INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.08.12 13:51:44
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΔΑ: 9ΨΒΚΩ6Ι-Τ22

Αγιά, 12/8/2019
Αρ. Πρωτ.: 8082
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Ταχ/κος Κώδικας: 40003
Τηλέφ. πληροφοριών: 2494022811 - 2494024513
Τηλεομοιοτυπία: 2494022811
email: asofliou@yahoo.gr
Ανακοίνωση διάθεσης χώρων
με τη διαδικασία της κλήρωσης για τη χρήση θέσεων
στην ετήσια εμποροπανήγυρη Αγιάς από το Σάββατο 31/8/2019 έως την Παρασκευή 6/9/2019.
Ο Δήμαρχος Αγιάς
Έχοντας υπόψη:

1. την υπ΄άριθμ. 169/2018 (ΑΔΑ: ΩΚ5ΚΩ6Ι-ΘΦΥ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα:
«Έγκριση λειτουργίας και έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας της ετήσιας Εμποροπανήγυρης της Δημοτικής
Κοινότητας Αγιάς»,
2. την υπ’ αριθμ. 133/2019 (ΑΔΑ: 6ΟΔ4Ω6Ι-Ψ06) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα « Έγκριση
εκμίσθωσης των χώρων διοργάνωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς:
α) με την διαδικασία της κλήρωσης και β) με την διαδικασία της δημοπρασίας για τις θέσεις Λούνα
Παρκ και ψησταριάς. - Ορισμός μελών επιτροπής εμποροπανήγυρης για το έτος 2019»
Ανακοινών ουμε ότι:
Εκτίθεται σε δημόσια κλήρωση η διάθεση των χώρων για τη χρήση των θέσεων στους χώρους της ετήσιας
εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς του Δήμου Αγιάς, ως εξής:
 Τρεις (3) αδειούχοι - πωλητές λουκουμάδων
 Πέντε (5) αδειούχοι - πωλητές χαλβάδων
 Δύο (2) αδειούχοι - πωλητές ξηρών καρπών
 Μία (1) θέση για πώληση παραδοσιακών προϊόντων
 Δύο (2) θέσεις για Συνεταιρισμούς – Συλλόγους Δήμου Αγιάς
 Τριάντα τρεις (33) θέσεις για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του εμπορικού τομέα
Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται στον εμπορικό τομέα είναι:

Τεχνητά & αποξηραμένα Ανθή Φυτά -Ασημικά Φο Μπιζού –Βιβλία-Είδη Αυτοκινήτου-Είδη Λαϊκής
Τέχνης -Είδη Δώρων- Είδη Οικιακής Χρήσης –Υαλικά & Είδη Μπάνιου- Εκκλησιαστικά Είδη -Αξεσουάρ
Μικρών Ζώων & Ιχθύων -Αξεσουάρ Ένδυσης -Είδη Ένδυσης –Υπόδησης –Ηλεκτρονικά -Είδη
παντοπωλείου-Ψιλικά -Ζαχαρώδη – Ξηροί καρποί - Παραδοσιακά γλυκά και να είναι σύμφωνα με την Υγ.
Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β')
Οι τιμές των χώρων καθορίζονται με την υπ’ αριθμ. 116/2018 (ΑΔΑ: 63ΑΠΩ6Ι-ΑΝ2) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγιάς και έχουν ως εξής:
-

Λουκουμάδες: θέσεις τοπογραφικού διαγράμματος 6, 20 και 46 επιβολή τέλους χρήσης 250,00€/θέση.

-

Χαλβάδες: θέσεις τοπογραφικού διαγράμματος 1, 4, 5, 15 και 45 επιβολή τέλους χρήσης 500,00€/θέση.

-

Ξηροί καρποί: θέσεις τοπογραφικού διαγράμματος 2 και 7 επιβολή τέλους χρήσης 300,00€/θέση.

-

Παραδοσιακά είδη: θέση τοπογραφικού διαγράμματος 9 επιβολή τέλους χρήσης 150,00€/θέση.

-

Συνεταιρισμοί-Σύλλογοι Δήμου Αγιάς: θέσεις τοπογραφικού διαγράμματος 3 και 10 επιβολή τέλους χρήσης
100,00€/θέση.
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-

Εμπορικός τομέας: θέσεις τοπογραφικού διαγράμματος 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 και 44 επιβολή τέλους χρήσης 300,00€/θέση.

Η κλήρωση θα γίνει στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», στις 23 Αυγούστου 2019, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής εμποροπανήγυρης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Οικονομική Υπηρεσία Δήμου
Αγιάς, από τη Δευτέρα 19/8/2019 έως την Πέμπτη 22/8 τις εργάσιμες ώρες.
Επίσης μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους την Παρασκευή 23/8 στο χώρο της κλήρωσης μία
τουλάχιστον ώρα πριν τη διεξαγωγή της.
Δικαιολογητικά συμμετοχής - Άρθρο 7 του Κανονισμού Εμποροπανήγυρης (ΑΔΑ: ΩΚ5ΚΩ6Ι-ΘΦΥ)
Η διάθεση και κατακύρωση των χώρων πώλησης εμπορευμάτων , θα γίνει με δημόσια κλήρωση σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Ν. 3769/09.

Α.) Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από
πρόσκληση του οικείου δήμου.
Β.) Ο ενδιαφερόμενος φυσικό πρόσωπο για την συμμέτοχή στην κλήρωση για την κατοχύρωση του χώρου
υποβάλλει αίτηση- δελτίου συμμετοχής (έντυπο Υπηρεσίας) στην αρμόδια υπηρεσία του πρωτοκόλλο του
Δήμου Αγιάς - είτε αυτοπρόσωπα, είτε ταχυδρομικά (ύστερα από βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του
στην αίτηση) - που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία : το Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος,
Όνομα Πατρός, Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με
την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ, Δ/νση κατοικίας, ΑΦΜ και Δ.ΟΥ. και η διεύθυνση της
ασκούμενης δραστηριότητας, o τομέας , η ακριβής θέση του χώρου, τα προς πώληση είδη καθώς και η
χρονική διάρκεια για την οποία ζητείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού, προσκομίζοντας τα εξής
δικαιολογητικά:
α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει με αντικείμενο εκμετάλλευσης όπως προβλέπονται στο άρθρο
6 ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης, κατά περίπτωση και
β) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
γ) Βεβαίωση μη οφειλής (Δημοτική Ενημερότητα) του Δήμου Αγιάς (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.).
δ) Βεβαίωση μη οφειλής ασφαλιστικού φορέα.
ε) Φορολογική ενημερότητα.
Γ.)Η κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής θα πραγματοποιείται το μήνα Αύγουστο, τις εργάσιμες ημέρες
του πρώτου δεκαπενθημέρου . Στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να δηλωθεί ο ακριβής αριθμός των
θέσεων που επιθυμεί, ο οποίος σε καμία περίπτωση σύμφωνα με την παρούσα κανονιστική απόφαση δεν
μπορεί να υπερβεί τις τέσσερις (4) θέσεις. Σε αυτή την περίπτωση αυτοδικαίως θα κατοχυρώνονται στον
δικαιούχο και οι όμορες θέσεις κατά αύξοντα αριθμό της κληρωθείσας σε αυτόν θέσης.
Δ.) Μετά τη λήξη της τασσόμενης από τη πρόσκληση προθεσμίας, σε τόπο και χρόνο που θα καθορισθεί και
θα ανακοινωθεί έγκαιρα, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης, με
αντικείμενο τον έλεγχο πληρότητας και την αξιολόγηση των αιτήσεων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των
αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρωση.
Ε.) Για την κατανομή και τοποθέτηση των πωλητών στις κενές θέσεις των εμποροπανηγύρεων του
παρόντος διενεργείται κλήρωση κατά την οποία οι πωλητές καταλαμβάνουν την θέση που επιθυμούν
σύμφωνα με την σειρά τους στην διενεργούμενη κλήρωση. Σε περίπτωση κατά την οποία υφίστανται κενές
θέσεις μετά το πέρας της διαδικασίας των άνω κληρώσεων, μπορεί ο πωλητής να ζητήσει επιπλέον τις
συνεχόμενες -όμορες θέσεις. Αν για την ίδια κενή θέση εκδηλώσουν ενδιαφέρον δύο πωλητές, τότε
διενεργείται κλήρωση. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερομένων στην Επιτροπή Εμποροπανήγυρις.
ΣΤ.) Κατόπιν αξιολογήσεως των αιτήσεων η Επιτροπή Εμποροπανήγυρις, θα εκδίδει κατάλογο
συμμετεχόντων για την εμποροπανήγυρη, ο οποίος θα αναρτάται στο οικείο δημοτικό κατάστημα,
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προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου. Μετά την πληρωμή των
τελών η Επιτροπή θα κοινοποιεί στην υπηρεσία τον κατάλογο συμμετεχόντων προκειμένου αυτή να
εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη χορήγηση των εγκρίσεων συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη. Η εν
λόγω απόφαση αποστέλλεται στην Απ. Διοικ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και είναι διαθέσιμη ανά
πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος. Επίσης κατάσταση με τα στοιχεία των δικαιούχων και τη
θέση αυτών, θα διαβιβάζεται στο ΑΤ Αγιάς
Ζ.) Η έγκριση συμμετοχής είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ΔΕΝ θα χορηγείται εάν δεν έχουν εξοφληθεί
τα τέλη χρήσης στον Δήμο. Επιτρέπεται η υποβοήθηση του δικαιούχου από τη σύζυγο και τα ενήλικα
τέκνα.
Η.) Ο δικαιούχος της έγκρισης συμμετοχής έχει την ευθύνη παραλαβής αυτής από την αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου πριν εγκατασταθεί σ΄αυτήν.
Θ.) Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση στα ποσοστά των κατηγοριών συμμετεχόντων που καθορίζονται στο
άρθρο 6 του Κανονισμού Εμποροπανήγυρης (ΑΔΑ: ΩΚ5ΚΩ6Ι-ΘΦΥ)
Ι.)Μετά τη διενέργεια των κληρώσεων, τυχόν αδιάθετες θέσεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο 6, μπορούν να
διατίθενται απευθείας, μετά από σχετική απόφασης της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης, ενώ η τελική τιμή
διάθεσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από την τιμή που έχει καθοριστεί από την Οικονομική Επιτροπή
ως τέλος χρήσης ανά θέση.
Ια.) Η επικύρωση των πρακτικών κλήρωσης θα γίνει αμέσως από το Δημοτικό Συμβούλιο αφού θα έχει
προηγηθεί η καταβολή του τέλους χρήσεως του χώρου στο Ταμείο του Δήμου Αγιάς από τον τελευταίο
δικαιούχο, η οποία θα αποδεικνύει και την κατακύρωση.
Ιβ.) Σε περίπτωση τυχόν αρνήσεως καταβολής από ενδιαφερόμενο ενεργείται νέα κλήρωση, ο δε αρνηθείς
την καταβολή του τέλους αποκλείεται να συνεχίσει τη συμμετοχή του στις κληρώσεις.
Ιγ.) Ο τύπος του εντύπου συμμετοχής θα φέρει τον τίτλο του εντύπου "Άδειας συμμετοχής – εγκατάστασης
στην παραδοσιακή ετήσια εμποροπανήγυρη Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς από 31 Αυγούστου έως 6
Σεπτεμβρίου, και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία Δικαιούχου :
Ονοματεπώνυμο :/ΑΦΜ :/Αριθμός Θέσεων:/Τομέας:/Ενοίκιο χώρου:/Καταβαλλόμενο ποσό:/Αριθμός
Διπλότυπου Είσπραξης
Ιε.) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σχετικά με τις
αποφάσεις και ανακοινώσεις της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης, για την εξέλιξη των αιτήσεων τους, τα
δικαιολογητικά καθώς και για τις τυχόν κενές θέσεις.
Ο Κανονισμός της εμποροπανήγυρης καθώς και το τοπογραφικό διάγραμμα των θέσεων θα βρίσκονται στο
Δημαρχείο Αγιάς και στην Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Αγιάς όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν
γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (Πληροφορίες παρέχονται από την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς
Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Αγιάς: Σοφλιού Αγλαΐα asofliou@yahoo.gr, στη διεύθυνση: Αγιά - Τηλέφωνο: 2494022811 - τηλεομοιοτυπία: 2494022811, καθώς και στο
Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης: Κατσίκα Ελένη - eleni.katsika@0559.syzefxis.gov.gr στη διεύθυνση:
Μεταξοχώρι - Τηλέφωνο: 2494024513).
Ο Δήμαρχος Αγιάς
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

