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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/26-04-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 41/2021
Θέμα 6ο: Καθορισμός του χώρου και των όρων λειτουργίας της εμποροπανήγυρης στην Κοινότητα
Σκοτούσσας καθώς και των τελών χρήσης χώρου αυτής για το έτος 2021.
Σήμερα την 26η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από
11/03/2020 Π.Ν.Π που κυρώθηκε με τον Ν. 4682/2020 και των υπ΄αρ. 18318/13-03-2020 και
426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ, με χρήση της επίσημης υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων του
ελληνικού δημοσίου e-presence (www.epresence.gov.gr) και ύστερα από την με αρ. 4539/22-04-2021
πρόσκληση της Προέδρου του που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου,
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, στους
Προέδρους των Κοινοτήτων Βαλτερού, Καρπερής, Αμμουδιάς, Κοίμησης, Ποντισμένου, Σκοτούσσας και
Στρυμονικού, στον Δήμαρχο καθώς και στη Γενική Γραμματέα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η Πρόεδρος
διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου
96 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), αφού σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων συμμετείχαν στη συνεδρίαση
24.
Συγκεκριμένα, συμμετείχαν κατά την έναρξη της
συνεδρίασης οι παρακάτω:

1. Μαρία Γεωργιάδου, Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
2. Βασίλειος Καμήλαλης, Αντιπρόεδρος του Δημ.
Συμβουλίου

3. Δημητρούλα Αυτζή, Γραμματέας του Δημ.
Συμβουλίου

4.
5.
6.
7.
8.

Δημήτριος Τζήκας, Δημ. Σύμβουλος
Δημήτριος Χαβαλές, Δημ. Σύμβουλος
Αθανάσιος Σταυρακάρας, Δημ. Σύμβουλος
Ελευθέριος Στοΐλας, Δημ. Σύμβουλος
Μαλαματής Μπουντράκης, Δημ. Σύμβουλος

ΔΥ/ΑΠΟΦ 1
Ημερ.Ισχύος:28/05/08

Σελίδα 1 από 7

Δεν συμμετείχαν κατά την έναρξη της
συνεδρίασης οι παρακάτω:

1. Αναστάσιος Νεολιαντζής, Δημ.
Σύμβουλος
2. Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης, Δημ.
Σύμβουλος
3. Αλέξανδρος Γκάλιος, Δημ. Σύμβουλος
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9. Ηλίας Σαλμάς, Δημ. Σύμβουλος
10. Στέφανος Χατζηϊωαννίδης, Δημ. Σύμβουλος
11. Ανέστης Λαζαρίδης, Δημ. Σύμβουλος
12. Κωνσταντίνος Δόστογλου, Δημ. Σύμβουλος
13. Ευάγγελος Ευαγγέλου, Δημ. Σύμβουλος
14. Αθανάσιος Δάγκος, Δημ. Σύμβουλος
15. Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, Δημ. Σύμβουλος
16. Βασίλειος Σαββίδης, Δημ. Σύμβουλος
17. Νικόλαος Μουρατίδης, Δημ. Σύμβουλος
18. Δήμος Κοσμίδης, Δημ. Σύμβουλος
19. Σωτήριος Βατμανίδης, Δημ. Σύμβουλος
20. Ιωάννης Πατσάκας, Δημ. Σύμβουλος
21. Ιωάννης Αβραμίδης, Δημ. Σύμβουλος
22. Χρήστος Ράπτης, Δημ. Σύμβουλος
23. Δέσποινα Χατζίδου, Δημ. Σύμβουλος
24. Χρήστος Χασάπης, Δημ. Σύμβουλος
Ακόμα, συμμετείχαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι
παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων:

1. Νικόλαος Χαλκιόπουλος, Πρόεδρος του Συμβ.
Αμμουδιάς

Δεν συμμετείχαν κατά την έναρξη της
συνεδρίασης
οι
παρακάτω
Πρόεδροι
Συμβουλίων Κοινοτήτων, μολονότι εκλήθησαν
νόμιμα:
1. Αλέξανδρος Βλάχος, Πρόεδρος του Συμβ.
Βαλτερού

