ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 14/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέκα: Έγθξηζε θαζνξηζκνύ ρώξωλ θαη όξωλ δηελέξγεηαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ηνπ
Γήκνπ Ακπληαίνπ γηα ην έηνο 2018 θαη ζύζηαζε επηηξνπήο ειέγρνπ

Αξηζ. Απόθαζεο: 216/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 04 ηνπ κελόο Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα
19:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 9123/27-06-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 22 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Ησάλλνπ Υξήζηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ησάλλεο
Ησαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ησάλλεο
Αβξακίδεο Ησάλλεο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Μπάληεο Ηνξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Κόιθαο Παλαγηώηεο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο

ΑΠΟΝΣΔ
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Λερόβνπ θ. Σόκνπ
Πέηξνο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο
ζύκβνπινο ηεο αληηπνιίηεπζεο θ. Α. Βνιηώηεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνζήιζε ν δεκνηηθόο
ζύκβνπινο ηεο αληηπνιίηεπζεο θ. Σ. Γεώξγνπ.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο εηζεγνύκελνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηα εμήο: Με ην
αξηζκ.292/5-12-56 Β.Γ. έρεη θαζνξηζζεί λα γίλεηαη εκπνξνπαλήγπξηο ζηελ πόιε καο ην πξώην
δεθαήκεξν ηνπ κελόο Οθησβξίνπ θάζε ρξόλνπ.
Πξνηείλεηαη σο ρξόλνο ηέιεζεο ην δηάζηεκα από 04-10-2018 έωο 08-10-2018.
Υώξνο ηέιεζεο νη νδνί : Πιαηεία Γ. Μαθξή από ΔΛ.ΣΑ, λεζίδα Γ. Μαθξή , Πιαηεία Αγίνπ
Κσλ/λνπ θαη Διέλεο, Σξύθσλνο Υαηδή από πξώελ παζάδν σηήξα έσο Ν. Υ’’Κσλ/λνπ θαη
Ν. Υ’’Κσλ/λνπ από Αγξνηηθή Σξάπεδα έσο Ρνΐδε-νηθία ΟΔ, Μ. Αιεμάλδξνπ από Δζληθή
Σξάπεδα έσο Β’ Γεκνηηθό ρνιείν, Γξεγνξίνπ Νηθνιατδε θαη πλ/ρνπ Παπαπέηξνπ, Πιαηεία
Γ. Μόδε κε ηηο παξόδνπο ηεο, Α. Παπαλδξένπ ην ηκήκα εσο ηελ ζηδεξνδξνκηθή γξακκή.
Σξόπνο παξαρώξεζεο ησλ ρώξσλ: Ζ παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ησλ ρώξσλ γηα ηε δηελέξγεηα
ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ζα γίλεηαη απεπζείαο ζηνπο εθζέηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 19 ηνπ ΒΓ 24-9/20-10-58. Ζ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζείηαη είλαη: αίηεζε
ελδηαθεξόκελνπ-επηινγή ηεκαρίνπ-πιεξσκή ηέινπο ρξήζεο.
Εώλεο. Γηαρσξηζκόο έθηαζεο εκπνξνπαλήγπξεο ζε δώλεο θαη εηδηθόηεξα ζε ηεκάρηα ησλ
νπνίσλ ε πξόζνςε ζα είλαη 3,70 κέηξα, κε εμαίξεζε ην ρώξν ηνπ Λνύλα Παξθ θαη ν νπνίνο
επεθηείλεηαη από ηα ΔΛ.ΣΑ. κε πεξηζώξην 12 κέηξα δξόκνπ πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ε
δηέιεπζε νρεκάησλ, κέρξη ηελ αξρή ηεο λεζίδαο ηεο πιαηείαο Γ. Μαθξή. ε θάζε δώλε ζα
δηαηίζεηαη δσξεάλ 1 ηεκάρην ζε κηθξνπσιεηή άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο εθ όζνλ δεηεζεί.
