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ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2019 ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 
 
              ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ     
            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                               
       ∆.ΘΗΒΑΙΩΝ                        

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
της 12ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ   

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 199/2019 
 

ΘΕΜΑ :  
«Έγκριση της χωροθέτησης της εµποροπανήγυρης για το έτος 2019 στη ∆.Κ. Θήβας, του 

Κανονισµού λειτουργίας αυτής και των επιβαλλόµενων Τελών». 
 
 

 
 Στη Θήβα, σήµερα στις 22 του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2019 ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30 το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θηβαίων συνήλθε σε τακτική  δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ΘΗΒΑΙΩΝ ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. : 
14674/18-7-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87),  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι επί σύνολο 33 ∆ηµοτικών Συµβούλων 
ήταν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης 18 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι  και ονοµαστικά οι : 
  Α/Α Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1) Αθ.Κοκοντίνης (Πρόεδρος)  Γ.Γεωργακόπουλος 
2) ∆.Γιαννίκας Β.Κατσάρας 
3) Σ.∆ρένιος ∆.Κουτσοδήµος 
4) Αν.Καµούτσης Γ.Μητσάκης 
5) Σπ.Κίτσος Γ.Σκαλής 
6) Ι.Κοντού Γ.Τζουµανέκας 
7) Κων.Μάγκα-Μάρκου Χαρ.Τσίτρας 
8) Ι.Παπαδηµητρίου Κων.Τυρηνόπουλος 
9) Αλ.Στάικος Κ.Βενιζέλος 
10) ∆.Τούτουζας Ελ.Αναδιώτου 
11) Κ.Χαρέµης Παν.Μέξης 
12) Αν.Χατζησταµάτης Κων.Τριάντη 
13) Στ.Χαλβατζής Ηλ.Τραµπάκουλος 
14) Θ.Κιούσης Π.Παπαναστασίου 
15) Β.Σωτήρχος Αθ.Σκούµας 
16) Αντ.Τουλουµάκος  
17) Γ.Κατσέλης  
18) Γρ.Παπαβασιλείου  

  
 Ο ∆ήµαρχος Θηβαίων κ. Νικολάου Σπυρίδων, προσκλήθηκε και  προσήλθε πριν την συζήτηση του εν 
λόγω θέµατος. 
 Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δηµοτική υπάλληλος  κ. Τσούγκα ∆ήµητρα, για την τήρηση των 
πρακτικών  του ∆.Σ/λιου. 

ΑΔΑ: ΩΤΡ5ΩΡΜ-ΣΨΚ



Σελίδα | 2  
 

      Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως έχουν προσέλθει οι 
δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. Β.Κατσάρας, Κ.Βενιζέλος, Παν.Μέξης, Γ.Τζουµανέκας και Χαρ. Τσίτρας, καθώς 
και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ξηρονοµής κ. Ευστ.Κεφαλάς. 

  
Πριν από την έναρξη της συζήτησης του παρόντος 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ο κ. 

Πρόεδρος έθεσε προς έγκριση στο Σώµα το κατεπείγον της συζήτησης αυτού,  σύµφωνα µε το άρθρο 65 
παρ.5 του Ν.3852/2010, διότι αφορά την τέλεση της εµποροπανήγυρης στη ∆.Κ. Θήβας, η οποία 
πρόκειται να διεξαχθεί  στην πόλη της Θήβας κατά το χρονικό διάστηµα από 23 µέχρι 29/8/2019, όπως 
τούτο συµβαίνει κάθε έτος και συνεπώς υφίσταται εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση ώστε να ρυθµιστούν ο 
χώρος όπου θα λάβει χώρα αυτή και ο κανονισµός λειτουργίας της.   

 
Το κατεπείγον του θέµατος τέθηκε προς ψήφιση στο Σώµα και ψηφίστηκε οµόφωνα απ’ όλα τα 

παρευρισκόµενα µέλη. 
 
Μετά ταύτα, ο κ. Πρόεδρος δίνει το λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο Θηβαίων κ. 

Αν.Χατζησταµάτης, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπ΄αριθ. 34/2019 οµόφωνη απόφαση της  Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής για την οργάνωση και διεξαγωγή της εµποροπανήγυρης της ∆.Κ. Θήβας για το 2019, στην 
υπ΄αριθ. 99/2019 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ∆ήµου για τον καθορισµό των τελών χρήσης των 
χώρων της εµποροπανήγυρης και την υπ’αριθ. 17/2019 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θήβας, µε 
την οποία ορίζεται ως χώρος διεξαγωγής αυτής, η  περιοχή των Αγ. Θεοδώρων επί των προβλεποµένων από 
το σχέδιο κοινόχρηστων χώρων των Ο.Τ. 563 και 567, 200µ. από την πλατεία των Αγ.Θεοδώρων κατά 
µήκος του ρέµατος  Αγ.Ιωάννη, ανατολικά  των οδών Οπλ.Βόγκλη και Γ.Ρούκη και βόρεια  της οδού 
Γρ.Λαµπράκη. 

 
 Με την ως άνω απόφαση της (αριθ. 34/2019) η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη 

της την εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης η οποία υπογράφεται από 
τον Προϊστάµενη Τµήµατος κ. Ευαγγ. Παναγιώτου,  στην οποία εκτίθενται τα κατωτέρω :  

  
«ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Στο Ν.3463( άρθρο 75, παρ.Ι, περ. 5 του εδαφίου (γ), στον τοµέα Ποιότητας Ζωής, oρίζεται και η 

αρµοδιότητα καθορισµού των χώρων και των όρων λειτουργίας Λαϊκών αγορών και των εµποροπανηγύρεων 
για άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων που διενεργούνται στην περιφέρειά τους κατά τη σχετική 
νοµοθεσία.  

Στο Ν.3463( άρθρο 75, παρ.ΙΙ, περ.19,, περιλαµβάνεται και η αρµοδιότητα χορήγησης και ανάκλησης 
αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου ,η χορήγηση αδειών εµποροπανηγύρεων σύµφωνα µε το 
άρθρο2 του Ν.3377/2005(ΦΕΚ 202 Α’), καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν το 
υπαίθριο εµπόριο και τις λαϊκές αγορές Επίσης εφαρµόζεται ο Ν. 4497/2017( ΦΕΚ 171΄Α/13-11-2017)( 
άρθρο 38), καθώς και την τροποποίηση αυτού από το άρθρο 233 του Ν. 4281/14(ΦΕΚ 160/8-8-2015 
Α΄). 

Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται µεταξύ άλλων 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: .....Καθορίζουν τους όρους και 
τις προϋποθέσεις: δ1. Για τη χρήση και λειτουργία των δηµοτικών και κοινοτικών αγορών, των  
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εµποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή µη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων  αγορών 
και γενικά των υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων." 

Πριν την έκδοση των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται 
σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010στο δηµοτικό συµβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών 
αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ. ενώ κατά την παρ.1γ του άρθρου 83 και την παρ.2α του άρθρου 84 
του Ν.3852/2010το συµβούλιο της δηµοτικής ή της τοπικής κοινότητας αντίστοιχα προτείνει στην επιτροπή 
ποιότητας ζωής τους χώρους λειτουργίας εµποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά 
υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων. 

Επίσης εφαρµόζονται οι διατάξεις  της Υ1γ/γ.π./οικ.96967/2012(ΦΕΚ.2718/Τβ/8-10-2012 
υγειονοµικής ∆ιάταξης ( αρ.14 Α, παρ.3),καθώς και η υπ. Αρ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30-7-2013 (εγκύκλιος 6) 
του Υπουργείου Υγείας. 

2) ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 
Η εµποροπανήγυρη εφέτος κατόπιν απόφασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θήβας και οµόφωνης 

απόφασης της Ε.Π.Ζ., θα διεξαχθεί από 23 µέχρι 29/8/2019, στην  περιοχή Αγίων Θεοδώρων  επί των 
προβλεπόµενων από το σχέδιο κοινόχρηστων χώρων οικοδοµικών τετραγώνων 563 και 567, που  βρίσκεται 
200µ από την πλατεία των Αγ. Θεοδώρων κατά µήκος του ρέµατος Αγ. Ιωάννη, ανατ. των οδών Οπλ. Βόγκλη 
και Γ. Ρούκη και ν. της οδού Ργ. Λαµπράκη. 

3) Α∆ΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ.1 του Ν. 4497( ΦΕΚ 171΄Α/13-11-2018), 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 (20) συναπτές ηµέρες. 
Η άδεια χορηγείτε µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το οποίο αποφαίνεται και για τη διάρκεια 
ισχύος της εντός των ορίων του προηγούµενου εδαφίου. Οι άδειες έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της 
δραστηριότητας για την οποία εκδόθηκαν.  

