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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 116/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Απόσπασμα από το πρακτικό της με αριθμ. 16/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Οιχαλίας, της 28ης του μηνός Ιουλίου του έτους 2017.
ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας της ετήσιας παραδοσιακής εμποροζωοπανήγυρις στην Τ.Κ. Μελιγαλά»
Στο Μελιγαλά σήμερα, 28-7-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Οιχαλίας, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Οιχαλίας «Μαρία
Κάλλας», ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 9135/24-7-2017 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση
19 και ονομαστικά οι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΒΕΡΓΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΜΙΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΛΙΟΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Στην 117 απόφαση

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ ΕΜΙΛΥ-ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ

√

19.

ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

√

20.

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

21.
22.
23.

ΜΠΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

24.
25.
26.
27.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Στην 118 απόφαση

√ (προσήλθε
στην 124
απόφαση)
√

Στην 126 απόφαση
Στην 116 απόφαση
√

√

Στην 126 απόφαση

√

Στην 126 απόφαση
Στην 117 απόφαση

√
√

ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΑΝΗΛΘΕ

√
√
√
√

18.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ

√

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΤΟΝΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΟΥΡΒΑΧΗ - ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

√

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι/Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων κ.κ.:
Μπακόπουλος Μιχαήλ (Χρυσοχωρίου), Κυρκιλής Νικόλαος (Μελιγαλά), οι οποίοι κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι/Εκπρόσωποι των Τοπικών
Κοινοτήτων κ.κ. Μαγκαφάς Ιωάννης (Άνω Μέλπειας), Παπανδρέου Ηλίας (Δασοχωρίου), Ηλιόπουλος
Αριστείδης (Δωρίου).

Επίσης παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι/Εκπρόσωποι των ΤοπικώνΑΔΑ:
Κοινοτήτων
κ.κ.: Παπαδόγιαννης
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Αθανάσιος (Διαβολιτσίου), Αθανασόπουλος Νικόλαος (Κωνσταντίνων), Μπάρδης Απόστολος (Τσουκαλαίϊκων),
Καρμίρης Απόστολος (Καλυβίων).
Ο Δήμαρχος κ. Αριστείδης Σταθόπουλος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση, που προσκλήθηκε για τούτο
νόμιμα .
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ 1 Διοικητικού του Δήμου Οιχαλίας κ. Ξιάρχου Ελπίδα.
Ακολούθως ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ηλιόπουλο Ιωάννη, ο οποίος εισηγούμενος
το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Με την αριθμ 10/2017 απόφασή της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται την διενέργεια της ετήσιας
παραδοσιακής εμποροζωοπανήγυρης στην Τ.Κ. Μελιγαλά, σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος εσόδων του
Δήμου μας η οποία έχει ως εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2323/95, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.
3190/2003, το άρθρο 2 του Ν. 3377/2005, την παρ. 1α του άρθρου 26 του Ν. 3419/2005, το άρθρο 12 του
Ν.3557/2007, το άρθρο 16 του Ν. 3769/2009 και την Κ1/164/11 (ΦΕΚ 275 Β/22-2-2011) απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Οικονομικών – Οικονομίας
– Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ισχύει σήμερα για τη συμμετοχή σε υπαίθριες αγορές, δηλαδή, σε
παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο, απαιτείται άδεια. Η
ισχύς των αδειών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει για τις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και
ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο τις επτά (7) συναπτές ημέρες.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4264/2014 ( ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α΄ ) Υπαίθριο
εμπόριο είναι η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας σε ακάλυπτο χώρο, δημόσιο, ιδιωτικό, δημοτικό ή
εκκλησιαστικό, ο οποίος δεν αποτελεί επαγγελματική στέγη.
Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο είναι σύμφωνα με την παρ. 7του άρθρου 2 του Ν. 4264/14 ( ΦΕΚ
118/15.05.2014 τεύχος Α΄) το υπαίθριο εμπόριο που δεν αποτελεί πλανόδιο εμπόριο , καθώς και αυτό που
ασκείται σε υπαίθρια οργανωμένη αγορά.
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4264/2014 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 233 του Ν.
4281/14 ( ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α΄).
«1.Για τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών
εορτών, σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο, σε
πασχαλινές και σε χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια. Η ισχύς των αδειών αυτών δεν μπορεί να
υπερβαίνει για τις εμποροπανηγύρεις των θρησκευτικών ή επετειακών εορτών τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, για
τις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο τις επτά (7) συναπτές
ημέρες, για τις πασχαλινές αγορές τις δέκα (10) συναπτές ημέρες και για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τις
δεκαπέντε (15) συναπτές ημέρες. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο
αποφαίνεται και για τη διάρκεια ισχύος της εντός των ορίων του προηγούμενου εδαφίου.
2. Στην έννοια του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου περιλαμβάνεται και η παροχή πρόχειρων γευμάτων στους
διερχόμενους που παρασκευάζονται επί τόπου είτε εντός αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων
(καντίνες) που σταθμεύουν σε συγκεκριμένη θέση και για χρόνο ίσο προς τη ληφθείσα άδεια είτε σε φορητές
εγκαταστάσεις έψησης.
3.Το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο διεξάγεται σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους, ελεύθερους,
ιδιωτικούς, δημόσιους, δημοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους. Το Δημόσιο, οι δήμοι και οι εκκλησιαστικές
αρχές δεν επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη
λειτουργία του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε πρόσωπα που δεν κατέχουν τη σχετική ειδική άδεια.
4. Οι άδειες που εκδίδονται για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο της παραγράφου 1 έχουν ισχύ όση και η διάρκεια
της δραστηριότητας για την οποία εκδόθηκαν.
5. Στο υπαίθριο στάσιμο εμπόριο επιτρέπεται και η πώληση των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 9 του παρόντος τηρουμένου του άρθρου 17 του παρόντος.
6.Οι κάτοχοι άδειας πωλητή λαϊκών αγορών δεν δύνανται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της παραγράφου
1 του παρόντος.
7. Μετά από πρόταση της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
καθορίζονται με απόφασή του τα είδη που πωλούν οι τυφλοί με άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν. 4264/2014 « Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 ισχύει από την
01.01.2015 ».
Οι άδειες χορηγούνται: α) σε επαγγελματίες εμπόρους που νόμιμα δραστηριοποιούνται
αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), β) σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε
κυριακάτικες αγορές, γ) σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών δ) σε όσους κατέχουν άδεια
άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου και ε) σε λοιπούς, υπό την προϋπόθεση ότι
διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης
φορολογικής νομοθεσίας.

