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ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 327/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση κανονισμού 
διοργάνωσης και λειτουργίας της εμποροπανήγυρης Λάρισας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4264/2014 και σύμφωνα με τη με αρ. 26/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 

Στη Λάρισα σήμερα 14η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 
μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. 
πρωτ. 42581/8-7-2016 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς 
του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010. 
 

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αντωνίου 
Νέστωρ, 3) Αράπκουλε Δέσποινα, 4) Βαγενά Αγγελική, 5) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 6) Γελαλή 
Πολυξένη, 7) Γεωργάκης Δημήτριος, 8) Δεληγιάννης Δημήτριος, 9) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 10) 
Ζαούτσος Γεώργιος, 11) Καλτσάς Νικόλαος, 12) Καραλαριώτου Ειρήνη, 13) Καφφές Θεόδωρος, 
14) Κρίκης Πέτρος, 15) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 16) Μαβίδης Δημήτριος, 17) Μαμάκος 
Αθανάσιος, 18) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 19) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 20) Νασιώκας Έκτορας, 
21) Νταής Παναγιώτης, 22) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 23) Σάπκας Παναγιώτης, 24) Σούλτης 
Γεώργιος, 25) Σουρλαντζής Απόστολος, 26) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάϊα, 27) Τσιαούσης 
Κωνσταντίνος, 28) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 29) Ψάρρα – Περίφανου Άννα. 
 

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) 
Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 4) Δαούλας Θωμάς, 5) Ζιαζιά – Σουφλιά 
Αικατερίνη, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 8) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 
9) Μπαμπαλής Δημήτριος, 10) Μπαράς Νικόλαος, 11) Ξηρομερίτης Μάριος, 12) Παζιάνας 
Γεώργιος, 13) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 14) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 15) 
Πράπας Αντώνιος, 16) Πράπας Κωνσταντίνος, 17) Σουλούκου Ασπασία, 18) Τερζούδης Χρήστος, 
19) Τζανακούλης Κων/νος και 20) Τσακίρης Μιχαήλ. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 

49 παρευρίσκονταν οι 29, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 
του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου 
αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του 
Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη. 
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Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Μαμάκος 
Αθανάσιος και Γεωργάκης Δημήτριος. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης 
σχετικά με το θέμα: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 327/2015 Α.Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση κανονισμού 
διοργάνωσης και λειτουργίας της εμποροπανήγυρης Λάρισας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4264/2014 και σύμφωνα με τη με αρ. 26/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, λόγω του 
κατεπείγοντος λήψης απόφασης και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τα άρθρα 65 και 73 του Ν. 3852/2010 
2. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 
3. Το Ν. 4264/2014 
4. Την αριθμ. 327/2015 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΝΛΕΩΛΞ-Ψ34). 
5. Τη με αριθμ. 38/2015 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
6. Την πρόταση του Αντιδημάρχου Οικονομικών, Τοπικής-Αγροτικής Οικονομίας  κ. 

Νταή Παναγιώτη, που έχει ως εξής: Το τέλος χρήσης των περιπτέρων που θα 
κατασκευαστούν έμπροσθεν της ΠΙΣΙΝΑΣ και πέριξ του ΗΔΙΣΤΟΝ, να ανέρχεται στο 
ποσό των 150€ και των περιπτέρων επί της οδού Δ. Παπαγεωργίου  στο ποσό των 100€. 

7. Τις τοποθετήσεις προτάσεις και διαφωνίες των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. 
Καραλαριώτου Ειρήνης, Νασιώκα Έκτορα, Διαμάντου Κωνσταντίνου, Κρίκη Πέτρου, 
Καφφέ Θεόδωρου και Σούλτη Γεώργιου. 

8. Τη γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 
Τάχος Δημήτριος και είκοσι δύο (22) Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν ΥΠΕΡ, οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραλαριώτου Ειρήνη, Καφφές Θεόδωρος και Κρίκης 
Πέτρος ψήφισαν ΚΑΤΑ, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νασιώκας Έκτορας ψήφισε 
ΠΑΡΩΝ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
 

Την τροποποίηση της υπ' αριθµ. 327/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τα 
άρθρα 4, 7 και 9 ως εξής: 
Άρθρο 4  
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ  

Τα περίπτερα της Εμποροπανήγυρης θα κατασκευαστούν στο χώρο της σκεπαστής αγοράς 
της Νεάπολης και στον χώρο πέριξ αυτής, όπως ειδικότερα φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας και θα διακρίνονται:  
1) σε περίπτερα, όπου θα αναπτυχθούν όλες οι εμπορικές χρήσεις,  
2) σε περίπτερα, όπου θα εγκατασταθούν έμποροι πάσης φύσεων βιβλίων, cd/dvd μέσων ή 
συσκευών, κινητής τηλεφωνίας και γενικά μέσων σύγχρονης τεχνολογίας και θα χαρακτηρίζεται ο 
συγκεκριμένος χώρος σαν «χθες – σήμερα – αύριο»,  
3) σε περίπτερα συλλόγων και φορέων και  
4) σε χώρους που θα δημοπρατηθούν για την εγκατάσταση και λειτουργία ταβερνών και 
χαλβαδοπωλείων.  

Επίσης θα υπάρχει χώρος για Λούνα Παρκ και χώρος εκδηλώσεων.  
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Ο εκτός της Εμποροπανήγυρης χώρος, ο οποίος βρίσκεται επί της νότιας πλευράς της, θα 
διατίθεται, σε μικροπωλητές και εμπόρους, οι οποίοι θα δομήσουν εκεί ένα παραδοσιακού τύπου 
παζάρι με τα δικά του χαρακτηριστικά. Στον ίδιο χώρο θα στεγάζονται με μικρό αντίτιμο και 
μικροπωλητές που εμπίπτουν σε κατηγορίες με κοινωνικά κριτήρια. Τα περίπτερα θα 
διατίθενται από την Οργανωτική Επιτροπή Εμποροπανήγυρης στους ενδιαφερόμενους 
ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση περισσοτέρων αιτήσεων από τις 
προβλεπόμενες θέσεις ή σε περίπτωση αίτησης για συγκεκριμένη θέση από περισσότερα του 
ενός άτομα τότε θα γίνεται κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων. Κάθε ενδιαφερόμενος 
μπορεί να αιτηθεί για αριθμό θέσεων που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% των διαθεσίμων.   
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Το τέλος χρήσης των περιπτέρων που θα κατασκευαστούν έμπροσθεν της ΠΙΣΙΝΑΣ 
και πέριξ του ΗΔΙΣΤΟΝ να ανέρχεται στο ποσό των 150€ και των περιπτέρων επί της οδού Δ. 
Παπαγεωργίου  στο ποσό των 100€. 

Θα κατασκευαστεί αψίδα κεντρικής εισόδου της Εμποροπανήγυρης, όπου θα τοποθετηθεί 
επιγραφή με την επωνυμία αυτής..  

Επίσης στην είσοδο θα υπάρχει χάρτης – οδηγός του χώρου της Εμποροπανήγυρης.  
Το κάθε περίπτερο της εμποροπανήγυρης τόσο εντός του χώρου της σκεπαστής αγοράς, όσο 

και στο χώρο πέριξ αυτής θα έχει διαστάσεις 3x3.  
Για τη διαμόρφωση του χώρου της εμποροπανήγυρης πέριξ της σκεπαστής αγοράς καθώς 

και για την κατασκευή των περιπτέρων εντός της σκεπαστής αγοράς θα προκηρυχθούν 
διαγωνισμοί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

Επίσης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, θα διενεργηθεί διαγωνισμός, για την 
ηλεκτρολογική εγκατάσταση της Εμποροπανήγυρης.  
Άρθρο 7 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ  

Τα περίπτερα της Εμποροπανήγυρης ανέρχονται σε οχτακόσια (800) περίπου συνολικά.  
Στο χώρο απέναντι από την Εμποροπανήγυρη, ο οποίος χρησιμοποιείται ως παρκινγκ, 

υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθούν μέχρι δέκα (10) καντίνες, με σειρά προτεραιότητας το 
χρόνο πρωτοκόλλησης της σχετικής αίτησης. Ο χώρος της κάθε καντίνας ( χώρος στάσης & χώρος 
ανάπτυξης συγκεκριμένου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας ) 
είναι αυστηρά καθορισμένος. Η Οργανωτική επιτροπή θα φροντίσει έτσι ώστε η επιλογή να γίνει 
με γνώμονα την ποικιλία στα προσφερόμενα είδη (ΜΟΝΟ καφέ, αναψυκτικά, γλυκά, είδη 
αρτοποιείου και είδη εστίασης και πρόχειρου φαγητού που δεν διατίθενται μέσα στο χώρο του 
παζαριού). και την αισθητική παρουσία της καντίνας.  

Σε χώρο στην Εμποροπανήγυρη και εκτός του χώρου όπου στεγάζονται περίπτερα θα 
υπάρχουν δώδεκα (12) θέσεις για μικροπωλητές προς πώληση ειδών, όπως καλαμπόκι, κάστανο, 
τυποποιημένο μαντολάτο & παστέλι, «μαλλί της γριάς» κ.λ.π.. Για τις θέσεις αυτές θα κατατίθενται 
αιτήσεις κάθε χρόνο. Οι θέσεις κατανέμονται με κλήρωση παρουσία όλων των αιτουμένων.   

Ο Δήμος αποβλέποντας στην προβολή τοπικών προϊόντων της περιοχής δύναται να διαθέσει 
σε συνεταιρισμούς, συλλόγους και γενικότερα σε διάφορους φορείς περίπτερα στον ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο ατελώς.  