Οι άδειες συµµετοχής χορηγούνται βάσει του Ν.4497/2017 και της Εγκυκλίου 1/2018 
ως εξής. 

 
∆ικαιούµενοι συµµετοχής Συµµετέχουν σε ποσοστό % Υποβολή αίτησης για 

έγκριση συµµετοχής 
α) Πωλητές που διαθέτουν όλα 

τα νόµιµα φορολογικά 
παραστατικά και δεν είναι 
αδειούχοι λαϊκών αγορών , 
πλανοδίου ή στάσιµου 
εµπορίου , εφόσον διαθέτουν 
βεβαίωση δραστηριοποίησης 
υπαίθριου εµπορίου ετήσιας 
διάρκειας. 
Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο 

δήµος µόνιµης κατοικίας των 
ενδιαφεροµένων πωλητών 
(άρθρο 38 παρ.3) 
 
β) Κάτοχοι αδειών για 

συγκεκριµένες  κυριακάτικες 
αγορές που εκδόθηκαν µε 
βάση προγενέστερο θεσµικό 
πλαίσιο .(άρθρο 38, παρ.4) 
   

70,00% Στο δήµο 
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Πωλητές βιοµηχανικών ειδών 
αδειούχοι λαϊκών αγορών και 
κάτοχοι παραγωγικής άδειας 
λαϊκών αγορών µε  αντικείµενο 
εκµετάλλευσης άνθη, φυτά  και 
µεταποιηµένα προϊόντα.(άρθρο 
38, παρ. 4) 

20,00%  

Αδειούχοι πλανοδίου  ή 
στάσιµου εµπορίου µε  
αντικείµενο πώλησης από τα 
επιτρεπόµενα στις αγορές  του 
άρθρου 38. 

10,00%  

Αδειούχοι του άρθρου 
45(άρθρο 38, παρ..4) 

Επιπλέον αριθµός θέσεων  

Επαγγελµατίες έχουν 
κηρυχθεί σε κατάσταση 
πτώχευσης  

Επιπλέον αριθµός θέσεων  

 
 Για τη συµµετοχή απαιτείται έγκριση συµµετοχής που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση  του 

δήµου σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας της αγοράς. 
 Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση µε τη διάρκεια λειτουργίας  της αγοράς που αφορά η 

πρόσκληση. 
Οι εγκρίσεις δίδονται µε κλήρωση σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα. Σε περίπτωση  µη 

ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθµός  των θέσεων  των κατηγοριών αυτών 
προστίθεται στον αριθµό της (α) κατηγορίας. 

 Για την υποβολή της αίτησης συµµετοχής ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία 
αίτηση συνοδευόµενη µε την άδεια υπαίθριου εµπορίου που κατέχει η οποία θα πρέπει να έχει ανανεωθεί 
ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης  ετήσιας διάρκειας καθώς και το βιβλιάριο υγείας εάν πρόκειται για 
διάθεση τροφίµων.   

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται µε δηµόσια κλήρωση.  
∆ηµόσια 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 ή 

κοινοτικού συµβουλίου και ισχύουν για συγκεκριµένο χώρο και θέση. 
Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η µεταβίβαση, η εισφορά 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. 

Το ∆ηµόσιο, δήµοι ή κοινότητες και εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκµισθώνουν ή 
παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία των προαναφερόµενων αγορών σε 
πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια κατά την παρούσα παράγραφο. 

Με απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου  δηµοτικού ή τοπικού συµβουλίου καθορίζονται τα 
είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στις εµποροπανηγύρεις θρησκευτικές ή επετειακές.  

 
4) ΤΡΟΠΟΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
Η διάθεση των θέσεων θα γίνει µε δηµόσια κλήρωση, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 

16 του Ν. 3769/09 όπως τροποποιήθηκε µε την Κ1-164/20119(ΦΕΚ 275 Β ) και ισχύει  
Α. Ο καθένας από τους δικαιούχους µπορεί να δηλώσει, κατόπιν αιτήσεώς του, τον ακριβή αριθµό 

των θέσεων που επιθυµεί.  
 
Β. Η συµµετοχή στην κλήρωση για την κατοχύρωση χώρου θα γίνεται µε:  
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1. Κατάθεση σχετικής αίτησης – Υ.∆ήλωσης (δελτίου συµµετοχής- έντυπο Υπηρεσίας) που θα 
περιλαµβάνει τα στοιχεία :  

o Ονοµατεπώνυµο ή την Επωνυµία του αιτούντος 
o Όνοµα Πατρός  
o Α.∆. Αστυνοµικής Ταυτότητας ή θεωρηµένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, µε την αντίστοιχη 

άδεια παραµονής σε ισχύ και ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα 
o ∆ιεύθυνση κατοικίας  
o ΑΦΜ και ∆ΟΥ 
o ∆ιεύθυνση της ασκούµενης δραστηριότητας 
o Ακριβή θέση του χώρου 
o Τα προς πώληση είδη 

2. Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου ετήσιας διάρκειας(Ν. 4497/2017) 
ως απαραίτητη προϋπόθεση  
� Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια ∆ΟΥ που να εµφανίζονται οι 

επαγγελµατικές δραστηριότητες, ή επανεκτύπωση δραστηριότητας από το ΤΑΧΙSNET.  
� Βεβαίωση µη οφειλής (∆ηµοτική Ενηµερότητα) του ∆ήµου( άρθρο 285 ∆.Κ.Κ.) . 
� Βεβαίωση  µη οφειλής  ασφαλιστικού φορέα. 
� Φορολογική ενηµερότητα 
� Φωτοαντίγραφο Άδειας άσκησης επαγγέλµατος, θεωρηµένη. 
� Πιστοποιητικό υγείας και υπεύθυνη ∆ήλωση υγειονοµικού και αγορανοµικού υπεύθυνου για 

όσους πωλούν είδη τροφίµων 
� Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου ετήσιας διάρκειας(Ν. 4497/2017)  
� Απόδειξη Ταµειακής µηχανής έτους 2018 

 
5)   ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙ∆Η 
Α.  Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται είναι : 
• Τεχνητά & αποξηραµένα Ανθή Φυτά-βότανα 
• Ασηµικά και  Φο Μπιζού 
• Βιβλία  
• Είδη Αυτοκινήτου 
• Βιοµηχανικά είδη-Εργαλεία -είδη κήπου  
• Είδη Λαϊκής Τέχνης- κουδούνια 
• Είδη ∆ώρων 
• Είδη Οικιακής Χρήσης –Υαλικά & Είδη Μπάνιου 
• Καλλυντικά 
• Λευκά είδη 
• Εκκλησιαστικά Είδη  
• Είδη Ένδυσης–Υπόδησης 
• Αξεσουάρ Ένδυσης 
• Παιδικά παιχνίδια 
• Ηλεκτρονικά  
• Παραδοσιακά γλυκά – προϊόντα που δεν θα παρασκευάζονται στο χώρο της 

εµποροπανήγυρης ( χαλβάς και παρασκευασµένοι λουκουµάδες σε συσκευασία µιας 
χρήσεως).  
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Τα πωλούµενα είδη θα πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεση να γίνεται βάσει 
των Κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων  και Παροχής Υπηρεσιών (∆ΙΕΠΠΥ). 
 
6)   ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

 Σε περίπτωση που θα πωλούνται προϊόντα εκτός από αυτό που έχει ορίσει το συµβούλιο και δεν 
εφαρµόζεται ο κανονισµός και παρασκευάζονται προϊόντα που απαγορεύονται εντός της 
εµποροπανήγυρης. Το ∆ηµοτικό Σ/λιο στην σχετικής απόφασή του θα καθορίζει το πρόστιµο για την 
παράβαση της διάταξης αυτής. 

 
7)  ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
Σύµφωνα µε το Ν. 4497/2017( Φεκ 171 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
8)   ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
α)  Όποιος συµµετέχει στην εµποροπανήγυρη συνεπάγεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους 

τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση. 
β)  Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στην εµποροπανήγυρη µπορούν να 

προµηθευτούν εγκαίρως την απόφαση του ∆.Σ. για ενηµέρωσή τους από το ∆ήµο Θηβαίων ή από την 
ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.dimosthivas.gr). 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω,   ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ και εισηγείται στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο τα κατωτέρω :  
  
1) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 
Η εµποροπανήγυρη θα διεξαχθεί από 23 µέχρι 29/8/2019.  
 
2)  Α∆ΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ.1 του Ν. 4497( ΦΕΚ 171΄Α/13-11-2018), 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 (20) συναπτές ηµέρες. Η 
άδεια χορηγείτε µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το οποίο αποφαίνεται και για τη διάρκεια ισχύος της 
εντός των ορίων του προηγούµενου εδαφίου. Οι άδειες έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της δραστηριότητας για 
την οποία εκδόθηκαν.  

