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Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμός απόφασης
169/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 12ης/ 22-8-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 1ο:

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Δημοτικής
Κοινότητας Αγιάς.

Στην Αγιά σήμερα 22/8/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 μμ. στην αίθουσα
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 11873/17-8-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους
Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Αργύρης Νικόλαος
4. Βαλάρης Γεώργιος
5. Βόγιας Δημήτριος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Καψάλης Βασίλειος
10. Μαρούδας Ρίζος
11. Μαυρογιάννης Αντώνιος
12. Μπάτσικας Βασίλειος
13. Λέτσιος Βασίλειος
14. Ξαφάρας Χρήστος
15. Πατσάς Κυριάκος
16. Στάθης Νικόλαος
17. Συρακούλης Γεώργιος
18. Τσαγκάλης Αντώνιος
19. Τσιτσές Δημήτριος
Απόντες
20. Βατζιάς Αντίγονος
21. Καλαγιάς Γρηγόριος
22. Κουτσαντάς Βασίλειος
23. Μπελιάς Αντώνιος
24. Σιμούλης Θωμάς
25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
26. Σμυρλής Βασίλειος
27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Επίσης από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι:
Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης, καθώς επίσης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες Γώγος Γρηγόριος και
Παπακώστας Δημήτριος.
Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.

ΑΔΑ: Β4ΓΣΩ6Ι-7ΔΝ
Σελίδα 2 από 4
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα
για τρέχοντα θέματα και απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Χριστίνα
Γιαννουλέα, που εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του
Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Θέμα 1ο:

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Δημοτικής
Κοινότητας Αγιάς.

«Σύμφωνα με τον κανονισμό εμποροπανήγυρης και την υπαριθμ. 163/2012
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγιάς, διενεργήθηκε στις 21 Αυγούστου
2012 η δημόσια κλήρωση για τη διάθεση των θέσεων της ετήσιας εμποροπανήγυρης της
Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Εμποροπανήγυρης, η
οποία και συνέταξε το υπ’ αριθμ.πρωτ. 12014/21-8-2012 πρακτικό και το οποίο έχει
ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Διάθεσης με κλήρωση των θέσεων της ετήσιας εμποροπανήγυρης της δημοτικής
Κοινότητας Αγιάς, της 21ης Αυγούστου 2012, από ώρα 9:30 π.μ. έως και ώρα 11:30
π.μ. στο χώρο των συνεδριάσεων του δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς
(πολιτιστικό κέντρο «Χρυσαλίδα»), για την επιλογή των δικαιούχων και των
αντίστοιχων θέσεων της εμποροπανήγυρης που θα λάβει χώρα στη Δημοτική Κοινότητα
Αγιάς από 31-8-2012 έως και 6-9-2012.

1.
2.
3.
4.
5.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ
(Σύμφωνα με την 163/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς)
Γιαννουλέα Χριστίνα Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Αγιάς, Πρόεδρο της Επιτροπής,
Βατζιάς Αντίγονος, Δημοτικός Σύμβουλος
Σμυρλής Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος
Γώγος Γρηγόριος δημοτικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς
Δημηνίκος Αντώνιος δημοτικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς

Σήμερα την 21η Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
συνεδρίασε η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης προκειμένου να διενεργηθεί δημόσια
κλήρωση για την επιλογή των δικαιούχων και τη διάθεση των θέσεων της ετήσιας
εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς για το διάστημα από 31-8-2012
έως και 6-9-2012.
Δημιουργήθηκαν έξι (6) κληρωτίδες και συγκεκριμένα από μία κληρωτίδα για τις
θέσεις που αφορούν του πωλητές λουκουμάδων, χαλβάδων, ξηρών καρπών,
παραδοσιακών ειδών, συνεταιρισμούς-γυναικείους συλλόγους και θέσεις εμπορικού
τομέα.
Ακολούθησε έλεγχος από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης των απαιτούμενων
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους και καταμετρήθηκαν
συνολικά πέντε(5) αιτήσεις.
Μετά από τον σχετικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι έχουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και ως εκ τούτου δικαιούνται να συμμετάσχουν στην κλήρωση συνολικά
πέντε (5) ενδιαφερόμενοι.
Στη συνέχεια αρχικά διενεργήθηκε η κλήρωση ανάμεσα στους δημότες του Δήμου
Αγιάς και σύμφωνα με το αποτέλεσμα της κλήρωσης κληρώθηκαν οι κάτωθι με τις
αντίστοιχες θέσεις:
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1. Δημηρούλης Αντώνιος, για τη θέση Νο 9 για χαλβάδες.
Για τις εναπομείνασες θέσεις διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση ανάμεσα σ΄ όλους
τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους και σύμφωνα με το αποτέλεσμα της κλήρωσης
κληρώθηκαν οι κάτωθι με τις αντίστοιχες θέσεις:
1. Αναστασίου Αναστάσιος, για τη θέση Νο 9 για χαλβάδες.
2. Σαΐνης Νικόλαος, για τις θέσεις Νο 5 και 45 για χαλβάδες.
3. Γούναρης Χρυσοβαλάντης, για τη θέση Νο 15 για χαλβάδες.
4. Αμίλητος Ιωάννης, για τις θέσεις Νο 21, 25 και 26 για εμπορία παιχνιδιών.
Η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης, αφού υπέγραψε το πρακτικό, το ανακοίνωσε στους
συμμετέχοντες.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης εισηγείται προς το Δημοτικό
Συμβούλιο την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης».

˗
˗

˗

˗

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
την εισήγηση της Αντιδημάρχου κας Γιαννουλέα Χριστίνας,
την υπ’ αριθμ. 162/2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς, με θέμα:
«Έγκριση – ψήφιση Κανονισμού για την οργάνωση, λειτουργία και τον
καθορισμό των όρων για τη διάθεση των χώρων εκμίσθωσης της ετήσιας
εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς» - ΑΔΑ: Β4ΓΟΩ6Ι-2ΟΤ,
την υπ’ αριθμ. 163/2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς, με θέμα:
«Έγκριση εκμίσθωσης των χώρων διοργάνωσης της ετήσιας
εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς: α) με τη διαδικασία της
κλήρωσης και β) με τη διαδικασία της δημοπρασίας για τις θέσεις λούνα
παρκ και ψησταριών. Ορισμός μελών επιτροπής εμποροπανήγυρης» - ΑΔΑ:
Β4Γ7Ω6Ι-Κ01 και
το υπ’ αριθμ.πρωτ. 12014/21-8-2012 πρακτικό επιτροπής εμποροπανήγυρης

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το με αριθμό πρωτοκόλλου 12014/21-8-2012 πρακτικό της Επιτροπής
Εμποροπανήγυρης Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς, που έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Διάθεσης με κλήρωση των θέσεων της ετήσιας εμποροπανήγυρης της δημοτικής
Κοινότητας Αγιάς, της 21ης Αυγούστου 2012, από ώρα 9:30 π.μ. έως και ώρα 11:30
π.μ. στο χώρο των συνεδριάσεων του δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς
(πολιτιστικό κέντρο «Χρυσαλίδα»), για την επιλογή των δικαιούχων και των
αντίστοιχων θέσεων της εμποροπανήγυρης που θα λάβει χώρα στη Δημοτική
Κοινότητα Αγιάς από 31-8-2012 έως και 6-9-2012.

1.
2.
3.
4.
5.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ
(Σύμφωνα με την 163/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς)
Γιαννουλέα Χριστίνα Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Αγιάς, Πρόεδρο της Επιτροπής,
Βατζίας Αντίγονος, Δημοτικός Σύμβουλος
Σμυρλής Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος
Γώγος Γρηγόριος δημοτικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς
Δημηνίκος Αντώνιος δημοτικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς
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Σήμερα την 21η Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
συνεδρίασε η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης προκειμένου να διενεργηθεί δημόσια
κλήρωση για την επιλογή των δικαιούχων και τη διάθεση των θέσεων της ετήσιας
εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς για το διάστημα από 31-8-2012
έως και 6-9-2012.
Δημιουργήθηκαν έξι (6) κληρωτίδες και συγκεκριμένα από μία κληρωτίδα για τις
θέσεις που αφορούν του πωλητές λουκουμάδων, χαλβάδων, ξηρών καρπών,
παραδοσιακών ειδών, συνεταιρισμούς-γυναικείους συλλόγους και θέσεις εμπορικού
τομέα.
Ακολούθησε έλεγχος από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης των απαιτούμενων
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους και καταμετρήθηκαν
συνολικά πέντε(5) αιτήσεις.
Μετά από τον σχετικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι έχουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και ως εκ τούτου δικαιούνται να συμμετάσχουν στην κλήρωση
συνολικά πέντε (5) ενδιαφερόμενοι.
Στη συνέχεια αρχικά διενεργήθηκε η κλήρωση ανάμεσα στους δημότες του
Δήμου Αγιάς και σύμφωνα με το αποτέλεσμα της κλήρωσης κληρώθηκαν οι κάτωθι
με τις αντίστοιχες θέσεις:
1. Δημηρούλης Αντώνιος, για τη θέση Νο 9 για χαλβάδες.
Για τις εναπομείνασες θέσεις διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση ανάμεσα σ΄ όλους
τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους και σύμφωνα με το αποτέλεσμα της κλήρωσης
κληρώθηκαν οι κάτωθι με τις αντίστοιχες θέσεις:
1. Αναστασίου Αναστάσιος, για τη θέση Νο 9 για χαλβάδες.
2. Σαΐνης Νικόλαος, για τις θέσεις Νο 5 και 45 για χαλβάδες.
3. Γούναρης Χρυσοβαλάντης, για τη θέση Νο 15 για χαλβάδες.
4. Αμίλητος Ιωάννης, για τις θέσεις Νο 21, 25 και 26 για εμπορία παιχνιδιών.
Η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης, αφού υπέγραψε το πρακτικό, το ανακοίνωσε
στους συμμετέχοντες.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης εισηγείται προς το
Δημοτικό Συμβούλιο την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ
Η Πρόεδρος
1. Γιαννουλέα Χριστίνα

Τα Μέλη
2. Βατζιάς Αντίγονος
3. Σμυρλής Βασίλειος
4. Γώγος Γρηγόριος
5. Δημηνίκος Αντώνιος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 169/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

