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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ.13/17-07-2017 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας.

Αριθ. Απόφασης 233/2017
Περίληψη:
Λειτουργία Εμποροπανήγυρις Δ.Κ Κυπαρισσίας 2017 Ορισμός πενταμελούς Επιτροπής(Έγκ.αριθ.23/2017ΑΕΠΖ
και 168/2017ΑΟΕ.
Στην Κυπαρισσία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17η του μήνα Ιουλίου του έτους 2017,
ημέρα Δευτέρα

και ώρα 20:30΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο

Τριφυλίας, μετά από την αριθ.14049/12-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία
δημοσιεύθηκε και δόθηκε σε καθένα μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.
Και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο αριθμού μελών είκοσι
επτά (27) βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρεις (23).

Παρόντες
1

Τσίγγανος Παναγιώτης

2

Μερκούρης Ιωάννης

3
4

Σαρμαντζής Δημήτριος
Κανελλόπουλος Ζαχαρίας
Αδρακτάς Ιωάννης

5
6
7

Κωνσταντέλου Γιαννούλα
Μπουγάς Ανδρέας

Κατσούλας Ιωάννης
Καλκαβούρας Ιωάννης(Πρόεδρος Δ Σ)
Πούλος Αναστάσιος
Αδρακτάς Αναστάσιος
12. Τσακανίκας Γεώργιος
8
9
10.
11.

13.
14.
15.
16.

Τσαλαμανδρής Θεόδωρος

Ανδρινόπουλος Ευστάθιος
Μπακούρος Σωτήριος
Κουτσούλης Δημήτριος
Kυριακουλόπουλος Καλλίνικος(Αποχώρησε
17. πριν την έναρξη της συζήτησης του 8ου
θέματος)
18. Στεργιόπουλος Ανδρέας
19 Ασημακόπουλος Γεώργιος(Αποχώρησε κατά

Απόντες
1.

Πανουσιοπούλου Μαρία

2. Παπαθεοδοσίου Βασίλειος
3. Χρονόπουλος Σπυρίδων
4. Σκιαδάς Γεώργιος
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την διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος)
20 Κουτρουμπής Αλέξανδρος
21 Μαραβελή Ιωάννα
22 Τσούλου Αλεξάνδρα
23 Κουκούμης Σαράντος
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ.

Καναλουπίτης Χαράλαμπος Πρόεδρος Τ.Κ Φιλιατρών

1
2
3

1
Καλογερόπουλος Παναγιώτης -Πρόεδρος Τ.Κ Αρμενιών
Παπαηλίου Σπυρίδων Πρόεδρος Τ.Κ Καλού Νερού

2
3

Μίγγας Γεώργιος Πρόεδρος Τ.Κ Μαραθουπόλεως

4
5
6
7
8

4
Μπακούρος Μιχαήλ Πρόεδρος Τ.Κ Φαρακλάδας
Αλεξόπουλος Χαράλαμπος Πρόεδρος Τ. Κ
Χριστιανούπολης
Φιλντίσης Αθανάσιος Εκπρόσωπος Τ. Κ Βανάδας
Λιώνης Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ.Κ Εξοχικού

5
6
7
8

Μίχα-Ράμμου Σταυρούλα Εκπρόσωπος Τ.Κ Μύρου

9

9
Φιτσώρος Γεώργιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Ξηροκάμπου

10
Κανναβός Σωκράτης Εκπρόσωπος Τ.Κ

14
15

Αλεξοπούλου Σταματία Πρόεδρος Τ.Κ
Κυπαρισσίας
Λόντος Αντώνιος Πρόεδρος Τ.Κ Αετού
Παπαδόπουλος Γρηγόριος Πρόεδρος Τ.Κ
Κοπανακίου
Λίτσας Δημήτριος Πρόεδρος Τ.Κ Μουζακίου
Γεωργόπουλος Αντώνιος Πρόεδρος Τ.Κ Πύργου
Γυφτάκης Παναγιώτης Πρόεδρος Τ.Κ Σπηλιάς
Λυμπερόπουλος Δημήτριος Εκπρόσωπος Τ.Κ
Αγαλιανής
Τζανετόπουλος Αναστάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ
Αγριλιάς
Βελισσαρόπουλος Αγγελής Εκπρόσωπος Τ. Κ

