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        ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

               ΝΟΜΟ  ΠΔΛΛΑ 

           ΔΗΜΟ     ΑΛΜΩΠΘΑ                                                     

          ΣΜΖΜΑ  ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ                                 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ 
            ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 

    ΓΡΑΦΔΗΟ:ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

 

      ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Πρακηικό ηης σνεδρίαζης αριθμ. 11/2016  ηης Επιηροπής Ποιόηηηας Ζωής 

ηοσ  Δήμοσ  Αλμωπίας 

Αξηζκ.  Απφθ.: 60/2016 ΘΕΜΑ 1o: Ειζήγηζη- πρόηαζη προς ηο Δημοηικό σμβούλιο  

για ηην ίδρσζη και λειηοσργία τριζηοσγεννιάηικοσ τωριού. 

  

             

            ηελ Αξηδαία θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, ζήκεξα 24  Οκηωβρίοσ  2016, εκέξα 

Δεσηέρα θαη ψξα 12.00΄ π.μ. ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο, χζηεξα απφ έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 

27325/13-10-2016, πνπ δφζεθε ζην θάζε κέινο ρσξηζηά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ 

ν.3852/10.  
 Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ επηά 

(7) κειψλ ήηαλ παξφληα πέληε (5), δειαδή: 

 ΠΑΡΟΝΣΔ   ΑΠΟΝΣΔ 

1. Μπίλνο  Γεκήηξηνο  (Γήκαξρνο σο 

Πξφεδξνο Δ.Π.Ε.). 

 1.  Μπαγθή  Αηθαηεξίλε  (Μέινο 

ηεο Δ.Π.Ε.).Γφληζνο Υξήζηνο  

(Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.). 

2. Βέζθνο Γεκήηξηνο (Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.).     2.  Καιδεξεκηδή  Γέζπνηλα 

(Αληηπξφεδξνο ηεο Δ.Π.Ε.). 

3. Γεσξγίνπ Υξήζηνο  (Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.).    

4. Κεηηθίδεο Ησάλλεο (Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.).    

5.  Γφληζνο Υξήζηνο  (Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.).   (πνπ  δελ παξνπζηάζζεθαλ αλ 

θαη θιήζεθαλ λφκηκα). 

  

           ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ.Ηληδεκπαηδάθε 

Γήκεηξα,   γηα ηελ ηήξεζε ησλ Πξαθηηθψλ. ηε  ζπλεδξίαζε γηα ην  1ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο παξαβξέζεθε ν θ. Σζηκηζηξίδεο Γεψξγηνο Αληηδήκαξρνο,  ρσξίο δηθαίσκα  ςήθνπ 

ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο.  

           Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θ. Μπίλνο Γεκήηξηνο, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, εηζεγνχκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε ηα 

παξαθάησ: 

 Ο θ. Σζηκηζηξίδεο Γεψξγηνο Αληηδήκαξρνο, κε  ηελ ΓΤ /2016 εηζήγεζε ηνπ, πνπ 

απεπζχλεηαη ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηα Εσήο,  εηζεγείηαη  γηα ηελ  ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 

ρξηζηνπγελληάηηθνπ ρσξηνχ,  ηα εμήο:  
 

ΕΘΗΓΗΗ – ΠΡΟΣΑΗ 
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ΓΘΑ ΣΗΝ ΘΔΡΤΗ ΚΑΘ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ  

ΥΡΘΣΟΤΓΕΝΝΘΑΣΘΚΟΤ ΥΩΡΘΟΤ 

 

Απφ ηελ πφιε ηεο Αξηδαίαο άιια θαη απφ φιν ην Γήκν απνπζηάδεη έλα γεγνλφο, κηα 

δξάζε, νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη ςπραγσγηθνχ πεξηερνκέλνπ.  

Δίλαη ινηπφλ απαξαίηεηε θαη ζα κπνξνχζε λα θηινμελεζεί θαη λα ππνζηεξηρζεί απφ 

ην Γήκν Αικσπίαο, κηα εθδήισζε εηήζηα, δηάξθεηαο 15 εκεξψλ, πνπ ζα έρεη θνηλσληθφ 

πεξηερφκελν πνπ ζα θαιχπηεη φιν ηνλ Γήκν κε παξάιιειεο δξάζεηο, αιιά κε ππξήλα ηελ 

έδξα ηνπ Γήκνπ ηελ πφιε ηεο Αξηδαίαο.   