2. Δέσποινα Παπαδοπούλου, Πρόεδρος
του Συμβ. Καρπερής

3. Άγγελος Ατλάσης, Πρόεδρος του Συμβ.
Κοίμησης

4. Ιωάννης Χαβαλές, Πρόεδρος του Συμβ.
Ποντισμένου

5. Δήμητρα Τρακαλιάνη, Πρόεδρος του
Συμβ. Σκοτούσσας

6. Χρήστος Τυριακίδης, Πρόεδρος του
Συμβ. Στρυμονικού

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Κουτσάκης, η Γενική Γραμματέας του
Δήμου κ. Βασιλική Βάκα και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ασημένια Τσαρούχα για την τήρηση των
πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Γεωργιάδου, ο Δήμαρχος, ο κ.
Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, ο κ. Βασίλειος Σαββίδης και η κ. Δέσποινα Χατζίδου εξέφρασαν τα
συλλυπητήριά τους για τον ξαφνικό θάνατο του δημοτικού συμβούλου Γεωργίου Χίντζιου και
καλωσόρισαν τον νέο δημοτικό σύμβουλο κ. Χρήστο Ράπτη. Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του
δημοτικού συμβούλου Γεωργίου Χίντζιου εξέφρασε και ο κ. Χρήστος Ράπτης.
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Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του έκτου θέματος ανέφερε ότι
ετέθη υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου η υπ’ αρ. 3/2021 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής με θέμα «Καθορισμός του χώρου και των όρων λειτουργίας της εμποροπανήγυρης
2021 στην Κοινότητα Σκοτούσσης του Δήμου Ηράκλειας» και η υπ΄αρ. 85/2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Καθορισμός τελών χρήσης χώρου Εμποροπανήγυρης Σκοτούσσης
κατά τις ημέρες τέλεσής της».
Στη συνέχεια η Πρόεδρος παρουσίασε σε γενικές γραμμές το περιεχόμενο των παραπάνω
αποφάσεων και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 75, 79 και 192 του Ν.
3463/2006, των άρθρων 73, 83 και 84 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017, την υπ’ αρ.
3/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την υπ΄αρ. 85/2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής καθώς και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτές, το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα και
μετά από διαλογική συζήτηση,
αποφασίζει ομόφωνα
Α. Καθορίζει τους χώρους και τους όρους λειτουργίας της εμποροπανήγυρης στην Κοινότητα
Σκοτούσσας του Δήμου Ηράκλειας για το έτος 2021, σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχεδιαγράμματα, ως
εξής:
Νομικό πλαίσιο
Ο παρών Κανονισμός έχει λάβει υπόψη:
 Τα άρθρα 75 και 79 και 192 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων».
 Την παρ. 1γ του άρθρου 83 και την παρ. 2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο
της Δημοτικής ή της τοπικής κοινότητας αντίστοιχα προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής
τους χώρους λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
 Την παρ. 1Β του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο των κανονιστικών αποφάσεων του
άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ.
 Το άρθρο 38 «ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» του Ν.4497/13-11-2017 (ΦΕΚ
171/Α/13-11-2017 τεύχος Α’)
«Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
 Το αρ. 14 Α, παρ. 3 της Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) Υ.Δ σύμφωνα με το
οποίο, οι επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε εκθέσεις, αγορές, πανηγύρια, Πλατείες,
κ.λ.π. κατατάσσονται στις επιχειρήσεις της κατηγορίας μαζικής εστίασης, υποκατηγορία
επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς
χώρους και αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. (Υπ. Υγείας εγκ.6/Υ1γ/Γ.
Π/οικ.71459/30.07.2013).