10. Αρτικίου

11 Περδικονερίου
12 Καράγιαννης Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Πλατανίων
13

Ματθιουδάκης Ανδρέας Πρόεδρος Τ.Κ
Γαργαλιάνων

Καρούμπαλης Κανάρης Εκπρόσωπος Τ.Κ
Στασιού
Γεωργακόπουλος Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Φλόκας
Τσούλος Διονύσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Χαλαζωνίου

Λαμπρόπουλος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ. Κ

11. Αυλώνος

12. Αντωνόπουλος Αντώνιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Βάλτας
Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ

13. Βρυσών

Βουδούρης Αναστάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ

14. Γλυκοριζίου

15. Σκλάβος Αριστείδης Εκπρόσωπος Τ.Κ Ελαίας
Κολοσκόπης Σωτήριος Εκπρόσωπος Τ.Κ

16. Καλιτσαίνης

Αποστολόπουλος Αλέξανδρος Εκπρόσωπος Τ.Κ

17. Καλογερεσίου

18. Τζάρας Σωτήριος Εκπρόσωπος Τ.Κ Καμαρίου
Καραβούλιας Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ

19. Καρυών

Κανελλόπουλος Περικλής Εκπρόσωπος Τ.Κ

20. Κεφαλόβρυσης

21. Χόνδρου Ευγενία Εκπρόσωπος Τ.Κ Κρυονερίου
Θεοδωρόπουλος Φώτιος Εκπρόσωπος Τ.Κ

22. Λαντζουνάτου

23 Καραχούντρης Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ.Κ Λεύκης
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος Εκπρόσωπος Τ.Κ

24 Λυκουδεσίου
25 Στριμπάκος Νικόλαος Εκπρόσωπος Τ.Κ Μάλης
Καράμπελας Χρήστος Εκπρόσωπος Τ.Κ

26 Μοναστηρίου
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Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος Εκπρόσωπος

27 Τ.Κ Μουριατάδας
Γεωργακόπουλος Νικόλαος Εκπρόσωπος Τ.Κ

28 Πλάτης

29 Γεωργίου Ηλίας Εκπρόσωπος Τ.Κ Πολυθέας
30 Κόρδας Αθανάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Προδρόμου
Μανωλόπουλος Γεώργιος Εκπρόσωπος Τ.Κ

31 Ραπτοπούλου
32 Φούρλαρης Γεώργιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Ραχών
Γιαννόπουλος Χαράλαμπος Εκπρόσωπος Τ.Κ

33 Ροδιάς
34 Ντέντες Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Σελλά
Λιακάκης Αναστάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ

35 Σιδηροκάστρου
36 Πολίτης Ευστάθιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Σιτοχωρίου
37

Μπινίσκος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ.Κ Τριπύλας
Οι ανωτέρω δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα

Παρισταμένου του κ. Δημάρχου

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Λαμπρόπουλο Παναγιώτη, τακτικό υπάλληλο του Δήμου
Τριφυλίας.
Ο Πρόεδρος εισάγοντας το 1ο θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας διάταξης ζήτησε από το Σώμα
την έγκριση της συζήτησής του ως του κατεπείγοντος, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Το
Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε τη συζήτησή του και ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Ιωάννη
Κατσούλα Αντιδήμαρχο ο οποίος είπε τα εξής:
Με την αριθ. 23/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προτάθηκαν οι χώροι τέλεσης της
ετήσιας εμποροζωοπανήγυρης έτους 2017 της Δ.Κ Κυπαρισσίας και με την αριθ. 168/2017 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας προτάθηκαν οι τιμές για τη μίσθωση των θέσεων
της εμποροζωοπανήγυρης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με τη σειρά του καλείται να εγκρίνει τις παραπάνω αποφάσεις τις
οποίες και θέτω υπόψη σας προς ενημέρωση. Εκτός από την έγκριση των παραπάνω αποφάσεων
το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει :
 Nα ορίσει πενταμελή Επιτροπή Ελέγχου της εμποροζωοπανήγυρης, της οποίας τα τρία
μέλη να είναι από την πλειοψηφία και τα δύο μέλη από την μειοψηφία. Η εν λόγω Επιτροπή θα
πλαισιώνεται και από Δημοτικούς Υπαλλήλους του Δήμου Τριφυλίας.
 Να τεθεί ο παρακάτω όρος σε κάθε πωλητή – έμπορο, πριν την παραχώρηση της
χρήσεως των παραπηγμάτων:
Κατά την ημέρα της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, από το πρωί και μέχρι το πέρας
της Λιτανείας, τα καταστήματα (παράγκες) των πωλητών θα παραμείνουν κλειστά και οι δρόμου
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της εμποροζωοπανήγυρης να είναι ανοικτοί και ελεύθεροι , χωρίς πράγματα, σχοινιά και άλλα
εμπόδια.
Η συζήτηση και οι τοποθετήσεις των Δημ. Συμβούλων καταγράφηκαν σε ηχητικό αρχείο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της κ. Αντιδημάρχου, τις με
αριθ.23/2017 Α Ε Π Ζ και 168/2017 ΑΟΕ τον Ν. 4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’)
καθώς και τις σχετικές διατάξεις των νόμων Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010, μετά από διαλογική
συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1ον . Εγκρίνει την αριθμ. 23/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής ως εξής:
Α.