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με δημόσια κλήρωση που
μεταξύ των
ΑΔΑ:διενεργείται
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ενδιαφερομένων από το δημοτικό συμβούλιο, κατά περίπτωση, κατά την οποία οι διαθέσιμες άδειες
κληρώνονται κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) στους ενδιαφερομένους των περιπτώσεων
α), β), γ) και δ) του προηγούμενου εδαφίου και κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) στους
ενδιαφερομένους της περίπτωσης ε) του προηγούμενου εδαφίου.
Δημόσια κλήρωση διενεργείται και για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθεί ο κάθε
αδειοδοτούμενος, κατά τα ανωτέρω.
Στη συνέχεια οι άδειες συμμετοχής εκδίδονται με απόφαση του αρμόδιου κατά τόπο
δημοτικού συμβουλίου και ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο και θέση.
Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και
η παραχώρηση, κατά χρήση, των αδειών της παραγράφου αυτής, καθώς και η άσκηση των
δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τον/τη σύζυγο και τα
τέκνα των κατόχων των αδειών, υπό τον όρο ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαίθριου
εμπορίου.
Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται τα είδη
που επιτρέπεται να πωλούνται στις εμποροπανηγύρεις θρησκευτικές ή επετειακές.
Προτείνονται τα πιο κάτω για την λειτουργία της εμποροζωοπανήγυρης της Τ. Κ. Μελιγαλά για
τος
2017:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΖΩΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ
Την τέλεση μία φορά το χρόνο παραδοσιακής εμποροζωοπανήγυρης στην Τ.Κ. Μελιγαλά (έδρα του
Δήμου Οιχαλίας), διάρκειας επτά (7) συναπτών ημερών, δηλαδή έναρξη λειτουργίας από 4 Σεπτεμβρίου
2017 και ημερομηνία λήξης η 10η Σεπτεμβρίου 2017.

