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ΑΔΑ: 6ΞΠΕΩΛΦ

-ΦΩΧ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ       

 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ.18
ης

/11-7-2016 τακτής 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     472/2016  

 

ΘΕΜΑ 12
ο  

Η/Δ: Έγκριση σχεδίου κανονιστικής απόφασης λειτουργίας των 

Εμποροπανηγύρεων της Δ.Κ Αγιάσου με την ευκαιρία των θρησκευτικών εορτών α)της 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου τον Δεκαπενταύγουστο και β) της Απόδοσης Κοιμήσεως Υπεραγίας 

Θεοτόκου (Εννιάμερα). (Σχετ: Η αριθ. 98/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 
 

Σήμερα την 11
η
 Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε 

δημόσια  συνεδρίαση στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 

35956/7-7-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους 

Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ψάνης Γεώργιος, 

διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών, ήταν 

παρόντα τα  τριάντα τέσσερα (34)  μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ                 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Ψάνης Γεώργιος (πρόεδρος)  

2. Φλώρος Γεώργιος (αντιπρόεδρος)   

3. Ζωγράφου-Στεργιανού Χρυσούλα 

(γραμματέας) 

4. Ακριώτης Δημήτριος  

5. Αλεξίου Δημήτριος  

6. Αμπουλός Ιωάννης 

7. Αντωνέλλη Αναστασία   

8. Αποστόλου Στέφανος 

9. Αρμενάκας Εμμανουήλ 

10. Αστυρακάκης Κωνσταντίνος 

11. Βέρρος Ταξιάρχης 

12. Γεωργούλας Ευστράτιος 

13. Θεοδώρου Φωκίων-Γεώργιος 

14. Ιωσηφέλλη Αθηνά 

15. Καραγεωργίου Ευστράτιος 

16. Καραγιάννης Δημήτριος 

17. Καρασάββας Νικόλαος 

18. Καρπέλης Νικόλαος 

19. Κατζανός Γεώργιος 

20. Κατσαβέλλης Παναγιώτης 

21. Κατσαρός  Κωνσταντίνος 

22. Κοτζαδημητρίου Κωνσταντίνα 

23. Κουμαράς Αντώνιος 

24. Κουνιαρέλλης Ηλίας 

25. Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστράτιος 

26. Πνακά Ταξιαρχούλα 

27. Ρούσσης Μιχαήλ 

28. Στεργίου Θεόδωρος 

1. Αλβανόπουλος Παναγιώτης  

2. Γυμνάγος Προκόπιος  

3. Δαγκλής Ευστράτιος 

4. Καραγιάννης Θεόδωρος 

5. Κουρτζής Νικόλαος 

6. Μόλβαλη Ελένη 

7. Ξανθούλης Ιωάννης 

8. Πάλλης Γεώργιος 

9. Πέτρου Δαμιανός 

10. Τσαμπλάκος Προκόπιος 

11. Χατζηχρήστου Ιγνάτιος 
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29. Ταμβακέλλης Μιχαήλ 

30. Τζιμής Ευστράτιος 

31. Τσιριγώτη Νίκη 

32. Τσουπής Παναγιώτης 

33. Χαραλάμπους Συμεών 

34. Ψωμάς Νικόλαος 

 

Ο Δήμαρχος κ. Γαληνός Σπυρίδων προσκλήθηκε νόμιμα και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

Επίσης προσκλήθηκαν νόμιμα όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων  του 

Δήμου Λέσβου εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι κ.κ.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Νίκη Χωριατέλλη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

 Κατά τη συζήτηση του 3
ου

 θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Γυμνάγος Προκόπιος 

 Κατά τη συζήτηση του 5
ου

 θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Αλβανόπουλος Παναγιώτης 

 Κατά τη συζήτηση του 7
ου

 θέματος  ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος  

     κ. Αλβανόπουλος Παναγιώτης 

 Κατά τη συζήτηση του 8
ου

 θέματος  ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος  

     κ. Καραγεωργίου Ευστράτιος 

 

 Με ομόφωνη απόφαση  του Σώματος συζητήθηκαν  το 9
ο
 , το14

ο
 και  το 15

ο
 (κατά σειρά) 

θέματα  ημερήσιας διάταξης πριν τη συζήτηση του 1
ου

 θέματος ημερήσιας διάταξης. 

