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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μεσσήνη 31 – 07 – 2018
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 11902
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16ο / 24-07-2018
Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης
Αριθμός Απόφασης 258/2018
«Έγκριση
λειτουργία
Μεσσήνη»
Στο Δημοτικό κατάστημα

Περίληψη
κανονιστικής
απόφασης
για
ετήσιας
εμποροπανήγυρης

την
στη

σήμερα στις 24-07-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα

19:00, ήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεσσήνης, μετά την υπ’
αριθ. 1174/19-07-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε
καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/2010.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση με την παρουσία των
Συμβούλων:
1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΚΑΡΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
6. ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. ΜΥΣΤΡΙΩΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
8. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9. ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
11.ΤΡΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
12.ΤΣΕΡΠΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
13.ΧΟΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οι κατωτέρω
εκλήθησαν.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Δημοτικοί

Σύμβουλοι

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΛΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

14.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
15.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16.ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
17.ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
19.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20.ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ
21.ΧΡΙΣΤΙΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
22.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

δεν

προσήλθαν

αν

&

νόμιμα

8. ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
10.ΦΥΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11.ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στη
συνεδρίαση
καλέστηκαν
οι
Πρόεδροι/Πάρεδροι
Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Μεσσήνης.

όλων

των
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Επίσης, παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Τσώνης Γεώργιος
Έτσι με νόμιμη απαρτία εφόσον από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
είναι παρόντα

20, δηλαδή το μισό πλέον ένα του όλου αριθμού αυτών, το

Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση.
Ο Πρόεδρος για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Νικολόπουλο Αντώνιο, ο οποίος είπε:
Νικολόπουλος : Κύριοι συνάδελφοι Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου
Μεσσήνης κατά την 5η συνεδρίασή της στις 19-07-2018 και με την υπ’ αριθ.
9/2018 απόφασή της, ομόφωνα ενέκρινε το σχέδιο κανονιστικής απόφασης για
την λειτουργία ετήσιας εμποροπανήγυρης στην πόλη της Μεσσήνης.
Η αριθ. 9/20187 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της
οποίας ζητείται η έγκριση, έχει ως ακολούθως:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5ο/ 19-07-2018
Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μεσσήνης
Αριθμός Απόφασης 9/2018
Περίληψη
«Κανονισμός λειτουργίας ετήσιας
εμποροπανήγυρης Μεσσήνης »
Στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 19-07-2018 ημέρα Πέμπτη & ώρα 10:15
π.μ. ήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Μεσσήνης, μετά την
υπ’ αριθ. 10841/13-07-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το
άρθρο 75 του ν. 3852/2010.Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση
με την παρουσία του κ. Γεωργακόπουλου Κων/νου ως Προέδρου και των κάτωθι
Συμβούλων:

2
3

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος
Πρόεδρος
Αναγνωστόπουλος Δημήτριος
Καρύδης Χρήστος

4
5
6

Τσερπές Αναστάσιος
Βλαχοδημητρόπουλος Αναστάσιος
Γαλιάτσος Δημήτριος

1

Επιτευχθείσης
συνεδρίασης.

νομίμου

απαρτίας

ο

-

κ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Παναγοπούλου–Μπρακουμάτσου
Γεωργία
Αναστασόπουλος Ευστάθιος

Πρόεδρος

κήρυξε

την

έναρξη

της

Ο Πρόεδρος για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :
Γεωργακόπουλος : Κύριοι συνάδελφοι η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης
Μεσσήνης η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 113/2018 απόφαση Δημοτικού
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Συμβουλίου, στις 3-7-2018 ήλθε σε συνεδρίαση για την συζήτηση του θέματος
«Σχέδιο
λήψης
κανονιστικής
απόφασης
για
την
λειτουργία
ετήσιας
εμποροπανήγυρης Μεσσήνης» και σύμφωνα με το πρακτικό 1ο/3-7-2018
αποφάσισε τα κάτωθι:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο/3-7-2018
Συνεδριάσεως της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Μεσσήνης
Στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 3-7-2018 ημέρα Τρίτη & ώρα 14:30 μ.μ.
ήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης Μεσσήνης, η οποία
συγκροτήθηκε με την 113/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης,
κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Δ.Υ./29-6-2018 πρόσκλησης του Προέδρου της
Αντώνιου Νικολόπουλου.
Η Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση με την παρουσία των Μελών της :
Α/Α

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1

Νικολόπουλος Αντώνιος, Πρόεδρος

2

Ξενογιάννης Νικόλαος, τακτικό μέλος

3

Γρηγορόπουλος Γρηγόρης , τακτικό μέλος

4

Βλαχοδημητρόπουλος Αναστάσιος , τακτικό μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαλιάτσος Δημήτριος, τακτικό
μέλος

ΑΠΟΦΑΣΗ 1η
“Σχέδιο λήψης κανονιστικής απόφασης για την λειτουργία ετήσιας
εμποροπανήγυρης Μεσσήνης”
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αντώνιος Νικολόπουλος πρότεινε προς τα μέλη
της επιτροπής σχέδιο κανονιστικής απόφασης για την λειτουργία της
εμποροπανήγυρης Μεσσήνης έτους 2018.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης η Επιτροπή πρότεινε ομόφωνα το σχέδιο
κανονιστικής απόφασης το οποίο διαμορφώνεται ως εξής :
«Κανονιστική απόφαση για την λειτουργία ετήσιας εμποροπανήγυρης
στη Μεσσήνη»
Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 στην αρμοδιότητα των Δήμων
ανήκει ο καθορισμός των χώρων και των όρων λειτουργίας των
εμποροπανηγύρεων που διενεργούνται στην περιφέρειά τους.
Σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν. 3852/2010 το Συμβούλιο των Δημοτικών
Κοινοτήτων έχει αρμοδιότητα να προτείνει τους χώρους λειτουργίας των
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων μεταξύ αυτών και τους χώρους λειτουργίας
εμποροπανηγύρεων. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της Δημοτικής κοινότητας
λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην
επιτροπή ποιότητας ζωής προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το
Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων τοπικών κανονιστικών
αποφάσεων.
Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας ζωής
εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων.
Με την 113/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης συγκροτήθηκε
η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης Μεσσήνης για το έτος 2018, η οποία έχει ως
αρμοδιότητες
τον
προγραμματισμό
και
την
εύρυθμη
λειτουργία
της
εμποροπανήγυρης της Μεσσήνης 2018.
Κατόπιν αυτών και ύστερα από την 32/09-12-2016

