτές τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν και αποτελεί κανονιστική πράξη της διοίκησης η οποία έχει ισχύ ουσιαστικού 
νόμου. 
 
Άρθρο 3 
Γενικά: 
Η ετήσια εμποροπανήγυρη, η οποία πραγματοποιείται στο χώρο νότια του Δημοτικού Σταδίου 
Γόννων, όπως ειδικότερα φαίνεται στο σχέδιο της Τεχνικής υπηρεσίας του  Δ. Τεμπών, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, διαρκεί επτά (7) ημέρες, πραγματοποιείται 
εντός του Απριλίου και ο ακριβής χρόνος τέλεσής της θα καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση 
του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Τεμπών. 
Υπεύθυνος για τη διοργάνωση της εμποροπανήγυρης είναι ο Δήμος Τεμπών ο οποίος θα προβεί 
στη διαμόρφωση του χώρου, στον καθορισμό των όρων συμμετοχής, στην κατανομή των 
θέσεων, στη χορήγηση των αδειών συμμετοχής στα διάφορα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε 
κάθε άλλη ενέργεια που θα απαιτηθεί για τη σωστή λειτουργία της εμποροπανήγυρης  
 
Η όλη διοργάνωση της εμποροπανήγυρης εποπτεύεται και συντονίζεται από Επιτροπή που 
ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών και πραγματοποιείται με τη 
συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου. Η Επιτροπή αυτή εκτός από την εποπτεία της 
διοργάνωσης και λειτουργίας θα είναι αρμόδια και για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών. 
Απαρτίζεται:  
α) Από τρία (3) μέλη-δημοτικούς συμβούλους από τη συμπολίτευση   
β) Δύο (2) μέλη- δημοτικούς συμβούλους από την αντιπολίτευση  
γ) Τον εκάστοτε πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Γόννων  
 
Η επιτροπή  θα έχει επίσης και την ευθύνη επιτήρησης του χώρου, ώστε να μην 
καταλαμβάνονται οι θέσεις αυθαίρετα από τους εκθέτες. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης θα 
μεριμνούν για την απομάκρυνσή τους. 
Την καθαριότητα του χώρου της εμποροπανήγυρης και των χώρων υγιεινής θα αναλάβει η 
Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. 
Μετά τη λήξη της εμποροπανήγυρης συνεργεία του Δήμου θα φροντίσουν για την πλήρη 
αποκατάσταση του χώρου. 
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Άρθρο 4 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 
Τα περίπτερα της εμποροπανήγυρης θα κατασκευαστούν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
νότια του Δημοτικού σταδίου Γόννων, όπως ειδικότερα φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο της 
τεχνικής υπηρεσίας και θα διακρίνονται: 

1. Σε περίπτερα στα οποία θα αναπτυχθούν όλες οι εμπορικές χρήσεις 
2. Σε περίπτερα συλλόγων και φορέων. Ο Δήμος, αποβλέποντας στην προβολή τοπικών 

προϊόντων της περιοχής, παραχωρεί σε συλλόγους, συνεταιρισμούς και φορείς μη 
κερδοσκοπικούς, χώρο ατελώς. 

3. Σε χώρους που θα δημοπρατηθούν για την εγκατάσταση και λειτουργία ταβερνών, 
καφενείων, εστιατορίων, καντινών και χαλβαδοπωλείων 

4. Σε χώρο για την εγκατάσταση λούνα-παρκ 
 
Οι εγκαταστάσεις κατασκευάζονται και τοποθετούνται με επιμέλεια, δαπάνη και ευθύνη των 
ίδιων των συμμετεχόντων και θα απομακρύνονται από τους ίδιους υπό την επίβλεψη του 
Δήμου. 
 
Ο Δήμος δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για την κατασκευή  εγκατάσταση και 
απεγκατάσταση των κατασκευών. 
 
Ο Δήμος Τεμπών χορηγεί άδειες εγκατάστασης προσωρινών λυόμενων κατασκευών στους 
ενδιαφερόμενους από την αρχή μέχρι το τέλος της εμποροπανήγυρης στους χώρους όπως αυτοί 
ορίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Τεμπών πού 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.     
 
Επίσης βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας θα διενεργηθεί διαδικασία ανάθεσης για την 
εγκατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της εμποροπανήγυρης και τη συντήρηση-
επίβλεψη αυτής κατά τη διάρκειά της. 
 
Άρθρο 5 
Οι συμμετέχοντες εκθέτες οφείλουν: 

1. Να μεριμνούν για την καθαριότητα των χώρων που τους έχουν παραχωρηθεί  
2. Να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε 

μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει 
στην ιστορία και τον πολιτισμό των Γόννων.  

