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Από το πρακτικό της υπ΄ αριθμ. 8ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Πύργου
Αριθμ. Απόφ. 45/2015
ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης – εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τους όρους και τις
προϋποθέσεις για τη χρήση & λειτουργία παραδοσιακής πανηγύρεως κατά τη διάρκεια του
Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στη ΤΚ Ελαιώνα, κατόπιν της υπ. αρ. 1/2015 απόφασης του
Τοπικού Συμβουλίου Ελαιώνα και της υπ. αρ.13/2015 απόφασης της Δ.Ε.Π.Α.Ε. Ο.Τ.Α.».
Στον Πύργο σήμερα 26 του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00μ.μ. η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Λάτσειο
Δημοτικό Μέγαρο), κατόπιν της υπ’ αριθμ. 20319/19-06-2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Διονύσιου Μπέλτσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ.
6 του Ν.3852/2010.
Αφού ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπέλτσος Διονύσιος (Πρόεδρος Επιτροπής)
2. Ζουμπάκης Αυγερινός (τακτικό μέλος)
3. Αγγελακοπούλου Ανδριάννα (τακτικό μέλος)
4. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης (τακτικό μέλος)
5. Βλαχαντώνης Νικόλαος(τακτικό μέλος)
6. Αθανάσουλας Χρήστος (τακτικό μέλος)
7. Γιάνναρος Χρήστος (τακτικό μέλος)
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Aνδριόλας Γεώργιος (τακτικό μέλος)
2. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος(τακτικό μέλος)
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Τσακανίκα
Αδαμαντία .
------------------------------------------------------Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το 3ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης με τίτλο: «Λήψη απόφασης – εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τους
όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση & λειτουργία παραδοσιακής πανηγύρεως κατά τη
διάρκεια του Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στη Τ.Κ. Ελαιώνα, κατόπιν της υπ. αρ. 1/2015
απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Ελαιώνα και της υπ. αρ.13/2015 απόφασης της Δ.Ε.Π.Α.Ε.
Ο.Τ.Α.».
Αναφερόμενος ο Πρόεδρος στο θέμα είπε ότι: «Με το υπ’ αριθμ. 279/19.06.2015 έγγραφο η
Δημοτική Επιχείρηση Πύργου Α.Ε.ΟΤΑ.» μας υπόβαλε την υπ. αρ. 13/2015 απόφαση του Δ.Σ. της
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Δ.Ε.Π.Α.Ε. Ο.Τ.Α., προκειμένου να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Με την απόφαση αυτή εισηγείται:
Α) στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τη θέσπιση παραδοσιακής πανηγύρεως κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ
παραδοσιακών χορών Ελαιώνα, βάσει της σχετικής απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Ελαιώνα, από το έτος
2015 και εφεξής με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
Η παραδοσιακή πανήγυρη θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών
Ελαιώνα (μία φορά το χρόνο) με συμμετοχή επαγγελματιών πωλητών.
Ως χώρος λειτουργίας, ορίζεται η κεντρική οδός του Δ.Δ. Ελαιώνα (έμπροσθεν της κεντρικής
πλατείας). Συγκεκριμένα, οι θέσεις στις οποίες θα επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου,
βρίσκονται επί της κεντρικής οδού του Δ.Δ. Ελαιώνα και οριοθετούνται από την οικία Επαμ. Δαραμούσκα έως
την οικία κληρ. Παναγ. Γιαννόπουλου.
Στην πανήγυρη επιτρέπεται να πωλούνται συναφή προϊόντα με το Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών.
Β) Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή τον καθορισμό τέλους χρήσεως χώρου για κάθε θέση άσκησης
υπαίθριου εμπορίου μήκους τεσσάρων (4) μέτρων. Προτείνεται το ποσό των 65€ πλέον Φ.Π.Α. για κάθε θέση.
Γ) Ειδικά για το έτος 2015, εγκρίνει την επιχορήγηση της διοργάνωσης με το ποσό των 1.500€, το οποίο θα
καταβληθεί στον Εκπολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Ελαιώνα, μετά από την προσκόμιση των νόμιμων
δικαιολογητικών.
Ακολούθως ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι σύμφωνα με έγγραφο του Προέδρου του
Τοπικού Συμβουλίου Ελαιώνα θα πραγματοποιηθεί όπως κάθε χρόνο το καθιερωμένο «Φεστιβάλ
Παραδοσιακών χορών Ελαιώνα» στην πλατεία του χωριού στις 10 & 11 Ιουλίου 2015. Για την
αρτιότερη διοργάνωσή του, ζητούν την θέσπιση ετήσιας παραδοσιακής πανηγύρεως με τίτλο
«Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών Ελαιώνα Δ. Πύργου» με τη συμμετοχή μικροπωλητών συναφών
προϊόντων και την οικονομική ενίσχυση της διοργάνωσης με το ποσό των 1.500 ευρώ.
Επίσης με την υπ. αρ. 1/27.5.2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Ελαιώνα προτείνεται
ο χώρος λειτουργίας της εμποροπανήγυρης κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ καθώς και οι θέσεις
άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν
σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την πρόταση του Προέδρου, έλαβε υπόψη:
1. Την υπ΄ αριθ. 7/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου με την οποία έχει ανατεθεί
στην επιχείρηση η διοργάνωση και η λειτουργία των πανηγύρεων του Δήμου Πύργου.
2. Το σχετικό έγγραφο του προέδρου της Τ.Κ. Ελαιώνα προς τη Δ.Ε.Π.Α.Ε. Ο.Τ.Α. καθώς και την
υπ.αρ. 1/015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Ελαιώνα σχετικά με την πρόταση χώρου
λειτουργίας εμποροπανηγύρεως και θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου»
3. Το υπ. αρ. 279/19.06.2015 έγγραφο της Δημοτική Επιχείρηση Πύργου Α.Ε.ΟΤΑ με το οποίο
διαβιβάστηκε η υπ. αρ. 13/2015 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Π.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
4. Το άρθρο 79 του Ν.3463/2006
5. Το άρθρο 73 του Ν.3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Ομόφωνα:
Εισηγείται θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο για την θέσπιση παραδοσιακής πανηγύρεως
κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Ελαιώνα, βάσει της σχετικής απόφασης του
Τοπικού Συμβουλίου Ελαιώνα, από το έτος 2015 και εφεξής με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
Η παραδοσιακή πανήγυρη θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ παραδοσιακών
χορών Ελαιώνα (μία φορά το χρόνο) με συμμετοχή επαγγελματιών πωλητών.
Ως χώρος λειτουργίας, ορίζεται η κεντρική οδός της Τ.Κ. Ελαιώνα (έμπροσθεν της
κεντρικής πλατείας). Συγκεκριμένα, οι θέσεις στις οποίες θα επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου
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στάσιμου εμπορίου, βρίσκονται επί της κεντρικής οδού της Τ.Κ. Ελαιώνα και οριοθετούνται από
την οικία Επαμ. Δαραμούσκα έως την οικία κληρ. Παναγ. Γιαννόπουλου.
Στην πανήγυρη επιτρέπεται να πωλούνται συναφή προϊόντα με το Φεστιβάλ
παραδοσιακών χορών.
Η παρούσα απόφαση – εισήγηση έλαβε αυξ. αριθμ.: 45/2015.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Διονύσιος Μπέλτσος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζουμπάκης Αυγερινός
Αγγελακοπούλου Ανδριάννα
Βλαχαντώνης Νικόλαος
Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
Αθανάσουλας Χρήστος
Γιάνναρος Χρήστος

Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πύργος 29-06-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΕΛΤΣΟΣ
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