 
Οι άδειες συµµετοχής χορηγούνται βάσει του Ν.4497/2017 και της Εγκυκλίου 1/2018 ως εξής. 
 

∆ικαιούµενοι συµµετοχής Συµµετέχουν σε ποσοστό 
% 

Υποβολή αίτησης για 
έγκριση συµµετοχής 
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α) Πωλητές που διαθέτουν 
όλα τα νόµιµα φορολογικά 
παραστατικά και δεν είναι 
αδειούχοι λαϊκών αγορών , 
πλανοδίου ή στάσιµου 
εµπορίου , εφόσον διαθέτουν 
βεβαίωση δραστηριοποίησης 
υπαίθριου εµπορίου ετήσιας 
διάρκειας. 
Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο 
δήµος µόνιµης κατοικίας 
των ενδιαφεροµένων 
πωλητών (άρθρο 38 παρ.3) 
 
β) Κάτοχοι αδειών για 
συγκεκριµένες  κυριακάτικες 
αγορές που εκδόθηκαν µε 
βάση προγενέστερο θεσµικό 
πλαίσιο .(άρθρο 38, παρ.4) 
   

70,00% Στο δήµο 

Πωλητές βιοµηχανικών 
ειδών αδειούχοι λαϊκών 
αγορών και κάτοχοι 
παραγωγικής άδειας λαϊκών 
αγορών µε  αντικείµενο 
εκµετάλλευσης άνθη, φυτά  
και µεταποιηµένα 
προϊόντα.(άρθρο 38, παρ. 4) 

20,00%  

Αδειούχοι πλανοδίου  ή 
στάσιµου εµπορίου µε  
αντικείµενο πώλησης από τα 
επιτρεπόµενα στις αγορές  
του άρθρου 38. 

10,00%  

Αδειούχοι του άρθρου 
45(άρθρο 38, παρ..4) 

Επιπλέον αριθµός θέσεων  
Επαγγελµατίες έχουν 
κηρυχθεί σε κατάσταση 
πτώχευσης  

Επιπλέον αριθµός θέσεων  

  
 
Για τη συµµετοχή απαιτείται έγκριση συµµετοχής που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση  του δήµου 

σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας της αγοράς. 
 Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση µε τη διάρκεια λειτουργίας  της αγοράς που αφορά η 

πρόσκληση 
Οι εγκρίσεις δίδονται µε κλήρωση σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα . Σε περίπτωση  µη 

ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών  (β) και (γ) ο αριθµός  των θέσεων  των κατηγοριών αυτών 
προστίθεται στον αριθµό της (α) κατηγορίας. 

 Για την υποβολή της αίτησης συµµετοχής ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία 
αίτηση συνοδευόµενη µε την άδεια υπαίθριου εµπορίου που κατέχει η οποία θα πρέπει να έχει ανανεωθεί ή 
τη βεβαίωση δραστηριοποίησης  ετήσιας διάρκειας καθώς και το βιβλιάριο υγείας εάν πρόκειται για διάθεση 
τροφίµων.   

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται µε δηµόσια κλήρωση  
∆ηµόσια 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 ή 

κοινοτικού συµβουλίου και ισχύουν για συγκεκριµένο χώρο και θέση. 
Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η µεταβίβαση, η εισφορά 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. 
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Το ∆ηµόσιο, δήµοι ή κοινότητες και εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκµισθώνουν ή 
παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία των προαναφερόµενων αγορών σε 
πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια κατά την παρούσα παράγραφο. 

Με απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου  δηµοτικού ή τοπικού συµβουλίου καθορίζονται τα είδη 
που επιτρέπεται να πωλούνται στις εµποροπανηγύρεις θρησκευτικές ή επετειακές.  

 
3) ΤΡΟΠΟΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
Η διάθεση των θέσεων θα γίνει µε δηµόσια κλήρωση, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 

του Ν. 3769/09 όπως τροποποιήθηκε µε την Κ1-164/20119(ΦΕΚ 275 Β ) και ισχύει : 
 
Α. Ο καθένας από τους δικαιούχους µπορεί να δηλώσει, κατόπιν αιτήσεώς του, τον ακριβή αριθµό 

των θέσεων που επιθυµεί.  
 
Β. Η συµµετοχή στην κλήρωση για την κατοχύρωση χώρου θα γίνεται µε:  
� Κατάθεση σχετικής αίτησης – Υ. ∆ήλωσης( δελτίου συµµετοχής- έντυπο Υπηρεσίας) που θα 

περιλαµβάνει τα στοιχεία:  
� Ονοµατεπώνυµο ή την Επωνυµία του αιτούντος 
� Όνοµα Πατρός  
� Α.∆. Αστυνοµικής Ταυτότητας ή θεωρηµένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, µε την αντίστοιχη άδεια 

παραµονής σε ισχύ και ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα 
� ∆ιεύθυνση κατοικίας  
� ΑΦΜ και ∆ΟΥ 
� ∆ιεύθυνση της ασκούµενης δραστηριότητας 
� Ακριβή θέση του χώρου 
� Τα προς πώληση είδη 
�  
Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου ετήσιας διάρκειας(Ν. 4497/2017) ως 
απαραίτητη προϋπόθεση  
� Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια ∆ΟΥ που να εµφανίζονται οι επαγγελµατικές 

δραστηριότητες, ή επανεκτύπωση δραστηριότητας από το ΤΑΧΙSNET.  
� Βεβαίωση µη οφειλής (∆ηµοτική Ενηµερότητα) του ∆ήµου( άρθρο 285 ∆.Κ.Κ.) . 
� Βεβαίωση  µη οφειλής  ασφαλιστικού φορέα. 
� Φορολογική ενηµερότητα 
� Φωτοαντίγραφο Άδειας άσκησης επαγγέλµατος, θεωρηµένη. 
� Πιστοποιητικό υγείας και υπεύθυνη ∆ήλωση υγειονοµικώς και αγορονοµικώς υπεύθυνου για 

όσους πωλούν είδη τροφίµων 
� Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου ετήσιας διάρκειας(Ν. 4497/2017)  
� Απόδειξη Ταµειακής µηχανής έτους 2018 
 

4)  ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙ∆Η 
Α.  Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται είναι: 
� Τεχνητά & αποξηραµένα Ανθή Φυτά-βότανα 
� Ασηµικά και  Φο Μπιζού 
� Βιβλία  
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� Είδη Αυτοκινήτου 
� Βιοµηχανικά είδη-Εργαλεία -είδη κήπου  
� Είδη Λαϊκής Τέχνης- κουδούνια 
� Είδη ∆ώρων 
� Είδη Οικιακής Χρήσης –Υαλικά & Είδη Μπάνιου 
� Καλλυντικά 
� Λευκά είδη 
� Εκκλησιαστικά Είδη  
� Είδη Ένδυσης–Υπόδησης 
� Αξεσουάρ Ένδυσης 
� Παιδικά παιχνίδια 
� Ηλεκτρονικά  
� Παραδοσιακά γλυκά – προϊόντα που δεν θα παρασκευάζονται στο χώρο της 

εµποροπανήγυρης ( χαλβάς και παρασκευασµένοι λουκουµάδες σε συσκευασία µιας χρήσεως)  
Τα πωλούµενα είδη θα πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεση να γίνεται βάσει 

των Κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων  και Παροχής Υπηρεσιών (∆ΙΕΠΠΥ). 
 
5)   ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  
 Σε περίπτωση που θα πωλούνται προϊόντα εκτός από αυτά που έχει ορίσει το συµβούλιο και δεν 

εφαρµόζεται ο κανονισµός και παρασκευάζονται προϊόντα που απαγορεύονται εντός της εµποροπανήγυρης, 
το ∆ηµοτικό Σ/λιο στην σχετική απόφασή του καθορίζει το πρόστιµο για την παράβαση  της διάταξης αυτής. 

 
6)   ΕΥΝΟΪΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Οι Θηβαίοι συµµετέχοντες να έχουν έκπτωση 60% για δύο παράγκες. 
 
7)   ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
Εκτός από τις ισχύουσες διατάξεις, σύµφωνα µε το Νόµο 4264/2014  επιβάλλονται πρόστιµα από το 

∆ήµο, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης τα οποία καθορίζονται στη σχετική απόφαση 
∆ηµοτικού Σ/λίου. 

 
Προτείνουµε τα κατωτέρω: 
α) Σε κάθε εµπορικό περίπτερο  να εγκατασταθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικοί  λαµπτήρες µέγιστης 

συνολικής ισχύος 500W, σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση της ΤΥ∆Θ. Η τοποθέτηση λαµπτήρων µε µέγιστη 
ισχύ πάνω  από τα επιτρεπόµενα όρια θα επιφέρει πρόστιµο 100,00 Ευρώ.  

β) Όλοι οι έµποροι να έχουν σε εµφανές σηµείο πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 Kg. Η παράβαση να 
επιφέρει πρόστιµο 100,00 ευρώ 

γ) Για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου µέσα και γύρω από το χώρο της 
εµποροπανήγυρης να καθοριστεί στο ποσό των 1.000,00 Ευρώ για κάθε παράβαση ηµερησίως. 

δ) Για την περίπτωση που η παράγκα µετατραπεί σε διαµπερή και ασκεί εµπόριο επί του δρόµου 
κυκλοφορίας οχηµάτων ο έµπορος τιµωρείται µε πρόστιµο 1.000,00 ευρώ. 

ε) Απαγορεύεται η χρήση υγραερίου, τα γκαζάκια, τα καύσιµα (οποιοδήποτε τύπου), το οινόπνευµα, οι 
ηλεκτρικές θερµάστρες , οι συγκολλήσεις (ηλεκτροσυγκόλληση – οξυγονοκόλληση) και η χρήση γυµνής 
φλόγας για λόγους ασφαλείας και πυρασφάλειας .Η παράβαση της διάταξης θα επιφέρει πρόστιµο  200,00 
Ευρώ ηµερησίως και ανάκληση άδειας. 
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στ) Σε περίπτωση που  θα πωλούνται προϊόντα εκτός από αυτό που έχει ορίσει το συµβούλιο και δεν 
εφαρµόζεται ο κανονισµός και παρασκευάζονται προϊόντα που απαγορεύονται εντός της εµποροπανήγυρης , 
θα επιβάλλεται πρόστιµο 1.000 ευρώ την ηµέρα. 

Οι θέσεις είναι προσωποπαγείς και όπου διαπιστωθεί ότι έχει δοθεί σε άλλον παράγκα θα επιβληθεί 
πρόστιµο 1.000 ευρώ την ηµέρα. 

 
8)  ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ 
Τα τέλη προτείνουµε να καθοριστούν ως κατωτέρω: 
 
Όλα τα εµπορικά περίπτερα  750 ευρώ 
Για χαλβά, λουκουµάδες κ.λ.π. µόνο παρασκευασµένους, από δύο θέσεις στις εισόδους του παζαριού 

προς 1.300 ευρώ η κάθε µία 
Οι θέσεις για τα κουδούνια 550 ευρώ 
 
9)  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΩΝ 
Η κατασκευή των παραπηγµάτων θα γίνει στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Θήβας, κατά µήκος του ρέµατος του Αγίου Ιωάννη και πιο συγκεκριµένα 200m περίπου βόρεια 
της πλατείας των Αγίων Θεοδώρων και ανατολικά της οδού Οπλαρχηγού Βόγκλη και σύµφωνα µε το 
∆ιάγραµµα (σχέδιο) της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θηβαίων. 

Συνολικά πρόκειται να κατασκευαστούν διακόσια (200) εµπορικά περίπτερα. 
Η διαστάσεις των εµπορικών περιπτέρων θα είναι: πλάτος (πρόσοψη) 3,00m – µήκος (βάθος) 2,50m 

και ύψος στην πρόσοψη 3,00m και στο πίσω µέρος 2,50m και θα είναι κατασκευασµένα από µεταλλικό 
σκελετό. 

Η επικάλυψη των εµπορικών περιπτέρων θα γίνει µε τέντα (αδιαπέραστου φωτός για την αποφυγή 
υψηλών θερµοκρασιών) η οποία θα είναι άκαυστη (βραδεία καύση). 

Στην πρόσοψη των εµπορικών περιπτέρων θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί 
σκίαστρο µέγιστου πλάτους 1,50m έτσι ώστε να εξασφαλίζει την προστασία των εκθετών και των επισκεπτών 
από τον ήλιο και την βροχή. 

Ο Οικονοµικός Φορέας οφείλει να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την ασφάλεια τόσο της 
κατασκευής όσο και του προσωπικού του και του προσωπικού του εργοδότη όπως και γενικά κάθε τρίτου, 
ευθύνεται δε απόλυτα αστικά και ποινικά για κάθε ατύχηµα, ζηµιά ή βλάβη που τυχόν επισυµβεί στο 
προσωπικό που εργάζεται ή συναλλάσσεται στο χώρο εργασίας ή στο προσωπικό του εργοδότη ή σε κάθε τρίτο, 
λόγω µη λήψεως από αυτόν ή του προσωπικού του των µέτρων ασφαλείας που ενδείκνυται αλλά και από 
οποιαδήποτε αιτία, όπως και για τα τυχαία. 

Ο Οικονοµικός Φορέας ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στη µη λήψη 
των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας καθώς επίσης αν προξενηθεί βλάβη σε υφιστάµενο δίκτυο κοινής 
ωφέλειας η αποκατάσταση τους θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ίδιο. 

Η όλη κατασκευή θα στηριχτεί και κατασκευασθεί από τον Οικονοµικό Φορέα µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να αποφευχθεί τυχόν κατάρρευση της σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινοµένων (άνεµος, βροχόπτωση 
κλπ.). 

Ο Οικονοµικός Φορέας υποχρεούται να εγκαταστήσει µε δική του δαπάνη σε κατάλληλες θέσεις 
χώρους υγιεινής για χρήση αυτών που απασχολούνται στο εργοτάξιο και στοιχειώδες φαρµακείο µε επαρκή 
εφοδιασµό για να µπορεί να παρέχει ικανοποιητικές πρώτες βοήθειες κατά την εκτέλεση των εργασιών. 
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Ο Οικονοµικός Φορέας έχει υποχρέωση στις εργοταξιακές θέσεις όπου εκτελούνται εργασίες να 
τοποθετεί σήµατα και πινακίδες ασφαλείας που απαιτούνται ανάλογα µε τη φύση των εργασιών. 

Ο Οικονοµικός Φορέας έχει υποχρέωση να παράδοση σε κανονική λειτουργία τα εµπορικά περίπτερα 
καθώς και την αποξήλωση και αποµάκρυνση των υλικών κατασκευής αυτών µετά το πέρας της 
εµποροπανήγυρης. 

Όλες οι εργασίες γίνονται µε ευθύνη και δαπάνη του Οικονοµικού Φορέα (του ∆ήµου Θηβαίων 
ουδεµία ευθύνη φέροντος) και υπό την επίβλεψη διπλωµατούχου ή τεχνολόγου πολιτικού µηχανικού ο οποίος 
µετά την ολοκλήρωση των κατασκευών και πρίν την έναρξη της εµποροπανήγυρης θα καταθέσει στο ∆ήµο 
Θηβαίων Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι όλες οι κατασκευές έγιναν σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της 
τέχνης και ότι πληρούν τις από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις και προβλεπόµενες προδιαγραφές και 
Υπεύθυνη ∆ήλωση Στατικής Επάρκειας των παραπηγµάτων. 

Επίσης θα τοποθετηθούν χηµικές τουαλέτες και ντουζιέρες πλησίον της Εµποροπανήγυρης προς 
εξυπηρέτηση των εµπόρων και των επισκεπτών. 

Θα τοποθετηθούν οι προβλεπόµενοι πυροσβεστήρες εντός και εκτός του παζαριού. 
Επίσης θα ορισθεί οµάδα επιφυλακής για όλη την διάρκεια του παζαριού για την οµαλή διεξαγωγή 

του. 
10)  ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Για την επιλογή των εµπόρων που θα συµµετάσχουν στην Εµποροπανήγυρη και για την θέση την 

οποία θα τοποθετηθεί ο κάθε αδειοδοτούµενος έµπορος θα διενεργηθεί δηµόσια κλήρωση. Η κλήρωση θα 
διενεργηθεί ενώπιον πενταµελούς επιτροπής που θα ορισθεί µε την απόφαση έγκρισης του κανονισµού  από 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις στις 19 Αυγούστου ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9.00πµ. 

Τα τυχόν αδιάθετα περίπτερα θα δοθούν, την επόµενη µέρα  µε έ έκπτωση 10%, την µεθεπόµενη 20% 
και ούτω καθεξής. 