3. Να μην προβαίνουν σε οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στους παραχωρημένους 
προς χρήση χώρους 

 
Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι ποινικά και αστικά έναντι του προσωπικού 
που θα απασχολούν και των πελατών τους. 
 
Άρθρο 6 
Οι θέσεις που ορίζονται είναι οι εξής:  
Για εγκατάσταση περιπτέρων για εμπορική χρήση:  σαράντα πέντε (45) θέσεις 
Για εγκατάσταση σουβλατζίδικων:    επτά (7) θέσεις 
Για εγκατάσταση ταβερνών:     δύο (2) θέσεις 
Για εγκατάσταση χαλβαδοποωλείων:    δύο (2) θέσεις 
Για εγκατάσταση Λούνα –Παρκ:    μία (1) θέση  
όπως φαίνεται στο σχέδιο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου που αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι του κανονισμού . 
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Άρθρο7 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ 

1. Θέματα σχετικά με το ανταποδοτικό τέλος των περιπτέρων και γενικά των χώρων της 
εμποροπανήγυρης καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις 
κείμενες διατάξεις 

2. Το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να αναπροσαρμόζει κατ’ έτος τα τέλη χρήσεως 
λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες 

 
Τα περίπτερα και γενικά οι χώροι διατίθενται και κατακυρώνονται με την καταβολή του 100% 
του τέλους χρήσης κατά την ημέρα της δημοπράτησης των χώρων . Στη συνέχεια θα εκδίδεται η 
άδεια συμμετοχής 
 
Σε περίπτωση που η εμποροπανήγυρης δεν πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο οι 
συμμετέχοντες δεν δικαιούνται απαίτηση ποσού ως δαπάνη εγκατάστασης. 
 
Σε περίπτωση που  ο αιτών δεν συμμετάσχει με δική του ευθύνη το τυχόν καταβληθέν τέλος 
χρήσης εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα. 
 
 Υπεύθυνοι για την αποστολή των σχετικών ειδοποιήσεων στους συμμετέχοντες είναι η αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου (Ταμιακή Υπηρεσία). 
 
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε όσους οφείλουν τέλη από την συμμετοχή τους στην 
εμποροπανήγυρη κατά το παρελθόν.   
 
Κάθε αίτηση συμμετοχής θα συνοδεύεται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ήτοι: 

1. Φωτοαντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος 
2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
3. Πρόσφατη Απόδειξη Ταμειακής μηχανής  
4. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ  

 
Στην εμποροπανήγυρη μπορούν να συμμετέχουν: 

1. Επαγγελματίες έμποροι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που νόμιμα δραστηριοποιούνται 
αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές( υπαίθριοι πωλητές) 

2. Κάτοχοι άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 
3. Κάτοχοι οποιασδήποτε άδειας βάσει της οποίας δικαιούνται να δραστηριοποιούνται σε 

εμποροπανηγύρεις. 
 
Ειδικά για την κατηγορία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος επιτρέπεται να 
λάβουν μέρος στην εμποροπανήγυρη: 
α)Οι καντίνες (αυτοκινούμενες ή ρυμουλκούμενες) σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη 
Υ1γ/Γ.Π./οικ 96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718/08.10.2012), υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την 
απαιτούμενη άδεια υπαίθριου εμπορίου 
β)Οι ιδιοκτήτες Κ.Υ.Ε. Δήμου Τεμπών, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρησή τους έχει νόμιμη 
άδεια λειτουργίας εν ισχύ.  
 
Άρθρο 8 
Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εκμίσθωση και η παραχώρηση κατά χρήση της άδειας 
συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη  από τους δικαιούχους σε οποιονδήποτε τρίτο. Επίσης 
απαγορεύεται αυστηρά η χρησιμοποίηση του χώρου για άλλον σκοπό εκτός από αυτόν για τον 
οποίο διατίθεται. 
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Κάθε εκμισθωτής χώρου υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο εκμισθωτής του λούνα-παρκ , καθώς 
και όσοι χρησιμοποιούν ηλεκτρογεννήτριες υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με 
τουλάχιστον ένα (1) πυροσβεστήρα σκόνης ο οποίος θα τοποθετείται σε εμφανές σημείο και θα 
συνοδεύεται με βεβαίωση καταλληλότητας από τον προμηθευτή του. 
 
Άρθρο 9 
ΠΟΙΑ ΕΙΔΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 
 
Στο χώρο της εμποροπανήγυρης μπορούν να πωλούνται όλα τα εμπορεύματα που κατά 
συνήθεια πωλούνται σε ανοιχτές εμποροπανηγύρεις όπως είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη 
προικός, είδη οικιακής χρήσης, κοσμήματα, είδη λαϊκής τέχνης, είδη δώρων, CD μουσικής ή 
άλλου περιεχομένου, παιδικά παιχνίδια κτλ. 
 
Δε επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν τη δημόσια αιδώ ή μπορούν να προκαλέσουν 
ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους. 
 
Άρθρο 10 
Ειδικά για τη λειτουργία του λούνα-παρκ ορίζονται τα εξής: 

1. Ο χώρος για την εγκατάστασή του καθορίζεται όπως φαίνεται στο τοπογραφικό 
διάγραμμα του Δήμου. Η εκμίσθωση του χώρου γίνεται μετά από πλειοδοτική, φανερή 
πλειοδοσία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.  

2. Στο χώρο αυτό οποίος προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την εγκατάσταση 
μονάδων ψυχαγωγικών μέσων (λούνα-παρκ) μπορούν να εγκατασταθούν μηχανικά 
μέσα ψυχαγωγίας όπως συγκρουόμενα αυτοκίνητα, σιδηρόδρομοι, αιώρες, 
σκοπευτήρια και άλλα συναφή προς τη  μορφή αυτή ψυχαγωγίας είδη. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλες τις 
μονάδες ψυχαγωγικών μέσων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία, ενώ θα πρέπει 
να είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις. 

4. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά έναντι του προσωπικού 
που θα απασχολεί στις εγκαταστάσεις του Λούνα-Παρκ, των πελατών που θα 
χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του, των περαστικών εκ του χώρου των 
εγκαταστάσεών του και παντός τρίτου για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί στις 
εγκαταστάσεις του, ή εξαιτίας των εγκαταστάσεών του, οπουδήποτε, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εμποροπανήγυρης, καθώς και κατά τον χρόνο εγκατάστασης και 
απεγκατάστασης των διαφόρων μερών, έργων και εν γένει τεχνικών εγκαταστάσεών 
του. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει:  α)Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνήσιου 
της υπογραφής μηχανολόγου μηχανικού για καλή εγκατάσταση και λειτουργία των 
παιχνιδιών και β)Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής 
ηλεκτρολόγου μηχανικού περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  

 
Άρθρο 11 
Ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχία της εμποροπανήγυρης έχει η προβολή της στον έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο. Η Επιτροπή της Εμποροπανήγυρης, εξουσιοδοτείται να αναλάβει όποια 
πρωτοβουλία θεωρεί αναγκαία προς την κατεύθυνση αυτή. 
 
Στα πλαίσια της τόνωσης της κίνησης της Εμποροπανήγυρης αλλά και της αναβάθμισης της, ως 
πολιτιστικό γεγονός προτείνεται και η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (συναυλίες, 
χορευτικές παραστάσεις και εν γένει δρώμενα από τον χώρο των παραστατικών τεχνών). Οι 
εκδηλώσεις αυτές θα πρέπει να αποφασίζονται και να προγραμματίζονται έγκαιρα. 
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ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανήγυρης και 
υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης. 
 2.Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση αρμόδια είναι η Επιτροπή 
Εμποροπανήγυρης του Δήμου Τεμπών. Η Επιτροπή της Εμποροπανήγυρης εξουσιοδοτείται να 
αντιμετωπίζει κατά περίπτωση και κατά την κρίση της οποιαδήποτε θέματα προκύπτουν κατά 
την προετοιμασία και τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης και που δεν προβλέπονται από τον 
παρόντα κανονισμό ή ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του ή έρχονται σε αντίθεση με αυτόν. 
3.Η παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση των αδειών συμμετοχής 
στην εμποροπανήγυρη, η κατανομή των θέσεων, η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε αυτούς 
που επιθυμούν να συμμετέχουν αλλά και σε αυτούς που συμμετέχουν και η έγκαιρη 
πληροφόρηση των ενδιαφερομένων πάνω σε θέματα που τους αφορούν αποτελούν 
υποχρεώσεις του Δήμου. 
4. Οποιαδήποτε προσθήκη, ή τροποποίηση, ή κατάργηση επιμέρους άρθρων, ή του παρόντος 
κανονισμού , πραγματοποιείται όποτε κριθεί αναγκαίο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
5.Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει μετά την κατά νόμο έγκρισή του. 

 
Β. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό  της, στο 
δημοτικό κατάστημα του Δήμου, σύμφωνα με τη  διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 
284. 
 
Γ. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε μια τοπική εφημερίδα.  
 
Δ.  α. Η απόφαση να παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη σε χώρο  του δημοτικού  καταστήματος, 
που είναι προσιτός στο κοινό.  
 
     β. Η απόφαση, με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, να καταχωρηθεί στην 
ιστοσελίδα του Δήμου. 
 
     γ. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. όπως λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την όσο το 
δυνατόν  ευρύτερη δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.  
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 71/2017 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

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. 

 
Καρατέγος  Μιχ. 
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