
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 28-07-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 371

ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του χώρου για χαλβαδοπωλεία – 
ταβέρνες, ψησταριές της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου Λαρισαίων 2016.

Στη  Λάρισα  σήμερα  28-07-2016  ηµέρα  της  εβδοµάδας  Πέμπτη  και  ώρα  12.30  μ.µ.,  η 
Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 
47930/22-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε με 
τη µε αριθµ.1374/03-09-2014 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι 
κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) 
Δαούλας  Θωμάς,  5)  Καραλαριώτου  Ειρήνη,  6)  Αράπκουλε  Δέσποινα  και  7)  Διαμάντος 
Κωνσταντίνος.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Λαρισαίων,  μετά  από  συζήτηση  σχετικά  με  το  θέμα: 
Καθορισμός  όρων  διακήρυξης  για  την  εκμίσθωση  του  χώρου  για  χαλβαδοπωλεία  –  ταβέρνες, 
ψησταριές της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου Λαρισαίων 2016 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν.3852/10 και 192 του Ν.3463/2006.
2. Την  υπ’  αριθμ.  327/16-07-2015  Α.Δ.Σ  περί  «Έγκρισης  Κανονισμού  διοργάνωσης  και 

λειτουργίας της εμποροπανήγυρης Λάρισας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 
και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 38/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και  ισχύει  καθώς και  την υπ’  αριθμ.  303/2013 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου περί Υπαγωγής στο ΦΠΑ της εμποροπανήγυρης Λάρισας.

3. Τη με αρ. πρωτ. 49286/27-07-16 εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής και Αγροτικής Οικονομίας, 
Τμήμα Εσόδων, για τον καθορισμό όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του χώρου για 
χαλβαδοπωλεία  –  ταβέρνες,  ψησταριές  της  ετήσιας  εμποροπανήγυρης  του  Δήμου 
Λαρισαίων 2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τον  καθορισμό  όρων  διακήρυξης  για  την  εκμίσθωση  του  χώρου  για 
χαλβαδοπωλεία – ταβέρνες,  ψησταριές της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου Λαρισαίων 
2016, όπως παρακάτω:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 
3463/2006 η εκμίσθωση του χώρου για  Χαλβαδοπωλεία – Ταβέρνες – Ψησταριές στη σκεπαστή 
αγορά της Νεάπολης όπου πραγματοποιείται η ετήσια εμποροπανήγυρη Λάρισας που αρχίζει στις 
24-09-2016.

Η δημοπρασία θα γίνει στις  23-08-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημαρχείο 
Λάρισας  (3ος όροφος)  με  προφορικές  προσφορές  ενώπιον  της  επταμελούς  (7)  Οργανωτικής 
Επιτροπής Εμποροπανήγυρης 2016 υπό την Προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Νταή.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα θα επαναληφθεί στις  30-08-2016 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο.

Πρώτες  προσφορές  για τα  χαλβαδοπωλεία ορίζονται  τα ποσά των  1.500,00 €,  επιπλέον 
ΦΠΑ 24%, (+10 € επιβάρυνση για δημοσίευση) μέχρι  7.000,00 €, επιπλέον ΦΠΑ 24%, (+10 € 
επιβάρυνση  για  δημοσίευση)  αναλόγως  των  θέσεων,  όπως  αυτές  ειδικότερα  εμφανίζονται  στο 
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σχέδιο της εμποροπανήγυρης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και τριακόσια 
πενήντα (350,00 €)  ευρώ επιπλέον ΦΠΑ 24%,για την κατασκευή  κάθε  περιπτέρου  και  για  τις 
ταβέρνες  ορίζονται  τα  ποσά  των  1.000,00  €,  επιπλέον  ΦΠΑ  24%,  (+10  €  επιβάρυνση  για 
δημοσίευση) μέχρι 2.370,00 €, επιπλέον ΦΠΑ 24%, (+10 € επιβάρυνση για δημοσίευση) αναλόγως 
των  θέσεων,  όπως  αυτές  ειδικότερα  εμφανίζονται  στο  σχέδιο  της  εμποροπανήγυρης  το  οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και τετρακόσια πενήντα (450,00 €) ευρώ επιπλέον 
ΦΠΑ 24%,για την κατασκευή κάθε περιπτέρου.

Επισημαίνεται  ότι  σε  περίπτωση  προσέλευσης  περισσοτέρων  ενδιαφερομένων  από  τον 
αριθμό των περιπτέρων που έχουν καθοριστεί για χαλβαδοποιεία, θα υπάρχει η δυνατότητα ένα ή 
περισσότερα περίπτερα να χωριστούν στην μέση ύστερα από έγκριση της Οργανωτικής Επιτροπής 
Εμποροπανήγυρης  2016  και  με  καταβολή  στην  περίπτωση  αυτή  του  μισού  αναλογούντος 
μισθώματος.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επταμελή (7) Οργανωτική 
Επιτροπή  Εμποροπανήγυρης  2016  που  είναι  αρμόδια  για  την  διενέργεια  της  δημοπρασίας  ως 
εγγύηση  γραμμάτιο  σύστασης  παρακαταθήκης  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  ή 
εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων για 
παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που να 
ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας ή Οργανισμού κοινής 
ωφέλειας,  που  αναγνωρίζονται  για  εγγυοδοσίες,  ποσών  ίσων  προς  το  ένα  δέκατο  (1/10)  των 
οριζομένων στη διακήρυξη αναλόγως των θέσεων, όπως αυτές ειδικότερα εμφανίζονται στο σχέδιο 
της εμποροπανήγυρης.

Αυτοί  που θα  λάβουν μέρος  στη δημοπρασία  θα πρέπει  να  προσκομίσουν  ενώπιον  της 
Επιτροπής δημοπρασιών για την εμποροπανήγυρη :

1. Άδεια  λειτουργίας  καταστήματος  ή  εργαστηρίου  παρασκευής  του  συγκεκριμένου 
προϊόντος.

2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.
3. Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο.
4. Απόδειξη Ταμειακής Μηχανής.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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