απόφαση του
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Συμβουλίου της Δ.Κ. Μεσσήνης της Δ.Ε. Μεσσήνης, με την οποία προτείνει την
διεξαγωγή και χωροθέτηση εμποροπανήγυρης προτείνω την διαμόρφωση της
κάτωθι πρότασης προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο.
Με το άρθρο 38 του Ν. 4497/2017 προβλέπεται ότι :
1)Για τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών του παρόντος λαμβάνεται απόφαση
του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006
(Α' 114), η οποία κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια. Με την ίδια απόφαση
εγκρίνεται και ο κανονισμός λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο
εμπεριέχονται απαραιτήτως ο χώρος διενέργειας της αγοράς, η χρονική διάρκεια
της αγοράς, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των
πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε
άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.
Η διάρκεια λειτουργίας των θρησκευτικών και επετειακών εμποροπανηγύρεων και
των λοιπών οργανωμένων αγορών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5)
συναπτές ημέρες, με εξαίρεση τις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις που τελούνται
μία φορά το χρόνο και δύνανται να διαρκούν μέχρι επτά (7) ημέρες, τις
πασχαλινές αγορές που δύνανται να διαρκούν μέχρι δέκα (10) ημέρες και τις
χριστουγεννιάτικες αγορές που δύνανται να διαρκούν μέχρι είκοσι (20) συναπτές
ημέρες. Σε περίπτωση λειτουργίας εμποροπανηγύρεως σε χώρο που στο σύνολό
του ανήκει αποκλειστικά σε νομικό πρόσωπο της κατ' άρθρο 3 του Συντάγματος
Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, το νομικό πρόσωπο μπορεί, είτε να
αποφασίζει το ίδιο τη λειτουργία της αναλαμβάνοντας παράλληλα την οργάνωση
και διεξαγωγή αυτής, είτε να παραχωρεί το χώρο στον οικείο δήμο με σύμβαση
μίσθωσης. Αν η εμποροπανήγυρη οργανώνεται από το ίδιο νομικό πρόσωπο, αυτό
εκδίδει υποχρεωτικά Κανονισμό Λειτουργίας με τα στοιχεία που προβλέπονται στο
παρόν (όπως ιδιότητα συμμετεχόντων πωλητών, ποσόστωση και τρόπος απόδοσης
θέσεων κ.τ.λ.), τον οποίο κοινοποιεί υποχρεωτικά στον οικείο δήμο πριν την
έναρξη της εμποροπανηγύρεως.
Στις αγορές του παρόντος άρθρου συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα
νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών,
πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης
υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης
κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών.
Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήμο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης,
προκειμένου να συμμετέχει στις αγορές των δήμων όλης της χώρας και στην
αίτησή του επισυνάπτει:
α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,
β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια
φορολογική αρχή,
γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,
δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,
ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.
Ο δήμος που εκδίδει την ανωτέρω βεβαίωση είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση
του Πληροφοριακού Συστήματος.
Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να
ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές.
4. Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές του παρόντος άρθρου απαιτείται
έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου δήμου,
σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών
είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας των υπαίθριων αγορών που αφορά η
πρόσκληση. Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση ως εξής:
α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά
παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο,
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β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε
κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης
άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,
γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης
από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος
από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των
κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας. Κάτοχοι αδειών
για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο
θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του
παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α'. Οι φορείς λειτουργίας
μπορεί να καθορίζουν υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που προορίζονται
αποκλειστικά για αδειούχους του άρθρου 45. Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς
Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 45 δίδεται μία θέση ανά τέσσερα (4) μέλη, τα οποία
διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο
3 του άρθρου 45.
5. Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο,
σύμφωνα με την παράγραφο 4, υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου
αίτηση, επιδεικνύοντας:
α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση της παραγράφου 3,
κατά περίπτωση και
β) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων. Σε περίπτωση που ο
αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά
κατηγορία, διενεργείται κλήρωση.
6. Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος
συμμετεχόντων για την κάθε υπαίθρια αγορά, ο οποίος αναρτάται στο οικείο
δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα
τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση
κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα
ελεγκτικά όργανα του παρόντος. Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής
διενεργείται κλήρωση, εκτός εάν στον Κανονισμό Λειτουργίας προβλέπεται
μοριοδότηση με κριτήρια ανάλογα του συστήματος απόδοσης θέσης για τις λαϊκές
αγορές. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από
αίτηση των ενδιαφερομένων στο φορέα λειτουργίας.
7. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με άδεια
συμμετοχής στις υπαίθριες αγορές του παρόντος των ειδών τους κατά τις ημέρες
και τις ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά,
σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
Με την 113/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε η
επιτροπή εμποροπανήγυρης Μεσσήνης έτους 2018.
Καθήκον της επιτροπής θα είναι η παρακολούθηση και εν γένει η όλη
διαχείριση της πανηγύρεως.
Η επιτροπή θα δικαιούται να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα,
κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της, να εισηγείται προτάσεις στον
Αντιδήμαρχο, να αξιολογεί τις εισερχόμενες αιτήσεις, να εισηγείται την
παραχώρηση ή μη θέσεων στους αιτούντες, να επιλαμβάνεται οποιουδήποτε
θέματος προκύψει στη διάρκεια του πανηγυριού και δεν προβλέπεται από απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, να διενεργεί τακτικούς ελέγχους στο χώρο ανάπτυξης
του πανηγυριού για τη διαπίστωση της καλής και ομαλής λειτουργίας του, να
συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα θέματα που προκύπτουν από την
εμποροπανήγυρη και να συντάξει τον απολογισμό της.
Προτείνεται η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης να έχει συμπληρωματικά
την αρμοδιότητα για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων κληρώσεων
για τη χορήγηση των αδειών και την τοποθέτηση των πωλητών στους
χώρους ανάπτυξης της εμποροπανήγυρης, για τις θέσεις που θα
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παραχωρηθούν κατόπιν κληρώσεων. Οι ανωτέρω αποφάσεις της
Επιτροπής θα διαβιβάζονται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο
Το έργο της Επιτροπής να υποστηρίζεται, όποτε ζητηθεί και παραστεί
