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        ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

               ΝΟΜΟ  ΠΔΛΛΑ 

           ΓΖΜΟ     ΑΛΜΩΠΗΑ                                                     

          ΣΜΖΜΑ  ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ                                 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 
            ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 

    ΓΡΑΦΔΗΟ:ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

 

      ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Πρακηικό ηης σνεδρίαζης αριθμ. 11/2016  ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής 

ηοσ  Γήμοσ  Αλμωπίας 

Αξηζκ.  Απφθ.: 61/2016 ΘΔΜΑ 2o: Διζήγηζη προς ηο Γημοηικό σμβούλιο: Α)Για  

ηην έγκριζη  ηοσ κανονιζμού λειηοσργίας ηοσ 

τριζηοσγεννιάηικοσ τωριού ηοσ Γήμοσ Αλμωπίας  Β) Για ηην 

ζύζηαζη Δπιηροπής Γιατείριζης. 

  

             

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

Γεσηέρα 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.  Καιδεξεκηδή  Γέζπνηλα 

(Αληηπξφεδξνο ηεο Δ.Π.Ε.). 

2. Βέζθνο Γεκήηξηνο (Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.).     2.  Μπαγθή  Αηθαηεξίλε  (Μέινο 

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  2ν  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 2ν 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 Α)Γηα  ηελ έγθξηζε  ηνπ 

θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ ρξηζηνπγελληάηηθνπ ρσξηνχ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο  Β) Γηα ηελ 

ζχζηαζε Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο,  ηα εμήο:  
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ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ: 

 

Α)  ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΗΟΤ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΧΠΗΑ 

 

 

 

 

Άξζξν 1 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 

Ο παξψλ θαλνληζκφο ξπζκίδεη: 

1)Σηο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ εηήζηνπ  ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ 

ΥΧΡΗΟΤ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο. 

2)Σνπο θαλφλεο αηζζεηηθήο, πγηεηλήο θαη ηάμεο ζην ρψξν ηεο ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ 

ΥΧΡΗΟΤ  

 

Άξζξν 2 

ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

Ο παξψλ Καλνληζκφο εθδίδεηαη βάζεη, α) Νφκσλ, β) Π.Γ θαη εγθπθιίσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εκπνξνπαλήγπξεο 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 θαη  Άξζξν 26 παξ.1 ηνπ Ν.4264/2014 

6) Άξζξν 233 ηνπ Ν. 4281/2014 

 

Άξζξν 3 

ΓΔΝΗΚΑ 

1. Σν ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟ ΥΧΡΗΟ δηαξθεί δεθαπέληε (15) ζπλαπηέο εκέξεο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ 17Γεθεκβξίνπ 2016  έσο θαη 3 Ηαλνπαξίνπ 2017. 

2. Σν ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟ ΥΧΡΗΟ δηεμάγεηαη ζηνλ εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν, ζηελ 

Γ.Κ. 

Αξηδαίαο  ζηελ parking ηνπ Γεκαξρείνπ ( ΑΒΚ 4717) φπσο θαίλεηαη ζην ηνπνγξαθηθφ 

δηάγξακκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, θαη ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο 

ηεο απφθαζεο απηήο. 

3. Ζ δηάζεζε ηνπ ρψξνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΗΟΤ  γίλεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ ΒΓ 24-9/20-1058 

«δηθαίσκα ρξήζεσο θηεκάησλ, έξγσλ ή ππεξεζηψλ», θαζψο θαη ησλ αλαθεξφκελσλ 

δηαηάμεσλ ζην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο. 

4. Τπεχζπλνο γηα ηελ δηνξγάλσζε ηνπ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΗΟΤ, ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηελ ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ 
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ζπκκεηνρήο ησλ δηαθφξσλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ζε απηήλ, ηελ δηελέξγεηα 

εθδειψζεσλ ζην ρψξν ηνπ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΗΟΤ,  θαηά ηνλ ρξφλν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηελ ελ γέλεη θαιή ιεηηνπξγία θαη δηεμαγσγή ηεο είλαη ν Γήκνο 

Αικσπίαο.  

