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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της αρ. 8/2022  

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης 
 

Αριθμ. Απόφασης 44/2022 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιλογή χώρου διεξαγωγής της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης στον  οικισμό 
Ανδρομάχης   Κοινότητας Κατερίνης και ίδρυση της  
 
     Στην Κατερίνη, 16 Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη, ώρα 14:30,, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.13654/4.3.2022 
(ΦΕΚ 1011 Β) ΚΥΑ,, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. οικ. 8107/11.3.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 
στάλθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και σε όλους τους προέδρους των Κοινοτήτων. 
     Στη συνεδρίαση παρέστη ο αναπληρωτής Δημάρχου, που ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 8761/1.4.2021 απόφαση 
Δημάρχου, Γεώργιος Νταντάμης. Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκοδήμος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 67 ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με εκείνες της παρ. 6 του άρθρου 74 του 
ν. 4555/2018, απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους. 
     Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη, βρέθηκαν παρόντα 
τριάντα επτά (37): 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

 
1 Τερζόπουλος Θεοφάνης 20 Μπαρμπαγεωργόπουλος Αθανάσιος 

2 Αναγνώστου Αθανάσιος 21 Μπεϊνάς Ιωάννης 

3 Αναστασιάδης Θωμάς 22 Μπουσνάκης Αστέριος 

4 Βαϊνάς Δημήτριος 23 Νταντάμης Γεώργιος 

5 Γεωργιάδης Μιχαήλ 24 Νταντάμης Ιωάννης 

6 Γκούνας Αθανάσιος 25 Ντόντης Λάζος 

7 Γραμματικόπουλος Κωνσταντίνος 26 Παπαδόπουλος Ευγένιος 

8 Δρούγκας Φώτιος 27 Παπαζιώγας Νικόλαος 
9 Ίτσιος Γεώργιος 28 Πούλιου  Ασημίνα 

10 Καρυπίδης Σάββας 29 Συμεωνίδης Ιωάννης 

11 Κατανάς Νικόλαος 30 Τερζίδου Μαρία 

12 Κεραμιδιώτης Ευστάθιος 31 Τσιαλός Γεώργιος 

13 Κήπου Ευάγγελος 32 Τσιουκάνης Κωνσταντίνος 

14 Κυριακίδης Γεώργιος 33 Τσουπέης Νικόλαος 

15 Λεμονόπουλος Χρήστος 34 Φιλοκώστας Κωνσταντίνος 

16 Λιακόπουλος Αθανάσιος 35 Χαρισσοπούλου Στεργιανή 

17 Μακρίδης Νικόλαος 36 Χιονίδης Σάββας 

18 Μακρίδου  Παρθένα 37 Χριστοφορίδης Σταύρος 

19 Μορφακίδης Δημήτριος   

 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 
1 Λιακόπουλος Απόστολος 

2 Παπαγεωργίου Ουρανία 

3 Τσιαμπέρας Νικόλαος 
4 Φώτης Ορέστης 

 
Από τους προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης που όλοι κλήθηκαν νόμιμα, δεν συμμετείχε κανείς. 
 
Προτάχθηκαν τα θέματα 18, 20, 21, 22 και 23 και συζητήθηκαν μετά το 5ο θέμα. 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ...3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των 

μελών τα εξής:  
Ι. Τις διατάξεις του  Ν. 4849/2021 
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ΙΙ. Το αριθ.  1010/2/30-α/26-1-2022    έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Κατερίνης με θέμα «Παροχή σύμφωνης 
γνώμης για λήψη απόφασης επιλογής χώρου & ίδρυσης παραδοσιακής εμποροπανήγυρης. 
ΙΙΙ. Το αριθ.  4399/11-2-2022  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης με θέμα 
«Γνωμοδότηση για την λειτουργία της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης». 
 IV. Την 6 /2022 απόφαση  του Συμβουλίου της Κοινότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης με θέμα “ Γνωμοδότηση 
για λήψη απόφασης επιλογής χώρου και ίδρυσης εμποροπανήγυρις” με την οποία «[…] γνωμοδοτεί ΟΜΟΦΩΝA 
υπέρ της λήψης  απόφασης  από το Δημοτικό Συμβούλιο για την ίδρυση της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, 
οικισμού  Ανδρομάχης  Κ. Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης στο συγκεκριμένο Δημοτικό χώρο (μέρος του αριθ.5346 
μζ τεμαχίου και μέρος του αριθ. 368 τεμαχίου Αγροκτήματος Σβορώνου 23,8 περίπου στρεμμάτων), σε εναρμόνιση 
με τις διατάξεις του νέου νόμου Ν. 4849/2021. 
V. Το υπάρχον Τοπογραφικό διάγραμμα της εμποροπανήγυρης 
VI. Την 9/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα “Εισήγηση  στο  Δημοτικό Συμβούλιο  για επιλογή 
χώρου και  ίδρυση  παραδοσιακής εμποροπανήγυρης  στον  οικισμό Ανδρομάχης Κοινότητας Κατερίνης” 

 
    Ακολούθησε συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας ο Δ.Σ. Ευάγγελος Κήπου πρότεινε η εμποροπανήγυρη να 

διεξάγεται στην περιοχή «Γρέβενη» Καλλιθέας, στην υφιστάμενη έκταση 200 στρεμμάτων, διότι έτσι θα 
παρατείνεται η τουριστική περίοδος κατά τριάντα ημέρες, καθώς ακολουθούν και οι εμπορικές εκθέσεις, με 
συνέπεια την αύξηση των εσόδων του Δήμου αλλά και των επαγγελματιών τουρισμού της περιοχής.  