ανάγκη από φορτηγό και εργάτες για την απομάκρυνση των παράνομων
καταληψιών.
Β. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της πανηγύρεως είναι η 21/9/2018 και
η ημερομηνία λήξης η 27/9/2018.
Γ. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ
Σύμφωνα με την 32/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Μεσσήνης η χωροθέτηση του πανηγυριού προτείνεται ως εξής:
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ : Η οδός Κ. Κρόμπα από τα σκαλιά της εκκλησίας των
Τριών Ιεραρχών μέχρι την συμβολή της με την οδό Μ. Χρυσοστόμου, η οδός Μ.
Χρισοστόμου και η οδός Ζ. Πηγής από τη συμβολή της με την οδό Μ.
Χρυσοστόμου μέχρι την είσοδο της εκκλησίας.
ΧΩΡΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ : Η διάνοικτη οδός που
συνδέει την οδό Μουλαβασίλη με την οδό Καπετάν Κρόμπα.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ : Στο οικόπεδο του Δήμου το οποίο συνορεύει
νότια με τον χώρο της εκκλησίας, βόρεια με την οδό Γ. Παπανδρέου, ανατολικά με
την περιφερειακή οδό και δυτικά με την οδό εισόδου στην εκκλησία. Το
εναπομείναν τμήμα οικοπέδου Δήμου το οποίο έχει ασφαλτοστρωθεί από την οδό
που συνδέει το βόρειο μέρος του μετοχιού.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ : Στα τμήματα των Μπεζεστενίων και στον
αδιαμόρφωτο χώρο .
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ : Στο χώρο της Κεντρικής Πλατείας Μεσσήνης
προτείνεται η διενέργεια εκθέσεως – παζαριού βιβλίου και η τοποθέτηση από τους
συλλόγους της πόλης (εθελοντές, τρίτεκνοι κλπ) ενημερωτικών περιπτέρων.
Στο σημείο αυτό θέλουμε να επισημάνουμε ότι η υπηρεσία αρνείται την
παραχώρηση θέσεων στη κεντρική πλατεία, καθώς στη σύμβαση ανακατασκευής
της είχε προβλεφθεί ως όρος η μη ύπαρξη εσόδων από τη χρήση της.
Όμως παρά την άρνησή μας το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεσσήνης, το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και η επιτροπή πανηγυριού επί σειρά ετών,
για την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών της πόλης και επιθυμώντας αφ΄ ενός
μεν την εξυπηρέτηση των χιλιάδων επισκεπτών που θα έρθουν στη πόλη μας τη
συγκεκριμένη χρονική περίοδο και αφ’ ετέρου δε τη σωστή κατανομή και
εμφάνιση της πλατείας μας και τη προσπάθεια των παρόδιων της πλατείας
καταστηματαρχών για τόνωση των οικονομικών τους είχαν προτείνει τα πιο κάτω :
1. Ο χώρος έμπροσθεν του πάρκου Ηρώων και του σιντριβανιού να
παραχωρείτε μόνο για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε εκμεταλλευτές
αναλόγων καταστημάτων. Η κατάληψη να επιτραπεί μόνο στο όριο των
τεσσάρων (4) επιπλέον μέτρων σε πλάτος από τη σημερινή κατάσταση.
Ήτοι 4,00 χ μέτρα μήκους σημερινά.
2. Ακόμα ο χώρος στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης δεξιά και αριστερά της
εισόδου του πάρκου να παραχωρηθεί για την πώληση βιβλίων , ειδών
οικοτεχνίας - χειροτεχνίας,
3. Τόσο κατά τα έτη 2015 , 2016 όσο και κατά το 2017 , μετά από αιτήματα
επαγγελματιών της πόλης της Μεσσήνης, που δραστηριοποιούνται στην
εμπορία αγροτικών μηχανημάτων και οι οποίοι ζήτησαν επί σειρά ετών
χώρο επί της κεντρικής πλατείας Μεσσήνης για την προβολή αγροτικών
μηχανημάτων θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα παραχώρησης χώρου
επί της κεντρικής πλατείας για τον σκοπό αυτό
Απαγορεύεται ρητά η ανάπτυξη της εμποροπανήγυρης σε χώρους οι οποίοι
δεν περιγράφονται ανωτέρω.
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Δ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
Τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται είναι : προϊόντα ελαφριάς βιοτεχνίας (είδη
υπόδησης, ένδυσης, είδη υαλοπωλείου, λευκά είδη, μικροεργαλεία, παιχνίδια
κλπ.), βιβλία, είδη οικιακής χειροτεχνίας (εκτός από φαγώσιμα) χαλιά, τάπητες,
κλπ, παραδοσιακά είδη όπως ψημένο καλαμπόκι και κάστανα. Επίσης επιτρέπεται
και η πώληση προϊόντων που προέρχονται από κινητή καντίνα ή επιχειρήσεις
εστίασης στους χώρους που ειδικά θα παραχωρηθούν από το Δήμο για τον σκοπό
αυτό και τηρουμένων των απαιτήσεων της υγειονομικής νομοθεσίας .
Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Δικαίωμα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη έχουν, φυσικά πρόσωπα :
1. Κάτοχοι, εν ισχύ αδειών υπαιθρίου εμπορίου (λαϊκών αγορών,
πλανοδίου εμπορίου, στάσιμου εμπορίου, κυριακάτικων αγορών)
2. Κάτοχοι, εν ισχύ βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου
ετήσιας διάρκειας
Στην αίτηση που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι υποχρεωτικά θα πρέπει να
δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους του κανονισμού
λειτουργίας του πανηγυριού.
Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομιστούν από τους
ενδιαφερόμενους είναι :
1. Άδεια υπαιθρίου εμπορίου σε ισχύ ή ετήσια βεβαίωση
δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου ανά περίπτωση.
2. Πιστοποιητικό υγείας, για την πώληση ειδών που εμπίπτουν στην
υγειονομική νομοθεσία
Για τη χορήγηση έγκρισης συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, οι
ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο
Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά να κατατίθενται στην υπηρεσία
με κάθε πρόσφορο μέσω, έστω και με fax. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά
εξετάζονται από την επιτροπή πανηγυριού η οποία και αποφασίζει για το
ποιοι από τους ενδιαφερομένους πληρούν τα κριτήρια για την χορήγηση της
σχετικής άδειας συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη. Στην απόφασή της αυτή η
επιτροπή λαμβάνει υπόψη και την συμπεριφορά των ενδιαφερομένων προς της
υπηρεσίες του Δήμου και την εν γένει ομαλή λειτουργία της εμποροπανήγυρης
κατά τα προηγούμενα έτη.
Στην αίτηση που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι υποχρεωτικά θα πρέπει να
δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους του κανονισμού
λειτουργίας του πανηγυριού.
Υποχρεωτικά επί των αιτήσεων συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη
θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του συμμετάσχοντα.
Αιτήσεις που θα υποβληθούν χωρίς βεβαίωση γνησίου υπογραφής δεν θα
γίνονται δεκτές.
Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση στην υπηρεσία του
Δήμου της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη
χορήγηση της άδειας συμμετοχής στην ετήσια εμποροπανήγυρη
προτείνουμε να είναι η 23/8/2018 και ημέρα συνεδρίασης της επιτροπής
για τη διενέργεια των κληρώσεων η 27/8/2018. Εάν παραμείνουν κενές
θέσεις η νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων προτείνετε να
είναι η 12/9/2018 και ημέρα συνεδρίασης της επιτροπής για τη διενέργεια
των κληρώσεων η 14/9/2018. Η καταληκτική προθεσμία εξόφλησης των
τελών χρήσης των ανωτέρω θέσεων προτείνετε να είναι έως 31/8/2018
και 17/9/2018, αντίστοιχα.
Η μη τήρηση των ως άνω ημερομηνιών θα έχει ως συνέπεια την
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θεώρηση της θέσεως από την υπηρεσία ως κενής και της κατάληψής της
από τον μικροπωλητή , ως αυθαίρετης.
Στ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ
Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους για την
συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη, θα εξετάζονται από την επιτροπή
εμποροπανήγυρης, η οποία είναι αρμόδια να εξετάσει εάν πληρούνται οι νόμιμες
προϋποθέσεις συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη. Οι ανωτέρω
άδειες θα
χορηγούνται στους ενδιαφερομένους κατόπιν κλήρωσης. Αν ο αριθμός των
αιτήσεων συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις
συμμετοχής είναι μικρότερος του αριθμού των προς χορήγηση αδειών θα γίνονται
δεκτές όλες οι αιτήσεις. Η τοποθέτηση των πωλητών στους χώρους ανάπτυξης της
εμποροπανήγυρης θα πραγματοποιείται κατόπιν κλήρωσης. Αρμόδιο όργανο για