 
11)   ΤΡΟΧΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΣ 
       ∆εδοµένου ότι η εµποροπανήγυρη της Θήβας θα υλοποιηθεί φέτος στον κοινόχρηστο χώρο από το 

ύψος της οδού Γρ. Λαµπράκη έως περίπου την οδό Οπλαρχηγού Βόγκλη στην περιοχή του ρέµατος Αγίου 
Ιωάννη στους Άγιους Θεόδωρους όπου πραγµατοποιείται έργο ανάπλασης, προτείνονται οι κάτωθι 
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις : 

1. Στην οδό Γρ. Λαµπράκη να διατηρηθεί η κυκλοφορία των οχηµάτων στις δύο κατευθύνσεις, αλλά 
στα οχήµατα που κινούνται βορειοδυτικά της οδού Γρ, Λαµπράκη, στη συµβολή µε την οδό Οπλαρχηγού 
Βόγκλη να τοποθετηθεί σήµανση για υποχρεωτική στρέφουσα δεξιά κίνηση ήτοι προς κάθοδο της 
Οπλαρχηγού Βόγκλη. Επίσης στο τµήµα της Γρ. Λαµπράκη από την οδό Οπλαρχηγού Βόγκλη έως την οδό 
Ανδριανού να απαγορευθεί η στάση και η στάθµευση. 

2. Στην οδό Γ. Ρούκη (προέκταση της οδού Κεραµιδιάρη) από το ύψος της Γρ. Λαµπράκη να 
απαγορευθεί η κίνηση των οχηµάτων πλην των µονίµων κατοίκων. Εφόσον το έργο ανάπλασης επί της Γ. 
Ρούκη υλοποιηθεί, µέχρι την έναρξη της εµποροπανήγυρης, έως την Οπλαρχηγού Βόγκλη, τότε τα οχήµατα 
των µόνιµων κατοίκων θα κινούνται αποκλειστικά µε κατεύθυνση από νότια προς βόρεια. Σε αντίθετη 
περίπτωση το τµήµα της οδού Γ. Ρούκη που θα επιτρέπει την κυκλοφορία θα λειτουργεί ως αδιέξοδο µε διπλή 
κατεύθυνση κυκλοφορίας µέσω αναστροφής. Επίσης στη εν λόγω οδό να απαγορευθεί η στάση και η 
στάθµευση και να τοποθετηθεί σήµανση για περιορισµό της ταχύτητας κίνησης 20 km/h, δεδοµένου ότι εκτός 
των οχηµάτων των µόνιµων κατοίκων προβλέπεται και η παράλληλη κίνηση πεζών που θα προσεγγίζουν ή θα 
αποµακρύνονται από την εµποροπανήγυρη. 
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3. Η οδός ∆ήµητρας να µονοδροµηθεί µε κατεύθυνση από βόρεια προς νότια και να απαγορευθεί η 
στάση και η στάθµευση. Η εν λόγω οδός (σε συνδυασµό µε την οδό Περσεφόνης) να εξασφαλίσει και την 
πρόσβαση στα καταστήµατα που βρίσκονται νότια του οίκου τελετών Παπαδάκη. 

4. Στην οδό Οπλαρχηγού Βόγκλη να τοποθετηθεί σήµανση για απαγόρευση της στάσης και της 
στάθµευσης από το ύψος της οδού Κατσίνα και νότια. 

5. Η οδός Ανδριανού να µονοδροµηθεί από την οδό Αριστοτέλη έως τη Γρ. Λαµπράκη µε κατεύθυνση 
κίνησης από βόρεια προς νότια. 

6. Η οδός Περσεφόνης να µονοδροµηθεί µε κατεύθυνση από ανατολή προς δύση και να απαγορευθεί 
η στάση και η στάθµευση. Η εν λόγω οδός (σε συνδυασµό µα την οδό Ανδριανού ή την οδό ∆ήµητρας) να 
εξασφαλίσει και την πρόσβαση στα καταστήµατα που βρίσκονται νότια του οίκου τελετών Παπαδάκη. 

7. Προτείνεται η στάθµευση οχηµάτων στις οδούς γύρω από την εµποροπανήγυρη καθώς και στα 
τµήµατα των οδών που δεν προτείνονται παραπάνω προς απαγόρευση στάσης και στάθµευσης. Επιπλέον 
προτείνεται η στάθµευση στην περιοχή των Καστελίων και όπου επιτρέπεται επί των οδών ∆αγλαρίδη και 
Βάρναλη.  

Οι προτεινόµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις να συνοδευτούν από κατάλληλη σήµανση. 
Για τον έλεγχο των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων κρίνεται κρίσιµη η συµβολή της τροχαίας και της 

δηµοτικής αστυνοµίας. 
Έχοντας υπόψη το άρθρο 75, παρ. γ4 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων), καλείστε 

να γνωµοδοτήσετε για τις προτεινόµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις για το διάστηµα της εµποροπανηγύρεως, 
µε την προϋπόθεση της σύµφωνης γνώµης της τροχαίας. 

 
12) ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

    α)  Όποιος συµµετέχει στην εµποροπανήγυρη συνεπάγεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους 
όρους που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση. 
    β)  Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στην εµποροπανήγυρη µπορούν να 
προµηθευτούν εγκαίρως την απόφαση του ∆.Σ για ενηµέρωσή τους από τον ∆ήµο Θηβαίων ή από την 
ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.dimosthivas.gr). 
   γ)  Για όσα τυχόν δεν ορίζονται µε τον παρόντα κανονισµό έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 75 
περ. γ. 5 και 11 19 του Ν. 3463/2006, άρθρου 2 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ202 Α΄), ο Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 
171’Α/123-11-2017) (άρθρο 38), οι διατάξεις της Υ1γπ./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/Τβ/8-10-2012 
υγειονοµικής ∆ιάταξης (ρα.14 Α, πρ.3), καθώς και η υπ΄Αρ. Υ1γΓ.Π/οικ. 7459/30-7-2013 (εγκύκλιος 6) του 
Υπουργείου Υγείας. 

 
Στη συνέχεια ακολούθησαν διευκρινιστικές ερωτήσεις από τους δηµοτικούς συµβούλους, στις 

οποίες απάντησαν ο κ. Αν.Χατζησταµάτης και ο ∆ήµαρχος Θηβαίων κ. Σπ.Νικολάου. 
Κατά τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Στ.Χαλβατζής, τόνισε την 

αναγκαιότητα εξέλιξης της όλης διαδικασίας διάθεσης των παραγκών, εκφράζοντας την άποψη ότι θα ήταν 
καλύτερο να γίνεται µόνο από υπηρεσιακούς παράγοντες και ηλεκτρονικά.   

Ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Αντ.Τουλουµακος δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό καθώς είναι ακόµα σε 
εξέλιξη το έργο για την διαµόρφωση και κατασκευή του χώρου και δεν έχει γίνει πρωτόκολλο παραλαβής 
εργασιών.  

Ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Γ.Κατσέλης, επανέλαβε την αρνητική του θέση ως προς το χώρο 
τέλεσης της εµποροπανήγυρης. 
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Επίσης τοποθετήθηκαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. Θ.Κιούσης και Κ.Βενιζέλος ο οποίος δήλωσε 
επιφυλακτικός ως προς το ότι δεν έχει  ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου και κατά πόσο είναι δυνατόν 
να µην προκληθούν ζηµιές στο χώρο. 

 
Μετά το πέρας της διαλογικής συζήτησης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε προς ψήφιση την απόφαση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποίες ψηφίστηκαν 
ως κατωτέρω :   

Θετικά ψήφισαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. ∆.Γιαννίκας, Σ.∆ρένιος, Αν.Καµούτσης, Σπ. Κίτσος, 
Αθ.Κοκοντίνης, Ι.Κοντού, Κων.Μάγκα-Μαρκου, Ι.Παπαδηµητρίου, Αλ.Στάικος, Γ.Τζουµανέκας, 
∆.Τούτουζας, Κ.Χαρέµης, Αν.Χατζησταµάτης, Στ.Χαλβατζής, Θ.Κιούσης, Παν.Μέξης, Γρ.Παπαβασιλείου, 
ήτοι συνολικά 19 δηµοτικοί σύµβουλοι. 

Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. Κ.Βενιζέλος και Αντ.Τουλουµάκος. 
Αρνητικά ψήφισε ο κ. Γ.Κατσέλης, ενώ εκτός αιθούσης βρίσκονταν ο κ. Βας.Σωτήρχος. 
 

   Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά τα ανωτέρω κι έχοντας υπόψη του : 
• τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 5 και 67 του Ν.3852/2010,  
• των  άρθρων 75 & 79 του Ν.3463/06  
• τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3769/09 όπως τροποποιήθηκε µε την Κ1-164/2019 (ΦΕΚ 

275 Β) και ισχύει 
• τις διατάξεις τηςΥ1γ/γ.π./οικ.96967/2012(ΦΕΚ 2718/Τβ/8-10-2012 Υγ. ∆ιάταξης (αρ. 14Α, 

παρ.3) καθώς και την υπ. Αρ. Υ1γ/Γ.Π. /οικ.71459/30-7-2013 Εγκ. 6 του Υπ. Υγείας 
• την υπ’ αριθ. 99/2019  απόφαση της Οικον. Επιτροπής 
• την υπ’ αριθ. 17/2019 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θήβας 
• την 34/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και όλα τα έγγραφα και τις αποφάσεις 

που προαναφέρθηκαν  
•  καθώς και τα επισυναπτόµενα τοπογραφικά διαγράµµατα 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      KΑΤΑ    Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α  

    
Εγκρίνει τους όρους διεξαγωγής και λειτουργίας της εµποροπανήγυρης της ∆.Κ. Θήβας για το έτος 

2019, καθώς και τα τέλη χρήσης των χώρων αυτής,   ως ακολούθως:  
 
 1) ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 
Η εµποροπανήγυρη  της ∆.Κ. Θήβας,  θα διεξαχθεί από 23 µέχρι 29/8/2019, στην  περιοχή 

Αγίων Θεοδώρων  κατά µήκος του ρέµατος του Αγ. Ιωάννη, 200µ από την πλατεία των Αγ. Θεοδώρων, επί 
των προβλεπόµενων από το σχέδιο κοινόχρηστων χώρων των οικοδοµικών τετραγώνων 563 και 567,   
ανατολικά  των οδών Οπλ. Βόγκλη και Γ. Ρούκη και Βόρεια της οδού Γρ. Λαµπράκη, όπως φαίνεται στο 
συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα των Τ.Υ. του ∆ήµου. 

 
 
2) Α∆ΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ.1 του Ν. 4497( ΦΕΚ 171΄Α/13-11-2018), για τη συµµετοχή σε 

εµποροπανηγύρεις που διενεργούνται µε την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, σε 
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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 (20) συναπτές ηµέρες. 
Η άδεια χορηγείτε µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το οποίο αποφαίνεται και για τη διάρκεια 
ισχύος της εντός των ορίων του προηγούµενου εδαφίου. Οι άδειες έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της 
δραστηριότητας για την οποία εκδόθηκαν.  

Οι άδειες συµµετοχής χορηγούνται βάσει του Ν.4497/2017 και της Εγκυκλίου 1/2018 
ως εξής. 

 
∆ικαιούµενοι συµµετοχής Συµµετέχουν σε ποσοστό % Υποβολή αίτησης για 

έγκριση συµµετοχής 
α) Πωλητές που διαθέτουν όλα 

τα νόµιµα φορολογικά 
παραστατικά και δεν είναι 
αδειούχοι λαϊκών αγορών , 
πλανοδίου ή στάσιµου 
εµπορίου , εφόσον διαθέτουν 
βεβαίωση δραστηριοποίησης 
υπαίθριου εµπορίου ετήσιας 
διάρκειας. 
Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο 

δήµος µόνιµης κατοικίας των 
ενδιαφεροµένων πωλητών 
(άρθρο 38 παρ.3) 
 
β) Κάτοχοι αδειών για 

συγκεκριµένες  κυριακάτικες 
αγορές που εκδόθηκαν µε 
βάση προγενέστερο θεσµικό 
πλαίσιο .(άρθρο 38, παρ.4) 
   

70,00% Στο δήµο 

Πωλητές βιοµηχανικών ειδών 
αδειούχοι λαϊκών αγορών και 
κάτοχοι παραγωγικής άδειας 
λαϊκών αγορών µε  αντικείµενο 
εκµετάλλευσης άνθη, φυτά  και 
µεταποιηµένα προϊόντα.(άρθρο 
38, παρ. 4) 

20,00%  

Αδειούχοι πλανοδίου  ή 
στάσιµου εµπορίου µε  
αντικείµενο πώλησης από τα 
επιτρεπόµενα στις αγορές  του 
άρθρου 38. 

10,00%  

Αδειούχοι του άρθρου 
45(άρθρο 38, παρ..4) 

Επιπλέον αριθµός θέσεων  

Επαγγελµατίες έχουν 
κηρυχθεί σε κατάσταση 
πτώχευσης  

Επιπλέον αριθµός θέσεων  

 
 Για τη συµµετοχή απαιτείται έγκριση συµµετοχής που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση  του 

δήµου σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας της αγοράς. 
 Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση µε τη διάρκεια λειτουργίας  της αγοράς που αφορά η 

πρόσκληση. 
Οι εγκρίσεις δίδονται µε κλήρωση σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα. Σε περίπτωση  µη 

ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθµός  των θέσεων  των κατηγοριών αυτών 
προστίθεται στον αριθµό της (α) κατηγορίας. 

 Για την υποβολή της αίτησης συµµετοχής ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία 
αίτηση συνοδευόµενη µε την άδεια υπαίθριου εµπορίου που κατέχει η οποία θα πρέπει να έχει ανανεωθεί 
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ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης  ετήσιας διάρκειας καθώς και το βιβλιάριο υγείας εάν πρόκειται για 
διάθεση τροφίµων.   

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται µε δηµόσια κλήρωση.  
∆ηµόσια 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 ή 

κοινοτικού συµβουλίου και ισχύουν για συγκεκριµένο χώρο και θέση. 
Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η µεταβίβαση, η εισφορά 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. 

Το ∆ηµόσιο, δήµοι ή κοινότητες και εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκµισθώνουν ή 
παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία των προαναφερόµενων αγορών σε 
πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια κατά την παρούσα παράγραφο. 

Με απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου  δηµοτικού ή τοπικού συµβουλίου καθορίζονται τα 
είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στις εµποροπανηγύρεις θρησκευτικές ή επετειακές.  

 
3) ΤΡΟΠΟΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
Η διάθεση των θέσεων θα γίνει µε δηµόσια κλήρωση, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 

16 του Ν. 3769/09 όπως τροποποιήθηκε µε την Κ1-164/20119(ΦΕΚ 275 Β ) και ισχύει  
Α. Ο καθένας από τους δικαιούχους µπορεί να δηλώσει, κατόπιν αιτήσεώς του, τον ακριβή αριθµό 

των θέσεων που επιθυµεί.  
 
Β. Η συµµετοχή στην κλήρωση για την κατοχύρωση χώρου θα γίνεται µε:  
1. Κατάθεση σχετικής αίτησης – Υ.∆ήλωσης (δελτίου συµµετοχής- έντυπο Υπηρεσίας) που θα 

περιλαµβάνει τα στοιχεία :  
o Ονοµατεπώνυµο ή την Επωνυµία του αιτούντος 
o Όνοµα Πατρός  
o Α.∆. Αστυνοµικής Ταυτότητας ή θεωρηµένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, µε την αντίστοιχη 

άδεια παραµονής σε ισχύ και ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα 
o ∆ιεύθυνση κατοικίας  
o ΑΦΜ και ∆ΟΥ 
o ∆ιεύθυνση της ασκούµενης δραστηριότητας 
o Ακριβή θέση του χώρου 
o Τα προς πώληση είδη 

2. Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου ετήσιας διάρκειας(Ν. 4497/2017) 
ως απαραίτητη προϋπόθεση  
� Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια ∆ΟΥ που να εµφανίζονται οι 

επαγγελµατικές δραστηριότητες, ή επανεκτύπωση δραστηριότητας από το ΤΑΧΙSNET.  
� Βεβαίωση µη οφειλής (∆ηµοτική Ενηµερότητα) του ∆ήµου( άρθρο 285 ∆.Κ.Κ.) . 
� Βεβαίωση  µη οφειλής  ασφαλιστικού φορέα. 
� Φορολογική ενηµερότητα 
� Φωτοαντίγραφο Άδειας άσκησης επαγγέλµατος, θεωρηµένη. 

ΑΔΑ: ΩΤΡ5ΩΡΜ-ΣΨΚ



Σελίδα | 16  
 

� Πιστοποιητικό υγείας και υπεύθυνη ∆ήλωση υγειονοµικού και αγορανοµικού υπεύθυνου για 
όσους πωλούν είδη τροφίµων 

� Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου ετήσιας διάρκειας(Ν. 4497/2017)  
� Απόδειξη Ταµειακής µηχανής έτους 2018 

 
4)   ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙ∆Η 
Α.  Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται είναι : 
• Τεχνητά & αποξηραµένα Ανθή Φυτά-βότανα 
• Ασηµικά και  Φο Μπιζού 
• Βιβλία  
• Είδη Αυτοκινήτου 
• Βιοµηχανικά είδη-Εργαλεία -είδη κήπου  
• Είδη Λαϊκής Τέχνης- κουδούνια 
• Είδη ∆ώρων 
• Είδη Οικιακής Χρήσης –Υαλικά & Είδη Μπάνιου 
• Καλλυντικά 
• Λευκά είδη 
• Εκκλησιαστικά Είδη  
• Είδη Ένδυσης–Υπόδησης 
• Αξεσουάρ Ένδυσης 
• Παιδικά παιχνίδια 
• Ηλεκτρονικά  
• Παραδοσιακά γλυκά – προϊόντα που δεν θα παρασκευάζονται στο χώρο της 

εµποροπανήγυρης ( χαλβάς και παρασκευασµένοι λουκουµάδες σε συσκευασία µιας 
χρήσεως).  