5. Οξίδεηαη πεληακειήο (5) Δπηηξνπή απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ 

δχν (2) Γεκνηηθνχο πκβνχινπο (εθ ησλ νπνίσλ ν  έλαο σο Πξφεδξνο θαη ν άιινο σο 

αληηπξφεδξνο) θαη ηξεηο (3) ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ σο κέιε, ε νπνία εμνπζηνδνηείηαη λα 

ζπλεδξηάδεη εθηάθησο φζεο θνξέο παξνπζηαζηνχλ πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ 

ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΗΟΤ. 

Αξκνδηφηεηα ηεο  Δπηηξνπήο ζα είλαη ν έιεγρνο ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο. 

 

Άξζξν 4 

ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

1. Ζ παξαιαβή ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ 

ζπκκεηνρήο ζην ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟ ΥΧΡΗΟ, ε έθδνζε ησλ αδεηψλ ζπκκεηνρήο, ε 

ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαθέισλ ζε εηδηθφ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ αξρείν, ε παξνρή θάζε 

δπλαηήο 

βνήζεηαο ζε απηνχο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ αιιά θαη ζε απηνχο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ θαη ε έγθαηξε πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ, απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ. 

2. Ζ πξνζέιεπζε θαη ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, ε 

ζπγθέληξσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε έγθαηξε ππνβνιή ηνπο ζηελ 

αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ε θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ηειψλ ζην Σακείν ηνπ 

Γήκνπ, απνηεινχλ ππνρξεψζεηο φζσλ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην 

ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟ ΥΧΡΗΟ θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζρεηηθή άδεηα. 

3. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ: 

α) λα θξνληίδνπλ γηα ηελ εππξεπή εκθάληζε, ηελ πνιηηηζκέλε αηκφζθαηξα θαη ηελ 

θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ηνπ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΗΟΤ, 

β) λα απέρνπλ απφ θάζε ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο θαη έθηαζεο ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αηζζεηηθήο πνπ αξκφδεη 

ζηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο πφιεο, ζην ήζνο ησλ θαηνίθσλ θαη ζηνπο θαλφλεο 

ησλ ρξεζηψλ θαη ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ, θαζψο θαη ζηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο ελ γέλεη 

ζπκπεξηθνξάο, 

γ) λα ζπκκνξθψλνληαη γεληθά κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ, Π.Γ., εγθπθιίσλ θαη 

νδεγηψλ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά, θαζψο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ, 

δ) λα κελ πξνβαίλνπλ ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο παξέκβαζε ζηνπο παξαρσξεκέλνπο 

πξνο ρξήζε ρψξνπο (πεξίπηεξα) ζχκθσλα κε ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο θαη 

ε) λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ. 

4. Καλέλαο ζπκκεηέρσλ δελ εηζέξρεηαη ζηνλ ρψξν ηνπ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ 

ΥΧΡΗΟΤ αλ δελ πξνζθνκίζεη δηπιφηππε απφδεημε θαηαβνιήο ησλ ηειψλ ρξήζεσο. 

 

Άξζξν 5 

ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΔΠΗΣΡΔΠΟΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ ΠΡΟ ΠΧΛΖΖ 

Με απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη ηα είδε πνπ επηηξέπεηαη λα 

πσινχληαη  ζην ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟ ΥΧΡΗΟ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: 

ΑΔΑ: 75Ω6ΩΨΩ-ΞΥ1



[4] 

 

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 

12.Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

  

 

Άξζξν 6  

ΑΓΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΓΗΑΘΔΖ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ 

1. Οη άδεηεο ζπκκεηνρήο ζην ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟ ΥΧΡΗΟ εθδίδνληαη ζε θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα πνπ εκπνξεχνληαη δηάθνξα είδε θαη ζπγθεθξηκέλα:  

α) ζε επαγγεικαηίεο εκπφξνπο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) πνπ λφκηκα δξαζηεξηνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά ζε 