 
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος εισηγούμενος το 12

ο
  θέμα ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 

Αντιδήμαρχο κ.Καρασάββα ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος ο οποίος αναφέρθηκε στην υπ’ αριθμ. 

98/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου, με θέμα «Εισήγηση για έγκριση 

σχεδίου κανονιστικής απόφασης λειτουργίας των Εμποροπανηγύρεων της Δ.Κ. Αγιάσου με την 

ευκαιρία των θρησκευτικών εορτών α) της Κοιμήσεως της Θεοτόκου τον Δεκαπενταύγουστο και β) της 

Απόδοσης Κοιμήσεως Υπεραγίας Θεοτόκου (Εννιάμερα),που έχει διανεμηθεί στο Σώμα και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, ζητώντας την έγκρισή της. 

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, η οποία περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, 

ύστερα από την οποία: 

 

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων  65 και 67 του νόμου 3852/2010 «πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 

3. Την αριθ.32/2016 απόφαση Συμβουλίου της Δ.Κ Αγιάσου του Δήμου Λέσβου, που 

επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση 

4. Την υπ’ αριθμ. 98/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου, που έχει 

διανεμηθεί στο Σώμα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης 

5. Το αριθ.πρωτ. 34755/30-6-2016 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Τμήμα 

Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Λέσβου , που 

επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση 

6. Την 207/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου 

7. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Καρασάββα Νικολάου 

8. Τη συζήτηση επί του θέματος που προηγήθηκε 

9. Τη γενόμενη ψηφοφορία, κατά την οποία καταμετρήθηκαν: 
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 Παρόντες: Τριάντα τέσσερις (34) Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 «Υπέρ»: Τριάντα τέσσερις (34) Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 Α] ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ σύμφωνα με την αριθ. 98/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου Λέσβου, Κανονισμό Λειτουργίας λειτουργίας των δύο εμποροπανηγύρεων της Δ.Κ. Αγιάσου 

Δήμου Λέσβου με την ευκαιρία των εξής θρησκευτικών εορτών:  

α) της Κοιμήσεως της Θεοτόκου τον Δεκαπενταύγουστο και 

β) της Απόδοσης Κοιμήσεως Υπεραγίας Θεοτόκου (Εννιάμερα).  

 ο οποίος καθ’ όλο το περιεχόμενό του έχει ως εξής: 
 

Οι δύο εμποροπανηγύρεις της Δ.Κ. Αγιάσου διοργανώνονται στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου στην 

Αγιάσο κατά τα χρονικά διαστήματα: 

α) από 11 Αυγούστου έως 15 Αυγούστου και  

β) από 19 Αυγούστου έως 23 Αυγούστου εκάστου έτους, αντίστοιχα, 

με αριθμό προς μίσθωση θέσεων, βάσει τοπογραφικού διαγράμματος της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου: 

-Δεκατέσσερις (14) θέσεις της Σειράς Α που ορίζονται από το Δημοτικό Πάρκο μέχρι το 

οικόπεδο Τοπαλή και  

-Είκοσι (20)  θέσεις της Σειράς Β που ορίζονται από την οικία Χατζηπλή έως τη Λαογραφική 

Συλλογή Στρ.Τζίνη, 

και με πωλούμενα είδη:  

 Είδη προικός 

 Είδη ένδυσης 

 Είδη υπόδυσης  

 Αξεσουάρ (τσάντες-ζώνες κλπ) 

 Είδη δώρων, χειροτεχνήματα, μπιζού, κοσμήματα 

 Είδη Λαϊκής Τέχνης 

 Είδη Οικιακής Χρήσης 

 Εργαλεία, μηχανήματα, ηλεκτρονικά είδη κλπ 

 Ζαχαρώδη είδη, αναψυκτικά κλπ 

 Ξηροί καρποί, είδη διατροφής, ποπ κορν 

 Αγροτικά προϊόντα, ντόπια οπωροκηπευτικά  

 Παιχνίδια 

 Εκκλησιαστικά Είδη 

 Αγιογραφίες. 