1.Α΄ Εώλε: Πεξηιακβάλεη ηελ πιαηεία Γ. Μαθξή θαη ηνπο δξόκνπο γύξσ από ηε λεζίδα ηα
ηεκάρηα 316,317,318 ζηελ λεζίδα ζηελ γσλία Η. Γξαγνύκε θαη Γξ Νηθνιατδε, ηελ πιαηεία
Αγίσλ Κσλ/λνπ θαη Διέλεο από ην ύςνο ηνπ Α΄ Παιαηνύ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ έσο ηελ
Σξάπεδα Πεηξαηώο, ηελ Σξ. Υαηδή από ηελ δηάβαζε ηνπ Ο..Δ ηνπ Φηιώηα κέρξη ηελ
δηάβαζε ηνπ Ο..Δ ηνπ σηήξα θαζώο θαη ηελ Ν. Υ’’ Κσλ/λνπ κέρξη ηελ δηάβαζε ηνπ
Ο..Δ ηνπ δξόκνπ γηα Βεγόξα.
2.Β΄ Εώλε: ηελ νδό Ν. Υ’’ Κσλ/λνπ από ηελ δηάβαζε ηνπ Ο..Δ ηνπ δξόκνπ γηα Βεγόξα.
Μέρξη ηελ Δ. Παππά θαη ηελ Μ. Αιεμάλδξνπ έσο ηελ Δ. Παππά.
3.Γ΄ Εώλε: ην δξόκν πάλσ από ηελ δηάβαζε ηνπ Ο..Δ ηνπ Φηιώηα κέρξη ην ύςνο ησλ
παιαηώλ ΟΑ, ηε Μ. Αιεμάλδξνπ από ην ύςνο ηεο Δκκαλνπήι Παππά κέρξη ην Β’ Γεκνηηθό
ρνιείν.

4.Γ΄ Εώλε: Πεξηιακβάλεη ηε πιαηεία Γ. Μόδε κε ηηο παξόδνπο ηεο.
5.Εώλε Λνύλα Παξθ: Πεξηιακβάλεη ην ρώξν κπξνζηά από ηε Λέζρε Αμησκαηηθώλ κέρξη
θαη ηελ είζνδό ηεο θαη κέρξη ηελ αξρή ησλ αξηζκεκέλσλ ηεκαρίσλ. ηελ νδό Αξηζηνηέινπο
από ην Σαρπδξνκείν παξακέλεη δξόκνο πιάηνπο 12 κέηξσλ ν νπνίνο ζα επηηξέπεη ηελ
δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ από θαη πξνο ηελ νδό 28εο Οθησβξίνπ.
6.Εώλε ιαραληθώλ : Οδόο Γξ. Νηθνιατδε.
Ζ δηάζεζε ηωλ ρώξωλ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ζα είλαη γηα δηάξθεηα 5 εκεξώλ από 04-102018 έωο 08-10-2018
-Σν δεκνηηθό πκβνύιην Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ράξαμε
ηωλ δεκνηηθώλ ρώξωλ θαηά δηακεξίζκαηα θαη ηελ αξίζκεζε απηώλ, ζύκθωλα κε ην
ππάξρνλ ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα.
Μπξνζηά από ηε θαθεηέξηα « CORNER» , έσο θαη ηελ Γξ. Νηθνιαίδε ζα ππάξρεη ρώξνο
ειεύζεξνο πέληε (5) κέηξσλ.
Ζ νδόο Π. Μειά ζα παξακείλεη αλνηθηή.
Μπξνζηά από ηε θαθεηέξηα « DENIRO » , έσο θαη ηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο ( Πεδόδξνκνο) , ζα
απαγνξεύεηαη ε θαηάιεςε ηνπ δξόκνπ πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη πξόζβαζε γηα ηπρόλ
έθηαθηεο αλάγθεο ( Πξόζβαζε αζζελνθόξνπ – Ππξνζβεζηηθνύ νρήκαηνο).
Ο Γήκνο Ακπληαίνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνλνεί γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ, ηελ
θαηαζθεπή μύιηλσλ ζηαλη, ηελ παξνρή ξεύκαηνο, ρεκηθώλ ηνπαιεηώλ, θαζαξηόηεηαο θαη
θύιαμεο ησλ ρώξσλ.
Κάζε ρξόλν κε απόθαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην νξίδεη επηηξνπή πνπ ζα είλαη ππεύζπλε γηα
ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ηήξεζεο ησλ όξσλ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ
εθηίκεζε ηεο θεξεγγπόηεηαο ησλ ρξεζηώλ , γηα ηελ εθηίκεζε θαη ηνλ θαζνξηζκό ζρεηηθνύ
ηηκήκαηνο απνθαηάζηαζεο θζνξάο πνπ ζα πξνθαιείηαη από ηνπο ρξήζηεο ηνπ ρώξνπ. Καλέλα
κέινο ηεο επηηξνπήο δελ ζα ελεξγεί παξαρώξεζε ρξήζεο ρώξνπ από κόλν ηνπ. Οη
παξαρσξήζεηο ηεο ρξήζεο ζα γίλνληαη ηνπιάρηζηνλ από ηελ πιεηνςεθία ηεο επηηξνπήο. Όζνλ
αθνξά ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Σερληθήο ππεξεζίαο πνπ νξίδνληαη παξαθάησ έρνπλ κνλαδηθή
αξκνδηόηεηα ηε ζύληαμε ησλ ηερληθώλ πεξηγξαθώλ - πξνδηαγξαθώλ ησλ απαηηνύκελσλ
ππεξεζηώλ, θαηαζθεπώλ θαη πξνκεζεηώλ ζηηο νπνίεο ζα πξνβεί ν Γήκνο Ακπληαίνπ γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. Ζ παξαιαβή ησλ παξαπάλσ
ππεξεζηώλ θαη πξνκεζεηώλ ζα γίλεηαη από ηηο νξηζκέλεο γηα απηό ην ζθνπό επηηξνπέο ηνπ
Γήκνπ Ακπληαίνπ, ζε πεξίπησζε εμεηδηθεπκέλσλ πεξηπηώζεσλ όπνπ απαηηνύληαη ηερληθέο
γλώζεηο δύλαηαη λα ζπληάζζεηαη γλσκνδόηεζε από κέινο-ηερληθό ηεο παξαθάησ νξηδόκελεο
επηηξνπήο.
Πξνηείλεηαη ε επηηξνπή ηήξεζεο όξσλ δηεμαγσγήο εκπνξνπαλήγπξεο σο εμήο:
Θενδσξίδεο Κσλζηαληίλνο , Γήκαξρνο
Θενδώξνπ Απόζηνινο , αληηδήκαξρνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο , Γεκνηηθόο ύκβνπινο
Μπάληεο Ηνξδάλεο , Γεκνηηθόο ύκβνπινο
Σξπθσλόπνπινο Γεώξγηνο , Πξόεδξνο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Ακπληαίνπ
Γηνηθεηηθνί Τπαιεινη
Γθεξζάλεο Αζαλάζηνο , Γηεπζπληήο Γήκνπ Ακπληαίνπ.
Παπαλαζηαζίνπ Αλαζηάζηνο, δεκνηηθόο ππάιιεινο

Υαηδεηξύθσλ ηέθαλνο, δεκνηηθόο ππάιιεινο
Σερληθή Τπεξεζία
Κνληίλεο Νηθόιανο
Σδώξηδεο Υξήζηνο
Σνπάιεο Δπάγγεινο
Καηζνππάθεο Αλαζηάζηνο
Ζ επηηξνπή εμνπζηνδνηείηαη όπωο ζπλεδξηάδεη εθηάθηωο όζεο θνξέο παξνπζηαζηνύλ
πξνβιήκαηα νκαιήο δηεμαγωγήο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.