ππαίζξηεο αγνξέο (ππαίζξηνη πσιεηέο),  

β) ζε θαηφρνπο άδεηαο ζπκκεηνρήο ζε θπξηαθάηηθεο αγνξέο, 

 γ) ζε θαηφρνπο άδεηαο πσιεηή ιατθψλ αγνξψλ,  

δ) ζε φζνπο θαηέρνπλ άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ (ζηάζηκνπ ή πιαλφδηνπ) εκπνξίνπ θαη  

ε) ζε  ινηπνχο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαζέηνπλ ηα λφκηκα παξαζηαηηθά θαη πιεξνχλ 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. 

 

2. Οη ζρεηηθέο άδεηεο ρνξεγνχληαη χζηεξα απφ δεκφζηα θιήξσζε κεηαμχ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, εθφζνλ θάζε θνξά απαηηείηαη, ε νπνία δηελεξγείηαη απφ ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην θαη αθνξνχλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν.  

Οη δηαζέζηκεο άδεηεο ζα θιεξψλνληαη θαηά 

πνζνζηφ 80% ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄, β΄, γ΄ θαη δ΄ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θαη θαηά πνζνζηφ 20% ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηεο 

πεξίπησζεο ε΄ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, εθηφο αλ δελ πθίζηαηαη ηέηνην ζέκα.  

 

3. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ θιήξσζε γίλεηαη εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί ζην Πξσηφθνιιν ηνπ 

Γήκνπ απφ ηελ 5ε Ννεκβξίνπ έσο θαη ηελ 20ε Ννεκβξίνπ: 

α. Καηάζεζε ζρεηηθήο αίηεζεο -δειηίνπ ζπκκεηνρήο (έληππν Τπεξεζίαο) πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία: 

-Ολνκαηεπψλπκν ή ηελ Δπσλπκία ηνπ αηηνχληνο 

-Όλνκα Παηξφο 

-Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή ζεσξεκέλν δηαβαηήξην γηα αιινδαπνχο, κε ηελ 
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αληίζηνηρε άδεηα παξακνλήο ζε ηζρχ 

-Γηεχζπλζε θαηνηθίαο 

-ΑΦΜ θαη ΓΟΤ 

-Σφπνο άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο 

-Αξηζκφ ηειεθψλνπ θαη ειεθηξνληθή δηεχζπλζε αλ ππάξρεη 

β. Καηάζεζε Απφδεημεο Σακεηαθήο κεραλήο. 

γ. Καηάζεζε δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία ζα απνδεηθλχνπλ ζε πνηα θαηεγνξία αλήθεη 

θάζε ζπκκεηέρσλ (Α,Β, Γ, Γ ή Δ.) θαη ζπγθεθξηκέλα νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ: 

i. Οη επαγγεικαηίεο έκπνξνη πνπ λφκηκα δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζε 

ππαίζξηεο αγνξέο (ππαίζξηνη πσιεηέο), βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.) πεξί ππνβνιήο δήισζεο έλαξμεο – άζθεζεο επηηεδεχκαηνο, 

ζχκθσλα κε ηνπο Νφκνπο 4045/1960 (47 Ά) θαη 1642/1986 (125 Α’) θαη 

πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα πεξί εγγξαθήο ησλ ζε απηφλ. 

ii. Οη θάηνρνη άδεηαο ζπκκεηνρήο ζε θπξηαθάηηθεο αγνξέο, ηελ άδεηα ζπκκεηνρήο πνπ 

έρεη ρνξεγήζεη ην Ννκαξρηαθφ – Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην. 

iii. Οη πσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ, ηελ άδεηα επαγγεικαηία πσιεηή ιατθψλ αγνξψλ ή 

άδεηα παξαγσγνχ ιατθψλ αγνξψλ. 

iv. Οη θάηνρνη άδεηαο άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, πιαλφδηνπ ε ζηάζηκνπ, ηελ 

αληίζηνηρε άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ πνπ ηνπο έρεη ρνξεγεζεί. 