Tην τέλεση μια φορά το χρόνο παραδοσιακής εμποροζωοπανήγυρης στην Δ.Κ

Κυπαρισσίας (Έδρα του Δήμου Τριφυλίας), διάρκειας επτά συναπτών ημερών.
Β.

Τους χώρους λειτουργίας της εμποροζωοπανήγυρης ως εξής:

1. Τα δύο οικοδομικά τετράγωνα που βρίσκονται στην πανηγυρίστρια:
α) πλατεία απόδημου Ελληνισμού που περικλείεται από τις οδούς Ναυαρίνου, 28ης
Οκτωβρίου, Ευαγγελιστρίας και Κολοκοτρώνη και
β) το κάτω αυτής τετράγωνο με γκαζόν που περικλείεται από τις οδούς Ναυαρίνου,
28ης Οκτωβρίου, Γ. Καρατσάμη και Κολοκοτρώνη.
2. Το πεζοδρόμιο της οδού Κολοκοτρώνη από τη συμβολή της με την οδό Ναυαρίνου έως τη
συμβολή της με την οδό Ευαγελιστρίας.
3. Την οδό Ναυαρίνου, αριστερά και δεξιά από τη συμβολή της με την οδό Κολοκοτρώνη έως τη
συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου.
4. Την οδό Ευαγγελιστρίας, αριστερά και δεξιά από τη συμβολή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου
έως τη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου.
5. Τμήμα της οδού Ελ. Βενιζέλου από τη συμβολή της με την οδό Ναυαρίνου έως και τη
συμβολή της με την οδό Γρηγοριάδη.
* Τα παραπήγματα στο πεζοδρόμιο της οδού Κολοκοτρώνη από τη συμβολή της με την οδό
Ναυαρίνου και έως την συμβολή της με την οδό Ευαγγελιστρίας, έχουν διαστάσεις (4Χ4), (4Χ5),
(4Χ3) και (4Χ6) όπως απεικονίζονται στα σχεδιαγράμματα.
* Τα παραπήγματα επί των οδών Ναυαρίνου, Ευαγγελιστρίας και Ελ. Βενιζέλου θα έχουν δύο
(2) μέτρα πρόσοψη αλλά θα δίνεται η δυνατότητα να μικραίνουν ή να μεγαλώνουν σε μέτρα
πρόσοψης ανάλογα με την περίπτωση.
* Απαγορεύεται ρητά η ανάπτυξη της εμποροζωοπανήγυρης σε χώρους οι οποίοι δεν
περιγράφονται παραπάνω.
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6. Το οικοδομικό τετράγωνο 111 που βρίσκεται στην πολεοδομική ενότητα ΠΕ3, επί της οδού
Ναυαρίνου απέναντι από την Εκκλησία Ευαγγελισμός της Θεοτόκου για την εγκατάσταση και
λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ή άλλων ψυχαγωγικών παιγνίων μία (1) άδεια, για το χρονικό
διάστημα που διαρκεί η εμποροζωοπανήγυρη για την ψυχαγωγία των επισκεπτών.
* Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ή άλλων ψυχαγωγικών παιγνίων σε
ιδιόκτητο χώρο να μην χορηγηθεί.
Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της εμποροζωοπανήγιρης την 11η μηνός

Γ.

Σεπτεμβρίου 2017 και ημερομηνία λήξης την 17η μηνός Σεπτεμβρίου 2017.
Δ.

Τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται και να προσφέρονται είναι ελαφριάς

βιοτεχνίας (είδη υπόδησης, ένδυσης, είδη υαλοπωλείου, λευκά είδη, μικροεργαλεία, παιχνίδια
κ.λ.π.), χειροποίητα προϊόντα, χαλιά, τάπητες κ.λ.π. προϊόντα – εδέσματα και τρόφιμα που
παρέχονται από κινητή καντίνα, καθώς επίσης και λειτουργία ψυχαγωγικών – τεχνικών παιγνίων
για την ψυχαγωγία των επισκεπτών.
Ε. Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση στην αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου
εμποροπανήγυρης Δ.Κ. Κυπαρισσίας, της αίτησης και των δικαιολογητικών για την
χορήγηση της άδειας συμμετοχής στην ετήσια παραδοσιακή εμποροζωοπανήγυρη ορίζεται
η 29η Αυγούστου, έτους 2017 και ώρα 14:00΄.
ΣΤ. Για τις θέσεις της εμποροπανήγυρης τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
α) Φωτοαντίγραφο της άδειας που κατέχουν για την συμμετοχή τους σε υπαίθριες
αγορές (υπαίθριοι πωλητές ) σε Κυριακάτικες αγορές, σε λαϊκές αγορές
β) Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου )
γ) Άδεια άσκησης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
δ) Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο
Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας παραμονής για τους

ε)
αλλοδαπούς.

στ) Απόδειξη ταμειακής μηχανής.
ζ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την απόδειξη της
επαγγελματικής δραστηριότητας.
Για τους λοιπούς εμπόρους
α) άδεια άσκησης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
β) δημοτική ενημερότητα από το Δήμο
γ) φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας παραμονής για τους
αλλοδαπούς.
δ) Απόδειξη ταμειακής μηχανής.
ε) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την απόδειξη της
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επαγγελματικής δραστηριότητας.

-Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την συμμετοχή στην κλήρωση για τη χορήγηση της
θέσης για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ είναι τα πιο κάτω:
1) Φορολογική ενημερότητα.
2) Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο.
3) Έναρξη δραστηριότητας από Δ.Ο.Υ.
4) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
5) Βεβαίωση εγγραφής στον Ο.Α.Ε.Ε.
6) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητος ενδιαφερόμενου.
7) Σε περίπτωση εταιρείας θεωρημένο φωτοαντίγραφο συστάσεώς της.
8) Να διαθέτουν Τεχνικό Ασφαλείας.
9) Να έχουν Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.
10) Να έχουν Πιστοποίηση Μηχανημάτων.

11) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την απόδειξη
της επαγγελματικής δραστηριότητας.
-Καταληκτική ημερομηνία

κατάθεσης δικαιολογητικών

για την συμμετοχή και

ΚΛΗΡΩΣΗ για την θέση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ορίζεται η Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017 και
ώρα 13.00 προκειμένου να υπάρχει το χρονικό περιθώριο για την ασφαλή εγκατάσταση –
έλεγχος από την επιτροπή κινηματογράφων και θεάτρου –ασφαλή λειτουργία.
-Η κλήρωση για την παραχώρηση της θέσης του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ θα γίνει την Παρασκευή
11 Αυγούστου 2017 και ώρα 13.30
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ» ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΛΟΥΝΑ
ΠΑΡΚ.

Για την χορήγηση της άδειας προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
μετά την κλήρωση της θέσεως ο κληρωθείς θα πρέπει να καταθέσει τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

• Αίτηση.
• Δημοτική Ενημερότητα.
• Βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής, για την καλή εγκατάσταση
και λειτουργία των παιχνιδιών.
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• Βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και ότι οι εγκαταστάσεις είναι κάτω των
δέκα (10) ίππων.

• Άδεια του Υπουργείου ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία βιομηχανίας) για
μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν.
207/1967 (Α΄ 216).

• Βεβαίωση της οικίας Δ.Ο.Υ. περί υποβολής δήλωσης έναρξης – ασκήσεως
επιτηδεύματος.

• Δύο φωτογραφίες προσφάτου εκδόσεως.
8. Άδεια χρήσης του χώρου.
9. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
10. Βεβαίωση αρμοδίου ασφαλιστικού φορέα περί εγγραφής σε αυτό.
11. Βεβαίωση της υπηρεσίας Πολιτικής αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή
ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η ανύψωση δεν
αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας
του εναερίου χώρου.
12. Βεβαίωση της Δ.Ε.Η. και Ο.Τ.Ε. για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην
περιοχή που
πρόκειται να γίνει η ανύψωση.
13. Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας παιχνιδιών από διαπιστευμένους φορείς
πιστοποίησης.
14. Βεβαίωση διπλωματούχου χημικού, ανωτάτης σχολής, για την επικινδυνότητα των
τυχών χρησιμοποιούμενων αερίων ή υλικών.
15. Τοπογραφικό σχέδιο του χώρου εγκατάστασης των μηχανημάτων του ΛΟΥΝΑ
ΠΑΡΚ στο
οποίο θα απεικονίζονται αναλυτικά όλα τα μηχανήματα.
16. Να διαθέτουν Τεχνικό Ασφαλείας.
17. Να έχουν Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.
18. Να έχουν Πιστοποίηση Μηχανημάτων.
Όλα τα πιο πάνω δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ θα
πρέπει να κατατεθούν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έως τις 05-09-2017 καθώς επίσης
και η εγκατάσταση των παιγνιομηχανημάτων να έχει γίνει έως την 06-09-2017, διότι στις
08-09-2017

θα

γίνει

έλεγχος

από

την

αρμόδια

επιτροπή

«περί

Θεάτρων

και

Κινηματογράφων» για την γνωμάτευση της καταλληλότητας των εγκαταστάσεων και του
εξοπλισμού.
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Ζ. Το πεζοδρόμιο που υπάρχει στην πρόσοψη του Ιερού Ναού Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
(Ναυαρίνου) μένει ελεύθερο και δεν παραχωρείται σε ενδιαφερομένους.
Η.

Ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου εμποροπανήγυρης για την

δημόσια κλήρωση για την επιλογή των δικαιούχων, καθώς επίσης και για την δημόσια
κλήρωση των θέσεων τοποθέτησης των αδειοδοτούμενων ορίζεται η 31η Αυγούστου 2017,
ημέρα Πέμπτη κι ώρα 15.00΄.
Για την συμμετοχή στην κλήρωση εκτός της σχετικής αιτήσεως και της προσκόμισης των
δικ/κών απαιτείται η παρουσία του αιτούντος ή η προσκόμιση έγγραφης εξουσιοδότησης για το
συγκεκριμένο σκοπό.
Θ.

Ημερομηνία συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επικύρωση των

πρακτικών των κληρώσεων και την έκδοση των αδειών στους συμμετέχοντες θα γίνει το πρώτο
δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 και σύμφωνα με την ροή των ετοιμασιών για την
εμποροπανήγυρι.
Ι.

Η ημερομηνία καταβολής της συνολικής αξίας της θέσεως εγκατάστασης

του

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ (ΒΚ18) ορίζεται η 8η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή έως την 13.00
Κ. Οι έμποροι - μικροπωλητές όταν κληρωθούν για θέση έως δώδεκα (12) μέτρα δεν έχουν
δικαίωμα συμμετοχής για κλήρωση σε επιπλέον μέτρα, εκτός και αν δεν υπάρχουν άλλοι
ενδιαφερόμενοι.
Ο πιο πάνω περιορισμός ισχύει για όλη την έκταση της πανηγύρεως.
Λ. Η κατασκευή στεγάστρων ηλιοπροστασίας – βροχοπροστασίας ανήκει αποκλειστικά
στους συμμετέχοντες, ο Δήμος παραχωρεί μόνο κοινόχρηστο χώρο, για έκθεση και πώληση
εμπορευμάτων και προϊόντων καθώς επίσης και λειτουργία ψυχαγωγικών – τεχνικών παιγνίων
για την ψυχαγωγία των επισκεπτών.
Μ. Να μεριμνήσουμε ώστε:
•

να υπάρχουν διάδρομοι στο χώρο της εμποροπανήγυρης για την εξυπηρέτηση των
κατοίκων στις οικίες τους, καθώς και του κοινού όπου υπάρχουν υπηρεσίες.

•

να υπάρξει συνεχής αστυνομική υποστήριξη του Δήμου, της επιτροπής κ.τ.λ. από το
Αστυνομικό τμήμα Κυπαρισσίας.

•

να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες για την εξυπηρέτηση των εμπόρων και των
επισκεπτών.

•

να γίνει διακοπή της κυκλοφορίας των αυτ/των από Κυπαρισσία προς Πύλο στην οδό Ελ.
Βενιζέλου στη συμβολή της με την οδό Γρηγοριάδη και παράκαμψη της κυκλοφορίας
μέσω των οδών Γρηγοριάδη, 28ης Οκτωβρίου και Ναυαρίνου και από Πύλο προς Πύργο
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από την οδό Ναυαρίνου στη συμβολή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου και παράκαμψη
της κυκλοφορίας μέσω των οδών 28ης Οκτωβρίου, Λαμπροπούλου και Ελ. Βενιζέλου.

•

να γίνει δημοσίευση περίληψης των πιο πάνω όρων, μετά την έγκριση τους από το
Δημοτικό Συμβούλιο, στις εφημερίδες ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Ν. Μεσσηνίας και στην
ΠΑΤΡΙΣ του Ν. Ηλείας, για την καλύτερη και αρτιότερη ενημέρωση των εμπόρων και
μικροπωλητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εμποροζωοπανήγυρη έτους 2017.

Ν. Κάθε συμμετέχον στην εμποροπανήγυρη θα πρέπει να έχει στο παράπηγμά του την
χορηγηθείσα από το Δήμο σχετική άδεια και θα πρέπει να την επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο του
αρμοδίου οργάνου.
* Δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στην παραδοσιακή εμποροζωοπανήγυρη Κυπαρισσίας και
να του χορηγηθεί σχετική άδεια, όποιος έχει οφειλή στο Δήμο Τριφυλίας σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006.
Ξ. Σε περίπτωση παράνομης κατάληψης θέσεων από εμπόρους η αρμόδια επιτροπή και το
λοιπό προσωπικό του Δήμου που θα οριστεί για την ομαλή λειτουργία του, θα φροντίζει για την
απομάκρυνσή τους-την επιβολή προστίμων ως και την κατάσχεση των εμπορευμάτων.
Ο. Οι ενδιαφερόμενοι στην αίτησή τους θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφουν ότι έλαβαν
γνώση του κανονισμού λειτουργίας του ετήσιου παζαριού.
Ως προς τη χωροθεσία πάγκων και τραπεζοκαθισμάτων για χορήγηση εδεσμάτων - ποτών
και τροφίμων στους επισκέπτες (Ψησταριές), η θέση τους να βρίσκεται σε απόσταση
μεγαλύτερη των 150μ, από την πλησιέστερη τουριστική μονάδα σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία. Τον χώρο τοποθέτησής

τους θα τον ορίσει

η Επιτροπή ελέγχου και

Λειτουργίας της Εμποροπανήγυρις.

2ον . Eγκρίνει την αριθμ. 168/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως
εξής:

Α. Η μίσθωση των θέσεων στο χώρο της

εμποροπανήγυρης Δ.Κ. Κυπαρισσίας, για το έτος 2017,

με τις κάτωθι τιμές :
1. Για τις θέσεις που βρίσκονται στα δύο Οικοδομικά Τετράγωνα της Πλατείας Απόδημου
Ελληνισμού και της πλατείας με το γκαζόν, καθώς και στο πεζοδρόμιο της οδού Κολοκοτρώνη, η
τιμή καθορίζεται στα 72,00€ ανά τρέχον μέτρο.
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2. Η τιμή στο πεζοδρόμιο της οδού Ναυαρίνου ανατολικά και δυτικά και της οδού Ελ. Βενιζέλου
βόρεια και νότια καθορίζεται στα 72,00 € ανά τρέχον μέτρο.
3. H τιμή στο πεζοδρόμιο της οδού Ευαγγελιστρίας ανατολικά και δυτικά καθορίζεται στα 63,00 €
ανά τρέχον μέτρο.
4. Η τιμή τρέχοντος μέτρου για την τοποθέτηση πάγκων και τραπεζοκαθισμάτων για την
παροχή εδεσμάτων-ποτών και λοιπών τροφίμων (ψησταριές) καθορίζεται στα 103,50 € ανά
τρέχον μέτρο.
5. Η τιμή για το οικοδομικό τετράγωνο 111 που βρίσκεται στην πολεοδομική ενότητα ΠΕ3, επί της
οδού Ναυαρίνου, απέναντι από την Εκκλησία Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, στο οποίο θα
εγκατασταθεί το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ή άλλα ψυχαγωγικά παίγνια, καθορίζεται στα 9.000,00 € .