Χορήγηση Άδειας Συμμετοχής- Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών  

Δικαίωμα συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών 

εορτών έχουν οι κάτοχοι σχετικών αδειών, οι οποίες χορηγούνται με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Για τη συμμετοχή στις δύο εμποροπανηγύρεις της Δ.Κ. Αγιάσου απαιτείται η χορήγηση 

ειδικών αδειών συμμετοχής μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μίας για κάθε 

εμποροπανήγυρη, η ισχύς των οποίων θα είναι έως πέντε (5) ημέρες, ήτοι κατά το χρονικό διάστημα:  

α) από 11 Αυγούστου έως 15 Αυγούστου και  

β) από 19 Αυγούστου έως 23 Αυγούστου εκάστου έτους. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στον Δήμο Λέσβου κατά το χρονικό 

διάστημα που θα οριστεί μετά τη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης. 

Οι άδειες συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις χορηγούνται για συγκεκριμένο χώρο και θέση και 

εφόσον καταβληθεί το αναλογούν ποσόν του τέλους χρήσης, και είναι προσωπικές και αμεταβίβαστες. 
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Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εκχώρηση, η εισφορά, η εκμίσθωση κατά χρήση ή η χρήση των 

αδειών αυτών από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους και Κοινότητες είναι η 

μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με 

εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη 

σχετική νομοθεσία.( Άρθρο 285 Κ.Δ.Κ.). 

Για τη χορήγηση από Δήμους της ειδικής άδειας συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις, προκύπτει 

ότι δεν απαιτείται υποβολή φορολογικής η/και ασφαλιστικής ενημερότητας (Υπ. Ανάπτυξης & 

Ανταγωνιστικότητας 7286/21.01.2015). 

Κατά συνέπεια, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν: 

1. Αίτηση, στην οποία δηλώνουν τον ακριβή αριθμό των θέσεων που επιθυμούν και αναφέρουν τα 

προσωπικά τους στοιχεία ήτοι: ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία, όνομα πατρός, Αριθμό Δελτίου 

Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένου διαβατηρίου για αλλοδαπούς, Δ/νση Κατοικίας, ΑΦΜ και 

Δ.Ο.Υ., Δ/νση ασκούμενης δραστηριότητας, την ακριβή θέση του χώρου, τα προς πώληση είδη, καθώς 

και τη χρονική διάρκεια για την οποία ζητείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού. 

2. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης 

άσκησης επιτηδεύματος και βεβαίωση ταμειακής μηχανής, 

3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες 

4.  Βεβαίωση περί μη οφειλής (Δημοτική Ενημερότητα) από το αρμόδιο Τμήμα Ταμείου του Δήμου 

(Άρθρο 285 Κ.Δ.Κ. ) 

5.  Φωτοαντίγραφα των σχετικών αδειών που κατέχουν όπως α) αδειών επαγγελματιών πωλητών 

λαϊκών αγορών, β) αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου ή στάσιμου), γ) αδειών 

συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές 

6. Βεβαίωση περί εγγραφής στο αρμόδιο επιμελητήριο (εφόσον διαθέτουν επαγγελματική στέγη, 

κατάστημα, βιοτεχνία, πρατήριο κλπ.), 

7. Επιπλέον, για τους αλλοδαπούς, φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής που θα βρίσκεται εν ισχύ και 

που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. 

Μετά την έγκριση της αίτησης και πριν την παραλαβή της άδειας να προσκομίζουν απόδειξη 

πληρωμής του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου. 

Δικαιούχοι 

Οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν την ιδιότητα του επαγγελματία των συγκεκριμένων ειδών που 

αιτούνται στο Δήμο για να δραστηριοποιηθούν και να διαθέσουν, αλλά η άσκηση της δραστηριότητας 

τους εξαρτάται από την κατά περίπτωση ειδική άδεια του Δήμου. (Υπ. Ανάπτυξης & 

Ανταγωνιστικότητας 7286/21.01.2015). Συνεπώς, δεν απαιτείται οι δικαιούχοι να έχουν απαραίτητα 

άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για τη χορήγηση σε αυτούς των αδειών συμμετοχής τους σε 

εμποροπανηγύρεις.  

Οι άδειες συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη εκδίδονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 

εμπορεύονται διάφορα είδη και ενδεικτικά: α) σε επαγγελματίες εμπόρους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) 

που νόμιμα  δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), β) σε 

κατόχους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές, γ) σε κατόχους 

άδειας επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών λαϊκών αγορών και σε ποσοστό μέχρι είκοσι τοις 

εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας, δ) σε 

κατόχους άδειας άσκησης υπαιθρίου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου, ε) σε λοιπούς. 

        Για τις άδειες συμμετοχής που χορηγούνται στις υπαίθριες αγορές (εμποροπανηγύρεις, κ.λ.π. 

Κυριακάτικες αγορές), δεν επιτρέπεται αυτές να χορηγούνται μόνο σε κατοίκους του Δήμου που 

λειτουργεί την υπαίθρια αγορά, εκτός εάν ο εν λόγω περιορισμός συνδέεται με επιτακτικούς λόγους 

δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος θα αναγράφεται στη σχετική απόφασή του (π.χ. λόγοι δημόσιας τάξης, 

δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας, προστασίας των καταναλωτών, η διατήρηση της εθνικής 

ιστορικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς, στόχοι κοινωνικής πολιτικής κ.λ.π. ), όπως αυτοί τίθενται 

http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000017727_N0000024794_S0000112088
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000017727_N0000024794_S0000112088


 

 5 

από τα άρθρα 2 και 16 του v. 3844/2010 ( ΦΕΚ 63/Α). (Υπ. Οικον. Ανταγ. & Ναυτ. Κ1-

1238/14.04.2011). 

Υποχρεώσεις 

Οι πωλητές – εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση και τα 

τετραγωνικά μέτρα που τους παραχωρήθηκαν από τον Δήμο και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία εν 

γένει των εμποροπανήγυρεων, καθώς και την ελεύθερη διέλευση των πεζών. Απαγορεύεται η αυθαίρετη 

αλλαγή θέσης από τους εκθέτες –πωλητές των εμποροπανηγύρεων, η αυθαίρετη αυξομείωση των 

μέτρων πρόσοψης των πάγκων, η δραστηριότητα στους χώρους των εμποροπανηγύρεων ελλείψει της 

σχετικής άδειας και η απ' ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η 

μεταφορά των προϊόντων. 

Η έκδοση και η παραλαβή από τους ενδιαφερόμενους των σχετικών αδειών του Δήμου για 

χρήση και εγκατάστασή τους στον χώρο διεξαγωγής των εμποροπανηγύρεων παρέχει το δικαίωμα 

χρήσης του χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας τους. Κατά συνέπεια, η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή 

χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τους ενδιαφερόμενους των σχετικών αδειών ή η 

χρήση του χώρου μετά την λήξη των αδειών θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη χώρου 

και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος. 

Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων θα είναι πρόχειρες κατασκευές – πάγκοι, οι 

οποίες θα τοποθετούνται με επιμέλεια, δαπάνη και ευθύνη των συμμετεχόντων και θα απομακρύνονται 

πάλι από τους ίδιους υπό την επίβλεψη του Δήμου. Η εγκατάσταση των πάγκων θα διασφαλίζει την 

ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) την έλευση των 

οχημάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κλπ για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. 

Όλοι οι συμμετέχοντες πωλητές-εκθέτες οφείλουν: 

 Να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση και την πολιτισμένη ατμόσφαιρα  

 Να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και 

έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και τον 

πολιτισμό της πόλης, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και 

συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς, 

 Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι 

πώλησης των προϊόντων τους και να τηρούν τους κανόνες υγιεινής διατηρώντας σε ειδικούς 

κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων  

 Να μην προβαίνουν σε οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στους παραχωρημένους προς χρήση 

χώρους 

 Να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις των κανονισμών Κοινοχρήστων Χώρων και 

Καθαριότητας του Δήμου 

 Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που 

τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδειά τους 

 Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό των εμποροπανηγύρεων να 

συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των οργάνων της Δ/νσης Καθαριότητας και να μην 

παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της 

 Να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και οδηγιών, όπως 

ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις της παρούσας κανονιστικής απόφασης. 

 

Θα ζητηθεί η συνδρομή και παρουσία καθ' όλη τη διάρκεια των εμποροπανηγύρεων, της 

Αστυνομίας, της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ. 

 

Β] ΕΓΚΡΙΝΕΙ σύμφωνα με την αριθ. 98/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου Λέσβου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις υπ’ αριθμ. 2 και 32 /2016 αποφάσεις του Τοπικού 

Συμβουλίου της Δ.Κ. Αγιάσου: 

http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000005810_N0000011871_S0000105123
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000005810_N0000011871_S0000105123
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 Τη σύσταση μίας τοπικής Τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενης από τον Εντεταλμένο Δημοτικό 

Σύμβουλο Αγιάσου κ. Προκόπιο Δ. Τσαμπλάκο, τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Αγιάσου κ. Μιχαήλ Π. 

Ευαγγελινό και την Δημοτική υπάλληλο της Δ.Κ. Αγιάσου κ. Ταξιαρχούλα Π. Μανώλη με τις 

κάτωθι αρμοδιότητες: 

1.Την παραλαβή των αιτήσεων και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση των αδειών 

συμμετοχής  

2.Την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης χορήγησης των αδειών 

συμμετοχής,  

3.Την έκδοση των αδειών συμμετοχής, 

4.Την τήρηση των σχετικών φακέλων σε ειδικό για τον σκοπό αυτό αρχείο,  

5.Την εγκατάσταση των δικαιούχων και την τήρηση των όρων των αδειών συμμετοχής,  

6.Την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε αυτούς που επιθυμούν να συμμετέχουν αλλά και σε αυτούς 

που συμμετέχουν και την έγκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων,  

7.Την εν γένει διαχείριση των εμποροπανηγύρεων. 

 

  Γ] ΟΡΙΖΕΙ ως τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου το ισχύον βάσει της αριθμ. 207/2013 [ΑΔΑ: 

ΒΛΩΔΩΛΦ-ΨΘΒ]  απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που για τη ΔΕ. Αγιάσου έχει ως εξής: 
              ΕΙΔΟΣ 

ΧΡΗΣΗΣ   

 

ΠΕΡΙΟΧΗ  

(Δ.Κ.  ή Τ.Κ.)                                                                         

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ  

(ΕΤΗΣΙΟ /TM)  

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ  

(ΕΤΗΣΙΟ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣΟΥ 

Δ.Κ. ΑΓΙΑΣΟΥ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, Π. ΤΖΑΝΝΕΤΗ, 

ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ:                          

15€  

ΠΛΑΤΕΙΑ  ΑΓΟΡΑΣ :                                      

9 € 

ΣΑΠΟΥΝΑΔΕΛΛΗ, 28
ΗΣ

 ΜΑΡΤΙΟΥ 1944, 

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, 28
ΗΣ

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ            

6€            

15 € 

«Για τη δημοτική ενότητα Αγιάσου, για τη μεγάλη εμποροπανήγυρη του δεκαπενταύγουστου,  ποσό  

15,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο για τους τέως δημότες Αγιάσου και  20,00 € ανά τετρ. μέτρο για τους 

λοιπούς δικαιούχους. » 

 

 Μετά την έγκριση της σχετικής κανονιστικής απόφασης λειτουργίας των ως άνω 

εμποροπανηγύρεων της Δ.Κ. Αγιάσου και κατόπιν ανακοίνωσης του Δήμου, θα δοθεί 

προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων, 

ώστε εμπρόθεσμα πρώτον, να ληφθεί η απόφαση χορήγησης των αδειών συμμετοχής από το 

Δημοτικό Συμβούλιο, και δεύτερον, να διεκπεραιωθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και 

ενέργειες για τη διεξαγωγή των εμποροπανηγύρεων. 

 

Αναθέτει στον Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής κ. Καρασάββα Νικόλαο την εκτέλεση της παρούσας 

απόφασης και  κάθε άλλη περαιτέρω ενέργεια. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  472. 
 

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφηκε όπως παρακάτω: 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού                  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου 

                   Συμβουλίου Λέσβου 
                                                                ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 