την πραγματοποίηση των κληρώσεων είναι η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης, ώστε
να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων για τη
χορήγηση των αδειών, λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων που υπάρχουν
μεταξύ της υποβολής των αιτήσεων και της πραγματοποίησης της
εμποροπανήγυρης. Οι κληρώσεις θα πραγματοποιούνται σε δημόσια συνεδρίαση
της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης
θα διαβιβάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και για τη χορήγηση της
άδειας συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη. Για την συμμετοχή στην κλήρωση
εκτός της υποβολής της σχετικής αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών
απαιτείται η παρουσία του αιτούντος ή η προσκόμιση στην Επιτροπή
Εμποροπανήγυρης έγγραφης εξουσιοδότησης για τον συγκεκριμένο σκοπό.
ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι έμποροι μικροπωλητές, όταν κληρωθούν για θέση δεν έχουν δικαίωμα
συμμετοχής σε κλήρωση για επιπλέον θέση. Ο ανωτέρω περιορισμός ισχύει για όλη
την έκταση της πανηγύρεως.
Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Οι έμποροι και μικροπωλητές που συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη
οφείλουν :
1. Να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους ή άλλο νόμιμο έγγραφο απόδειξης
της ταυτότητάς τους (ενδεικτικά αναφέρονται : άδεια οδήγησης, διαβατήριο
κλπ) και την άδεια συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, τα οποία είναι
υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο αρμόδιου οργάνου.
2. Να αναρτήσουν σε ιδιαίτερο πλαίσιο και σε εμφανές σημείο του χώρου που
καταλαμβάνουν την χορηγηθείσα άδεια συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη.
3. Να περιορίζονται στη θέση που δικαιούνται χωρίς να δημιουργούν
πρόβλημα στους περιοίκους και στους ελεύθερους χώρους κίνησης
(διαδρόμους) για διευκόλυνσή τους και εξυπηρέτηση των καταναλωτών και
να έχουν ευπρεπή εμφάνιση στους πάγκους έκθεσης των προϊόντων τους.
4. Να μην παρακωλύουν το έργο των αρμοδίων οργάνων ελέγχου, να
πειθαρχούν στις συστάσεις και αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και να μη
διαταράσσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης
με θορύβους, διαπληκτισμούς και ύβρεις.
5. Μετά το πέρας της εμποροπανήγυρης να φροντίζουν για την καθαριότητα
του χώρου, την τοποθέτηση των σκουπιδιών του σε σάκους και την
απομάκρυνση των κατάλοιπων των προϊόντων τους.
6. Να τηρούν τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα και ισχύουσες
Υγειονομικές και Αστυκτηνιατρικές διατάξεις, όσον αφορά την πώληση των
επιτρεπόμενων ειδών τροφίμων. Δεν επιτρέπεται από οποιονδήποτε πωλητή
η έκθεση προς πώληση ή η πώληση
προϊόντων που μπορεί να
προκαλέσουν βλάβη στην υγεία του καταναλωτή.
Η. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Απαγορεύεται αυστηρά η συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη χωρίς άδεια
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συμμετοχής, η οποία θα έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου
ή έστω του διπλοτύπου είσπραξης του τέλους χρήσης της θέσης. Στους
παραβάτες θα επιβάλετε πρόστιμο το ύψος του οποίου ανέρχεται στο ποσό
των € 500,00 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα ΙΓ του Ν.
4497/2017. Οι παραβάτες θα απομακρύνονται από τους χώρους της
εμποροπανήγυρης και θα γίνεται κατάσχεση των εμπορευμάτων από τα
αρμόδια όργανα.
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1. Τα στέγαστρα ηλιοπροστασίας θα κατασκευαστούν με ευθύνη του Δήμου
στους χώρους ανάπτυξης της εμποροπανήγυρης και συγκεκριμένα στους
χώρους των Μπεζεστενίων, στο χώρο του χωμάτινου ιδιοκτησίας της Ιεράς
Μονής Βουλκάνου και στο χώρο του Οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου
Μεσσήνης.
2. Απαγορεύεται αυστηρά η κατασκευή στεγάστρων ηλιοπροστασίας στους
λοιπούς χώρους ανάπτυξης της εμποροπανήγυρης και συγκεκριμένα : στην
πλατεία του ναού των Τριών Ιεραρχών και επί των οδών Κ. Κρόμπα,
Μητροπολίτη Χρυσοστόμου και Ζωοδόχου Πηγής. Στους χώρους αυτούς οι
συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν χρήση ομπρελών ή κινητών τεντών
ενσωματωμένων στους πάγκους διάθεσης των προϊόντων τους. Μη τήρηση
των ανωτέρω θα έχει ως συνέπεια την αποβολή του πωλητή από τους
χώρους ανάπτυξης της εμποροπανήγυρης και την επιβολή προστίμων για
παράβαση της πολεοδομικής νομοθεσίας.
3. Στο χώρο του οικοπέδου του Δήμου να τοποθετηθούν τέσσερις (4) χημικές
τουαλέτες, στο χώρο παραπλεύρως της περίφραξης του οικοπέδου
ιδιοκτησίας της ιεράς μονής, δύο ντουζιέρες, νερό και ρεύμα για τη
διευκόλυνση των εμπόρων σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο. Ο
καθαρισμός των χημικών τουαλετών να γίνεται κάθε μέρα κατά τη διάρκεια
του πανηγυριού, δύο φορές την ημέρα.
4. Να υπάρξει πρόβλεψη από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου για την
αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στους χώρους της πανηγύρεως.
5. Να υπάρξει συνεχής παρουσία των υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας
στους χώρους της πανηγύρεως για την εξασφάλιση της τήρησης του
παρόντος κανονισμού και την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων προς
τυχόν παραβάτες.
6. Να υπάρξει συνεχής αστυνομική υποστήριξη της υπηρεσίας του Δήμου από
το Α.Τ. Μεσσήνης.
7. Επιτρέπεται η τοποθέτηση δύο (2) καντινών μόνο στο χώρο του οικοπέδου
και πουθενά αλλού στους χώρους ανάπτυξης της πανηγύρεως (οι χώροι
τοποθέτησης καντινών εμφανίζονται στο εγκεκριμένο τοπογραφικό
σχεδιάγραμμα) και ένας (1) χώρος για την λειτουργία επιχείρησης εστίασης
στους χώρους των Μπεζεστενίων. Να υπάρξει έγγραφη ενημέρωση στην
υπηρεσία του Δήμου για τις προσόψεις των ήδη λειτουργούντων
καταστημάτων στην οδό Κ. Κρόμπα από τους ιδιοκτήτες των. Προτείνεται η
έγγραφη δήλωση από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων για τους χώρους
που δεν επιθυμούν να γίνει παραχώρηση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η
παραχώρηση του δηλωθέντος χώρου ως αδιάθετου σε τρίτο πρόσωπο, να
επιβάλλονται οι από το νόμο κυρώσεις τόσο στον συμμετέχοντα
μικροπωλητή, στο δε ιδιοκτήτη αφαίρεση κάθε προνομίου στο μέλλον.
Oι συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη και έχουν μισθώσει οικήματα επί των
οδών Κ. Κρόμπα, Μ. Χρυσοστόμου και Ζωοδόχου Πηγής και ενδιαφέρονται να
προβούν στην εκμίσθωση των έμπροσθεν των ακινήτων αυτών κοινοχρήστων
χώρων, για να τους παραχωρηθούν οι θέσεις αυτές θα πρέπει να προσκομίσουν το
αναρτημένο για τον σκοπό αυτό στο TAXISNET μισθωτήριο. Άλλως, οι θέσεις θα
παραχωρούνται κατόπιν κλήρωσης από την Επιτροπή Εμποροαπανήγυρης.
8. Οι ανωτέρω κυρώσεις τόσο στον μικροπωλητή όσο και στον ιδιοκτήτη να
είναι άμεσες με απόφαση Αντιδημάρχου, χωρίς να απαιτείται έγκριση άλλου
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οργάνου.
9. Προτείνεται να καταγραφούν οι χώροι, να χωροθετηθούν και να χωριστούν
ανά τμήματα πώλησης εμπορευμάτων, ώστε να υπάρχει οργάνωση του
χώρου, καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας ενός χάρτη για την
καθοδήγηση των επισκεπτών.
10. Να γίνουν γνωστά με κάθε πρόσφορο τρόπο, καθώς και με ανάρτηση στο
διαδίκτυο η χωροθέτηση, οι ημερομηνίες παραχώρησης των θέσεων, καθώς
και οι ενέργειες που θα πρέπει να κάνει ο κάθε ενδιαφερόμενος, ώστε να
υπάρξει διαφάνεια των διαδικασιών και να επιτευχθεί η προσέλκυση νέων
εμπόρων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικολόπουλος Αντώνιος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ξενόγιαννης Νικόλαος
Γρηγορόπουλος Γρηγόριος
Βλαχοδημητρόπουλος Αναστάσιος