v. Οη ινηπνί έκπνξνη, βεβαίσζε πεξί εγγξαθήο ησλ ζε αξκφδην Δπηκειεηήξην, εθφζνλ 

δηαζέηνπλ επαγγεικαηηθή ζηέγε (θαηάζηεκα, βηνηερλία ή πξαηήξην, εξγνζηάζην 

θ.ι.π.), βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.) πεξί 

έλαξμεο εξγαζηψλ θπζηθνχ πξνζψπνπ επηηεδεπκαηία θαη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηνπ 

αζθαιηζηηθνχ θνξέα πεξί εγγξαθήο ησλ ζε απηφλ. 

δ. Καηάζεζε θσηναληηγξάθνπ απφ ην Βηβιηάξην πγείαο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε 

ηξνθίκσλ –πνηψλ. 

vi. ε φηη αθνξά ην Λνχλα Παξθ  φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη 

απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Οη ζπκκεηέρνληεο δελ πξέπεη λα έρνπλ νηθνλνκηθέο εθθξεκφηεηεο κε ην Γήκν 

ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 285 ηνπ λ. 3463/2006. 

 

4. Ο θαζέλαο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο δηθαηνχηαη κία ζέζε, ε νπνία ζα πξνθχςεη απφ ηε 

δεκφζηα θιήξσζε θαη ηελ ηνπνγξαθηθή δηάηαμε ε νπνία απνηππψλεη αθξηβψο ηηο ζέζεηο. 

 

Δθφζνλ ππάξμνπλ αηηήζεηο κεηά ηελ 20ε Ννεκβξίνπ 2016  θαη δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ν σο 

άλσ νξηδφκελνο αλψηαηνο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ, ζα επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή, εθφζνλ 

πιεξνχληαη νη σο άλσ φξνη. 

 

5. Ζ άδεηα ζπκκεηνρήο εγθαηάζηαζεο ζηελ παξαδνζηαθή εκπνξνπαλήγπξε πεξηιακβάλεη 

απαξαηηήησο ηα παξαθάησ ζηνηρεία: Ολνκαηεπψλπκν Γηθαηνχρνπ, ΑΦΜ, αξ. ζέζεο, αξ. 

Γηπι. Δίζπξαμεο. 

 

6. Οη άδεηεο είλαη πξνζσπνπαγείο θαη δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε, εηζθνξά, ε 

εθκίζζσζε θαη ε παξαρψξεζε, θαηά ρξήζε ησλ αδεηψλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαζψο θαη ε 

άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο, απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην, εθηφο απφ 

ηνλ/ηελ ζχδπγν θαη ηα ηέθλα ησλ θαηφρσλ ησλ αδεηψλ, ππφ ηνλ φξν φηη απηνί δελ θαηέρνπλ 

άιιε άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ππελνηθίαζεο ηεο 
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ζέζεσο ζε άιιν πξφζσπν ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν θαη ζηνπο δχν (2) ζπκκεηέρνληεο ίζν κε 

ην ηξηπιάζην ηεο αμίαο ηεο ζέζεσο, γηα θάζε έλαλ. 

 

7. Ζ έθδνζε θαη ή παξαιαβή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ηνπ Γήκνπ γηα 

ρξήζε θαη εγθαηάζηαζή ηνπ ζηνλ ρψξν δηεμαγσγήο ηνπ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ 

ΥΧΡΗΟΤ, παξέρεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ρψξνπ θαηά ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Καηά ζπλέπεηα ε νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε ή ρξήζε ηνπ ρψξνπ πξηλ ηελ έθδνζε θαη 

παξαιαβή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο ζρεηηθήο αδείαο ή ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ κεηά ηελ 

ιήμε ηεο αδείαο ζεσξείηαη απζαίξεηε, ζπληζηά παξάλνκε θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ 

θαη ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπεη ν Νφκνο. 

 

8. Ζ θαηνρχξσζε ζέζεο ζα γίλεηαη κε ηελ εθάπαμ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ (πνπ αληηζηνηρεί 

ζην ηέινο ρξήζεσο ηνπ ρψξνπ)  ακέζσο κεηά ην ηέινο θάζε θιήξσζεο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ 

δηθαηνχρνπ ηεο ζέζεο, ελψ ζηελ ζπλέρεηα ζα εθδίδεηαη ε άδεηα ζπκκεηνρήο. ε πεξίπησζε 

ηπρφλ αξλήζεσο θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ απφ ηνλ θιεξσζέληα, ελεξγείηαη λέα θιήξσζε, ν δε 

αξλεζείο ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο απνθιείεηαη απφ θάζε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο επφκελεο 

θιεξψζεηο Ζ άδεηα ρνξεγείηαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ζέζε θαη εθφζνλ θαηαβιεζεί ην 

αλαινγνχλ πνζφλ. 

9. Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΗΟΤ  θαη ζηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κεηά ηελ θιήξσζε ησλ ζέζεσλ πξνθχςεη αλάγθε γηα ακνηβαία 

αληαιιαγή 

ζέζεσλ κεηαμχ δηθαηνχρσλ, αξκφδηα γηα ηελ αληαιιαγή απηή είλαη ε Δπηηξνπή 

ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΗΟΤ. 

 

Άξζξν 7 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΖ 

1. Οη εγθαηαζηάζεηο πψιεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζα γίλνληαη : 

α) ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο ( ζπηηάθηα ) ζην ρψξν ν νπνίνο απνηππψλεηαη ζην 

ηνπνγξαθηθν δηαγξακκα σο ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟ ΥΧΡΗΟ, θαη αθνξά ηε ιεηηνπξγία θαη 

πψιεζε εηδψλ: 

 Καθεηέξηαο 

 Φαγεηνχ 

 Εαραξσδψλ 

 Δηδψλ δαραξνπιαζηείνπ 

 Βηβιηνπσιείνπ 

 Λνπθνπκάδεο- καιιί ηεο γξηάο θιπ 

 Λνχλα Παξθ 

β)  ζην δξφκν κπξνζηα απφ ην Γεκαξρείν θαη αθνξά ηε ιεηηνπξγία θαη πψιεζε εηδψλ: 

 Παηρλίδηα 

 Δίδε ιατθήο ηέρλεο 

 Παξαδνζηαθά πξντφληα 

 Δίδε ξνπρηζκνχ 

 Άιια είδε 

 

Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο ζα ηνπνζεηνχληαη κε επηκέιεηα, δαπάλε θαη επζχλε ησλ ίδησλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εκπφξσλ θαη ζα απνκαθξχλνληαη πάιη απφ ηνπο ίδηνπο, ππφ ηελ επίβιεςε 

ηνπ Γήκνπ. Ο Γήκνο δελ πξφθεηηαη λα επηβαξχλεηαη κε θαλέλα απνιχησο θφζηνο γηα ηελ 
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θαηαζθεπή ησλ πάγθσλ εξγαζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ην ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟ ΥΧΡΗΟ 

δελ πξαγκαηνπνηεζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, αιιά ελ ησ κεηαμχ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο εκπφξνπο πάγθνη εξγαζίαο, θαζψο θη έρνπλ γίλεη απφ εθείλνπο 

νπνηαδήπνηε άιια έμνδα, ν Γήκνο δε θέξεη θακηά επζχλε θαη θακηά νηθνλνκηθή απαίηεζε 

δε ζα ππάξρεη ελαληίνλ ηνπ, ε δε δαπάλε ζα θαιπθζεί εμ νινθιήξνπ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη ζα αλαιακβάλνπλ θαη ηελ απνμήισζε ησλ πάγθσλ εξγαζίαο. 

 

 2. ε πεξίπησζε, επίζεο, πνπ ην ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟ ΥΧΡΗΟ πξαγκαηνπνηεζεί, ηφηε 

αλ ν αηηήζαο ζπκκεηνρή, ππαλαρσξήζεη ή δε ζπκκεηάζρεη, ην ηπρφλ θαηαβιεζέλ ηέινο 

ρξήζεο εθπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ σο εχινγε θαη δίθαηε πνηληθή ξήηξα. 

 

3. Οη εγθαηαζηάζεηο (πάγθνη εξγαζίαο) ζα ειεθηξνδνηνχληαη απφ ηε ΓΔΖ κε επζχλε ηνπ 

Γήκνπ θαη ην αλαινγνχλ αληίηηκν ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο εθζέηεο. Σν πνζφ ζα 

θαζνξηζζεί απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία θαη ζα βεβαησζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Δπίζεο ε πδξνδφηεζε ηνπ ρψξνπ ζα γίλεηαη κε επζχλε θαη επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ, κε 

ζχλδεζε απφ ην δεκνηηθφ δίθηπν. Ο Γήκνο ζα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα 

κέηξα γηα ηελ απνθπγή θάζε ζπγθνηλσληαθήο παξαθψιπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

Αζηπλνκηθέο Αξρέο. 

 

4. Οπνηαδήπνηε εξγαζία θξηζεί αλαγθαία λα γίλεη επί πιένλ ,γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία 

ηνπ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΗΟΤ  , απηή ζα γίλεηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο θαη 

ζπλεξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ην Γήκν θαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ηα νηθνλνκηθά 

δεδνκέλα πνπ ζα απαηηεζνχλ θαη ζπκθσλεζεί απφ πνηνλ ζα θαιπθζνχλ. 

 

Άξζξν 8 

ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ  

 

1. Οη επαγγεικαηίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟ ΥΧΡΗΟ ππνρξενχληαη: 

α) Να δηαηεξνχλ θαζαξφ ηνλ ρψξν εληφο θαη πέξημ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΗΟΤ  θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηά ηεο πξνβαίλνληαο ζηε 

ζπιινγή ησλ 

απνξξηκκάησλ ζε ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ θαη ράξηηλα θηβψηηα, πξνθεηκέλνπ ε 

ππεξεζία ηνπ Γήκνπ καο λα πξνβαίλεη ζηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ 

β) Να πξνζθνκίζνπλ άδεηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο εάλ θαηέρνπλ ρψξν γηα 

πψιεζε εδσδίκσλ εηδψλ. 

2. Ο θάζε επαγγεικαηίαο ππνρξενχηαη λα θάλεη ρξήζε απνθιεηζηηθά ηνπ ρψξνπ πνπ 

βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ή ησλ παξαπεγκάησλ ηνπ θαη απαγνξεχεηαη λα επεθηείλεηαη 

εθηφο ηνχησλ ζε άιινπο ρψξνπο (δηαδξφκνπο, ηπρφλ θελά πεξίπηεξα θ.ιπ). Απηνλφεην φηη 

απαγνξεχεηαη ζηνπο επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ ηε ρξήζε πεξηπηέξσλ, αιιά θαη ζε θάζε 

ηξίην λα δεκηνπξγεί θάζε είδνπο δπζθνιίεο ή πξνζθφκκαηα ζε πεδνχο αιιά θαη ζηα 

νρήκαηα ηεο ππξνζβεζηηθήο, ηεο αζηπλνκίαο, ηνπ ΔΚΑΒ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα, αλά πάζα ζηηγκή, λα θηλνχληαη αθψιπηα ζηνπο δηαδξφκνπο. 

 

Άξζξν 9 

ΣΔΛΗΚΔ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

1. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε νπνηνπδήπνηε ρψξνπ ή 

πεξηπηέξνπ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, ζε ηξίην ή ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ γηα θάζε άιιν 
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ζθνπφ, εθηφο απηνχ γηα ηνλ νπνίν δηαηίζεηαη ν ρψξνο . ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί 

απφ ηα ζηνηρεία Σακεηαθήο Μεραλήο ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν εθκίζζσζε ή 

ππεθκίζζσζε ρψξνπ, ην αληίηηκν πξνζαπμάλεηαη θαηά € 1.000,00 ζε βάξνο ηνπ 

έρνληνο ηελ άδεηα. 

 

2. Κάζε εθκηζζσηήο ρψξνπ ππνρξενχηαη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηνπιάρηζηνλ έλα 

ππξνζβεζηήξα ζθφλεο, ν νπνίνο ζα ηνπνζεηείηαη ζε εκθαλέο ζεκείν θαη ζα 

ζπλνδεχεηαη κε βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ. Οη ςεζηαξηέο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ πγξαέξην ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε ηηο θαηά λφκν άδεηεο 

ρξήζεσο πγξαεξίνπ θαη ππξαζθάιεηαο. 

 

3. ε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε ησλ παξαπάλσ φξσλ, παξέρεηαη ζην Γήκν ην 

δηθαίσκα:  

α. λα απνθιείεη ηνλ παξαβάηε απφ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο γηα κία ή πεξηζζφηεξεο ρξνληέο.  

β. κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΗΟΤ  λα δηαθφπηεη ηελ 

ρνξήγεζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ κηζζίνπ, λα θεξχζζεη 

έθπησην ηνλ κηζζσηή θαη λα δηαζέηεη θαηά ηελ βνχιεζή ηνπ ηνλ ρψξν θαη γεληθά λα 

ιακβάλεη θάζε λφκηκν κέηξν πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ ηα δεκνηηθά ζπκθέξνληα. 

 

4. Ζ ζπκκεηνρή ζην ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟ ΥΧΡΗΟ ζπλεπάγεηαη θαη ξεηή, πιήξε θαη 

αλεπηθχιαθηε απνδνρή φισλ ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 

5. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην  ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟ 

ΥΧΡΗΟ κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ εγθαίξσο ηελ Καλνληζηηθή Απφθαζε ηνπ Γ. . ηνπ 

Γήκνπ Αικσπίαο. 

 

6. Γηα νηηδήπνηε δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα απφθαζε, αξκφδηα είλαη ε Δπηηξνπή 

ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΗΟΤ  ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο. 

Β) χζηαζε Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο: 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 δηαρείξηζεο 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. 

 πγθξνηεί ηελ επηηξνπή γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΗΟΤ σο 

εμήο: 

 

1) Σαθηηθφ κέινο:   

2) Σαθηηθφ κέινο:   

3) Σαθηηθφ κέινο:   
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4) Σαθηηθφ κέινο:   

5) Σαθηηθφ κέινο:   

 

Παξαθαιψ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ 

ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΗΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΧΠΗΑ θαη επίζεο γηα ηνλ 

νξηζκφ ηεο επηηξνπήο  γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΗΟΤ. 

 

 

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. Σζηκηζηξίδεο Γεψξγηνο Αληηδήκαξρνο, ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 73   ηνπ Ν.3852/2010,  

 

 

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

 

Ειςηγείται και γνωμοδοτεί  θετικά  προσ το Δημοτικό Συμβούλιο  ηελ  έγθξηζε  ηνπ 

θαλνληζκνχ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΗΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΑΛΜΧΠΗΑ θαη νξίδεη  ηελ επηηξνπή γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ 

ΥΧΡΗΟΤ σο εμήο: 

 

1) Σαθηηθφ κέινο: Σζηκηζηξίδεο Γεψξγηνο (πξφεδξνο) 

2) Σαθηηθφ κέινο: Γεσξγίνπ Υξήζηνο  

3) Σαθηηθφ κέινο:  Εαραξηάδεο Κσλζηαληίλνο 

Σα 2 κέιε απφ ηελ πεληακειή Δπηηξνπή ζα ηα πξνηείλεη γηα ςήθηζε ε Αληηπνιίηεπζε.  

  

    

                                                       

                           Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμ. αξηζκ. 61/2016 

...................................................................................................……………………… 
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: 75Ω6ΩΨΩ-ΞΥ1
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