ηφρνο είλαη λα βηψζεη ε πφιε, ν Γήκνο θαη ε επξχηεξε πεξηνρή, θαηά ηελ πεξίνδν 

ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, δξψκελα θαη πνιχπιεπξεο εθδειψζεηο θαη πξνπάλησλ θνηλσληθή 

θηλεηηθφηεηα. 

Έλαο ηέηνηνο ζχλζεηνο ζεζκφο πνπ ζα πξνζέδηδε δπλακηθή ζην γεσγξαθηθφ θέληξνπ 

ηνπ Γήκνπ, είλαη ην ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟ ΥΧΡΗΟ.  

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζαο απνζηέιινπκε ην λνκηθφ πιαίζην, ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο απφςεηο 

καο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ζεζκνχ ηνπ 

ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΗΟΤ πνπ ζα ζεκαηνδνηήζεη αιιά θαη ζα θάλεη πξάμε ηελ 

απαξρή αλαδσνγφλεζεο, βιάζηεζεο θαη αλάηαζεο ελ γέλεη ηνπ ηφπνπ.  

Γξαζηεξηφηεηεο φπσο κηα ηνπηθή εκπνξνπαλήγπξε απνηεινχλ ζπλζεηηθφ πιηθφ 

απηνχ πνπ νλνκάδεηαη ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε.    

Νομικό Πλαίζιο 

Γηαηάμεηο: α) Νφκσλ, β) Π.Γ θαη εγθπθιίσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 

ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΗΟΤ φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα 

1) Άξζξν 75 παξ.5, 79 θαη 197 ηνπ Ν.3436/2006 Κ.Γ.Κ 

2) Άξζξν 19 ηνπ Β.Γ 24-9/20-10-58 πεξί πξνζφδσλ Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ 

3) Άξζξν 94 παξ.2 πεξ. 32 ηνπ Ν.3852/10 

4) Π.Γ 270/81 

5) Άξζξν 2 παξ.8 ηνπ Ν.4264/2014 

    Άξζξν 26 παξ.1 ηνπ Ν.4264/2014 
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Βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε γηα ηε ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο: 

1) Απφθαζε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Αξηδαίαο 

2) Απφθαζε Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο 

3) Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

Ίδρσζη ΥΡΘΣΟΤΓΕΝΝΘΑΣΘΚΟΤ ΥΩΡΘΟΤ ζηην Αριδαία: 

 

1. ηότος: Κνηλφο ζηφρνο φισλ ζα πξέπεη λα είλαη φηη ην ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟ ΥΧΡΗΟ 

κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ γεγνλφο, άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ψζηε δηαηεξψληαο ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηεο ραξαθηήξα, λα πξνάγεη ηελ ηνπηθή αλάπηπμε παξάγνληαο ζεηηθφ 

θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα, λα ζπκβάιιεη ζηελ εμσζηξέθεηα ηεο πεξηνρήο, 

δηαθπιάζζνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηελ επλνκία θαη ηελ επηαμία ψζηε λα κελ πιήηηνληαη 

ηα ηνπηθά εκπνξηθά αιιά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα. 

 

2. Κανονιζμός ζσμμεηοτής: Θεσξείηαη δεδνκέλε ε αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο θνηλά 

απνδεθηνχ Καλνληζκνχ ζπκκεηνρήο ζην ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟ ΥΧΡΗΟ ψζηε λα 

ηίζεληαη ζπγθεθξηκέλνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο ηα δηθαηψκαηα θαη νη 

ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ην θφζηνο ζπκκεηνρήο αλά επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ηα ηπρφλ πξφζηηκα ζε παξαβάηεο, νη δηαδηθαζίεο πιεξσκήο θ.ιπ. 

 

3. Διενέργεια ελέγτων: Δπηβάιιεηαη ε δηελέξγεηα ζεηξάο απζηεξψλ ειέγρσλ ζε ζέκαηα: 

•Καλφλσλ πγηεηλήο, αζθάιεηαο, ππξαζθάιεηαο 

•Ρχπαλζεο θαη ερνξχπαλζεο 

•Καηάιεςεο ρψξσλ πέξαλ ηεο άδεηαο 

•Ννκηκφηεηαο δηαθίλεζεο αγαζψλ (παξεκπνξίνπ) 
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4. σνηονιζμός δράζεων: Θεσξείηαη ζθφπηκνο ν ζπληνληζκφο ησλ ζρεδηαδφκελσλ 

δξάζεσλ ηνπ δήκνπ κε απηέο άιισλ θνξέσλ θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ψζηε λα 

επηηεπρζεί πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα (π.ρ. πνιηηηζηηθέο- θνηλσληθέο -αζιεηηθέο 

εθδειψζεηο).  

 

5. Δημοζιόηηηα-προβολή: Δίλαη απαξαίηεηνο ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ελφο 

ζπγθξνηεκέλνπ ζρεδίνπ δεκνζηφηεηαο θαη πξνβνιήο ηνπ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ 

ΥΧΡΗΟΤ κε θάζε ζχγρξνλν κέζν (δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο, αθίζεο, δειηία ηχπνπ θ.ι.π.) 

αιιά θαη κέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο (π.ρ. Facebook) ψζηε λα επηηεπρζεί πςειφο βαζκφο 

πιεξνθφξεζεο, αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη ειθπζηηθφηεηαο γηα ζπκκεηνρή απφ πνιίηεο, θνξείο 

θαη θπζηθά επηρεηξήζεηο / επαγγεικαηίεο εληφο θαη εθηφο ζπλφξσλ ηνπ δήκνπ θαη ηνπ 

λνκνχ.  

 

6. σνέργειες / σνεργαζίες: Ζ φζκσζε ηνπ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΗΟΤ κε ηελ 

θνηλσλία αιιά θαη ε επίηεπμε ζπλεξγεηψλ κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο ζεσξείηαη εθ ησλ σλ 

νπθ άλεπ. Ηδηαίηεξα θαηά ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ απαηηείηαη -κέζσ δεκηνπξγίαο νκάδαο 

εξγαζίαο / επηηξνπήο- ε ζπλεξγαζία π.ρ. κε ηνλ Δκπνξηθφ χιινγν Αξηδαίαο, ην 

Δπηκειεηήξην Πέιιαο, ηελ Αληηπεξηθέξεηα Πέιιαο, ηελ Αλαπηπμηαθή Πέιιαο, ηνπο 

Πνιηηηζηηθνχο, Αζιεηηθνχο θαη άιινπο πιιφγνπο.  

ην Γήκν Αικσπίαο εηδηθή ζπλεξγαζία ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί ηφζν κε ηνλ Δκπνξηθφ 

χιινγν Αξηδαίαο φζν θαη κε άιιεο ηνπηθέο εκπνξηθέο ή/θαη παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, 

ηνπο πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο, ψζηε λα απνθεπρζνχλ 

θαηλφκελα αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ αιιά θαη ηεο αίζζεζεο νηθνλνκηθήο αηκνξξαγίαο.  

 

7. Δημιοσργία ηασηόηηηας: Δίλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλεο ηαπηφηεηαο 

ηνπ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΗΟΤ πνπ ζα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο γεληθνχο θαη 
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εηδηθνχο (εηήζηνπο) ζηφρνπο ηεο, ζα εθθξάδεηαη απφ ην πεξηερφκελφ ηεο θαη ζα 

εμσηεξηθεχεηαη απφ ην ινγφηππφ ηεο. 

 

8. Παράλληλες εκδηλώζεις: Ζ πξαγκαηνπνίεζε κε επζχλε ηνπ Γήκνπ παξάιιεισλ 

εθδειψζεσλ ζα εληζρχζεη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΗΟΤ. Οη 

παξάιιειεο εθδειψζεηο, πέξαλ ησλ θιαζηθψλ πνιηηηζηηθψλ, ζα κπνξνχζαλ λα 

πεξηιακβάλνπλ εθδειψζεηο ζρεηηθέο κε ην θπξίαξρν ζέκα ηνπ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ 

ΥΧΡΗΟΤ. Με έκθαζε, γηα παξάδεηγκα, ζηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα θνηλσληθά δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηνρή ή θαη δξάζεηο ζπιιφγσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε 

παλειιήληα δξάζε, νη νπνίνη έρνπλ σο ζθνπφ ηελ παξνρή βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο, θάζε 

κνξθήο, ζε παηδηά πνπ είλαη, ηδίσο, ζχκαηα εμάξηεζεο, θαθνπνίεζεο, παξακέιεζεο, 

νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη παξάλνκεο δηαθίλεζεο, αλεμαξηήησο ππεθνφηεηαο, φπσο 

είλαη ην ΥΑΜΟΓΔΛΟ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ.  

 

9. Παρετόμενες σποδομές: Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο/ ππξαζθάιεηα:  Ζ ιεηηνπξγία 

ηνπ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΗΟΤ δελ πξέπεη λα αθξνβαηεί ζηα φξηα ηεο 

λνκηκφηεηαο. Φηάιεο πγξαεξίνπ δίπια ζε θηλεηήξεο παξαγσγήο ξεχκαηνο, θαιψδηα ζην 

έδαθνο, πιηθά εχθιεθηα, έιιεηςε κέηξσλ ππξαζθάιεηαο δεκηνπξγνχλ επηθίλδπλεο 

ζπλζήθεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ίδησλ ησλ πιαλφδησλ, ησλ επηζθεπηψλ αιιά θαη ησλ 

πεξηνίθσλ. Θα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζχγρξνλν ζχζηεκα ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη ππξαζθάιεηαο ηθαλφ λα εμαζθαιίζεη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη αζθάιεηα. 

Καζαξηφηεηα θαη Τγηεηλή: Θα πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί: α)ε ηνπνζέηεζε ηθαλνχ αξηζκνχ 

ρεκηθψλ W.C. πξνο εμππεξέηεζε ησλ εθκηζζσηψλ αιιά θαη ησλ επηζθεπηψλ θαη β) ε 

ρσξνζέηεζε θαη εγθαηάζηαζε θάδσλ απνξξηκκάησλ αιιά θαη εηδηθψλ θάδσλ αλαθχθισζεο 

ιαδηψλ, ραξηηνχ / πιαζηηθνχ. 

Δθζεζηαθά ζπζηήκαηα: Γηα ηελ επίηεπμε ζχγρξνλεο αηζζεηηθά θαη ζην πλεχκα ησλ εκεξψλ 

ηνπ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΗΟΤ, ζεσξείηαη ζθφπηκε ε ρξεζηκνπνίεζε 

ηππνπνηεκέλσλ εθζεζηαθψλ ζπζηεκάησλ αληί γηα ηνπο πάγθνπο θαη ηα παξαπήγκαηα, 
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ζηνηρεία πνπ ζε ζπλάξηεζε κε άιια θαηλφκελα θαη θαηαζηάζεηο ζπγθξνηνχλ κηα 

ηξηηνθνζκηθή θαη αλαρξνληζηηθή εηθφλα. 

Πξνζβαζηκφηεηα/Κπθινθνξία: Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέζα θαη κέηξα 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη βέιηηζηνη φξνη 

πξνζβαζηκφηεηαο θαη θπθινθνξίαο πνιηηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΑκεΑ) θαη 

αγαζψλ. 

 

 

10. σμμεηοτή πολιηών: Ζ ελεξγή ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζην 

ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟ ΥΧΡΗΟ δελ ζα πξέπεη λα εμαληιείηαη ζηελ θαηαλαισηηθή ηεο 

δηάζηαζε. Αληίζεηα, ζα πξέπεη λα είλαη ακθίδξνκε θαη δηαδξαζηηθή, πεξηιακβάλνληαο 

παξάιιειεο εθδειψζεηο κε θαληαζία θαη θαηλνηνκία, θπξίσο γηα καζεηέο θαη λένπο, φπσο 

δηαγσληζκνί, εξγαζηήξηα, εθζέζεηο θ.ά. 

 

11. ύζηαζη Επιηροπής Διατείριζης: Ζ δηνξγάλσζε ηνπ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ 

ΥΧΡΗΟΤ ζπληζηά έλα ζχλζεην έξγν πνπ πξέπεη ν Γήκνο Αικσπίαο λα δηαρεηξηζζεί κε 

πξνζνρή, ππεπζπλφηεηα θαη ζνβαξφηεηα ψζηε λα επαιεζεπηνχλ νη πξνζδνθίεο γηα πςειήο 

πνηφηεηαο νξγάλσζε θαη απφδνζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ζπζηαζεί κηα Δπηηξνπή 

Γηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ ε νπνία ζα εθαξκφζεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξεζεο ηνπ 

έξγνπ, ην νπνίν ζα πξνζδηνξίδεη φιεο ηηο παξακέηξνπο, ζα ζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο 

θαη θξηηήξηα επηηπρίαο, ζα αλαιχεη θηλδχλνπο, ζα πξνβιέπεη ζελάξηα δηαρείξηζεο θξίζεο, ζα 

επηιακβάλεηαη φισλ ησλ πξνβιεκάησλ θ.ιπ. 

  

Πηζηεχνπκε φηη ε θαηαιιειφηεξε ρξνληθή πεξίνδνο είλαη απφ 17 Γεθεκβξίνπ 2016 έσο 3 

Ηαλνπαξίνπ 2017. 

Με απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζα θαζνξηζζνχλ ηα είδε πνπ ζα επηηξέπεηαη λα 

πσινχληαη  θαη νη επαγγεικαηίεο πνπ ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: 
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1.  Δίδε έλδπζεο  

2.   Εαραξψδε είδε θαη αλαςπθηηθά 

3.   Ξεξνί θαξπνί , είδε δηαηξνθήο 

4.   Παηρλίδηα  

5.   Αγηνγξαθίεο, αθίζεο θιπ 

6.  Φηιηθά, είδε δψξσλ, κπηδνχ θιπ 

7.  Βηβιία 

8.  Δίδε ιατθήο ηέρλεο 

9.  Καληίλεο, θαθεηέξηεο, δαραξνπιαζηεία, θαηαζηήκαηα εζηίαζεο 

10.Μηθξνπσιεηέο δηαθφξσλ εηδψλ 

11. Λνχλα παξθ 

 

Πνηνη κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ: 

Οη άδεηεο ρνξεγνχληαη: α) ζε επαγγεικαηίεο εκπφξνπο πνπ λφκηκα δξαζηεξηνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά ζε ππαίζξηεο αγνξέο (ππαίζξηνη πσιεηέο), β) ζε θαηφρνπο άδεηαο ζπκκεηνρήο 

ζε θπξηαθάηηθεο αγνξέο, γ) ζε θαηφρνπο άδεηαο πσιεηή ιατθψλ αγνξψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

εθηφο ηεο πεξηθέξεηαο ησλ Ν.Α. Αζελψλ - Πεηξαηψο θαη Θεζζαινλίθεο, δ) ζε φζνπο 

θαηέρνπλ άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ (ζηάζηκνπ ή πιαλφδηνπ) εκπνξίνπ θαη ε) ζε ινηπνχο 

εκπφξνπο. 

Ζ επηινγή ησλ δηθαηνχρσλ γίλεηαη κε δεκφζηα θιήξσζε πνπ δηελεξγείηαη κεηαμχ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην,  

Γεκφζηα θιήξσζε δηελεξγείηαη θαη γηα ηε ζέζε ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηεζεί ν θάζε 

αδεηνδνηνχκελνο, θαηά ηα αλσηέξσ. 

ηε ζπλέρεηα νη άδεηεο ζπκκεηνρήο εθδίδνληαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη 

ηζρχνπλ γηα ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ζέζε. 

Γηα λα πινπνηεζνχλ ηα αλσηέξσ εξεπλήζακε πξψηα γηα ην ρψξν πνπ ζα γίλεη ην 

ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟ ΥΧΡΗΟ θαη κε ηελ ζπκκεηνρή θαη βνήζεηα ηεο ηερληθήο 

ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαηαιήμακε φηη είλαη ην ΑΒΚ 4717. 

Παξάιιεια πξέπεη θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο γηαηί 

έλα ηέηνην γεγνλφο θξνλνχκε φηη είλαη ππφζεζε φισλ. 
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Δπίζεο πξέπεη νπσζδήπνηε λα νξηζζεί νκάδα εξγαζίαο απφ Αηξεηνχο, απφ εθπξνζψπνπο  

θνξέσλ ηνπ Γήκνπ  ηεο πφιεο θαη Γεκνηηθνχο ππαιιήινπο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ επηηξνπή 

δηαρείξηζεο (παξ.12) έηζη ψζηε αθνχ νξηζηηθνπνηεζεί ν ζεζκφο λα αξρίζνπλ νη ζρεηηθέο 

ελεκεξψζεηο κέζσ ησλ ΜΜΔ κε επηζηνιέο θαη νηηδήπνηε άιιν πξφζθνξν κέζν. 

πλέληεπμε ηχπνπ κε φια ηα ΜΜΔ ηνπ Ννκνχ καο, δηαθήκηζε θ.ι.π. Γηεπζέηεζε ηνπ 

ρψξνπ, θαλφλεο ιεηηνπξγίαο, εμεχξεζε εθζεηψλ θαη πέξαλ ηνπ Ννκνχ καο. 

 

Φνξείο πνπ πξέπεη θαηά ηελ άπνςή καο λα ζπλεξγαζζνχκε είλαη: 

1) Ο Δκπνξηθφο χιινγνο Αξηδαίαο,  

2) Σν Δπηκειεηήξην Πέιιαο  

3) Οη Αζιεηηθνί χιινγνη 

4) Οη Πνιηηηζηηθνί χιινγνη 

5) Λνηπνί θνξείο  

Με ηνπο αλαθεξφκελνπο επαγγεικαηίεο θαη θνξείο πξέπεη λα έξζνπκε ζε ζπλάληεζε θαη λα 

δεηήζνπκε ηελ ζπλδξνκή ηνπο, λα ζπδεηήζνπκε  ηηο πξνηάζεηο ηνπο θαη λα εμαζθαιίζνπκε 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπο πξνο εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ καο. 

 

Παξαθαιψ φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά, γηα ηελ ίδξπζε, ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ 

ηφπν εγθαηάζηαζεο ηνπ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΗΟΤ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο 

 

πλεκκέλα: 1) Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία 

                    2) Απφθαζε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Αξηδαίαο 

 

 

Καηφπηλ ν Πξφεδξνο, θάιεζε ηα κέιε ηεο  επηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, 

έρνληαο ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Σζηκηζηξίδε Γεψξγηνπ Αληηδήκαξρνο,   ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 73   ηνπ Ν.3852/2010, ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο  θαη 

ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Σνπηθνχ πκβνχιην ηεο Γ.Κ. Αξηδαίαο,  

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ο μ ό φ ω ν α 

 

Δηζεγείηαη θαη γλσκνδνηεί ζεηηθά  πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηελ  ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία ρξηζηνπγελληάηηθνπ ρσξηνχ ζην  Γήκν Αικσπίαο, ζηo ρψξν ( ΑΒΚ 4717) φπσο 
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θαίλεηαη ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν απφ 20 Γεθεκβξίνπ 2016 έσο 3 Ηαλνπαξίνπ 2017. 

    

                                                       

                           Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμ. αξηζκ. 60/2016 

...................................................................................................……………………… 
Αθού ηελείωζαν ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ λύνεηαι η ζςνεδπίαζη. 

 Για αςηό ζςνηάσθηκε ηο ππακηικό αςηό και ςπογπάθεηαι όπωρ παπακάηω: 
 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΑ  ΜΔΛΖ 

                      (Α κ ο λ ο σ θ ο ύ ν     Τ π ο γ ρ α φ έ ς) 
  ΑΚΡΗΒΔ  ΑΠΟΠΑΜΑ 

  Αριδαία 24-10-2016 
   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Δ.Π.Ε. 

 

 

 

 

                  ΜΠΗΝΟ  Γ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
                  ΓΖΜΑΡΥΟ  ΑΛΜΩΠΗΑ 

ΑΔΑ: Ω2ΤΗΩΨΩ-ΦΥΒ


		2016-10-26T10:40:19+0300
	Athens