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ
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Ως χώροι λειτουργίας της εμποροζωοπανήγυρης προτείνονται όπως και κατά τα προηγούμενα έτη οι
πιο κάτω:
1) Η οδός Εθνικού Σταδίου
2) Η οδός Σιδηροδρομικού Σταθμού
3) Ο χώρος εντός του Μπεζεστενίου και έξωθεν της κεντρικής εισόδου του Μπεζεστενίου δεξιά και
αριστερά
4) Ο χώρος για τα ζώα και τα γαλόπουλα όπισθεν των εγκαταστάσεων της υδρεύσεως μέχρι την
σιδηροδρομική γραμμή και μέχρι την οδό Αναπαύσεως.
5)Οι θέσεις θα έχουν πρόσοψη τέσσερα (4) μέτρα όπως απεικονίζονται στα σχεδιαγράμματα
6)Οι θέσεις για τις κινητές μονάδες έψησης, τις καντίνες και την παροχή πρόχειρων γευμάτων απέναντι
από το χώρο του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, σε ενιαίο χώρο, των οποίων η πρόσοψη, να κατανέμεται αναλογικά με τον
αριθμό των αιτήσεων και το βάθος τους να είναι έως δεκαπέντε μέτρα (15).
Για την εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ή άλλων ψυχαγωγικών παιγνίων (μία (1) άδεια), για το
χρονικό διάστημα από 4 έως 10 Σεπτεμβρίου 2017, που διαρκεί η εμποροζωοπανήγυρη, για την ψυχαγωγία
των επισκεπτών.
Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ή άλλων ψυχαγωγικών παιγνίων σε ιδιόκτητο
χώρο να μην χορηγηθεί.
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
Τα είδη που προτείνεται να επιτρέπεται να πωλούνται και να προσφέρονται είναι ελαφριάς
βιοτεχνίας (είδη υπόδησης, ένδυσης, είδη υαλοπωλείου, λευκά είδη, μικροεργαλεία, παιχνίδια κ.λ.π.),
χειροποίητα προϊόντα, χαλιά, τάπητες κ.λ.π., προϊόντα – εμπορεύματα που παρέχονται από κινητή καντίνα,
κινητές μονάδες έψησης, παροχή πρόχειρων γευμάτων, με την προϋπόθεση ότι θα απομακρύνονται τα λύματα
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς επίσης και λειτουργία ψυχαγωγικών – τεχνικών παιγνίων για την
ψυχαγωγία των επισκεπτών, τηρουμένων των απαιτήσεων της υγειονομικής νομοθεσίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση στην υπηρεσία του Δήμου, της αίτησης και των
δικαιολογητικών για την χορήγηση της άδειας συμμετοχής στην ετήσια παραδοσιακή
εμποροζωοπανήγυρη προτείνεται η :
29/08/2017, ώρα 14:00 για όλες τις θέσεις εκτός της θέσης για το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ για την οποία θα
διεξαχθεί δημοπρασία τους όρους της οποίας θα καθορίσει η οικονομική επιτροπή.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
A) Για τις θέσεις της εμποροπανήγυρης τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1.
Η πρωτότυπη άδεια που κατέχουν για την συμμετοχή τους, κατά περίπτωση, σε υπαίθριες αγορές
(υπαίθριοι πωλητές), σε κυριακάτικες αγορές, σε λαϊκές αγορές, η άδεια υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου
εμπορίου και για τους λοιπούς εμπόρους άδεια άσκησης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
2.
Φωτοτυπία Ε3
3.
Φωτοτυπία ταυτότητας
4.
Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5.
Απόδειξη ταμιακής μηχανής
6.
Άδεια παραμονής σε ισχύ, για τους αλλοδαπούς υπηκόους
7.
Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει η υπηρεσία του Δήμου για την απόδειξη της επαγγελματικής του
δραστηριότητας
B) Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την νομοθεσία για την χορήγηση της άδειας
προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ θα καθοριστούν από την
οικονομική επιτροπή
Ημερομηνία συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την δημόσια κλήρωση για την χορήγηση
των υπόλοιπων αδειών συμμετοχής, καθώς επίσης και για την δημόσια κλήρωση των θέσεων
τοποθέτησης των αιτούντων προτείνεται η 29/08/2017, ώρα 14:00.
Για την συμμετοχή στην κλήρωση εκτός της σχετικής αιτήσεως και της προσκόμισης των δικ/κών