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία. 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από εκείνες του άρθρου 72 του ν. 4555/2018, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Μ Ε  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α  
 

Α) Επιλέγει ως χώρο διεξαγωγής της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, τον οικισμό Ανδρομάχης Κοινότητας 
Κατερίνης σε τμήμα του αριθ. 5346μζ  τεμαχίου και σε τμήμα του αριθ. 368 τεμαχίου αγροκτήματος Σβορώνου. 
 
Β) Εγκρίνει την ίδρυση παραδοσιακής εμποροπανήγυρης  στον ανωτέρω οικισμό ως ακολούθως: 
 

Άρθρο 1ο 
 

Εγκρίνει την ίδρυση παραδοσιακής εμποροπανήγυρης  στον Οικισμό Ανδρομάχης της Κοινότητας Κατερίνης, σε 
τμήμα του αριθ. 5346μζ  τεμαχίου, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα του Δήμου Κατερίνης με την αριθ. ΓΕ 1681/7-
2-85 Απόφαση Νομάρχη Πιερίας (ΦΕΚ 154β/1985) και σε τμήμα του αριθ. 368 τεμαχίου αγροκτήματος Σβορώνου 
βάση του αριθ.  4.908/1953 Συμβολαίου αγοραπωλησίας, συνολικής έκτασης 23,8 περίπου στρεμμάτων 
(συνημμένο το  σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα που έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από την τεχνική υπηρεσία του 
Δήμου Κατερίνης), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/5-11-2021),   Ν. 3436/2006 άρθρο 79  
και  Ν. 3852/2010.   
     Η εμποροπανήγυρη αυτή εντάσσεται στις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις  που τελούνται μία φορά το χρόνο 
και διαρκεί επτά (7) ημέρες. 
 

Άρθρο 2ο  
 

Κοινός στόχος  όλων, η Εμποροπανήγυρη να αποτελεί σημαντικό τοπικό και περιφερειακό οικονομικό και 
πολιτισμικό γεγονός, άμεσα συνδεδεμένο με την τοπική οικονομία, διατηρώντας τον παραδοσιακό της χαρακτήρα, 
προάγοντας την τοπική ανάπτυξη, παράγοντας θετικό οικονομικό αποτέλεσμα, να  συμβάλλει στην εξωστρέφεια της 
περιοχής, διαφυλάσσοντας σε κάθε περίπτωση την ευνομία και την ευταξία ώστε να μην πλήττονται τα τοπικά 
εμπορικά αλλά και κοινωνικά δικαιώματα.  
 

Άρθρο 3ο  
 

Ορίζει ως χρόνο τέλεσης της εμποροπανήγυρης από το τέλος του μηνός Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου ανάλογα 
με το αν η ημερομηνία έναρξης συμπίπτει με ημέρα Σάββατο ή Κυριακή εκάστου έτους και θα διαρκεί επτά (7) 
συναπτές ημέρες, ενώ μία μέρα νωρίτερα προβλέπεται η εγκατάσταση και μία μέρα αργότερα η απομάκρυνση 
αντίστοιχα των πάγκων και των εμπορευμάτων.  Η ακριβή ημερομηνία έναρξης και λήξης θα καθορίζεται με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας. 
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Άρθρο 4ο  
 

Η λειτουργία της εμποροπανήγυρης και  κάθε σχετικό θέμα θα ρυθμίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας  ο οποίος 
θα καθορίζει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες ήτοι ενδεικτικά τους δικαιούχους συμμετοχής, την κατανομή των 
θέσεων, τις εγκρίσεις συμμετοχής, την απόδοση των θέσεων στους αιτούντες, τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη, το 
γενικό πλαίσιο λειτουργίας με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων, τις παράλληλες 
εκδηλώσεις, τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, τις απαγορεύσεις, τις κυρώσεις κλπ 
Η απόφαση ΔΣ θα πρέπει να  δημοσιευθεί σε πλήρη κείμενο στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου, ενώ περίληψη αυτής θα δημοσιευθεί  σε μία Ημερήσια ή Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 79  παρ. 4 του Ν 3463/2006. 
 
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
 
Μειοψήφησε οι ΔΣ: Ευάγγελος Κήπου 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 44/2022 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως 
εξής: 

Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη 
Ακολουθούν υπογραφές 

 
Ακριβές απόσπασμα 
Κατερίνη 18.3.2022 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
 
 
Θεοφάνης Τερζόπουλος 
                                                                                                                                                                                 Κ.Ρ.  
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