Γενικά και για την εμποροπανήγυρη θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:
Η Εμποροπανήγυρη θα γίνει στη θέση ‘’ΠΛΑΤΑΝΙΑ’’ στον χώρο που είναι διαμορφωμένος για το
σκοπό αυτό και σύμφωνα με το διάγραμμα που έχει εκπονηθεί από το Δήμο και επισυνάπτεται.
Σε περίπτωση κάλυψης όλων των αρχικά καθορισμένων χώρων θα υπάρχει η δυνατότητα
επέκτασής της εκτός του σχετικού διαγράμματος μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού
Συμβουλίου.
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Δεν θα δοθεί για χρήση στους εκθέτες ο χώρος πλησίον των W.C. στον χώρο της πανήγυρης. Οι
εκθέτες θα τελειώνουν στο πάρκο της εκκλησίας.
Απαγορεύεται αυστηρά το κάρφωμα καρφιών στα δένδρα από εκθέτες ή άλλους, ενώ οι
παραβάτες θα διώκονται ποινικά.
Απαγορεύεται η στάθμευση φορτηγών μπροστά στο κτίριο του Δημαρχείου του πρώην Δήμου
Σκοτούσσας.
Οι ψησταριές και καντίνες θα πρέπει να τοποθετήσουν φουγάρα στις ψήστρες τους σε ύψος
ενός (1) μέτρου από την σκεπή του υπαίθριου καταστήματός τους, προκειμένου ο καπνός να
φεύγει ψηλά και να αποφεύγονται σύννεφα αιθαλομίχλης, τα οποία ενοχλούν και δημιουργούν
αποπνικτική ατμόσφαιρα.
Απαγορεύεται η αυθαίρετη τοποθέτηση ηλεκτρικών λαμπτήρων επί πλέον αυτών που τοποθετεί
ο Δήμος ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρικής συσκευής (π.χ φριτέζες), πλην των οριζομένων. Σε
αντίθετη περίπτωση θα απαιτείται άδεια από τα αρμόδια όργανα του Δήμου ή θα επιβάλλεται
πρόστιμο.
Απαγορεύεται η υπενοικίαση των οικοπέδων. Σε περίπτωση υπενοικίασης θα αποβάλλεται
αυτόματα ο υπενοικιαστής. Ο φερόμενος ως ενοικιαστής και υπενοικιαστής δεν θα έχουν το
δικαίωμα συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις του Δήμου τον επόμενο χρόνο.
Η διάθεση – εκμίσθωση – των οικοπέδων θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας.
Η διάθεση των προς εκμίσθωση οικοπέδων θα πρέπει να γίνεται απ’ ευθείας από την Επιτροπή
διενέργειας εμποροπανήγυρης, αφού πρώτα οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και εφάπαξ το χρηματικό τίμημα που τους αναλογεί.
Η βεβαίωση και είσπραξη των τελών της εμποροπανήγυρης θα γίνεται από το αρμόδιο όργανο
του Δήμου (εισπράκτορες ή ταμίας στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου), κατόπιν υπηρεσιακού
σημειώματος που θα υπογράφεται από υπάλληλο του Αρμόδιου Τμήματος. Αν κριθεί
απαραίτητο και ακολουθώντας πάντα όλους τους νόμιμους τρόπους είσπραξης και σε χώρους
της εμποροπανήγυρης.
Μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας πρέπει να λαμβάνει ο κάθε επαγγελματίας, για το
υπαίθριο κατάστημά του και θα ελέγχεται πριν την χορήγηση του χώρου καθώς και κατά τη
διάρκεια της εμποροπανήγυρης.
Ο Δήμος για την αντιμετώπιση κινδύνου πυρκαγιάς θα φροντίσει για την ύπαρξη υδροστομίου
σε παρακείμενο χώρο (σε απόσταση 200 περίπου μέτρων), σε συνεννόηση με την
Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών.
Στους διαμορφωθέντες από τον Δήμο κοινόχρηστους χώρους δεν θα έχει κανείς δικαίωμα
εκμετάλλευσης των χώρων αυτών και θα μπορούν οι επισκέπτες και οι εκθέτες να αφήνουν τα
αυτοκίνητά τους χωρίς καμία υποχρέωση και χωρίς να καταβάλουν μίσθωμα.
Απαγορεύονται τα κινητά καροτσάκια καθ’ όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης στο χώρο
(μέση του δρόμου).
Απαγορεύεται η τοποθέτηση εκθετών σε αυλές και χώρους ιδιωτικούς.
Τα καταστήματα που θα χρησιμοποιήσουν επιπλέον χώρο είτε σε πεζοδρόμιο, είτε σε πλατεία
τις ημέρες της εμποροπανήγυρης θα πρέπει να έχουν υποβάλει σχετική αίτηση στον Δήμο και
θα πληρώσουν επιπλέον τέλη. Δεν θα επιτρέπεται η ανάπτυξη παραπάνω καθισμάτων σε
αυτούς που δεν θα διαθέτουν ήδη άδεια χρήσης πεζοδρομίου.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση εκθετών στο πεζοδρόμιο στο πίσω μέρος του Δημαρχείου έτσι
όπως απεικονίζεται στα αντίστοιχα σχέδια και επιτρέπεται η τοποθέτηση στον δρόμο προς την
πλατεία μόνο από τη μία πλευρά (ανατολικά του δρόμου).
Απαγορεύεται η τοποθέτηση εκθετών ή κινητών ζαχαροπλαστείων γλυκισμάτων και
λουκουμάδων στην είσοδο της σιδηροδρομικής γραμμής και από τις δύο μεριές (είσοδος –
έξοδος, αριστερά ή δεξιά) για λόγους ασφαλείας.
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Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης είναι:
1. Αίτηση
2. Απόδειξη Ταμειακής μηχανής
3. Την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση της παραγράφου 3 του αρ. 38 του Ν.
4497/2017
4. Βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων
5. Βεβαίωση μη οφειλής (Δημοτική Ενημερότητα) του Δήμου Ηράκλειας (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.).
6. Καταβολή του αναλογούντος τέλους υπέρ του Δήμου έτσι ώστε να εκδοθεί η έγκριση
συμμετοχής.
7. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την απόδειξη της
επαγγελματικής δραστηριότητας.
8. Οι πολύτεκνοι θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
9. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία θα πρέπει να το αποδεικνύουν με το ανάλογο
πιστοποιητικό.
10. Οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση των Λούνα Πάρκ απεικονίζονται στα
αντίστοιχα σχεδιαγράμματα και τα τέλη θα οριστούν δια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας.
Ο υπεύθυνος των Ψυχαγωγικών Παιχνιδιών υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό
καταλληλότητας για όλες τις μονάδες ψυχαγωγικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες
εγκρίσεις.
11. Εάν μετά την εγκατάσταση του Λούνα Παρκ παραμείνει ελεύθερος χώρος, τότε ο Δήμος έχει τη
δυνατότητα ενοικίασης αυτού με σκοπό την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών και βάσει
του αντιτίμου που ορίζει η Οικονομική Επιτροπή, με την προϋπόθεση ότι δεν θα τοποθετηθούν
παρόμοια ή ίδια ψυχαγωγικά παιχνίδια με αυτά του κυρίως Λούνα Παρκ και οι ενδιαφερόμενοι
δεν θα έχουν το δικαίωμα τοποθέτησης περισσοτέρων των δύο ψυχαγωγικών παιχνιδιών, τα
οποία δεν θα είναι ομοειδή με αυτά που θα τοποθετήσει ο ανάδοχος.
12. Ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών γίνεται βάσει του άρθρου 38 του νόμου
4497/13-11-2017 παρ. 4, 5 και 6.
Καταληκτική ημερομηνία για κατάθεση στην υπηρεσία του Δήμου της αίτησης και των
δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας συμμετοχής στην ετήσια εμποροπανήγυρη ορίζεται
εικοσιπέντε μέρες πριν τη έναρξη της εμποροπανήγυρης.
Β. Καθορίζει τέλη χρήσης χώρου εμποροπανήγυρης Σκοτούσσας 2021 κατά τις ημέρες τέλεσης
αυτής, ως εξής:
1. Τα τέλη για τους χώρους που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση Λούνα Παρκ θα
οριστούν δια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας.
2. Για κάθε διαμέρισμα που θα καταλαμβάνεται από εκθέτες στο χώρο των πλατανιών και
διαστάσεων 5*5 μαζί με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για πέντε (5) ηλεκτρικούς λαμπτήρες
των 100W, καθορίζεται τέλος χρήσης χώρου και φωτισμού διακόσια πενήντα ευρώ (250,00€)
και συγκεκριμένα για χρήση χώρου διακόσια είκοσι ευρώ (220,00€) και τριάντα ευρώ (30,00€)
για φωτισμό.
3. Για κάθε διαμέρισμα διαστάσεων 5*10 που θα καταλαμβάνεται από ψησταριές, στα σημεία
από αίθουσα «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» μέχρι και σιδηροδρομική γραμμή μαζί με την παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος για πέντε (5) ηλεκτρικούς λαμπτήρες των 100W, καθορίζεται τέλος χρήσης χώρου και
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φωτισμού τριακόσια είκοσι ευρώ (320,00€) και συγκεκριμένα διακόσια ενενήντα ευρώ
(290,00€) για χρήση χώρου και τριάντα ευρώ (30,00€) για φωτισμό.
4. Για τα γωνιακά διαμερίσματα των εμπορικών καταστημάτων στη διασταύρωση των δρόμων,
μέσα στο χώρο της εμποροπανήγυρης, που καταλαμβάνονται από εκθέτες μαζί με την παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος για πέντε (5) ηλεκτρικούς λαμπτήρες των 100W, καθορίζεται τέλος χρήσης
χώρου και φωτισμού τριακόσια ογδόντα ευρώ (380,00€) και συγκεκριμένα τριακόσια τριάντα
ευρώ (330,00€) για χρήση χώρου και πενήντα ευρώ (50,00€) για φωτισμό, γιατί έχουν μεγάλη
εμπορική κίνηση.
5. Για τους εκθέτες που καταλαμβάνουν χώρο έξω από τον δενδροφυτευμένο χώρο, στο «τρίγωνο
παλαίστρας» με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τοποθέτηση λαμπτήρων, σύμφωνα με τις
υποδείξεις του ηλεκτρολόγου του Δήμου, καθορίζεται τέλος χρήσης χώρου και φωτισμού
τριάντα ευρώ (30,00€) κατά τρεχούμενο μέτρο και συγκεκριμένα είκοσι πέντε ευρώ (25,00€)
για χρήση χώρου και πέντε ευρώ (5,00€) για φωτισμό.
6. Για τους εκθέτες που καταλαμβάνουν χώρο έξω από τον δενδροφυτευμένο χώρο, στους:
α) από Παιδικό Σταθμό μέχρι είσοδο Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Σκοτούσσης
β) στο τρίγωνο πάρκο -απέναντι από εκκλησία (εκτός ανατολικής πλευράς αυτού) και
γ) από θάλαμο ΟΤΕ μπροστά από Δημαρχείο μέχρι τέλους του οικοπέδου του Δημαρχείου με
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τοποθέτηση λαμπτήρων, σύμφωνα με τις υποδείξεις του
ηλεκτρολόγου του Δήμου, καθορίζεται τέλος χρήσης χώρου και φωτισμού σαράντα ευρώ
(40,00€) κατά τρεχούμενο μέτρο και συγκεκριμένα τριάντα ευρώ (30,00€) για χρήση χώρου και
δέκα ευρώ (10,00€) για φωτισμό.
7. Για τους εκθέτες που καταλαμβάνουν χώρο
α) μπροστά από S/M Αγροτικού Συνεταιρισμού μέχρι το ύψος της εισόδου Θεοδωρίδη
β) Από το θάλαμο του ΟΤΕ μέχρι την πρώτη κάθετη δημοτική οδό στη βορινή πλευρά του
οικοπέδου
γ) Από το θάλαμο του ΟΤΕ μέχρι την πρώτη κάθετη δημοτική οδό στην νότια πλευρά του
οικοπέδου
δ) στο δρόμο πίσω από το οίκημα του παιδικού σταθμού
ε) στο δρόμο από το οίκημα των προσκόπων προς Αστυνομικό Σταθμό και προς Νηπιαγωγείο με
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τοποθέτηση λαμπτήρων, σύμφωνα με τις υποδείξεις του
ηλεκτρολόγου του Δήμου, τέλος χρήσης χώρου και φωτισμού τριάντα ευρώ (30,00€) κατά
τρεχούμενο μέτρο.
8. Για τους εκθέτες που καταλαμβάνουν χώρο έξω από τον δενδροφυτευμένο χώρο της
εμποροπανήγυρης, στους
α) από είσοδο εκκλησίας μέχρι στάση ΚΤΕΛ
β) ανατολική πλευρά του πάρκου (τρίγωνο) και
γ) από το Δημαρχείο προς την πλατεία με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τοποθέτηση
λαμπτήρων, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ηλεκτρολόγου του Δήμου, καθορίζεται τέλος
χρήσης χώρου και φωτισμού είκοσι πέντε ευρώ (25,00€) κατά τρεχούμενο μέτρο και
συγκεκριμένα είκοσι ευρώ (20,00€) για χρήση χώρου και πέντε ευρώ (5,00€) για φωτισμό.
9. Για τους εκθέτες που καταλαμβάνουν χώρο από διάβαση σιδηροδρομικής γραμμής μέχρι αρχή
ψησταριών με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τοποθέτηση λαμπτήρων, σύμφωνα με τις
υποδείξεις του ηλεκτρολόγου του Δήμου, καθορίζεται τέλος χρήσης χώρου και φωτισμού
τριάντα πέντε ευρώ (35,00€) κατά τρεχούμενο μέτρο και συγκεκριμένα είκοσι πέντε ευρώ
(25,00€) για χρήση χώρου και δέκα ευρώ (10,00€) για φωτισμό.
10. Για τους εκθέτες που καταλαμβάνουν χώρο στον δρόμο πίσω από το Δημαρχείο με παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος και τοποθέτηση λαμπτήρων, σύμφωνα με τις υποδείξεις του
ηλεκτρολόγου του Δήμου, καθορίζεται τέλος χρήσης χώρου και φωτισμού είκοσι πέντε ευρώ
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(25,00€) κατά τρεχούμενο μέτρο και συγκεκριμένα είκοσι ευρώ (20,00€) για χρήση χώρου και
πέντε ευρώ (5,00€) για φωτισμό.
11. Για τους εκθέτες που καταλαμβάνουν χώρο στον δρόμο από την παλαίστρα του Δήμου μέχρι το
τέλος του δρόμου με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και τοποθέτηση λαμπτήρων, σύμφωνα με
τις υποδείξεις του ηλεκτρολόγου του Δήμου, καθορίζεται τέλος χρήσης χώρου και φωτισμού
είκοσι ευρώ (20,00€) κατά τρεχούμενο μέτρο και συγκεκριμένα δέκα πέντε ευρώ (15,00€) για
χρήση χώρου και πέντε ευρώ (5,00€) για φωτισμό.
12. Όσοι από τους συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη καταβάλουν εφάπαξ το τίμημα που τους
αναλογεί είκοσι μέρες πριν την έναρξη θα έχουν έκπτωση επί του ποσού 15%.
13. Οι πολύτεκνοι θα έχουν έκπτωση 20% επί του αρχικού ποσού.
14. Τα άτομα με αποδεδειγμένη αναπηρία ή ειδικές ανάγκες θα έχουν έκπτωση 25%.
15. Σε περίπτωση που κάποιος από τους εκθέτες ανήκει σε παραπάνω από μία από τις παραπάνω
τρεις κατηγορίες (10,11 και 12 ) τότε θα λαμβάνει τη μεγαλύτερη έκπτωση ανά περίπτωση.






Γενικά και για την εμποροπανήγυρη θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:
Για κάθε αυθαίρετη τοποθέτηση ηλεκτρικού λαμπτήρα επί πλέον αυτών που τοποθετεί ο Δήμος
ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρικής συσκευής (π.χ φριτέζες), πλην των οριζομένων στην παρούσα
καθορίζεται τέλος χρήσης φωτισμού πενήντα ευρώ (50,00€).
Οι παραβάτες και αυτοί που δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Επιτροπής θα
αποβάλλονται άμεσα και δεν θα τους δίνεται χώρος κατά την επόμενη εμποροπανήγυρη.
Εξουσιοδοτείται η επιτροπή, κατά την τέλεση της εμποροπανήγυρης του τρέχοντος έτους να
μπορεί να τους αποβάλλει.
Γ. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 41/2021.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση στις 18.45
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Δήμαρχος
Γεώργιος
Κουτσάκης

Η Πρόεδρος
του Δημοτικού
Συμβουλίου
Μαρία
Γεωργιάδου

Η Γραμματέας
του Δημοτικού
Συμβουλίου
Δημητρούλα Αυτζή

Τα μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου
Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 06-05-2021
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαρία Γεωργιάδου
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