
1 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρ. 18/2022  
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης 

 

Αριθμ. Απόφασης 135/2022 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση της διοργάνωσης της εμποροπανήγυρης  στον  οικισμό Ανδρομάχης   
Κοινότητας Κατερίνης,  της εκμίσθωσης   έκτασης 3230 έως 5.000 τ.μ. από τον χώρο της   
εμποροπανήγυρης Κατερίνης για τη λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, καθορισμό τελών και ορισμό 
επιτροπής διενέργειας εμποροπανήγυρης 
 

     Στην Κατερίνη,  την 1 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη, ώρα 19:00, συνήλθε το δημοτικό συμβούλιο σε τακτική 
συνεδρίαση δια ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 
οικ. 17334/27.5.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που στάλθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς 
και σε όλους τους προέδρους των Κοινοτήτων. 
     Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος Κατερίνης Κωνσταντίνος Κουκοδήμος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 67 παρ. 6 ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με εκείνες του άρθρου 74 παρ. 6 του ν. 
4555/2018.  
     Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη, βρέθηκαν παρόντα 
τριάντα τρία (33):  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
1 Τερζόπουλος Θεοφάνης  18 Μπαρμπαγεωργόπουλος Αθανάσιος 

2 Αναγνώστου Αθανάσιος  19 Μπεϊνάς Ιωάννης 

3 Αναστασιάδης Θωμάς  20 Νταντάμης Γεώργιος 

4 Βαϊνάς Δημήτριος  21 Νταντάμης Ιωάννης 

5 Γραμματικόπουλος Κωνσταντίνος  22 Ντόντης Λάζος 

6 Ίτσιος Γεώργιος  23 Παπαδόπουλος Ευγένιος 

7 Καρυπίδης Σάββας  24 Παπαζιώγας Νικόλαος 

8 Κατανάς Νικόλαος  25 Πούλιου  Ασημίνα 

9 Κεραμιδιώτης Ευστάθιος  26 Τερζίδου Μαρία 

10 Κήπου Ευάγγελος  27 Τσιαλός Γεώργιος 

11 Κυριακίδης Γεώργιος  28 Τσιαμπέρας Νικόλαος 

12 Λεμονόπουλος Χρήστος  29 Τσιουκάνης Κωνσταντίνος 

13 Λιακόπουλος Αθανάσιος  30 Φιλοκώστας Κωνσταντίνος 

14 Λιακόπουλος Απόστολος  31 Φώτης Ορέστης 

15 Μακρίδης Νικόλαος  32 Χαρισσοπούλου Στεργιανή 

16 Μακρίδου  Παρθένα  33 Χριστοφορίδης Σταύρος 

17 Μορφακίδης Δημήτριος    
 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γεωργιάδης Μιχαήλ 

2 Γκούνας Αθανάσιος 

3 Δρούγκας Φώτιος 

4 Μπουσνάκης Αστέριος 

5 Παπαγεωργίου Ουρανία 

6 Συμεωνίδης Ιωάννης 

7 Τσουπέης Νικόλαος 

8 Χιονίδης Σάββας 
 
Από τους προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης που όλοι κλήθηκαν νόμιμα, συμμετείχε μόνο η 