Τα πωλούµενα είδη θα πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεση να γίνεται βάσει 
των Κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων  και Παροχής Υπηρεσιών (∆ΙΕΠΠΥ). 
 
5)   ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

 Σε περίπτωση που θα πωλούνται προϊόντα εκτός από αυτό που έχει ορίσει το συµβούλιο και δεν 
εφαρµόζεται ο κανονισµός και παρασκευάζονται προϊόντα που απαγορεύονται εντός της 
εµποροπανήγυρης. Το ∆ηµοτικό Σ/λιο στην σχετικής απόφασή του θα καθορίζει το πρόστιµο για την 
παράβαση της διάταξης αυτής. 

 
6)   ΕΥΝΟΪΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Οι Θηβαίοι συµµετέχοντες να έχουν έκπτωση 60% για δύο παράγκες. 
 
7)   ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
Εκτός από τις ισχύουσες διατάξεις, σύµφωνα µε το Νόµο 4264/2014  επιβάλλονται πρόστιµα από το 

∆ήµο, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης τα οποία καθορίζονται ως κατωτέρω : 
α) Σε κάθε εµπορικό περίπτερο  να εγκατασταθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικοί  λαµπτήρες µέγιστης 

συνολικής ισχύος 500W, σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση της ΤΥ∆Θ. Η τοποθέτηση λαµπτήρων µε µέγιστη 
ισχύ πάνω  από τα επιτρεπόµενα όρια   επιφέρει πρόστιµο 100,00 Ευρώ.  
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β) Όλοι οι έµποροι να έχουν σε εµφανές σηµείο πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 Kg. Η παράβαση   
επιφέρει πρόστιµο 100,00 ευρώ 

γ) Για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου µέσα και γύρω από το χώρο της 
εµποροπανήγυρης το πρόστιµο καθορίζεται στο ποσό των 1.000,00 Ευρώ για κάθε παράβαση ηµερησίως. 

δ) Για την περίπτωση που η παράγκα µετατραπεί σε διαµπερή και ασκεί εµπόριο επί του δρόµου 
κυκλοφορίας οχηµάτων ο έµπορος τιµωρείται µε πρόστιµο 1.000,00 ευρώ. 

ε) Απαγορεύεται η χρήση υγραερίου, τα γκαζάκια, τα καύσιµα (οποιοδήποτε τύπου), το οινόπνευµα, 
οι ηλεκτρικές θερµάστρες , οι συγκολλήσεις (ηλεκτροσυγκόλληση – οξυγονοκόλληση) και η χρήση γυµνής 
φλόγας για λόγους ασφαλείας και πυρασφάλειας .Η παράβαση της διάταξης επιφέρει πρόστιµο  200,00 
Ευρώ ηµερησίως και ανάκληση άδειας. 

στ) Σε περίπτωση που  θα πωλούνται προϊόντα εκτός από αυτό που έχει ορίσει το συµβούλιο και δεν 
εφαρµόζεται ο κανονισµός και παρασκευάζονται προϊόντα που απαγορεύονται εντός της 
εµποροπανήγυρης,  επιβάλλεται πρόστιµο 1.000 ευρώ την ηµέρα. 

Οι θέσεις είναι προσωποπαγείς και όπου διαπιστωθεί ότι έχει δοθεί σε άλλον παράγκα θα επιβληθεί 
πρόστιµο 1.000 ευρώ την ηµέρα. 

 
8)  ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ 
Τα τέλη προτείνουµε να καθοριστούν ως κατωτέρω: 
 
Όλα τα εµπορικά περίπτερα  750 ευρώ 
Για χαλβά, λουκουµάδες κ.λ.π. µόνο παρασκευασµένους, από δύο θέσεις στις εισόδους του παζαριού 

προς 1.300 ευρώ η κάθε µία 
Οι θέσεις για τα κουδούνια 550 ευρώ 
 
9)  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΩΝ 
Η κατασκευή των παραπηγµάτων θα γίνει στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Θήβας, κατά µήκος του ρέµατος του Αγίου Ιωάννη και πιο συγκεκριµένα 200m περίπου 
βόρεια της πλατείας των Αγίων Θεοδώρων και ανατολικά της οδού Οπλαρχηγού Βόγκλη και σύµφωνα µε 
το ∆ιάγραµµα (σχέδιο) της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θηβαίων. 

Συνολικά πρόκειται να κατασκευαστούν διακόσια (200) εµπορικά περίπτερα. 
Οι διαστάσεις των εµπορικών περιπτέρων θα είναι : πλάτος (πρόσοψη) 3,00m – µήκος (βάθος) 2,50m 

και ύψος στην πρόσοψη 3,00m και στο πίσω µέρος 2,50m και θα είναι κατασκευασµένα από µεταλλικό 
σκελετό. 

Η επικάλυψη των εµπορικών περιπτέρων θα γίνει µε τέντα (αδιαπέραστου φωτός για την αποφυγή 
υψηλών θερµοκρασιών) η οποία θα είναι άκαυστη (βραδεία καύση). 

Στην πρόσοψη των εµπορικών περιπτέρων θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί 
σκίαστρο µέγιστου πλάτους 1,50m έτσι ώστε να εξασφαλίζει την προστασία των εκθετών και των 
επισκεπτών από τον ήλιο και την βροχή. 

Ο Οικονοµικός Φορέας οφείλει να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την ασφάλεια τόσο της 
κατασκευής όσο και του προσωπικού του και του προσωπικού του εργοδότη όπως και γενικά κάθε τρίτου, 
ευθύνεται δε απόλυτα αστικά και ποινικά για κάθε ατύχηµα, ζηµιά ή βλάβη που τυχόν επισυµβεί στο 
προσωπικό που εργάζεται ή συναλλάσσεται στο χώρο εργασίας ή στο προσωπικό του εργοδότη ή σε κάθε 
τρίτο, λόγω µη λήψεως από αυτόν ή του προσωπικού του των µέτρων ασφαλείας που ενδείκνυται αλλά και 
από οποιαδήποτε αιτία, όπως και για τα τυχαία. 
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Ο Οικονοµικός Φορέας ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στη µη λήψη 
των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας καθώς επίσης αν προξενηθεί βλάβη σε υφιστάµενο δίκτυο κοινής 
ωφέλειας η αποκατάσταση τους θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ίδιο. 

Η όλη κατασκευή θα στηριχτεί και κατασκευασθεί από τον Οικονοµικό Φορέα µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να αποφευχθεί τυχόν κατάρρευση της σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινοµένων (άνεµος, βροχόπτωση 
κλπ.). 

Ο Οικονοµικός Φορέας υποχρεούται να εγκαταστήσει µε δική του δαπάνη σε κατάλληλες θέσεις 
χώρους υγιεινής για χρήση αυτών που απασχολούνται στο εργοτάξιο και στοιχειώδες φαρµακείο µε 
επαρκή εφοδιασµό για να µπορεί να παρέχει ικανοποιητικές πρώτες βοήθειες κατά την εκτέλεση των 
εργασιών. 

Ο Οικονοµικός Φορέας έχει υποχρέωση στις εργοταξιακές θέσεις όπου εκτελούνται εργασίες να 
τοποθετεί σήµατα και πινακίδες ασφαλείας που απαιτούνται ανάλογα µε τη φύση των εργασιών. 

Ο Οικονοµικός Φορέας έχει υποχρέωση να παράδοση σε κανονική λειτουργία τα εµπορικά περίπτερα 
καθώς και την αποξήλωση και αποµάκρυνση των υλικών κατασκευής αυτών µετά το πέρας της 
εµποροπανήγυρης. 

Όλες οι εργασίες γίνονται µε ευθύνη και δαπάνη του Οικονοµικού Φορέα (του ∆ήµου Θηβαίων 
ουδεµία ευθύνη φέροντος) και υπό την επίβλεψη διπλωµατούχου ή τεχνολόγου πολιτικού µηχανικού ο 
οποίος µετά την ολοκλήρωση των κατασκευών και πρίν την έναρξη της εµποροπανήγυρης θα καταθέσει 
στο ∆ήµο Θηβαίων Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι όλες οι κατασκευές έγιναν σύµφωνα µε τους κανόνες της 
επιστήµης και της τέχνης και ότι πληρούν τις από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις και 
προβλεπόµενες προδιαγραφές και Υπεύθυνη ∆ήλωση Στατικής Επάρκειας των παραπηγµάτων. 