Δπίζεο γηα δηαπξαγκάηεπζε κε ηθαλνπνηεηηθνύ ηηκήκαηνο ηεο δώλεο ηνπ Λνύλα Πάξθ.
Ο θάζε εθζέηεο έρεη δηθαίσκα λα ελνηθηάδεη ην αλώηεξν κέρξη ηξία ηεκάρηα κε εμαίξεζε ηηο
ηαβέξλεο – εζηηαηόξηα όπνπ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα εθκίζζσζεο 6 ηεκαρίσλ θαη ν νπνίνο
επεθηείλεηαη από ηελ αξρή ηεο λεζίδαο ηεο πιαηείαο Γ. Μαθξή έσο ηελ πιαηεία Αγίνπ
Κσλ/λνπ θαη Διέλεο ύςνο κπξνζηά από ηα ηαμί θαη κέζνλ πιαηείαο ζην ίδην ύςνο. Καλέλαο
εθζέηεο δελ δηθαηνύηαη λα κηζζώζεη πεξηζζόηεξνπο ρώξνπο από ηηο αλάγθεο ηνπ.
Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ ρώξνπ γηα άιιν έθζεκα εθηόο από απηό γηα ην νπνίν
παξαρσξήζεθε. Απαγνξεύεηαη ε επηλνηθίαζε ή ε κε νπνηνδήπνηε ηξόπν παξαρώξεζε ηεο
ρξήζεσο ρώξνπ ελόο εθζέηε ζε άιιν, ν νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο κηζζσκέλνπ ρώξνπ από
άιινλ ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ζην Γήκν ην κίζζσκα ηνπ ρώξνπ ζηελ ηηκή πνπ ην λνίθηαζε
, ζην δε εθζέηε πνπ επηλνηθηάδεη δεκνηηθό ρώξν ζα επηβάιιεηαη πξόζηηκν ίζν κε ην ηξηπιάζην
ηεο ηηκήο πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπγθεθξηκέλε δώλε . Απαγνξεύεηαη ν εθζέηεο λα επεθηείλεηαη
ζε κε παξαρσξεζέληα ζ΄ απηόλ ρώξν, ηπρόλ επέθηαζή ηνπ βεβαηνύηαη ζε βάξνο ηνπ πνζό
κέρξη ην δηπιάζην ηνπ αλαινγνύληνο ηέινπο γηα ηε γελόκελε ρξήζε. ( δηπιάζην ηηκήο). ε
πεξίπησζε απζαίξεηεο θαηάιεςεο ηεκαρίνπ, ν εθζέηεο απνβάιιεηαη θαη ηνπ επηβάιιεηαη
πξόζηηκν ην δηπιάζην ηνπ αλαινγνύληνο ηέινπο ηεο αληίζηνηρεο δώλεο ( δηπιάζην ηηκήο).
ρεηηθά κε ηνλ θσηηζκό ησλ ηεκαρίσλ ησλ εθζεηώλ επηηξέπεηαη ε ρξήζε κόλν ιακπηήξσλ
εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγεηαη ε ππεξθόξησζε ηνπ ειεθηξηθνύ
δηθηύνπ θαη ε ππεξθαηαλάισζε ξεύκαηνο. Γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εκπνξνπαλήγπξεο
ζα δηελεξγείηαη έιεγρνο από ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ θαη από ππαιιήινπο ηεο εηαηξίαο
θύιαμεο πνπ ζα πξνζιάβεη ν Γήκνο.
Ζ εγθαηάζηαζε θαζελόο εθζέηε ζα γίλεηαη απηόκαηα θαηά ηηο εκέξεο δηεμαγσγήο ηεο
εκπνξνπαλήγπξεο θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηδεηθλύεη ζε θάζε έιεγρν πνπ ζα δηελεξγείηαη
από ηελ αξκόδηα επηηξνπή θαη ηελ εηαηξία θύιαμεο αλά πάζα ζηηγκή, ηελ άδεηα ρξήζεο
ρώξνπ πνπ ζα εθδνζεί από ηνλ Γήκν, ην Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο θαζώο θαη ην
αληίγξαθν ηνπ δηπινηύπνπ είζπξαμεο ηνπ αλάινγνπ πνζνύ γηα ηε ρξήζε ηνπ θνηλόρξεζηνπ
ρώξνπ.
Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή εθηόο ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηνπ εθζέηε.
Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε έθζεζε πξντόλησλ ζε ρώξνπο , πεδνδξόκηα θ.ι.π. ζεκεία εθηόο ησλ
ρώξσλ πνπ νξίζζεθαλ παξαπάλσ. Οη παξαβάηεο ζα απνβάιινληαη. Απαγνξεύεηαη ε έθζεζε
εκπνξεπκάησλ ζε θαξόηζηα πνπ θαηαιακβάλνπλ ηνπο δξόκνπο θπθινθνξίαο ηόζν κέζα ζηα
όξηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο όζν θαη έμσ από απηά. Δπηηξέπνπκε ηελ ηνπνζέηεζε
απηνθηλνύκελεο θαληίλαο ζην ρώξν ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ζε θαζνξηζκέλνπο ρώξνπο.
Ζ ρξήζε ησλ πεδνδξνκίσλ ησλ επαγγεικαηηθώλ ζηεγώλ εάλ ππάξρεη επηζπκία ησλ ηδίσλ
επαγγεικαηηώλ γηα ελνηθίαζε ζα παξέρεηαη δσξεάλ κέρξη έλα ηεκάρην. Απαγνξεύεηαη ε από
ηνλ επαγγεικαηία επηλνηθίαζε ζε ηξίηνπο ηνπ δσξεάλ ηεκαρίνπ Αλ ππάξρεη επηζπκία γηα ηελ

παξαρώξεζε επηπιένλ ηεκαρίσλ, απηά ζα παξαρσξνύληαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν θαηά
πξνηεξαηόηεηα ζηελ ηηκή ηνπ ηεκαρίνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δώλε πνπ νξίδεηαη παξαπάλσ. Ο
πξόεδξνο ηνπ Δκπνξηθνύ πιιόγνπ θαιείηαη λα ελεκεξώλεη ηνπο ελδηαθεξόκελνπο
θαηαζηεκαηάξρεο θαη λα καο γλσζηνπνηεί ηνλ αξηζκό ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Αλ νη δεκόηεο
ρξεζηκνπνηνύλ αθάιππην ρώξν ησλ νηθηώλ ηνπο γηα έθζεζε πξντόλησλ ζα θαηαβάινπλ ζην
Γήκν ην ηέινο ρξήζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ δώλε ηελ νπνία αλήθνπλ.
Δηδηθά γηα ηηο θαθεηεξίεο, εζηηαηόξηα, ην πεδνδξόκην ησλ πξνζόςεσλ ζα δηαηίζεηαη δσξεάλ.
Σα πεδνδξόκηα ηα νπνία έρνπλ παξαρσξεζεί γηα ρξήζε όιν ην ππόινηπν έηνο ζα
παξαρσξνύληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα ζηνπο ηδηνθηήηεο απηώλ ησλ θαηαζηεκάησλ ζύκθσλα κε
ηελ θαζνξηζζείζα ηηκή ησλ δσλώλ .
Ο ρξήζηεο ηνπ ρώξνπ δελ δηθαηνύηαη λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ ηέινπο ή κέξνπο απηνύ
ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ησλ ρώξν γηα νπνηαδήπνηε αηηία.
ε πεξίπησζε δεκίαο ρώξνπ πξαζίλνπ , δέληξσλ ζε δεκνηηθέο λεζίδεο θ.α. θπηώλ θαζώο θαη
νπνηαδήπνηε άιιε θζνξά, πνπ ζα πξνθαιείηαη από ηνπο ρξήζηεο ηνπ ρώξνπ ζα
απνθαζίζηαηαη κε δηθή ηνπο δαπάλε.
Σα ηαμί ζα κεηαθέξνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο επί ηεο πιαηείαο Αγίσλ
Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο κε αθεηεξία κπξνζηά από ηελ δπηηθή πιεπξά ηεο θαθεηεξίαο
ΚΟΡΝΔΡ.
ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΣΔΛΟΤ ΥΡΖΖ
Σν ηέινο ρξήζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο 2018 είλαη:
Α΄ δώλε : ηέινο γηα ζθεπαζκέλν ρώξν ( 490,00€) ην ηεκάρην, γηα αζθεπή (430,00€)
ηεκάρην, γηα ηαβέξλεο εζηηαηόξηα ηα νπνία ζα αλαπηπρζνύλ ζηελ πξώηε δώλε ( 580,00 € )
ην ηεκάρην.
Β΄ δώλε: ηέινο γηα ζθεπαζκέλν ρώξν (430,00 €) ην ηεκάρην, θαη γηα αζθεπή (340,00€) ην
ηεκάρην.
Γ΄ δώλε: ηέινο 130,00€ ην ηεκάρην.
Γ΄ δώλε: ηέινο ην ηεκάρην ζην λόηην ηκήκα (260,00 €) , γηα ζθεπαζκέλν ρώξν θαη (190,00
€) ην ηεκάρην ζην βόξεην ηκήκα γηα ζθεπαζκέλν ρώξν, γηα αζθεπή (130,00 €) ην ηεκάρην.
ΚΑΝΣΗΝΔ. Δπηηξέπνπκε ηελ ηνπνζέηεζε απηνθηλνύκελεο θαληίλαο ζην ρώξν ηεο
εκπνξνπαλήγπξεο θαη νη ηηκέο νξίδνληαη σο εμήο:
Α’ δώλε θαληίλεο πνπ ζα θαηαιακβάλνπλ 2 ηεκάρηα (1.010,00 €),
Β’ δώλε, θαληίλεο πνπ ζα θαηαιακβάλνπλ 2 ηεκάρηα ( 810,00 €) .
Οη πιαλόδηνη ζε θαξόηζηα θαζώο θαη νη πιαλόδηνη πνπ θξαηνύλ ηα εκπνξεύκαηα ζηα ρέξηα
ππνρξενύληαη λα θαηαβάιινπλ πξόζηηκν παξάλνκεο θαηάιεςεο ρώξνπ
(55,00 €)
ΜΔΓΑΛΑ θαη ( 25,00 €) ΜΗΚΡΑ αληίζηνηρα.

.Εώλε ιαραληθώλ νδόο Γξ. Νηθνιατδε, ηα ηεκάρηα ζα δηαηεζνύλ δσξεάλ γηα ηνπο Γεκόηεο
ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, ην ηέινο γηα Γεκόηεο άιισλ Γήκσλ εάλ ππάξρνπλ θελά ηεκάρηα είλαη
30,00€ ην ηεκάρην
Εώλε Λνύλα Παξθ: πξνηείλεηαη ην ηέινο από 20.000,00€
ηνπο εθζέηεο- πσιεηέο βηβιίσλ γίλεηαη έθπησζε 50% επί ηεο ηηκήο ηεο δώλεο.
Γηα όιεο ηηο παξαπάλσ δώλεο ηα ηεκάρηα πνπ βξίζθνληαη ζε πέηαιν, γσλία θαη ηεκάρηα κε
δηπιή όςε ζα έρνπλ ηηκή αλάινγα κε ηε δώλε ζηελ νπνία αλήθνπλ πξνζαπμεκέλε θαηά 25%.
