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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ.8/04-05-18
ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο
Απιθμόρ απόθαζηρ 158/2018
Πεπίλητη:
Σποποποίηζη ηος κανονιζμού λειηοςπγίαρ κοινόσπηζηυν σώπυν ηος Δήμος
Νάοςζαρ για ηην ππαγμαηοποίηζη θπηζκεςηικών εοπηών και λοιπών εκδηλώζευν.
ηε Νάνπζα θαη ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα, ζήκεξα 4ε ηνπ κελφο Μαΐνπ 2018 εκέξα
Παξαζθεπή θαη ψξα 17:30, ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην
Νάνπζαο χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. πξση.8470/03-05-2018 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ
γλσζηνπνηήζεθε ζε φια ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄ 87).
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ
βξέζεθαλ παξφληα 26 κέιε θαη νλνκαζηηθά:
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ΠΑΡΟΝΣΕ
Δημοηικοί ύμβοςλοι
Παξζελφπνπινο Ησάλλεο, Πξφεδξνο
Παζρνχια Υξπζνχια
Γάγγαο ηέιηνο
Λαδαξίδνπ Γέζπνηλα
Μπίιεο Πξνθφπηνο
Παληδαξηδίδεο Αζαλάζηνο
Σδνπβάξαο Βαζίιεηνο
Βαιζακίδεο ηαχξνο
Οξδνπιίδεο Θσκάο (Μάθεο)
Κνπηζνγηάλλεο Νηθφιανο
Μαιάθε- Γειεηδάθε Αζελά
Σάθε- Σδέπνπ Διπίδα
Απνζηφινπ Απφζηνινο
Μάληζηνο Γεκήηξηνο
Καξαλάηζηνο Θεφδσξνο (Γψξεο)
Σνξνξή Μαξία
Μάκαιεο Υξήζηνο
Καξακπαηδφο Αλαζηάζηνο
Μπαιηαηδίδνπ Θενδψξα (Γψξα)
Βαζηιείνπ Γεψξγηνο
Σζαγθαιίδνπ- Σζερειίδνπ Παξζέλα
Βαδφιαο Δκκαλνπήι
Γθαξλέηαο Ησάλλεο
Ρίδνο Γεκήηξηνο
Καιδάξαο Κσλζηαληίλνο
Λαθελάλνο Αγγειάθεο

ΑΠΟΝΣΕ
Δημοηικοί ύμβοςλοι
1. Λνγδαλίδεο Δπζηάζηνο
2. Γατηαλίδεο Θεφδσξνο
3. Αξακπαηδή ηεξγηαλλή
4. Αδακίδεο Παχινο
5. Γηαλλνχιεο Ησάλλεο
6. Σξηαληαθχιινπ Γεψξγηνο
7. Καξηζηνχλεο Γεψξγηνο

νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ
αλ θαη λφκηκα θιήζεθαλ
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ΠΑΡΟΝΣΕ: Ππόεδποι Δημοηικών / Σοπικών Κοινοηήηυν
ΟΤΓΔΗ
ΑΠΟΝΣΕ: Ππόεδποι Δημοηικών / Σοπικών Κοινοηήηυν
1. Παζρνχιαο Βαζίιεηνο
Σ.Κ.ΑΡΚΟΥΩΡΗΟΤ
2. Βίιηζα σηεξία
Σ.Κ.ΜΑΡΗΝΑ
3. Μσπζίδεο Αλαζηάζηνο
Σ.Κ.ΡΟΓΟΥΩΡΗΟΤ
4. Αικαηδήο Υξήζηνο
Σ.Κ.ΣΔΝΖΜΑΥΟΤ
5. Καιπαμίδνπ νθία
Γ.Κ. ΝΑΟΤΑ
6. παζφπνπινο Δπζχκηνο
Σ.Κ.ΑΓΓΔΛΟΥΩΡΗΟΤ
7. Θενδνζηάδεο Θεφδσξνο
Σ.Κ.ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΩΡΗΟΤ
8. Οξδνπιίδεο Γξεγφξηνο
Σ.Κ.ΔΠΗΚΟΠΖ
9. Σζαιίιε-Θενδσξίδνπ Υξηζηίλα
Σ.Κ.ΕΔΡΒΟΥΩΡΗΟΤ
10. ηνγηάλλεο Υξήζηνο
Σ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΤ
11. Σνκπνπιίδνπ Εσγξάθα
Σ.Κ.ΛΔΤΚΑΓΗΩΝ
12. Μίιεο Κσλζηαληίλνο
Σ.Κ.ΜΟΝΟΠΗΣΩΝ
13. Πξφτνο Υξήζηνο
Σ.Κ.ΠΟΛΤΠΛΑΣΑΝΟΤ
14.ηδεξφπνπινο Γεκήηξηνο
Σ.Κ. ΥΑΡΗΔΑ
Ο Γήκαξρνο θ. Νηθφιανο Κνπηζνγηάλλεο, πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε.
ηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη θαη ε θ. Μαξία ηακπνπινχ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, γηα
ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
Ζ θ. Σνξνξή κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ 1ν ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρψξεζε θαη
δελ πξνζήιζε εθ λένπ έσο ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο.
Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Ο Πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην ιφγν ζηνλ
Πξφεδξν Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θ. Θεφδσξν Καξαλάηζην, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ
ζψκαηνο, ηελ ππ΄αξ.3/2018 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, ε νπνία εθδφζεθε θαηφπηλ ηεο ππ΄αξ.
28/2017 Απφθαζεο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Νάνπζαο θαη αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ εκπνξνπαλεγχξεσλ θαη ινηπψλ εθδειψζεσλ.
χκθσλα κε ηελ ππ΄αξ.3/2018 απφθαζε ηεο ΔΠΕ, πξνηείλεηαη λα πξνζηεζνχλ ζηνλ
θαλνληζκφ θαη νη θάησζη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ζηελ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα ηεο Νάνπζαο γηα
Θξεζθεπηηθά παλεγχξηα, εκπνξνπαλεγχξεηο θαη ινηπέο εθδειψζεηο, ζην Άιζνο ηνπ Αγίνπ
Νηθνιάνπ
1.πξάζηλν έμσ απφ ην πέηξηλν έσο ην πνηάκη 2.έμσ απφ ηελ εθθιεζία
(πεξίθξαμε) αξηζηεξά ζηε βξχζε, θαζψο επίζεο πξνηείλνληαη θαη νη πξνυπνζέζεηο
παξαρψξεζεο ησλ ρψξσλ απηψλ.
Ο πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο δήηεζε απφ ην ζψκα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ππ΄αξ.
13/2017 Α.Γ.., φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξ. 104/2017 Α.Γ.) φπσο ηελ εηζεγήζεθε ε
ΔΠΕ κε ηελ 3/2018 απφθαζή ηεο.
Ζ ππ΄αξ. 3/2018 απφθαζε ηεο ΔΠΕ είρε απνζηαιεί ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο καδί κε
ηελ πξφζθιεζε.
Ο Πξφεδξνο έζεζε ηελ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Εσήο ζην ζψκα πξνο
ςήθηζε.
Καηά ηελ ςεθνθνξία
ΝΑΗ ςήθηζαλ είθνζη ηέζζεξηο (24) δεκνηηθνί ζχκβνπινη νη θ.θ. Παξζελφπνπινο, Γάγγαο,
Βαιζακίδεο, Σάθε-Σδέπνπ, Καξαλάηζηνο, Παζρνχια, Λαδαξίδνπ, Παληδαξηδίδεο, Μπίιεο,
Σδνπβάξαο, Οξδνπιίδεο, Μάκαιεο, Κνπηζνγηάλλεο, Μαιάθε, Απνζηφινπ, Μάληζηνο,
Καξακπαηδφο, Βαζηιείνπ, Μπαιηαηδίδνπ, Βαδφιαο, Γθαξλέηαο, Σζαγθαιίδνπ, Ρίδνο,
Καιδάξαο.
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ΟΥΗ ςήθηζε έλαο (1) δεκνηηθφο ζχκβνπινο, ν θ. Λαθελάλνο.
Ζ θ. Σνξνξή απνπζίαδε απφ ηε ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
Σν Γ.. χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη θαλεξή ςεθνθνξία θαη αθνχ έιαβε ππφςε
ηνπ ηελ ππ΄αξ. 3/2018 ΔΠΕ, ηελ ππ΄αξ. 28/2017 απφθαζε ηεο Γ.Κ.Νάνπζαο, ηελ ππ΄αξ.
13/2017 Α.Γ.. φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξ. 104/2017 Α.Γ., ηελ πξφηαζε ηνπ
πξφεδξνπ ηεο ΔΠΕ,
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ
Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξ. 13/2017 Α.Γ.. (έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο εκπνξνπαλεγχξεσλ Γήκνπ Νάνπζαο) φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε
κε ηελ ππ΄αξ. 104/2017 Α.Γ., θαη ζπγθεθξηκέλα:
ηο άπθπο 5 ηος κανονιζμού:
πξνζηίζεληαη θαη νη θάησζη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ζηελ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα ηεο Νάνπζαο γηα
Θξεζθεπηηθά παλεγχξηα, εκπνξνπαλεγχξεηο θαη ινηπέο εθδειψζεηο, ζην Άιζνο ηνπ Αγίνπ
Νηθνιάνπ
1.πξάζηλν έμσ απφ ην πέηξηλν έσο ην πνηάκη
2.έμσ απφ ηελ εθθιεζία (πεξίθξαμε) αξηζηεξά ζηε βξχζε
Γηα πεξηπηψζεηο παξαρψξεζεο ησλ παξαπάλσ ζεκείσλ γηα δεμηψζεηο ηζρχνπλ ηα
παξαθάησ.
1.Πξάζηλν έμσ απφ ην πέηξηλν έσο ην πνηάκη
 Ζ θαζαξφηεηα εληφο θαη εθηφο ηνπ ρψξνπ είλαη ππ΄ επζχλε απηνχ πνπ αλαιακβάλεη ην
catering ή απηνχ πνπ αηηείηαη ηνπ ρψξνπ.
 Πξνηεξαηφηεηα έρεη απηφο πνπ θιείλεη ηελ εκεξνκελία δεμίσζεο πξψηνο.
 Σν πφζν ηνπ αληηηίκνπ ην νπνίν θαη ζα νξίζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαηαβάιιεηαη ζην
Γήκν.
 Ορήκαηα επηηξέπνληαη κφλν γηα θνξηνεθθνξηψζεηο θαη δελ παξακέλνπλ εληφο ηνπ άιζνπο.
 Αλ θάπνηνο θάλεη εθδήισζε ρσξίο λα έρεη θιείζεη εκεξνκελία ή λα έρεη θαηαβάιιεη ην
πνζφ ηνπ αληηηίκνπ επηβαξχλεηαη κε πξφζηηκν πνπ νξίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
 Δπηηξέπεηαη έσο κηα δεμίσζε αλά εκέξα.

2.έμσ απφ ηελ εθθιεζία (πεξίθξαμε) αξηζηεξά ζηε βξχζε.
 Ζ θαζαξφηεηα εληφο θαη εθηφο ηνπ ρψξνπ είλαη ππ΄ επζχλε απηνχ πνπ αλαιακβάλεη ην
catering ή απηνχ πνπ αηηείηαη ηνπ ρψξνπ.
 Πξνηεξαηφηεηα έρεη απηφο πνπ θιείλεη ηελ εκεξνκελία δεμίσζεο πξψηνο.
 Σν πφζν ηνπ αληηηίκνπ ην νπνίν θαη ζα νξίζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαηαβάιιεηαη ζην
Γήκν.
 Ορήκαηα επηηξέπνληαη κφλν γηα θνξηνεθθνξηψζεηο θαη δελ παξακέλνπλ εληφο ηνπ άιζνπο.
 Αλ θάπνηνο θάλεη εθδήισζε ρσξίο λα έρεη θιείζεη εκεξνκελία ή λα έρεη θαηαβάιιεη ην
πνζφ ηνπ αληηηίκνπ επηβαξχλεηαη κε πξφζηηκν πνπ νξίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Δπηηξέπνληαη δπν δεμηψζεηο αλά εκέξα. Μία ην πξσί απφ 10:00 έσο 14:00 θαη κηα ην
απφγεπκα απφ 16:00 έσο 20:00
ηο άπθπο 9 ηος κανονιζμού:
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Πξνζηίζεηαη κε αξίζκεζε 9 : ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα Γ.Κ. Νάνπζαο (Άιζνο Αγίνπ
Νηθνιάνπ) γηα ην 1) πξάζηλν έμσ απφ ην πέηξηλν έσο ην πνηάκη 2) έμσ απφ ηελ εθθιεζία
(πεξίθξαμε) αξηζηεξά ζηε βξχζε.
ηελ παξνχζα απφθαζε κεηνςήθεζε ν θ. Λαθελάλνο.
Ακποηελεύηια διάηαξη
Απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απφθαζεο δελ ζα πξνθιεζεί δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2018.
Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ 158/2018.
......................................................................................................................……
Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
Τπνγξαθή φπσο ζηελ αξρή

ΣΑ ΜΕΛΗ
Τπνγξαθή φπσο ζηελ αξρή
Ακπιβέρ απόζπαζμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ..

ΘΩΑΝΝΗ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΤΛΟ
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