πρόεδρος της Ελάφου.. 
Το 2ο θέμα αποσύρθηκε. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ...9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των 
μελών: 
Ι. Το αριθμ. πρωτ.: 17131/26.5.2022 έγγραφο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων που έχει ως εξής: 
«ΣΧΕΤ.    α) άρθρο 1 κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης ( 95/2022 απόφαση ΔΣ) 
                β)   30/2022  απόφαση Κοινότητας Κατερίνης (τροποποίηση της αρθ.   26/2022      όμοιας απόφασης) 
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                γ)  Απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ 
                δ)    387/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
           Σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού  οργάνωσης και λειτουργίας της παραδοσιακής 
εμποροπανήγυρης οικισμού Ανδρομάχης Κοινότητας  Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης   που ψηφίστηκε με την   
95/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,  για τη διενέργεια κάθε έτος της   ετήσιας παραδοσιακής 
εμποροπανήγυρης   απαιτείται: 
         α) Σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κατερίνης (περί έγκρισης διενέργειας σε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καθώς επίσης και της έγκρισης εκμίσθωσης έκτασης 3230τ.μ. έως 5000 τ.μ. 
από τον χώρο της εμποροπανήγυρης Κατερίνης για τη λειτουργία ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ...». 
          β) Όμοια απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
          γ)  Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των τελών. 
          δ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της διενέργειας, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
καθώς επίσης και της έγκρισης εκμίσθωσης έκτασης 3230τ.μ. έως 5000 τ.μ. από τον χώρο της 
εμποροπανήγυρης Κατερίνης για τη λειτουργία ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ...», καθορισμού τελών και ορισμού   τριμελούς 
επιτροπής  με τους αναπληρωτές από δημοτικούς συμβούλους διεξαγωγής της       εμποροπανήγυρης πέραν του 
αρμοδίου για την εμποροπανήγυρη Αντιδημάρχου.   

 

Ύστερα από τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
1. Την    30/2022 απόφαση της Κοινότητας Κατερίνης (τροποποίηση της αρθ. 26/2022 όμοιας απόφασης) με 
την οποία εισηγείται ομόφωνα  τη διενέργεια για το έτος 2022  της εμποροπανήγυρης στον οικισμό Ανδρομάχης 
και συγκεκριμένα την περίοδο από 01/09/2022 έως 07/09/2022  καθώς επίσης  και την εκμίσθωση με 
δημοπρασία έκτασης 3230 τ.μ. έως 5.000  από το χώρο της εμποροπανήγυρης για τη λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ. 
 
2. Την  επικείμενη  απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  για την διενέργεια ή μη για το έτος 2022  της 
εμποροπανήγυρης στον οικισμό Ανδρομάχης την περίοδο από 01/09/2022 έως 07/09/2022  καθώς επίσης  και 
την εκμίσθωση με δημοπρασία έκτασης 3230 τ.μ. έως 5.000  από το χώρο της εμποροπανήγυρης για τη 
λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ. 
3. Την   387/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίζονται τα  τέλη χρήσης των χώρων 
για τη λειτουργία της παραδοσιακής Εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2022  
4. Το Τοπογραφικό που συνοδεύει τον κανονισμό λειτουργίας 
 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας περί: 
Α΄ Της έγκρισης ή μη διοργάνωσης της εμποροπανήγυρης  στον  οικισμό Ανδρομάχης   Κοινότητας Κατερίνης 
για το έτος 2022 και συγκεκριμένα  για την περίοδο από 01/09/2022 έως 07/09/2022    και την  εκμίσθωση   
έκτασης 3230 έως 5.000 τ.μ. από τον χώρο της   εμποροπανήγυρης Κατερίνης για τη λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ», 
σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 
Β΄  Των καταβαλλόμενων τελών (σύμφωνα με το άρθρο 10 του  κανονισμού) και την 387/2022 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής 
Γ΄ Να οριστεί η  Επιτροπή Διενέργειας της Εμποροπανήγυρης (τριμελής) αποτελούμενη  από τον αρμόδιο 
Αντιδήμαρχο και δύο δημοτικούς συμβούλους και με αρμοδιότητες: 
  . 
• Την  ευθύνη για τη διεξαγωγή και λειτουργία της Εμποροπανήγυρης και το συντονισμός της διοίκησης για 
όλη τη διάρκειά της, τη διενέργεια απαιτούμενων κληρώσεων, την κατανομή των θέσεων, την κατάρτιση του 
πίνακα δικαιούχων συμμετοχής και τη διαβίβασή του στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων 
ώστε να εκδοθούν οι εγκρίσεις συμμετοχής.  
• Η Επιτροπή θα είναι στη διάθεση όλων των εκθετών και επισκεπτών για οποιοδήποτε ζήτημα ενημέρωσης ή 
για την έκθεση των απόψεών τους.  
• Επίσης με ευθύνη της Επιτροπής θα γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και ο σχετικός έλεγχος της ορθής 
εγκατάστασης των δικαιούχων, της τήρησης των όρων της άδειας και της απομάκρυνσης των άνευ αδείας 
συμμετεχόντων στις πανηγύρεις. Καθήκον της επιτροπής θα είναι η παρακολούθηση και εν γένει η διαχείριση 
της εμποροπανηγύρεως. Θα συντάσσεται λίστα παραβατών του κανονισμού, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη για 
τη διάθεση των χώρων την επόμενη περίοδο. 
• Επί πλέον θα  είναι αρμόδια για την τροποποίηση της διαρρύθμισης των πάγκων εντός του ειδικά 
διαμορφωμένου χώρου προς όφελος της λειτουργικότητας της εμποροπανήγυρης, της διασφάλισης της 
δημόσιας υγείας και ασφάλειας. 
• Η Επιτροπή θα υποχρεούται να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, να εισηγείται προτάσεις, να 
επιλαμβάνεται οποιοδήποτε θέμα προκύψει στη διάρκεια της πανηγύρεως που δεν προβλέπεται από την 
κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να διενεργεί τακτικούς ελέγχους στους χώρους ανάπτυξης της 
πανηγύρεως για τη διαπίστωση της καλής και ομαλής λειτουργίας. 
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• Η Επιτροπή θα εξετάζει τυχόν παράπονα ή καταγγελίες, την παροχή οδηγιών και την επίλυση κάθε 
προβλήματος που θα ανακύψει από την διενέργεια της εμποροπανήγυρης.   
• Λοιπές αρμοδιότητες του άρθρου 5 του κανονισμού λειτουργίας 
            Συνημμένα: 
o 30/2022  απόφαση Κοινότητας Κατερίνης 
o 387/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής» 
 