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να
αποφασίσουν σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 73 παρ. Α. Ν.
3852/2010 καθώς επίσης και το άρθρο 38 του Ν. 4497/2017
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Εγκρίνει το σχέδιο κανονιστικής απόφασης για τη λειτουργία ετήσιας
εμποροπανήγυρης στη Μεσσήνη για το έτος 2018, όπως λεπτομερώς στην
εισήγηση αναφέρεται, λαμβάνοντας υπόψη και το υπ’ αριθ. 1/2018 πρακτικό της
επιτροπής εμποροπανήγυρης Μεσσήνης.
Β. Εισηγείται σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/7-7-2010 την αποστολή της
στο δημοτικό συμβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης.
Η Απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 9/2018
Έτσι συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
Γεωργακόπουλος Κων/νος

Τα Μέλη
1.Αναγνωστόπουλος Δημήτριος
2. Καρύδης Χρήστος
3. Τσερπές Αναστάσιος
4. Βλαχοδημητρόπουλος Αναστάσιος
5. Γαλιάτσος Δημήτριος

Στη συνέχεια ο εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Νικολόπουλος Αντώνιος , ανέφερε στο
Σώμα τα εξής:
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεσσήνης κατά την 20η συνεδρίασή της
στις 19-07-2018 και με την υπ’ αριθ. 160/2018 απόφασή της, ομόφωνα ενέκρινε
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τον προσδιορισμός τιμών για την λειτουργία ετήσιας εμποροπανήγυρης στην πόλη
της Μεσσήνη.
Η αριθ. 160/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, της οποίας ζητείται
η έγκριση, έχει ως ακολούθως:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20ο/19-07-2018
Συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεσσήνης
Αριθμός Απόφασης: 160/2018
ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικού επιτροπής εμποροπανήγυρης Μεσσήνης.»
Στη Μεσσήνη σήμερα, στις 19-07-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μεσσήνης, κατόπιν του υπ’ αριθ. 1040/13-07-2018
εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που
επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.
3852/2010, με την κάτωθι σύνθεση του σώματος (Παρόντες- Απόντες):
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1
2
3
4
5
6

Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος
Γεωργία Παναγοπούλου-Μπρακουμάτσου
Νικόλαος Ξενογιάννης
Χρήστος Καρύδης
Αναστάσιος Τσερπές
Αντώνιος Νικολόπουλος

1
2
3

ΑΠΟΝΤΕΣ
Στάθης Αναστασόπουλος
Γεώργιος Αθανασόπουλος
Αναστάσιος Παπαγεωργίου

Επιτευχθείσης νομίμου απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε
τον λόγο στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Νικολόπουλο Αντώνιο ο οποίος είπε :
Νικολόπουλος: Κύριοι συνάδελφοι
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο/3-7-2018
Συνεδριάσεως της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Μεσσήνης
Στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 3-7-2018 ημέρα Τρίτη & ώρα 14:30 μ.μ.
ήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης Μεσσήνης, η οποία
συγκροτήθηκε με την 113/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης,
κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Δ.Υ./29-6-2018 πρόσκλησης του Προέδρου της
Αντώνιου Νικολόπουλου.
Η Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση με την παρουσία των Μελών της :
Α/Α
1

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Νικολόπουλος Αντώνιος, Πρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαλιάτσος Δημήτριος, τακτικό
μέλος
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2

Ξενογιάννης Νικόλαος, τακτικό μέλος

3

Γρηγορόπουλος Γρηγόρης , τακτικό μέλος

4

Βλαχοδημητρόπουλος Αναστάσιος , τακτικό μέλος
ΑΠΟΦΑΣΗ 2η
«Προσδιορισμός τιμών για την λειτουργία ετήσιας εμποροπανήγυρης
στη Μεσσήνη»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αντώνιος Νικολόπουλος πρότεινε προς τα μέλη της
επιτροπής σχέδιο απόφασης για τον προσδιορισμό τιμών των θέσεων στην ετήσια
εμποροπανήγυρη Μεσσήνης έτους 2018 ως έχει κάτωθι :
Προτείνουμε να ισχύσουν για το έτος 2018 οι κάτωθι τιμές και συγκεκριμένα :
ΧΩΡΟΣ

ΤΙΜΕΣ 2018

Παραδοσιακός χώρος (οδοί Κ. Κρόμπα, Μ. 52,00 € ανά m2
Χρυσοστόμου και Ζωοδόχου Πηγής)
Οικόπεδο Δήμου Ασφαλτοστρωμένο

80,00 € ανά m

Ζώνη Δήμου χωμάτινο

50,00 € ανά m

Χώρου μπροστά
Ιεραρχών

από

εκκλησία

Τριών 120,00 € ανά m

Χώρος Μπεζεστενίων (εντός-εκτός)

80,00 € ανά m

Χώρος Μπεζεστενίων για την ανάπτυξη 252,00 € ανά m
επιχείρησης Μαζικής Εστίασης
Χωμάτινο Ιεράς Μονής

70,00 € ανά m

Χώρου πλατείας (για πώληση βιβλίων)

8,00 € ανά m

Χώρου πλατείας (για μικροπωλητές - είδη 8,00 € ανά m, με ελάχιστη χρέωση
οικιακής χειροτεχνίας) ενημερωτικά stand 50,00 €.
εταιρειών
Χώρου
πλατείας
τραπεζοκαθισμάτων

(για

ανάπτυξη 11,00 € ανά m2

Χώρου πλατείας (για προβολή – έκθεση 100,00€ ανά θέση έκθεσης (15τ.μ.)
αγροτικών μηχανημάτων)

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω τιμές αφορούν χρέωση :
α) ανά τετραγωνικό μέτρο στον παραδοσιακό χώρο, και τον χώρο πλατείας (για
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων)
β) χρέωση ανά τρέχον μέτρο στους λοιπούς χώρους.
Οι τιμές αυτές θα επιβαρύνονται πλέον Φ.Π.Α. (24%)
Ειδικά
για
τους
χώρους
που
θα
κατασκευαστούν
στέγαστρα
ηλιοπροστασίας, δηλ. στους χώρους του οικοπέδου του Δήμου, και στους χώρους
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της Ιεράς Μονής Βουλκάνου οι συμμετέχοντες θα επιβαρυνθούν με τη δαπάνη
κατασκευής των στεγάστρων, σύμφωνα με την μελέτη της τεχνικής υπηρεσία του
Δήμου.
Σύμφωνα με το 16/2018 έγγραφο της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως
Θεοτόκου Βουλκάνου και 142/2018 έγγραφο του Προέδρου του Εκκλησιαστικού
Συμβουλίου του Ενοριακού Ιερού Ναού Τριών Ιεραρχών Μεσσήνης, τα ποσοστά
απόδοσης προς την Ιερά Μονή Βουλκάνου και τον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών, των
εσόδων της αξίας των θέσεων που βρίσκονται στους χώρους ιδιοκτησίας τους να
είναι όπως το προηγούμενο έτος και συγκεκριμένα :
Μπεζεστένια (εντός-εκτός) = 60% των εσόδων της αξίας των θέσεων
Χωμάτινο Μονής
= 100% των εσόδων της αξίας των θέσεων
Πλατεία Τριών Ιεραρχών = 90% των εσόδων της αξίας των θέσεων

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης η Επιτροπή πρότεινε κατά πλειοψηφία
(μειοψήφησε ο Δ.Σ. Βλαχοδημητρόπουλος Αναστάσιος προτείνοντας η
τιμή του χώρου εστίασης εντός των Μπεζεστενίων να διαμορφωθεί σας
80,00 € ανά τρέχον μέτρο) το σχέδιο απόφασης για τον προσδιορισμό
τιμών για την λειτουργία ετήσιας εμποροπανήγυρης στη Μεσσήνη, το
οποίο διαμορφώνεται ως εξής :
Προτείνουμε να ισχύσουν για το έτος 2018 οι κάτωθι τιμές και συγκεκριμένα :
ΧΩΡΟΣ

ΤΙΜΕΣ 2018

Παραδοσιακός χώρος (οδοί Κ. Κρόμπα, Μ. 52,00 € ανά m2
Χρυσοστόμου και Ζωοδόχου Πηγής)
Οικόπεδο Δήμου Ασφαλτοστρωμένο

80,00 € ανά m

Ζώνη Δήμου χωμάτινο

50,00 € ανά m

Χώρου μπροστά
Ιεραρχών

από

εκκλησία

Τριών 120,00 € ανά m

Χώρος Μπεζεστενίων (εντός-εκτός)

80,00 € ανά m

Χώρος Μπεζεστενίων για την ανάπτυξη 187,66 € ανά m
επιχείρησης Μαζικής Εστίασης
Χωμάτινο Ιεράς Μονής

70,00 € ανά m

Χώρου πλατείας (για πώληση βιβλίων)

8,00 € ανά m

Χώρου πλατείας (για μικροπωλητές - είδη 8,00 € ανά m, με ελάχιστη χρέωση
οικιακής χειροτεχνίας) ενημερωτικά stand 50,00 €.
εταιρειών
Χώρου
πλατείας
τραπεζοκαθισμάτων

(για

ανάπτυξη 11,00 € ανά m2

Χώρου πλατείας (για προβολή – έκθεση 100,00€ ανά θέση έκθεσης (15τ.μ.)
αγροτικών μηχανημάτων)

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω τιμές αφορούν χρέωση :
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α) ανά τετραγωνικό μέτρο στον παραδοσιακό χώρο, και τον χώρο πλατείας (για
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων)
β) χρέωση ανά τρέχον μέτρο στους λοιπούς χώρους.
Οι τιμές αυτές θα επιβαρύνονται πλέον Φ.Π.Α. (24%)
Ειδικά
για
τους
χώρους
που
θα
κατασκευαστούν
στέγαστρα
ηλιοπροστασίας, δηλ. στους χώρους του οικοπέδου του Δήμου, και στους χώρους
της Ιεράς Μονής Βουλκάνου οι συμμετέχοντες θα επιβαρυνθούν με τη δαπάνη
κατασκευής των στεγάστρων, σύμφωνα με την μελέτη της τεχνικής υπηρεσία του
Δήμου.
Σύμφωνα με το 16/2018 έγγραφο της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου
Βουλκάνου και 142/2018 έγγραφο του Προέδρου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
του Ενοριακού Ιερού Ναού Τριών Ιεραρχών Μεσσήνης, τα ποσοστά απόδοσης προς
την Ιερά Μονή Βουλκάνου και τον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών, των εσόδων της
αξίας των θέσεων που βρίσκονται στους χώρους ιδιοκτησίας τους να είναι όπως το
προηγούμενο έτος και συγκεκριμένα :
Μπεζεστένια (εντός-εκτός) = 60% των εσόδων της αξίας των θέσεων
Χωμάτινο Μονής
= 100% των εσόδων της αξίας των θέσεων
Πλατεία Τριών Ιεραρχών = 90% των εσόδων της αξίας των θέσεων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικολόπουλος Αντώνιος

Ξενόγιαννης Νικόλαος
Γρηγορόπουλος Γρηγόριος
Βλαχοδημητρόπουλος Αναστάσιος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να
τοποθετηθούν, να κάνουν τις ερωτήσεις τους και να αποφασίσουν σχετικά.
Βλαχοδημητρόπουλος: Κύριοι συνάδελφοι η άποψή μου είναι η ίδια με αυτή
που είπα στην επιτροπή εμποροπανήγυρης.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη της την παραπάνω εισήγηση τις διατάξεις του Ν.4412/2016
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψήφησε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Βλαχοδημητρόπουλος Αναστάσιος
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιου τις τιμές για την λειτουργία ετήσιας
εμποροπανήγυρης στη Μεσσήνη σύμφωνα
με τις προτάσεις που αναφέρθηκαν
από τον κ. Αντιδήμαρχο στην ανωτέρω εισήγηση και σύμφωνα με το πρακτικό Νο
1 της επιτροπής Εμποροπανήγυρης Μεσσήνης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 160/2018
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Γεωργία Παναγοπούλου-Μπρακουμάτσου
Νικόλαος Ξενογιάννης
Χρήστος Καρύδης
Αναστάσιος Τσερπές
Αντώνιος Νικολόπουλος
Αναστάσιος Βλαχοδημητρόπουλος

Κωνσταντίνος
Γεωργακόπουλος

Βλαχοδημητρόπουλος: Κύριοι συνάδελφοι επιμένω στην άποψη που
εξέφρασα τόσο στην επιτροπή Εμποροπανήγυρης όσο και στην Οικονομική
Επιτροπή για ενιαία τιμή στον χώρο των Μπεζεστενίων ανεξαρτήτου της χρήσης ,
δηλαδή προτείνω η τιμή του χώρου εστίασης εντός των Μπεζεστενίων να
διαμορφωθεί σας 80,00 € ανά τρέχον μέτρο)
Μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να λάβει
σχετική απόφαση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαβών υπόψη την εισήγηση, τις διατάξεις του
άρθρου 65 του ν. 3852/2010
A. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.

2.

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 9/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
σχετικά με την λειτουργία ετήσιας εμποροπανήγυρης στην πόλη της
Μεσσήνης (Δ.Ε. Μεσσήνης), όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση του
θέματος
Ορίζει το ποσοστό απόδοσης στην Ι.Μ. Βουλκάνου και τον Ιερό Ναό Τριών
Ιεραρχών, για τους χώρους ιδιοκτησίας τους ως κάτωθι:




Μπεζεστένια (εντός-εκτός) = 60% των εσόδων της αξίας των θέσεων
Χωμάτινο Μονής
= 100% των εσόδων της αξίας των θέσεων
Πλατεία Τριών Ιεραρχών = 90% των εσόδων της αξίας των θέσεων
B. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψήφησαν οι κ.κ. Αναστασόπουλος Ευστάθιος, Αθανασόπουλος Γεώργιος,
Βλαχοδημητρόπουλος
Αναστάσιος,
Γαλιάτσος
Δημήτριος,
Γιαννόπουλος
Παναγιώτης, Παπαδόπουλος Γεώργιος)
Καθορίζει τις τιμές για την λειτουργία ετήσιας εμποροπανήγυρης στην πόλη
της Μεσσήνης (Δ.Ε. Μεσσήνης), ως εξής :
ΧΩΡΟΣ

ΤΙΜΕΣ 2018

Παραδοσιακός χώρος (οδοί Κ. Κρόμπα, Μ. 52,00 € ανά m2
Χρυσοστόμου και Ζωοδόχου Πηγής)
Οικόπεδο Δήμου Ασφαλτοστρωμένο

80,00 € ανά m

Ζώνη Δήμου χωμάτινο

50,00 € ανά m

Χώρου μπροστά
Ιεραρχών

από

εκκλησία

Χώρος Μπεζεστενίων (εντός-εκτός)

Τριών 120,00 € ανά m
80,00 € ανά m

Χώρος Μπεζεστενίων για την ανάπτυξη 187,66 € ανά m
επιχείρησης Μαζικής Εστίασης

ΑΔΑ: 78Χ6ΩΚ4-ΥΓΡ

Χωμάτινο Ιεράς Μονής

70,00 € ανά m

Χώρου πλατείας (για πώληση βιβλίων)

8,00 € ανά m

Χώρου πλατείας (για μικροπωλητές - είδη 8,00 € ανά m, με ελάχιστη χρέωση
οικιακής χειροτεχνίας) ενημερωτικά stand 50,00 €.
εταιρειών
Χώρου
πλατείας
τραπεζοκαθισμάτων

(για

ανάπτυξη 11,00 € ανά m2

Χώρου πλατείας (για προβολή – έκθεση 100,00€ ανά θέση έκθεσης (15τ.μ.)
αγροτικών μηχανημάτων)

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 258/2018.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως
παρακάτω:
Ο Πρόεδρος
Κοτταρίδης Νικόλαος

Τα Μέλη
Αναγνωστόπουλος Δημήτριος
Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος
Καρύδης Χρήστος
Κρασσακοπουλος Σπυρίδων
Μπουρίκας Κωνσταντίνος
Μυστριώτη Γιαννούλα
Νικολόπουλος Αντώνιος
Ξαρχάκος Νικόλαος
Παναγοπούλου – Μπρακουμάτσου Γεωργία
Τράκας Ανδρέας
Τσερπές Αναστάσιος
Χονδρός Νικόλαος
Αναστασόπουλος Ευστάθιος
Αθανασόπουλος Γεώργιος
Βλαχοδημητρόπουλος Αναστάσιος
Γαλιάτσος Δημήτριος
Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Αλεβίζος Αθανάσιος
Χριστοφιλόπουλος Νικόλαος
Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος