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις παραπάνω αναγραφόμενες τιμές έχει συμπεριληφθεί το ΦΠΑ 24%.

3ον . Ορίζει πενταμελή Επιτροπή Ελέγχου της εμποροπανήγυρης αποτελούμενη
από:
α) - Μαρία Πανουσιοπούλου Δ. Σ Πλειοψηφίας (Πρόεδρος επιτροπής)με αναπληρωτή τον κ
. Τσακανίκα Γεώργιο Δ. Σ
β) - Κανελλόπουλος Ζαχαρίας Δ Σ Πλειοψηφίας, μέλος με αναπληρωτή τον κ Χρονόπουλο
Σπυρίδωνα Δ. Σ
γ) - Κωνσταντέλου Γιαννούλα Δ. Σ Πλειοψηφίας, μέλος με αναπληρωτή τον κ. Τσαλαμανδρή
Θεόδωρο Δ. Σ
δ) - Μπακούρο Σωτήριο - Δ Σ μείζονος μειοψηφίας, μέλος με αναπληρωτή τον κ
Κουτρουμπή

Αλέξανδρο Δ Σ

ε) - Κουτσούλη Δημήτριο - Δ Σ μείζονος μειοψηφίας, μέλος με αναπληρωτή τον κ
Ασημακόπουλο Γεώργιο Δ. Σ
Καθήκον της πενταμελούς Επιτροπής Ελέγχου θα είναι η παρακολούθηση και εν γένει η όλη
διαχείριση της πανηγύρεως καθώς επίσης και η διεξαγωγή της κλήρωσης για την επιλογή των
δικαιούχων και των θέσεων τοποθέτησης αυτών. Η επιτροπή θα δικαιούται να συνεδριάζει σε
τακτά χρονικά διαστήματα, να αξιολογεί τις εισερχόμενες αιτήσεις, να εισηγείται την
παραχώρηση ή μη των θέσεων στους αιτούντες, να επιλαμβάνεται οποιοδήποτε θέμα προκύψει
στη διάρκεια της εμποροπανήγυρης που δεν προβλέπεται από την απόφαση του Δημ.
Συμβουλίου, να ενεργεί τακτικούς ελέγχους στους χώρους ανάπτυξης της εμποροπανήγυρης για
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την διαπίστωση της καλής και ομαλής λειτουργίας, να συνεργάζεται με την υπηρεσία εσόδων και
την ταμειακή υπηρεσία για την τυχόν καθυστερημένη είσπραξη εσόδων και να συντάσσει τον
απολογισμό της εμποροπανήγυρης.
Το έργο της επιτροπής να υποστηρίζεται όποτε ζητηθεί και παραστεί ανάγκη από φορτηγό και
εργάτες για την απομάκρυνση των παράνομων καταληψιών.

4ον . Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο,

όπως προβεί στην επιλογή των υπαλλήλων του

Δήμου, οι οποίοι θα πλαισιώσουν την Επιτροπή Ελέγχου εμποροπανήγυρης.

5ον . Ορίζει ότι κάθε πωλητής – έμπορος, είναι υποχρεωμένος:
Κατά την ημέρα της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, από το πρωί και μέχρι το πέρας
της Λιτανείας, τα καταστήματα (παράγκες) των πωλητών να παραμείνουν κλειστά και οι δρόμοι
της εμποροζωοπανήγυρης να είναι ανοικτοί και ελεύθεροι , χωρίς πράγματα, σχοινιά και άλλα
εμπόδια.
H Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 233/2017
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Κυπαρισσία 20-07-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

