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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 7618/17.06.2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 11ης/16-06-2022 Τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων.
Αριθμ. Απόφασης 50/2022

Περίληψη: Έγκριση ή μη διενέργειας α)
Ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης
Φαρσάλων & εκμίσθωσης δημοτικού χώρου
για την εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ β)
Ετήσιας θρησκευτικής εμποροπανήγυρης
στην Κοινότητα Σταυρού και συγκρότηση
επιτροπών για την διενέργεια αυτών.

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3 στο 2ο όροφο), σήμερα 16
Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, μετά από την αριθ. πρωτ. 7263/08.06.2022 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5
του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα
της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι: υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα είκοσι επτά (27)
μέλη, βρέθηκαν παρόντες δέκα επτά (17), ήτοι :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δαμιανός Κων/νος (Πρόεδρος)
Χατζηπλή Σοφία
Γούσιας Δημήτριος
Μπαλατσός Κων/νος
Χαμορούσου Ευαγγελία
Γκατζόγιας Νικόλαος
Αρσενοπούλου Βάια
Μπρόζος Κων/νος
Αγγελακόπουλος Γεώργιος
Παπαγεωργίου Χριστόδουλος
Μπένου Κωνσταντία
Λελεντζής Ιωάννης
Κατσιαούνης Ευάγγελος
Αγγελακοπούλου Ιουλία
Γκέβρος Ιωάννης
Δημητρακόπουλος Ευάγγελος
Τριάντης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κουκουλιός Σταύρος
2. Συροπούλου Δέσποινα
3. Μπασαγιάννης Χρήστος
4. Καραχάλιος Αριστομένης
5. Μπαμπανίκας Δημήτριος
6. Παναγιωτοπούλου Κυριακή
7. Ίφου Μαρία
8. Πατσιούρας Βασίλειος
9. Γκρήτζαλης Δημήτριος
10. Αναγνώστου Απόστολος

Ότι στη συνεδρίαση παραστάθηκε ο Δήμαρχος κ. Ιορδάνης Εσκίογλου, που νόμιμα
προσκλήθηκε, καθώς επίσης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
του Δήμου, Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
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Ο Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερόμενων παρόντων μελών,
αναφερόμενος στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη
(η πρόσκληση με το θέμα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκε ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα
μέλη της Επιτροπής) έδωσε τον λόγο στην Προϊσταμένη της Δ/νσης Προγραμματισμού και
Ανάπτυξης η οποία ανέφερε τα εξής:
Α) «Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ.1ιβ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010, όπως αυτός ισχύει, το συμβούλιο της κοινότητας
προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και
γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων.
2. Την παρ.6 του άρθρου 2, τις διατάξεις των άρθρων 25, 34, 35, 36, 37, 40 και 56, του
Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207/05.11.2021 τεύχος Α'), όπως ισχύει.
3. Το γεγονός ότι στην Κοινότητα Φαρσάλων τελείται κάθε χρόνο παραδοσιακή εμποροπανήγυρη
διάρκειας επτά (7) ημερών.
4. Την υπ’ αρ. 6/2022 απόφαση Κοινότητας Φαρσάλων.
5.Τη με αριθμό απόφασή 48/2022 σας περί έγκρισης Κανονισμού παραδοσιακής
εμποροπανηγύρεως Φαρσάλων
6. Το τοπογραφικό σχέδιο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαρσάλων.
Εισηγούμαστε :
Α) Τη λήψη απόφασης σχετικά με το είδος, τη διάρκεια και την ημερομηνία έναρξης και λήξης της
παραδοσιακής εμποροπανήγυρης που πρόκειται να διεξαχθεί στην Κοινότητα Φαρσάλων στον ειδικά
διαμορφωμένο χώρο της Λαϊκής Αγοράς .
Προτείνεται σύμφωνα με την απόφαση της Κοινότητας Φαρσάλων η παραδοσιακή
εμποροπανήγυρη να διεξαχθεί από 15-08-2022 έως 21-08-2022 σύμφωνα στον ειδικά
διαμορφωμένο χώρο της Λαϊκής Αγοράς και σύμφωνα με το τοπογραφικό σχέδιο της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Φαρσάλων».