ΙΙ. Την αριθμ.24/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
 

       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  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  
 

Α) Εγκρίνει τη διοργάνωση της εμποροπανήγυρης  στον  οικισμό Ανδρομάχης  Κοινότητας Κατερίνης για το έτος 
2022 και συγκεκριμένα  για την περίοδο από 01/09/2022 έως 07/09/2022 και την  εκμίσθωση   έκτασης 3230 έως 
5.000 τ.μ. από τον χώρο της εμποροπανήγυρης Κατερίνης για τη λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ», σύμφωνα με τον 
κανονισμό λειτουργίας. 
 
Β) Εγκρίνει τα τέλη έτους 2022 για τη λειτουργία της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης στον οικισμό Ανδρομάχης 
Κοινότητας Κατερίνης του Δήμο  Κατερίνης ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ / ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣΑ €/τ.μ.  

ΣΥΝΔΕΣΗ - ΤΙΜΗΜΑ 
ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑ 
ΠΑΡΟΧΗ (ΠΟΣΑ  
ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ)  

Α΄ 
Πρόχειρα γεύματα (σουβλάκια – λουκάνικα – σάντουιτς - πατάτες 
κ.λπ.), είδη κυλικείου από φορητές εγκαταστάσεις έψησης και 
καντίνες 

5,00 €/τ.μ. 130,00€ 

Β΄ 
Λουκουμάδες – Χαλβάς – Κρέπες - είδη ζαχαροπλαστικής 
παραδοσιακών προϊόντων και γλυκών 

3,00 €/τ.μ. 60,00€ 

Γ΄ 
Λοιπά πρόχειρα γεύματα (καλαμπόκι, ποπ- κορν, μαλλί της γριας, 
σάντουιτς, μελισσοκομικά, ζαχαρώδη, ξηροί καρποί, παγωτά, 
ροφήματα, αναψυκτικά) 

3,00 €/τ.μ. 60,00€ 

Δ΄ Παιχνίδια μη ηλεκτροδοτούμενα 3,00 €/τ.μ. 60,00€ 

Ε΄ Βιβλία, σχολικά είδη κλπ  3,00 €/τ.μ. 60,00€ 

ΣΤ΄ 

Βιομηχανικά είδη 1: (ψιλικά, μικροεργαλεία, μικροσυσκευές, υαλικά, 
εκκλησιαστικά είδη, αγιογραφίες, αφίσες, είδη   δώρων και 
διακόσμησης, είδη λαϊκής τέχνης, έργων τέχνης και κάθε είδος 
οικοτεχνίας, φο μπιζού, ασημικά, είδη  υγιεινής/ατομικής 
καθαριότητας, κλπ 

3,00 €/τ.μ. 60,00€ 

Ζ΄ 
Βιομηχανικά  είδη  2: (ένδυση, υπόδηση, είδη προικός,  λευκά  
είδη,  δερμάτινα  είδη, γούνινα είδη αξεσουάρ ένδυσης κλπ) 
 

3,00 €/τ.μ. 60,00€ 

Η΄ Λοιπά άλλα βιομηχανικά είδη 3,00 €/τ.μ. 60,00€ 

Θ΄ 
Άνθη, αποξηραμένα άνθη και φυτά, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά 
και φαρμακευτικά φυτά, είδη ανθοκομίας, κηπουρικής, μεταποιημένα 
αγροτικά προϊόντα, μπαχαρικά, βότανα, αρτύματα κλπ 

3,00 €/τ.μ. 60,00€ 

 
Γ) Ορίζει τριμελή  Επιτροπή Διενέργειας Εμποροπανήγυρης αποτελούμενη από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και 
τους δημοτικούς συμβούλους Γεώργιο Κυριακίδη και Θωμά Αναστασιάδη με τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
  . 
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• Την  ευθύνη για τη διεξαγωγή και λειτουργία της Εμποροπανήγυρης και το συντονισμός της διοίκησης για 
όλη τη διάρκειά της, τη διενέργεια απαιτούμενων κληρώσεων, την κατανομή των θέσεων, την κατάρτιση του 
πίνακα δικαιούχων συμμετοχής και τη διαβίβασή του στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων 
ώστε να εκδοθούν οι εγκρίσεις συμμετοχής.  
• Η Επιτροπή θα είναι στη διάθεση όλων των εκθετών και επισκεπτών για οποιοδήποτε ζήτημα ενημέρωσης ή 
για την έκθεση των απόψεών τους.  
• Επίσης με ευθύνη της Επιτροπής θα γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και ο σχετικός έλεγχος της ορθής 
εγκατάστασης των δικαιούχων, της τήρησης των όρων της άδειας και της απομάκρυνσης των άνευ αδείας 
συμμετεχόντων στις πανηγύρεις. Καθήκον της επιτροπής θα είναι η παρακολούθηση και εν γένει η διαχείριση 
της εμποροπανηγύρεως. Θα συντάσσεται λίστα παραβατών του κανονισμού, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη για 
τη διάθεση των χώρων την επόμενη περίοδο. 
• Επί πλέον θα  είναι αρμόδια για την τροποποίηση της διαρρύθμισης των πάγκων εντός του ειδικά 
διαμορφωμένου χώρου προς όφελος της λειτουργικότητας της εμποροπανήγυρης, της διασφάλισης της 
δημόσιας υγείας και ασφάλειας. 
• Η Επιτροπή θα υποχρεούται να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, να εισηγείται προτάσεις, να 
επιλαμβάνεται οποιοδήποτε θέμα προκύψει στη διάρκεια της πανηγύρεως που δεν προβλέπεται από την 
κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να διενεργεί τακτικούς ελέγχους στους χώρους ανάπτυξης της 
πανηγύρεως για τη διαπίστωση της καλής και ομαλής λειτουργίας. 
• Η Επιτροπή θα εξετάζει τυχόν παράπονα ή καταγγελίες, την παροχή οδηγιών και την επίλυση κάθε 
προβλήματος που θα ανακύψει από την διενέργεια της εμποροπανήγυρης.   
• Λοιπές αρμοδιότητες του άρθρου 5 του κανονισμού λειτουργίας 
 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 135/2022 ορθή 
 

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

Ακολουθούν υπογραφές 
 
Ακριβές απόσπασμα 
Κατερίνη 2.6.2022 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
 
 
Θεοφάνης Τερζόπουλος                                                                                                                                         ΑΣ                                           
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