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Τροποποίηση της υπ. αρ. 4/2015 απόφασης 
Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 
Αγίας Παρασκευής σχετικά με τον καθορισμό
των θέσεων και τα είδη που θα διατίθενται 
στις  πανηγύρεις που λαμβάνουν χώρα στη 
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής

                                                                   

Στην Αγία Παρασκευή, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 18η του
μηνός  Σεπτεμβρίου  του  έτους  2018,  ημέρα Τρίτη   και  ώρα 16:00  μ.μ.,  το   Συμβούλιο  της
Δημοτικής  Κοινότητας  Αγίας  Παρασκευής  σε  τακτική  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την
αρ.πρωτ:31972/οικ/13-9-2018 έγγραφη Πρόσκληση της Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε
κάθε  Τοπικό  Σύμβουλο,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου   88  παρ.  2  του  Ν.
3852/2010(ΦΕΚ  Α  87/7-6-2010)  και  δημοσιεύτηκε  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της  Τοπικής
Κοινότητας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η κ.Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση, 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ-ΤΖΙΩΛΑ  ΜΑΡΙΑ              
2. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                                ΟΥΔΕΙΣ
3. ΔΗΜΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
4. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
5. ΤΑΟΥΣΙΑΝΗ-ΠΟΛΥΖΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα Δημοτική 
υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης , Σαραφιανού Ειρήνη.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία των μελών, με παρόντα μέλη πέντε (5) μέλη από σύνολο
πέντε  (5)  μελών,   η  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης,  έλαβε  το  λόγο  και
εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε στα μέλη το υπ. αρ. Πρωτ ΔΥ/12-9-2018
έγγραφο του  Αυτοτελούς   Τμήματος  Τοπικής  Οικονομικής  Ανάπτυξης  Δήμου  Θέρμης,   στο
οποίο  αναφέρεται  ότι   σύμφωνα με  αυτό και  σύμφωνα  με  την  παρ.  1  του  άρθρου 38 του
Ν.4497/17(ΦΕΚ  171/13.11.2017  τεύχος  Α’)  για  την  λειτουργία  των  υπάιθριων  αγορών  του
ανωτέρω άρθρου λαμβάνεται  απόφαση του οικείου  Δημοτικού  Συμβουλίου,  σύμφωνα με  το
άρθρο 79 του Ν 3463/2006(Α’14),  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 πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο



τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπη
λειτουργία της αγοράς.
Επίσης σύμφωνα με την παρ. 1Γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής
κοινότητας προτείνει τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η
λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές
δραστηριότητες.Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία και αποστέλλονται
στην  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής,  προκειμένου  να  διαμορφώσει  την  εισήγησή  της  προς  το
Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  έκδοση  των  προβλεπόμενων  σχετικών  τοπικών  κανονιστικών
αποφάσεων.
Σύμφωνα  με  το  ανωτέρω  ζητείται  από  την  Δ.Κ.  Αγίας  Παρασκευής  να  αποστείλει
επικαιροποιημένη  την  απόφαση  που  είχε  λάβει  παλιότερα  για  τις  πανηγύρεις  που
διοργανώνονται  στην  κοινότητα,  τις  ημερομηνίες,  τον  μέγιστο  αριθμό  των  θέσεων  που
διατίθονται και το είδος αυτών (πχ καντίνα, παιχνίδια, ρούχα κλπ) ετησίως, και οποιαδήποτε
επιπρόσθετη πληροφορία κρίνεται απαραίτητη.
Η Πρόεδρος είπε ότι  η απόφαση που είχε  ληφθεί  από το τοπικό συμβούλιο  σχετικά με τις
πανηγύρεις που διοργανώνονται στην Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής είναι η 4/2015 και
προτείνει  για την κοινότητα της Αγίας Παρασκευής α)  να τροποποιηθεί η απόφαση 4/2015 ως
προς τον αριθμό θέσεων καντίνων για την πανήγυρη της Αγίας Παρασκευής  και ο αριθμός τους
να είναι  μία  (1)   και  β)  να ισχύσουν όλα τα υπόλοιπα αναφερόμενα στην 4/2015 απόφαση
τοπικού συμβουλίου, δηλαδή να οριστούν οι παρακάτω  θέσεις : 

Πανήγυρης Ζωοδόχου Πηγής, κινητή γιορτή την 5η ημέρα μετά το Πάσχα κάθε έτους 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΟΣ

1 Παιχνίδια, δώρα και συναφή

1 Ζαχαρώδη, ποπ-κορν, ξηροί καρποί

2 Πρόχειρο γεύμα( σουβλάκια, χοτ-ντογκ κ.λ.π.)

1 Καντίνα 

1 Λούνα παρκ 

2 Ενδύματα, παπούτσια, τσάντες και συναφή 

Χώρος διεξαγωγής : Τοποθεσία Αγίασμα Αγίας Παρασκευής 

Ύστερα από τα παραπάνω κάλεσε από το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

    Τα μέλη και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους το  αρ.πρωτ.:ΔΥ/12-
9-2018 έγγραφο του Αυτοτελούς  Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και την εισήγηση
της Προέδρου

                                                   Αποφασίζουν Ομόφωνα

Γνωμοδοτεί   για  τον  αριθμό  των  θέσεων  και  τα  είδη  που  θα  διατίθενται  στις
παραδοσιακές  πανηγύρεις στην  Δημοτική  Κοινότητα  Αγίας  Παρασκευής  ύστερα  από  το  με

Πανήγυρης Αγίας Παρασκευής ετήσια στις 26 Ιουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΟΣ

3 Παιχνίδια, δώρα και συναφή
2 Ζαχαρώδη, ποπ-κορν, ξηροί καρποί
2 Πρόχειρο γεύμα( σουβλάκια, χοτ-ντογκ κ.λ.π.)
1 καντίνα
2 Λούνα παρκ
2 Ενδύματα, παπούτσια, τσάντες και συναφή

Χώρος διεξαγωγής : Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής



αρ.πρωτ.:ΔΥ/12-9-2018 έγγραφο του Αυτοτελούς  Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
του Δήμου ως εξής :

α)   Τροποποιεί  την  προηγούμενη  αριθ.  4/2015  απόφαση  του  συμβουλίου  της  Δημοτικής
Κοινότητας Αγ.Παρασκευής ως προς τον αριθμό θέσεων καντίνων για την πανήγυρη της Αγίας
Παρασκευής  και καθορίζει εκ νέου τον αριθμό τους σε μία (1)  

 β) κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 4/2015 απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αγ.Παρασκευής οπότε ως προς τον καθορισμό των θέσεων και τα είδη που θα διατίθενται στις
παραδοσιακές πανηγύρεις στην Δημοτική κοινότητα Παρασκευής να ισχύουν τα εξής:

Πανήγυρης Ζωοδόχου Πηγής, κινητή γιορτή την 5η ημέρα μετά το Πάσχα κάθε έτους
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΟΣ

1 Παιχνίδια, δώρα και συναφή
1 Ζαχαρώδη, ποπ-κορν, ξηροί καρποί
2 Πρόχειρο γεύμα( σουβλάκια, χοτ-ντογκ κ.λ.π.)
1 Καντίνα 
1 Λούνα παρκ 
2 Ενδύματα, παπούτσια, τσάντες και συναφή 

Χώρος διεξαγωγής : Τοποθεσία Αγίασμα Αγίας Παρασκευής 

 
 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2018.

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

                                          H Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής

                                                       Τσιουβάκα-Τζιώλα Μαρία

Πανήγυρης Αγίας Παρασκευής ετήσια στις 26 Ιουλίου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΟΣ

3 Παιχνίδια, δώρα και συναφή
2 Ζαχαρώδη, ποπ-κορν, ξηροί καρποί
2 Πρόχειρο γεύμα( σουβλάκια, χοτ-ντογκ κ.λ.π.)
1 καντίνα
2 Λούνα παρκ
2 Ενδύματα, παπούτσια, τσάντες και συναφή

Χώρος διεξαγωγής : Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής


