
                                                                                                  
               ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
           ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                    
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ

   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης αριθμ. 34/201  6      της Οικονομικής   

Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

Αριθ. Απόφ : 234/2016 ΘΕΜΑ 1ο:  Καθορισμός τελών κατάληψης κοινόχρηστων  
χώρων ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ   ΧΩΡΙΟΥ  2016.

      
        Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 2 Νοεμβρίου του έτους 2016,  
ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00΄ π.μ.  συνεδρίασε έκτακτα η Οικονομική  Επιτροπή του 
Δήμου  σύμφωνα  με  την  παρ.6  εδ.  γ΄  του  άρθρου  75  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 
87/Α/07.06.2010),  ύστερα  από  έγγραφη  πρόσκληση  του  Δημάρχου  με  αριθμό 
29054/01-11-2016 που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του ν. 3852/2010.
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά 
(7) μελών προσήλθαν πέντε (5), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος 1. Παρούτογλου  Νικόλαος 

(Αντιπρόεδρος)
2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος 2. Μπογδάνης Μιχαήλ
3. Κετικίδης Ιωάννης
4. Μπάτσης Χρήστος

 
   5. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος  του Δήμου Αλμωπίας,  Πασόης Ν. 
Ιωάννης, για την τήρηση των πρακτικών.

      Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούμενος το 1ο  και μοναδικό θέμα της έκτακτης – κατεπείγουσας  συνεδρίασης, 
ανέφερε ότι  η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος  στο  
ότι, η απόφαση της Οικονομικής  για τον καθορισμό  τελών κατάληψης κοινόχρηστων  
χώρων ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ   ΧΩΡΙΟΥ  2016  θα επηρεάσει την ανακοίνωση προς  
τους επαγγελματίες, η οποία είναι σε αναμονή, για να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για  
κατάληψη  χώρου. Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει από τις 7  έως τις 20 Νοεμβρίου  
2016. Στη  συνέχεια η όλη διαδικασία θα πρέπει να έρθει  στο Δημοτικό Συμβούλιο του  



Νοεμβρίου. Η έναρξη του Χριστουγεννιάτικου Χωριού καθορίστηκε με απόφαση Δημοτ.  
Σ/λίου για τις 20/12/2016.  

        Εν συνεχεία, έθεσε υπόψη του Σώματος το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, με το 
οποίο ορίζονται τα εξής: «Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να  
επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να  
αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από  
τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων». 
Βάσει των ανωτέρω, ζήτησε την έγκριση της Ο.Ε. για το κατεπείγον του θέματος.

Τα Μέλη της Ο.Ε.  λαμβάνοντας υπόψη:
• την εισήγηση του Προέδρου
• τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
• το περιεχόμενο του προαναφερόμενου θέματος, το οποίο πρέπει να συζητηθεί 

λόγω της κατεπείγουσας φύσης του,

Αποφασίζει   ομόφωνα

    Τη  συζήτηση  του  θέματος  σχετικά  με  τον  “Καθορισμός  τελών  κατάληψης  
κοινόχρηστων χώρων ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ   ΧΩΡΙΟΥ  2016”,  από τη στιγμή 
που η Ο.Ε. με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των παρόντων Μελών, 
αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον.

      Κατόπιν ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 
29144/2-11-2016 έγγραφο του  Αντιδημάρχου  κ.  Τσιμτσιρίδη   Γεώργιο,   στο οποίο 
αναφέρονται  τα εξής:
«…..  Θέμα:  Εισήγηση για την επιβολή τελών χριστουγεννιάτικου χωριού 
2016

Ο Δήμος Αλμωπίας λαμβάνοντας υπ΄ όψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 19 του ΒΔ 24-9/20-1958

2. Του άρθρου 72, παρ. ζ, του ν. 3852/2010 

3. Άρθρο 2 παρ.8 του Ν.4264/2014 και  Άρθρο 26 παρ.1 του Ν.4264/2014

4. Άρθρο 233 του Ν. 4281/2014

5. Την 191/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας

6. Την 192/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας

7. Την 193/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας



Θα προβεί στην εκμίσθωση χώρων για τη λειτουργία του ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
2016 που θα πραγματοποιηθεί από τις 20 Δεκεμβρίου 2016 έως τις 3 Ιανουαρίου 2017 στο 
ΑΒΚ 4717 οικόπεδο. (παρκινγκ Δημαρχείου).
ΟΙ προς διάθεση χώροι αποτυπώνονται σε τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της 192/2016 απόφασης του Δ.Σ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Οι  κατηγορίες  επαγγελματιών  που  επιτρέπεται  να  δραστηριοποιούνται  στο 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ είναι:

− Είδη ένδυσης 

2.   Ζαχαρώδη είδη και αναψυκτικά

3.   Ξηροί καρποί , είδη διατροφής

4.   Παιχνίδια 

5.   Αγιογραφίες, αφίσες κλπ

6.  Ψιλικά, είδη δώρων, μπιζού κλπ

7.  Βιβλία

8.  Είδη λαϊκής τέχνης

9.  Καντίνες, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, καταστήματα εστίασης

10.Μικροπωλητές διαφόρων ειδών

11. Λούνα παρκ

12.Παροχής Υπηρεσιών

ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

1. Οι άδειες συμμετοχής στο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ εκδίδονται σε φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που εμπορεύονται διάφορα είδη και συγκεκριμένα: 
α) σε επαγγελματίες εμπόρους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που νόμιμα 
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε
υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), 
β) σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές,
 γ) σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών, 
δ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου 
και 
ε) σε  λοιπούς, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και 
πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής 
νομοθεσίας.

2. Οι σχετικές άδειες χορηγούνται ύστερα από δημόσια κλήρωση μεταξύ των
ενδιαφερομένων, εφόσον κάθε φορά απαιτείται, η οποία διενεργείται από το 
Δημοτικό
Συμβούλιο και αφορούν σε ένα συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 
Οι διαθέσιμες άδειες θα κληρώνονται κατά ποσοστό 80% στους ενδιαφερόμενους 
των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ του προηγούμενου εδαφίου και κατά ποσοστό 
20% στους ενδιαφερόμενους της περίπτωσης ε΄ του προηγούμενου εδαφίου, εκτός 
αν δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. 
3. Η συμμετοχή στην κλήρωση γίνεται εφόσον έχει προηγηθεί στο Πρωτόκολλο 
του
Δήμου από την 7η Νοεμβρίου έως και την 18η Νοεμβρίου:
α. Κατάθεση σχετικής αίτησης -δελτίου συμμετοχής (έντυπο Υπηρεσίας) που θα 
περιλαμβάνει τα στοιχεία:
-Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος
-Όνομα Πατρός



-Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την 
αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ
-Διεύθυνση κατοικίας
-ΑΦΜ και ΔΟΥ
-Τόπος άσκησης δραστηριότητας
-Αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει
β. Κατάθεση Απόδειξης Ταμειακής μηχανής.
γ. Κατάθεση δικαιολογητικών, τα οποία θα αποδεικνύουν σε ποια κατηγορία ανήκει
κάθε συμμετέχων (Α,Β, Γ, Δ ή Ε.) και συγκεκριμένα οφείλουν να προσκομίσουν:
i. Οι επαγγελματίες έμποροι που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε
υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής
Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης – άσκησης επιτηδεύματος,
σύμφωνα με τους Νόμους 4045/1960 (47 Ά) και 1642/1986 (125 Α’) και
πιστοποιητικό αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα περί εγγραφής των σε αυτόν.
ii. Οι κάτοχοι άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές, την άδεια συμμετοχής 
που
έχει χορηγήσει το Νομαρχιακό – Περιφερειακό Συμβούλιο.
iii. Οι πωλητές λαϊκών αγορών, την άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ή
άδεια παραγωγού λαϊκών αγορών.
iv. Οι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου, πλανόδιου η στάσιμου, την
αντίστοιχη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου που τους έχει χορηγηθεί.
v. Οι λοιποί έμποροι, βεβαίωση περί εγγραφής των σε αρμόδιο Επιμελητήριο, 
εφόσον
διαθέτουν επαγγελματική στέγη (κατάστημα, βιοτεχνία ή πρατήριο, εργοστάσιο
κ.λ.π.), βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί
έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία και πιστοποιητικό αρμόδιου
ασφαλιστικού φορέα περί εγγραφής των σε αυτόν.
δ. Κατάθεση φωτοαντιγράφου από το Βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για 
διάθεση
τροφίμων –ποτών.
vi. Σε ότι αφορά το Λούνα Παρκ  όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία 
απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία.
Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το Δήμο 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 285 του ν. 3463/2006.
4. Ο καθένας από τους δικαιούχους δικαιούται μία θέση, η οποία θα προκύψει από 
τη δημόσια κλήρωση και την τοπογραφική διάταξη η οποία αποτυπώνει ακριβώς τις 
θέσεις.
Εφόσον υπάρξουν αιτήσεις μετά την 20η Νοεμβρίου 2016  και δεν έχει 
συμπληρωθεί ο ως
άνω οριζόμενος ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων, θα επιτρέπεται η συμμετοχή, 
εφόσον πληρούνται οι ως άνω όροι.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ  
1. Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων θα γίνονται :
α) σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ( σπιτάκια ) στο χώρο ο οποίος 
αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα ως ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ, και 
αφορά τη λειτουργία και πώληση ειδών:

• Καφετέριας 
• Φαγητού
• Ζαχαρωδών
• Ειδών ζαχαροπλαστείου
• Βιβλιοπωλείου
• Λουκουμάδες- μαλλί της γριάς κλπ
• Λούνα Παρκ
• Παροχής υπηρεσιών ( φωτογράφος)
•  

β)  στο δρόμο μπροστά από το Δημαρχείο και αφορά τη λειτουργία και πώληση 
ειδών:

• Παιχνίδια
• Είδη λαϊκής τέχνης



• Παραδοσιακά προϊόντα
• Είδη ρουχισμού
• Άλλα είδη

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ
Οι εγκαταστάσεις (πάγκοι εργασίας) θα ηλεκτροδοτούνται από τη ΔΕΗ με ευθύνη 
του Δήμου και το αναλογούν αντίτιμο θα καταβάλλεται από τους εκθέτες. Το ποσό 
θα καθορισθεί από την οικονομική υπηρεσία και θα βεβαιωθεί στους 
συμμετέχοντες.

Πρέπει, λοιπόν, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής να καθορισθεί το τέλος 
κατάληψης χώρων, ως εξής:

α) σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ( σπιτάκια ) στο χώρο ο οποίος 
αποτυπώνεται στο τοπογραφικό σκαρίφημα του ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, και 
αφορά τη λειτουργία και πώληση ειδών, ανά θέση:

•  Α3/Καφετέριας …….350 €
• A10/Φαγητού….350 €
• A4/Ζαχαρωδών….250 €
• A6/Ειδών ζαχαροπλαστείου….250 €
• A11/Βιβλιοπωλείου….150 €
• A12/Λουκουμάδες- μαλλί της γριάς κλπ….200 €
• Α1/Παροχής υπηρεσιών ( φωτογράφος)…400 €
• Α8-Α9-Α5-Α7/ ΔΙΑΦΟΡΑ που δεν έχουν προβλεφθεί στην παρούσα 250 €

 
β)  στο δρόμο μπροστά από το Δημαρχείο και αφορά τη λειτουργία και πώληση 
ειδών:

• Παιχνίδια….150 €                                                       
• Είδη λαϊκής τέχνης…150 €
• Παραδοσιακά προϊόντα….150 €              Β1-Β2-Β3-Β4-Β5-Β6-Β7
• Είδη ρουχισμού…150 €
• Άλλα είδη….150 €

γ)  Στο Pargking του Δημαρχείου:

• Γ1/Λούνα Παρκ….5.000 €  ή δυνατότητα διάθεσης εγκαταστάσεων ( σπιτάκια 
ειδικά διαμορφωμένα) και συμψηφισμός εφόσον προκύπτει άμεσο δημοσιονομικό 
όφελος του Δήμου. 

Επίσης προβλέπεται κατ΄ αποκοπή  χρέωση της αξίας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 
50 € ανά θέση και για το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 200 €, αντίστοιχα.

Παρακαλώ για τη λήψη απόφασης ...........».

Η Οικονομική επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:
• Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
• Το υπ. αριθμ. πρωτ. 29144/2-11-2016 έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών  

Υπηρεσιών κ. Τσιμτσιρίδη  Γεώργιο,  
• Την εισήγηση του Προέδρου, 

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ
    Εισηγείται  θετικά  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Δήμου   Αλμωπίας  για  τον 
καθορισμό  τελών  κατάληψης  κοινόχρηστων  χώρων  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ  
ΧΩΡΙΟΥ  2016, ως εξής:



α) σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ( σπιτάκια ) στο χώρο ο οποίος 
αποτυπώνεται στο τοπογραφικό σκαρίφημα του ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, και 
αφορά τη λειτουργία και πώληση ειδών, ανά θέση:

•  Α3/Καφετέριας …….350 €
• A10/Φαγητού….350 €
• A4/Ζαχαρωδών….250 €
• A6/Ειδών ζαχαροπλαστείου….250 €
• A11/Βιβλιοπωλείου….150 €
• A12/Λουκουμάδες- μαλλί της γριάς κλπ….200 €
• Α1/Παροχής υπηρεσιών ( φωτογράφος)…400 €
• Α8-Α9-Α5-Α7/ ΔΙΑΦΟΡΑ που δεν έχουν προβλεφθεί στην παρούσα 250 €

 
β)  στο δρόμο μπροστά από το Δημαρχείο και αφορά τη λειτουργία και πώληση 
ειδών:

• Παιχνίδια….150 €                                                       
• Είδη λαϊκής τέχνης…150 €
• Παραδοσιακά προϊόντα….150 €              Β1-Β2-Β3-Β4-Β5-Β6-Β7
• Είδη ρουχισμού…150 €
• Άλλα είδη….150 €

γ)  Στο Pargking του Δημαρχείου:

• Γ1/Λούνα Παρκ….5.000 €  ή δυνατότητα διάθεσης εγκαταστάσεων ( σπιτάκια 
ειδικά διαμορφωμένα) και συμψηφισμός εφόσον προκύπτει άμεσο δημοσιονομικό 
όφελος του Δήμου. 

Επίσης προβλέπεται κατ΄ αποκοπή  χρέωση της αξίας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 
50 € ανά θέση και για το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 200 €, αντίστοιχα.

                            Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 234/2016
……………………………………………………………………….........................…
         Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
        Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ

(Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς)

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αριδαία 7  Νοεμβρίου  2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

    ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                            ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
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