απαιτείται η παρουσία του αιτούντος ή η προσκόμιση στο Δημ. ΣυμβούλιοΑΔΑ:
έγγραφης
εξουσιοδότησης για το
6ΕΙΥΩΞ4-ΩΤΨ
συγκεκριμένο σκοπό.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙ
ΚΑΙΩΜΑ
ΤΟΣ
Καταληκτική ημερομηνία καταβολής της αξίας της παραχωρηθείσας θέσεως από τον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο για τις υπόλοιπες θέσεις (εκτός της θέσεως για το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ) προτείνεται η
04/09/2017.
Η καταληκτική ημερομηνία καταβολής της αξίας της παραχωρηθείσας θέσεως από τον ίδιο
τον ενδιαφερόμενο για το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ) θα καθοριστεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Η κατασκευή στεγάστρων ηλιοπροστασίας – βροχοπροστασίας ανήκει αποκλειστικά στους
συμμετέχοντες, ο Δήμος παραχωρεί μόνο κοινόχρηστο χώρο, για έκθεση και πώληση εμπορευμάτων
και προϊόντων καθώς επίσης και λειτουργία ψυχαγωγικών – τεχνικών παιγνίων για την ψυχαγωγία
των επισκεπτών.
Θα μεριμνήσουμε να υπάρξει συνεχής αστυνομική υποστήριξη του Δήμου, της επιτροπής κ.τ.λ.
από το Αστυνομικό τμήμα Μελιγαλά και θα ενισχύσουμε την φύλαξη του χώρου με ιδιωτική εταιρεία
φύλαξης για πρόσθετη ασφάλεια, για να μειώσουμε τα κρούσματα κλοπών που παρουσιάζονται
τις ημέρες της πανηγύρεως, επειδή το Αστυνομικό Τμήμα Μελιγαλά δεν έχει επαρκές προσωπικό.
Κάθε συμμετέχοντας στην εμποροπανήγυρη θα πρέπει να έχει σε εμφανές σημείο στο παράπηγμά
του την χορηγηθείσα από το Δήμο σχετική άδεια και θα πρέπει να την επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο του
αρμοδίου οργάνου.
Για την καλύτερη και αρτιότερη ενημέρωση των εμπόρων και μικροπωλητών που επιθυμούν
να συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη, να γίνει δημοσίευση περίληψης των πιο πάνω όρων, μετά την
έγκριση τους από το Δημοτικό Συμβούλιο, στις εφημερίδες.
Δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στην παραδοσιακή εμποροζωοπανήγυρη Μελιγαλά και να
του χορηγηθεί σχετική άδεια, όποιος έχει οφειλή στο Δήμο Οιχαλίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
285 του Ν. 3463/2006.
Σε περίπτωση παράνομης κατάληψης θέσεων από εμπόρους να είναι δυνατή η παρουσία εργατών
του Δήμου μαζί με φορτηγό αυτοκίνητο για την απομάκρυνσή τους.
Οι ενδιαφερόμενοι στην αίτησή τους θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφουν ότι έλαβαν γνώση
του κανονισμού λειτουργίας του ετήσιου παζαριού και τον τρόπο κατασκευής του στεγάστρου
ηλιοπροστασίας.
Επίσης στο πλαίσιο της ανάδειξης των τοπικών χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων του Δήμου μας
προτείνεται η διοργάνωση και υποστήριξη έκθεσης παραδοσιακών, αγροτικών και βιοτεχνικών προϊόντων.
Στους παραπάνω εκθέτες ο Δήμος υποχρεούται να τους παρέχει χώρο έκθεσης και ηλεκτρικό ρεύμα
δωρεάν.
Οι παραπάνω εκθέτες δύναται και να πωλούν τα προϊόντα τους.
Για το καλύτερο δυνατό και επιθυμητό αποτέλεσμα της έκθεσης παραδοσιακών, αγροτικών και
βιοτεχνικών προϊόντων, προτείνεται να γίνει παράλληλα με την ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη της
Τ.Κ. Μελιγαλά στον χώρο από την αρχή του βόρειου πεζοδρομίου της οδού Σιδηροδρομικού Σταθμού. Ο
τελικός χώρος θα διαμορφωθεί ανάλογα με τους εκθέτες.
Επίσης προτείνεται η έκδοση εντύπου προώθησης και προβολής της εμποροζωοπανήγυρης και η
διανομή του.
Με την αριθμ. 87/2017 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο
Οιχαλίας, τα εξής για τη διενέργεια της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρις στην Τ.Κ. Μελιγαλά:
1. Λόγω της οικονομικής κρίσης, οι τιμές των θέσεων να παραμείνουν όπως αυτές είχαν καθοριστεί με
την υπ΄ αριθ.: 103/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Οιχαλίας, δηλαδή:
α) Για το τμήμα του δρόμου από 7 η επαρχιακή οδό προς Σιδηροδρομικό Σταθμό και μέχρι την
διασταύρωση της οδού προς Εθνικό Στάδιο δεξιά και αριστερά σε 25,00 € το τρέχον μέτρο .
β) Από διασταύρωση της οδού Εθνικού Σταδίου προς Σιδηροδρομικό Σταθμό και μέχρι τον χώρο του
ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ δεξιά και αριστερά σε 25,00 € το τρέχον μέτρο .
γ) Από την κεντρική είσοδο προαυλίου του Ιερού Ναού επί της 7 ης επαρχιακής οδού και μέχρι δέκα
πέντε (15) θέσεις ήτοι 60 μέτρα της οδού προς Εθνικό Στάδιο αριστερά και δεξιά σε 20,00 € το τρέχον
μέτρο. Οι υπόλοιπες δέκα πέντε (15) θέσεις ήτοι 60 μέτρα μέχρι την διασταύρωση της οδού προς το
Σιδηροδρομικό Σταθμό δεξιά και αριστερά σε 25,00 € το τρέχον μέτρο .
δ) Στην οδό προς το Εθνικό Στάδιο και από την διασταύρωση της οδού προς το Σιδηροδρομικό Σταθμό
οι πρώτες 10 θέσεις ήτοι 40 μέτρα δεξιά και αριστερά εκάστη σε 20,00 €.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
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Οι υπόλοιπες δέκα θέσεις ήτοι 40 μέτρα μέχρι το φυλάκιο της Σιδηρ.ΑΔΑ:
Γραμμής
δεξιά και αριστερά σε
15,00 € εκάστη.
ε) Εντός του Μπεζεστενίου εκάστη θέση σε 40,00 €.
στ) Εξωθεν της κεντρικής εισόδου του Μπεζεστενίου δεξιά και αριστερά σε 25,00 € το τρέχον μέτρο.
ζ) Οι θέσεις για τα γαλόπουλα ορίζονται σε 50,00 € για κάθε έκθεση ενώ για τα μεμονωμένα ζώα και
μέχρι πέντε είναι δωρεάν.
Στις ανωτέρω τιμές επιβάλλεται επιπλέον Χαρτόσημο ( 3% ) και ΟΓΑ Χαρτοσήμου ( 20% ).
2. Να γίνει δημοπράτηση για την εκμίσθωση του χώρου για την λειτουργία Λούνα Πάρκ στην Τ.Κ.
Μελιγαλά κατά την διάρκεια της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης από: 04-09-2017 έως 10-09-2017
με κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 3.000,00 €.
Η σύνταξη των όρων της διακήρυξης, για εκμίσθωση χώρου Λούνα Παρκ θα γίνει με νεώτερη
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Προτείνω τον ορισμό για το έτος 2017 τριμελούς επιτροπής, αρμόδιας για την λειτουργία της
εμποροπανήγυρης, αποτελούμενη από δύο (2) δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας και έναν (1)
δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας, η οποία να πλαισιώνεται από δύο (2) υπαλλήλους του Δήμου μας.
Καθήκον της τριμελούς επιτροπής θα είναι η παρακολούθηση και εν γένει η όλη διαχείριση της
πανηγύρεως. Η επιτροπή θα υποχρεούται να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, να αξιολογεί τις
εισερχόμενες αιτήσεις, να εισηγείται την παραχώρηση ή μη των θέσεων στους αιτούντες, να επιλαμβάνεται
οποιοδήποτε θέμα προκύψει στη διάρκεια της πανήγυρης που δεν προβλέπεται από την απόφαση του Δημ.
Συμβουλίου, να ενεργεί τακτικούς ελέγχους στους χώρους ανάπτυξης της πανήγυρης για την διαπίστωση
της καλής και ομαλής λειτουργίας, να συνεργάζεται με την υπηρεσία εσόδων και την ταμειακή υπηρεσία
για την τυχόν καθυστερημένη είσπραξη εσόδων, να ελέγχει εν γένει την οικονομική και ταμειακή
υπηρεσία του Δήμου και να συντάσσει τον απολογισμό της πανηγύρεως.
Προτείνω τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.
• Καραμπούλα Δημήτριο, από την πλειοψηφία
• Μακρυνιώτη Γεώργιο, από την πλειοψηφία
• Παπαδόπουλο Ιωάννη, από την μειοψηφία
Επίσης προτείνω η επιτροπή να πλαισιώνεται από τους υπαλλήλους του Δήμου:
α) Κωτσιοπούλου Ουρανία
β) Καρνάκη Χρήστο
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι
τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν
αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αφού έλαβε και πάλι το λόγο κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του
τα προαναφερόμενα,
• Την εισήγηση του Αντιδημάρχου
• Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
• Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
• Την αριθμ. 10/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
• Την αριθμ. 87/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
• Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων
καθώς και το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το οποίο
ΥΠΕΡ τάσσονται όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι εκτός του κ. Κούκη, ο οποίος ψήφισε ΚΑΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
(ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)
Α.- Ορίζει για το έτος 2017 τριμελή επιτροπή, αρμόδια για την λειτουργία της εμποροπανήγυρης,
αποτελούμενη από τους κ.κ. :
α) Καραμπούλα Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, ως Πρόεδρο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
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β) Μακρυνιώτη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, ως μέλος
γ) Παπαδόπουλο Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας, ως μέλος.
Εγκρίνει επίσης όπως την ανωτέρω επιτροπή πλαισιώνουν οι πιο κάτω υπάλληλοι του Δήμου μας:
α) Κωτσιοπούλου Ουρανία
β) Καρνάκης Χρήστος
Καθήκον της τριμελούς επιτροπής θα είναι η παρακολούθηση και εν γένει η όλη διαχείριση της
πανηγύρεως. Η επιτροπή θα υποχρεούται να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, να αξιολογεί τις
εισερχόμενες αιτήσεις, να εισηγείται την παραχώρηση ή μη των θέσεων στους αιτούντες, να επιλαμβάνεται
οποιοδήποτε θέμα προκύψει στη διάρκεια της πανήγυρης που δεν προβλέπεται από την απόφαση του Δημ.
Συμβουλίου, να ενεργεί τακτικούς ελέγχους στους χώρους ανάπτυξης της πανήγυρης για την διαπίστωση
της καλής και ομαλής λειτουργίας, να συνεργάζεται με την υπηρεσία εσόδων και την ταμειακή υπηρεσία
για την τυχόν καθυστερημένη είσπραξη εσόδων, να ελέγχει εν γένει την οικονομική και ταμειακή
υπηρεσία του Δήμου και να συντάσσει τον απολογισμό της πανηγύρεως.
Β.- Εγκρίνει:
• την αριθμ. 10/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
• Την αριθμ. 87/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
• Η εκμίσθωση του χώρου νοτιοανατολικά των οδών Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταδίου στην Τ.Κ.
Μελιγαλά για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ κατά τη διάρκεια της
ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης Μελιγαλά από: 04-09-2016 έως: 10-09-2016 να γίνει με
δημοπρασία, τους όρους της οποίας θα καθορίσει η οικονομική επιτροπή, με κατώτατο όριο πρώτης
προσφοράς το ποσό των 3.000,00 €.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 116/2017.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
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ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΜΙΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΤΟΝΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΟΥΡΒΑΧΗ – ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Μελιγαλάς 28-7-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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