Επίσης θα τοποθετηθούν χηµικές τουαλέτες και ντουζιέρες πλησίον της Εµποροπανήγυρης προς 
εξυπηρέτηση των εµπόρων και των επισκεπτών. 

Θα τοποθετηθούν οι προβλεπόµενοι πυροσβεστήρες εντός και εκτός του παζαριού. 
Επίσης θα ορισθεί οµάδα επιφυλακής για όλη την διάρκεια του παζαριού για την οµαλή διεξαγωγή 

του. 
 
10)  ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Για την επιλογή των εµπόρων που θα συµµετάσχουν στην Εµποροπανήγυρη και για την θέση την 

οποία θα τοποθετηθεί ο κάθε αδειοδοτούµενος έµπορος θα διενεργηθεί δηµόσια κλήρωση. Η κλήρωση θα 
διενεργηθεί ενώπιον πενταµελούς επιτροπής που θα ορισθεί µε την απόφαση έγκρισης του κανονισµού  
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις στις 19 Αυγούστου ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9.00πµ. 

Τα τυχόν αδιάθετα περίπτερα θα δοθούν, την επόµενη µέρα  µε  έκπτωση 10%, την µεθεπόµενη 20% 
και ούτω καθεξής. 

 
11)   ΤΡΟΧΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΣ 
       ∆εδοµένου ότι η εµποροπανήγυρη της Θήβας θα υλοποιηθεί φέτος στον κοινόχρηστο χώρο από 

το ύψος της οδού Γρ. Λαµπράκη έως περίπου την οδό Οπλαρχηγού Βόγκλη στην περιοχή του ρέµατος 
Αγίου Ιωάννη στους Άγιους Θεόδωρους όπου πραγµατοποιείται έργο ανάπλασης, θα πραγµατοποιηθούν οι 
κατωθι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις : 

1. Στην οδό Γρ. Λαµπράκη θα διατηρηθεί η κυκλοφορία των οχηµάτων στις δύο κατευθύνσεις, αλλά 
στα οχήµατα που κινούνται βορειοδυτικά της οδού Γρ, Λαµπράκη, στη συµβολή µε την οδό Οπλαρχηγού 
Βόγκλη θα τοποθετηθεί σήµανση για υποχρεωτική στρέφουσα δεξιά κίνηση ήτοι προς κάθοδο της 
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Οπλαρχηγού Βόγκλη. Επίσης στο τµήµα της Γρ. Λαµπράκη από την οδό Οπλαρχηγού Βόγκλη έως την 
οδό Ανδριανού θα απαγορευθεί η στάση και η στάθµευση. 

2. Στην οδό Γ. Ρούκη (προέκταση της οδού Κεραµιδιάρη) από το ύψος της Γρ. Λαµπράκη θα 
απαγορευθεί η κίνηση των οχηµάτων πλην των µονίµων κατοίκων. Εφόσον το έργο ανάπλασης επί της Γ. 
Ρούκη υλοποιηθεί, µέχρι την έναρξη της εµποροπανήγυρης, έως την Οπλαρχηγού Βόγκλη, τότε τα 
οχήµατα των µόνιµων κατοίκων θα κινούνται αποκλειστικά µε κατεύθυνση από νότια προς βόρεια. Σε 
αντίθετη περίπτωση το τµήµα της οδού Γ. Ρούκη που θα επιτρέπει την κυκλοφορία θα λειτουργεί ως 
αδιέξοδο µε διπλή κατεύθυνση κυκλοφορίας µέσω αναστροφής. Επίσης στη εν λόγω οδό θα απαγορευθεί 
η στάση και η στάθµευση και θα τοποθετηθεί σήµανση για περιορισµό της ταχύτητας κίνησης 20 km/h, 
δεδοµένου ότι εκτός των οχηµάτων των µόνιµων κατοίκων προβλέπεται και η παράλληλη κίνηση πεζών 
που θα προσεγγίζουν ή θα αποµακρύνονται από την εµποροπανήγυρη. 

3. Η οδός ∆ήµητρας θα µονοδροµηθεί µε κατεύθυνση από βόρεια προς νότια και θα απαγορευθεί η 
στάση και η στάθµευση. Η εν λόγω οδός (σε συνδυασµό µε την οδό Περσεφόνης) θα εξασφαλίσει και την 
πρόσβαση στα καταστήµατα που βρίσκονται νότια του οίκου τελετών Παπαδάκη. 

4. Στην οδό Οπλαρχηγού Βόγκλη θα τοποθετηθεί σήµανση για απαγόρευση της στάσης και της 
στάθµευσης από το ύψος της οδού Κατσίνα και νότια. 

5. Η οδός Ανδριανού θα µονοδροµηθεί από την οδό Αριστοτέλη έως τη Γρ. Λαµπράκη µε κατεύθυνση 
κίνησης από βόρεια προς νότια. 

6. Η οδός Περσεφόνης θα µονοδροµηθεί µε κατεύθυνση από ανατολή προς δύση και θα απαγορευθεί 
η στάση και η στάθµευση. Η εν λόγω οδός (σε συνδυασµό µα την οδό Ανδριανού ή την οδό ∆ήµητρας) θα 
εξασφαλίσει και την πρόσβαση στα καταστήµατα που βρίσκονται νότια του οίκου τελετών Παπαδάκη. 

7.   Η στάθµευση των οχηµάτων θα γίνεται  στις οδούς γύρω από την εµποροπανήγυρη καθώς και στα 
τµήµατα των οδών των παραπάνω αναφεροµένων οδών στα οποία  δεν απαγορεύεται η στάση και η 
στάθµευση. Επιπλέον επιτρέπεται η στάση στην περιοχή των Καστελίων και  επί των οδών ∆αγλαρίδη και 
Βάρναλη στα σηµεία όπου δεν υπάρχει απαγορευτική πινακίδα.  

Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις θα συνοδεύονται  από κατάλληλη σήµανση. 
  
 12) ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
    α)  Όποιος συµµετέχει στην εµποροπανήγυρη συνεπάγεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους 

τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση. 
    β)  Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στην εµποροπανήγυρη µπορούν να 

προµηθευτούν εγκαίρως την απόφαση του ∆.Σ για ενηµέρωσή τους από τον ∆ήµο Θηβαίων ή από την 
ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.dimosthivas.gr). 

   γ) Για όσα τυχόν δεν ορίζονται µε τον παρόντα κανονισµό έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 75 
περ. γ. 5 και 11 19 του Ν. 3463/2006, άρθρου 2 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ202 Α΄), ο Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 
171’Α/123-11-2017) (άρθρο 38), οι διατάξεις της Υ1γπ./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/Τβ/8-10-2012 
υγειονοµικής ∆ιάταξης (ρα.14 Α, πρ.3), καθώς και η υπ΄Αρ. Υ1γΓ.Π/οικ. 7459/30-7-2013 (εγκύκλιος 6) 
του Υπουργείου Υγείας. 

 
 
Στη συνέχεια οµόφωνα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση 5µελούς  

Επιτροπής ενώπιον της οποίας θα διενεργηθεί η κλήρωση για την τοποθέτηση του κάθε εµπόρου που θα 
συµµετέχει στην εµποροπανήγυρη,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 65 του Ν. 3852/2010, στις 19 
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Αυγούστου 2019 και ώρα 9:00π.µ. στο κτίριο του ∆ηµαρχείου Θηβών, οδός Κύπρου (αίθουσα Χορωδίας), 
αποτελούµενη από τα κάτωθι µέλη :  

 
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Σπυρίδων Νικολάου, ∆ήµαρχος, ως Πρόεδρος 
2. Αν.Χατζησταµάτης, Αντιδήµαρχος   
3. Σπ.Κίτσος, Αντιδήµαρχος   
4. Κ.Βενιζέλος, δηµοτικός σύµβουλος µειοψηφίας 
5. Βας.Σωτήρχος, δηµοτικός σύµβουλος µειοψηφίας 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Σωτ.∆ρένιος, δηµοτικός σύµβουλος πλειοψηφίας 
2. Ηλ.Τραµπάκουλος, δηµοτικός σύµβουλος µειοψηφίας 
3. Θ.Κιούσης, δηµοτικός σύµβουλος µειοψηφίας 
Σε περίπτωση κωλύµατος του Προέδρου κ. Σπ.Νικολάου, αναπληρώνει αυτόν ο Αντιδήµαρχος κ. 

Αν.Χατζησταµάτης. 
Γραµµατέας την ανωτέρω επιτροπής ορίζεται η δηµοτική υπάλληλος κ.  ∆ήµητρα Κολέσια. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 199/2019. 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται. 
  

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ         ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    
       ΑΘ.ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ                 Ακριβές απόσπασµα 

Θήβα αυθηµερόν 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ 
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