ηηο παξαπάλσ ηηκέο πεξηιακβάλνληαη: Σν θόζηνο θαηαζθεπήο ηνπ ζηάλη, κία ειεθηξηθή
παξνρή (πξίδα), ην θόζηνο θαηαζθεπήο από ηε Γ.Δ.Ζ. παξνρώλ θαη πηλάθσλ δηαλνκήο
ειεθηξ. ξεύκαηνο θαζώο θαη ην θόζηνο θαηαλάισζεο ξεύκαηνο.
-ε πεξίπησζε πνπ κείλνπλ αδηάζεηα ηεκάρηα ε επηηξνπή γηα ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο
εκπνξνπαλήγπξεο, κπνξεί λα ηα δηαζέζεη απ’ επζείαο ζηε θαιύηεξε δπλαηή ηηκή πξνθεηκέλνπ
λα πξνθύςνπλ έζνδα γηα ην Γήκν.
-ε πεξίπησζε πνπ δείμνπλ ελδηαθέξνλ αλαγλσξηζκέλα ζσκαηεία λα ιάβνπλ κέξνο κε ηα
κέιε ηνπο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηελ επηηξνπή λα δηαπξαγκαηεπζεί
ηελ ελνηθίαζε ζπλνιηθά ησλ ηεκαρίσλ πξνο απηά πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρζεί ε εύξπζκε
ιεηηνπξγία ηεο θαη ε απνθπγή πεξηπηώζεσλ επηλνηθηάζεσλ από ηξίηνπο.
-Σν ηέινο πνπ ζα πξνθύςεη θαηαηίζεηαη ζην ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ θαη εθδίδεηαη γξακκάηην
είζπξαμεο ή εηζπξάηηεηαη άκεζα έσο ηηο 14:30 από ηνλ αξκόδην δεκνηηθό ππάιιειν
(εηζπξάθηνξα) πνπ εθδίδεη ζεσξεκέλν δηπιόηππν εηζπξάμεσο. Ο εηζπξάθηνξαο ππνρξενύηαη
λα θαηαζέζεη ηα εηζπξαηηόκελα πνζά ζηελ ηακηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ην πξσί ηεο
επόκελεο εξγάζηκεο εκέξαο από ηελ είζπξαμε ηνπ ηέινπο
-Γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθώλ, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ μύιηλσλ ζηάλη, γηα ηηο εξγαζίεο
θαηαζθεπήο ησλ ζηαλη, γηα ηηο ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο, γηα ηελ πξνκήζεηα ρεκηθώλ
ηνπαιεηώλ, γηα ηελ θαζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ θαζώο θαη γηα ηελ αλάζεζε θύιαμεο ησλ ρώξσλ,
ε δηάζεζε πίζησζεο ζα γίλεη από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή θαη ε αλάζεζε κε απόθαζε
Γεκάξρνπ ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
-Ζ Δπηηξνπή γηα ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ εμνπζηνδνηείηαη όπσο ζπλεδξηάδεη εθηάθησο όζεο
θνξέο παξνπζηαζηνύλ πξνβιήκαηα νκαιήο δηεμαγσγήο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο απόςεηο
ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:


Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καζνξίδεη ηνπο ρώξνπο θαη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο έηνπο 2018,
ηνλ ηξόπν είζπξαμεο θαη ζύζηαζεο επηηξνπήο ειέγρνπ, όπσο ζηελ εηζήγεζε ηεο απόθαζεο
απηήο αλαθέξνληαη.
Ζ επηηξνπή εμνπζηνδνηείηαη όπσο ζπλεδξηάδεη εθηάθησο όζεο θνξέο παξνπζηαζηνύλ
πξνβιήκαηα νκαιήο δηεμαγσγήο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.
Δπίζεο ε επηηξνπή εμνπζηνδνηείηαη γηα δηαπξαγκάηεπζε ζε πεξίπησζε κε
ηθαλνπνηεηηθνύ ηηκήκαηνο ηεο δώλεο ηνπ Λνύλα Πάξθ.

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 216/2018.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο αληίγξαθν
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ