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ορίζεται η 10η Σεπτεμβρίου.  
Στην περίπτωση, που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των περιπτέρων θα 
διεξαχθεί δημόσια κλήρωση από τις επιτροπές της Εμποροπανήγυρης σε ημερομηνία που θα 
καθορίσουν οι ίδιες. 
Άρθρο 9  
ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ 
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ  

Τα περίπτερα διατίθενται και κατακυρώνονται με την καταβολή του 50% του τέλους 
χρήσης έως την 15ην Αυγούστου εκάστου έτους στο Ταμείο του Δήμου (μέσω Τραπέζης) με 
προτεραιότητα παραχώρησης στους συμμετέχοντες κατά τον προηγούμενο χρόνο και το 
κατοχυρώνει εφόσον αποστείλει την αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
μέχρι τις 31 Ιουλίου εκάστου έτους. Το δικαίωμα αυτό το διατηρεί για μέχρι τρία (3) 
συνεχόμενα έτη από το έτος  ισχύος  του παρόντος κανονισμού. Πέραν της συνεχούς τριετίας 
μπορεί να αιτηθεί τη διατήρηση της θέσης και να εγκριθεί από την ΟΕ εφόσον δεν υπάρχει 
άλλος ενδιαφερόμενος. Οπότε στην περίπτωση αυτή γίνεται κλήρωση παρουσία των 
ενδιαφερομένων και για όποιον κληρωθεί σημαίνει ότι ξεκινά μία τριετία δικαιώματος.   
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Το υπόλοιπο 50% του τέλους χρήσης θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 15ην Σεπτεμβρίου 
εκάστου έτους και σε καμία περίπτωση μετά την έναρξη της Εμποροπανήγυρης.  

ΑΔΑ: 6ΨΖ8ΩΛΞ-4ΞΧ



Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μαζί με την δημόσια πρόσκληση για την διάθεση των 
περιπτέρων οφείλει να στέλνει ειδοποιήσεις στους συμμετέχοντες κατά τον προηγούμενο χρόνο, 
καθώς και αίτηση συμμετοχής η οποία θα συμπληρώνεται και θα επιστρέφεται μαζί με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι:  
1) απόδειξη ταμειακής μηχανής,  
2) βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ή σχετική άδεια άσκησης 
επαγγέλματος,  
3) δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Λαρισαίων (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.).  

Τα κενά περίπτερα θα διατίθενται από την Οργανωτική Επιτροπή Εμποροπανήγυρης στους 
ενδιαφερόμενους ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης.  

Περίπτερα που μένουν αδιάθετα μετά την έναρξη της Εμποροπανήγυρης, θα διατίθενται 
στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης και αφού καταβάλλουν το τέλος 
χρήσης επιμεριζόμενο με τις ημέρες συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη.  

Σε περίπτωση που προκύψει θέμα αλλαγής θέσης, αρμόδια να επιληφθεί του θέματος είναι 
η Οργανωτική Επιτροπή Εμποροπανήγυρης (Δημοτικών Συμβούλων).  
Σε εφαρμογή του άρθρου 8 του παραπάνω κανονισμού τα τέλη χρήσης των περιπτέρων και των 
χώρων της Εμποροπανήγυρης έτους 2016 και εφεξής προτείνεται να είναι τα ισχύοντα και κατά το 
έτος 2015 λόγω συνέχισης των εξαιρετικά δυσμενών οικονομικών συνθηκών και τα οποία έχουν ως 
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΛΗ 
ΧΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ-
-5% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΕΚΠΤΩΣΗ       

ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ 

1  Εμπορικά εκτός 
σκεπαστής 
μεσαία 

426,80 € 21,34 € 405,46 € 97,31 € 502,77 € 

2  Εμπορικά εντός 
σκεπαστής μεσαία 

522,80 € 26,14 € 496,66 € 119,20 € 615,86 € 

3  Εμπορικά εκτός 
σκεπαστής γωνίες 

617,80 € 30,89 € 586,91 € 140,86€ 727,77 € 

4  Εμπορικά εντός 
σκεπαστής γωνίες 

760,20 € 38,01 € 722,19 € 173,33 € 895,52 € 

5  Χώροι για καντίνες 
(απέναντι από την 
Εμποροπανήγυρη)  

522,80 € 26,14 € 496,66 € 119,20€ 615,86 € 

6 Χώροι για καροτσάκια 
(ποπ κορν, μαλλί γριάς, 
κλπ) 

284,55 14,23 € 270,32 € 64,88 € 335,20 € 

7 Περίπτερα σε συνέχεια 
των χώρων για ταβέρνες 

146,34 7,32 € 139,02 € 33,36 € 172,38 € 

 
Κατά τα λοιπά η υπ΄αριθμ. 327/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραμένει ως έχει. 
 
 Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 

 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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