Β) Τη λήψη απόφασης σχετικά με το είδος, τη διάρκεια και την ημερομηνία έναρξης και λήξης της
εμποροπανήγυρης στα πλαίσια του θρησκευτικού εορτασμού της Παναγίας Ελεούσας της
Δεμερλιώτισσας, διάρκειας έως (2) συναπτών ημερών, που πρόκειται να διεξαχθεί στην Κοινότητα
Σταυρού και σύμφωνα με το τοπογραφικό σχέδιο της Τεχνικής Υπηρεσίας
Προτείνεται σύμφωνα με την αριθ. από 2/19-5-2022 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας
Σταυρού η θρησκευτική εμποροπανήγυρη να διεξαχθεί όπως και κάθε χρόνο στις 22 και 23
Αυγούστου, στην Κοινότητα Σταυρού της Δ.Ε. Ενιπέα και συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί κατά
μήκος των δυο πλευρών της οδού, που διέρχεται από τον αύλειο χώρο του ομώνυμου ναού από το
ύψος του Δημοτικού Σχολείου μέχρι και την πλατεία.
Γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.3852/2010, του άρθρου 69 του ν. 4849/2021
την υπ.αρ. 6/2022 απόφασή της Κοινότητας Φαρσάλων, το άρθρο 12ο «ειδικές διατάξεις για τη
λειτουργεία ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων -ψυχαγωγικών παιχνιδιών, λουνα παρκ» της Κανονιστικής
Απόφασης του Δήμου αριθ. 48/2022 (ΑΔΑ: ΩΣ4ΜΩΗ0-Ξ12) προτείνεται (εφόσον τα επιδημιολογικά
δεδομένα επιτρέπουν) την εκμίσθωση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου συνολικής έκτασης 4.053.00
τ.μ. ο οποίος βρίσκεται στην πόλη των Φαρσάλων και συγκεκριμένα στο Ο.Τ.:Γ 204Α (Οδός Λαρίσης
& Αθηνών και είναι αναπόσπαστο μέρος της κανονιστικής) προκειμένου να γίνει εγκατάσταση
ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ, στα πλαίσια της ετήσιας εμποροπανήγυρης “Εμποροπανήγυρη Φαρσάλων 2022” που
πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Δήμο μας για πάνω από 400 χρόνια, και που φέτος θα διαρκέσει
επτά (7) ημέρες και πιο συγκεκριμένα από 15/8/2022 έως 21/8/2022. αφού ληφθούν όλα τα
απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών, καθώς και τα ισχύοντα κατά την περίοδο
τέλεσης της εμποροπανήγυρης υγειονομικά πρωτόκολλα και υγειονομικές διατάξεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν. 3463/06, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του αρθ.196
τουΝ.4555/18 θα πρέπει να γίνει δημοπρασία για την εκμίσθωση των παραπάνω χώρων, ώστε να
λειτουργήσει το ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ, του οποίου η παρουσία, μαζί με τους μικροπωλητές και τις
εκδηλώσεις συμβάλλει ενεργά, στη συνέχιση της παράδοσής μας.
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Δ) Σύμφωνα με τα άρθρα των κανονιστικών αποφάσεων απαιτείται η συγκρότηση Επιτροπών για τη
διενέργεια των εμποροπανηγύρεων στην Κοινότητα Φαρσάλων και Σταυρού.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να απευθύνουν τυχόν ερωτήσεις και
αμέσως μετά να τοποθετηθούν.
Αφού δεν υπήρχαν ερωτήσεις και άπαντες τοποθετήθηκαν θετικά στα παραπάνω, ο Πρόεδρος
ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη :
 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 Την παρ.1ιβ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010,
 Την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.4849/2021 καθώς και των άρθρων 25, 34, 35, 36, 37, 40, 56
και 69 όπως ισχύουν
 Το άρθρο 26 του Ν.4264/2014
 Το άρθρο 3 παρ.10 Ν.1080/1980 και το κατά παραπομπή αυτής Π.Δ.270/1981
 Την υπ΄αρ. 6/2022 (ΑΔΑ: 9ΡΔΟΩΗ0-ΝΞΛ) απόφαση του συμβουλίου της Κοινότητας Φαρσάλων
 Την υπ΄αρ. 2/2022 απόφαση του συμβουλίου της Κοινότητας Σταυρού,
 Τη με αριθμό 48/2022 (ΑΔΑ: ΩΣ4ΜΩΗ0-Ξ12) κανονιστική απόφαση του Δήμου
 Τη με αριθμό 49/2022 (ΑΔΑ: 6ΣΛΣΩΗ0-Β68) κανονιστική απόφαση του Δήμου
 Τα τοπογραφικά σχέδια της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου,
 Την εισήγηση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Να διοργανωθεί από 15 Αυγούστου 2022 μέχρι 21 Αυγούστου 2022 στην Κοινότητα Φαρσάλων
του Δήμου Φαρσάλων (στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Λαϊκής Αγοράς) η παραδοσιακή
εμποροπανήγυρη Φαρσάλων.
2. Να διοργανωθεί από 22 Αυγούστου 2022 και 23 Αυγούστου 2022 στην Κοινότητα Σταυρού της
Δ.Ε. Ενιπέα του Δήμου Φαρσάλων, η θρησκευτική εμποροπανήγυρη, στα πλαίσια του θρησκευτικού
εορτασμού της Παναγίας Ελεούσας της Δεμερλιώτισσας.
3. Εγκρίνει την εκμίσθωση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου συνολικής έκτασης 4.053.00 τ.μ. ο
οποίος βρίσκεται στην πόλη των Φαρσάλων και συγκεκριμένα στο Ο.Τ.:Γ 204Α προκειμένου να γίνει
εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ, στα πλαίσια της ετήσιας εμποροπανήγυρης που πραγματοποιείται
κάθε χρόνο στο Δήμο μας και που φέτος θα διαρκέσει επτά (7) ημέρες και πιο συγκεκριμένα από
15/8/2022 έως 21/8/2022, με την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας και τυχόν
εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών.
4. Εξουσιοδοτεί την Οικονομική Επιτροπή για τη σύνταξη των όρων εκμίσθωσης.
5. Συγκροτεί τις παρακάτω επιτροπές διεξαγωγής, για την διενέργεια :
 Παραδοσιακής εμποροπανήγυρης Φαρσάλων
α/α Τακτικά Μέλη
Αναπληρωματικά Μέλη
1
Χαμορούσου Ευαγγελία (Αντιδήμαρχος)
Μπαλατσός Κων/νος (Αντιδήμαρχος)
2
Μπρόζος Κων/νος (Δημοτικός Σύμβουλος) Μπασαγιάννης
Χρήστος
(Δημοτικός
Σύμβουλος)
3
Αγγελακοπούλου
Ιουλία
(Δημοτικός Πατσιούρας Βασίλειος (Δημοτικός Σύμβουλος)
Σύμβουλος)
4
Κόκαλης Χρήστος (Δημοτικός Υπάλληλος) Ντεούδης Ευάγγελος (Δημοτικός Υπάλληλος)
5
Μπαλαμπάνη
Παρασκευή
(Δημοτική Καρακώστα Νίκη (Δημοτική Υπάλληλος)
Υπάλληλος)
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Θρησκευτικής εμποροπανήγυρης Σταυρού
α/α Τακτικά Μέλη
Αναπληρωματικά Μέλη
1
Γούσιας Δημήτριος (Αντιδήμαρχος)
Γκατζόγιας Νικόλαος (Δημοτικός Σύμβουλος)
2
Στάικος Μιχαήλ (Πρόεδρος Συμβουλίου (Μέλος Συμβουλίου Κοινότητας Σταυρού)
Κοινότητας Σταυρού)
3
Μπαλαμπάνη
Παρασκευή
(Δημοτική Καρακώστα Νίκη (Δημοτική Υπάλληλος)
Υπάλληλος)

Σκοπός των παραπάνω επιτροπών αναφέρεται στο άρθρο 11 του Κανονισμού λειτουργίας τους
(αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων αριθ. 48/2022 & 49/2022 αντίστοιχα)
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 50/2022
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Σ.Υ.
(Υπογραφές Δ.Σ.)
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΛΗ Σ. - ΓΟΥΣΙΑΣ Δ.
ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ Κ. – ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ Ε.
ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ Ν. - ΑΡΣΕΝΟΠΟΛΟΥ Β.
ΜΠΡΟΖΟΣ Κ. - ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. - ΜΠΕΝΟΥ Κ.
ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ Ι. - ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ Ε.
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. - ΓΚΕΒΡΟΣ Ι
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. - ΤΡΙΑΝΤΗΣ Ι.
Πιστό αντίγραφο
Φάρσαλα 17 Ιουνίου 2022
Ο Προέδρος Δ.Σ.
Κων/νος Δαμιανός
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