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Αξηζκόο Απόθαζεο :
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Απόζπαζκα
Από ην 24ν Πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ έηνπο 2017.
ΘΔΜΑ 1ν
Λήςε θαλνληζηηθήο απόθαζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο
Μπζηξά
Δηζεγεηέο: θ. Ξαλαγηώηεο Αξγπξόπνπινο, Γεκήηξηνο Απνζηνιάθνο

Πήκεξα, ζηηο 17 ηνπ κελόο Iνπιίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Γεπηέξα θαη
ώξα 20.00, ζηε Ππάξηε πνπ είλαη έδξα ηνπ Γήκνπ Ππάξηεο, ζπλήιζε ζε
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην Γήκνπ Ππάξηεο, κεηά από ηελ κε
αξηζ.πξση.:18757/13-07-2017 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ απηνύ, πνπ
δεκνζηεύζεθε ζηνλ εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη
γλσζηνπνηήζεθε ζην Γήκαξρν, ζηνπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο θαη ζηνπο πξνέδξνπο
θαη εθπξνζώπνπο ηεο δεκνηηθήο θνηλόηεηαο θαη ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ ζύκθσλα
κε ην άξζξν 67 ηνπ Λ.3852/2010 .
Ξξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη από ηα 41 κέιε ηνπ
Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.)
Πηξίθαο Θπξηάθνο
1.
(άδεηα απνπζίαο ηξηώλ κελώλ
2.
Θαξκνίξεο Ησάλλεο(Αληηπξόεδξνο Γ.Π.)
Α.Γ.Π.126/24-04-2017)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Γξεγόξε Γήκεηξα (Γξακκαηέαο Γ. Π. )
Απνζηνιάθνο Γεκήηξηνο
Αξγπξόπνπινο Ξαλαγηώηεο
Αξγπξόπνπινο Πηαύξνο
Βιάρνο Γεώξγηνο
Βιήηαο Ληθόιανο
Βνπλάζεο Αιέμαλδξνο
Γεκεηξόπνπινο Σξήζηνο
Γνύληαο Ληθόιανο
Θαλαθάθνο Σξήζηνο
Θαλειιόπνπινο Γεώξγηνο
Θαπεηαλάθεο Παξάληνο
Θαξάληδαιεο Ιεσλίδαο
Θνλίδεο Γεώξγηνο
Θώλζηα Αλησλία
Ιεβεληάθεο Γεκήηξηνο
Καθξπζνπνύινπ Σξηζηίλα
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Αιεμάθνο Σξήζηνο
Αξγεηηάθνο Πηαύξνο
Βειηζζάξεο Πάββαο
Βιάρνο Ληθήηαο
Γαιαλνπνύινπ Γεσξγία
Θνθθνξόο Δπζηξάηηνο
Θνπκνπλδνύξνο Ξαλαγηώηεο
Κεληή Διέλε
Κπνπγάδεο Σξήζηνο
Πκπξληόο Δπζηξάηηνο
Φέηθνπ Αηθαηεξίλε
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Καληδνπξάλεο Ησάλλεο
Ληθνιαθάθεο Δπάγγεινο
Ξαηζηιίβαο Θεκηζηνθιήο
Ξιεηώηαο Σξίζηνο
Οήγαο Ξαλαγηώηεο
Πθξνπκπέινο Βαζίιεηνο
Πηαζόπνπινο Ησάλλεο
Ρδσξηδάθεο Κάξηνο
Ρζαγθαξνύιεο Θεόδσξνο
Φιώξνο Ληθόιανο

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ν Γήκαξρνο θ. Βαιηώηεο Δπάγγεινο.
ΠΑΡΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΙ - ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ- ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ
Αλδξαθάθνπ Ξαλαγηώηα –Ππαξηηαηώλ, Πνύπνο Γεώξγηνο – Αγ. Δηξήλεο,
Ρξηαληαθπιιάθνο Αληώληνο – Αλαβξπηήο, Γηθαηάθνο Ξαλαγηώηεο – Βαζηιηθήο, Θόληνο
Πηαύξνο – Ρξύπεο,
ΑΠΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΙ – ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ –ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ
Φεξίδεο Θεόδσξνο- Αγ. Αλαξγύξσλ, Οαζζηάο Αζαλάζηνο – Αγ. Ησάλλνπ, Αξβαλίηεο
Αζαλάζηνο- Αγ. Θσλ/λνπ, Θαθεληδήο Γεκήηξηνο – Αγόξηαλεο, Ονδαθιήο Γεώξγηνο –
Αγξηάλσλ, Ξαπαζηαθίδαο Ληθόιανο – Αιεπξνύο, Θόληαξεο Θσλζηαληίλνο – Ακπθιώλ,
Σξηζηάθνο Ξαλαγηώηεο – Αλσγείσλ, Ρεξθεζίδνπ Αηθαηεξίλε- Άξλεο, Καιηθώηζεο
Γεώξγηνο – Αθπζζνύ, Κάξθνο Αλαζηάζηνο – Βακβαθνύο,
Γνπβή Γήκεηξα –
Βαξβίηζαο, Ληθνιέηνπ Ιεπθή Ληθόι- Βαζζαξά,
Ρζάθσλαο Θσλ/λνο- Βνξδόληαο,
Θνθθηληάο Ληθόιανο – Βνπηηάλσλ, Γεκαξάο Ησάλλεο- Βξεζζέλσλ,
Γηάλλαξεο
Ληθόιανο- Γεσξγηηζίνπ, Καθξπζόπνπινο Ξαληειήο- Γθνξηηζάο, Θξεηζηκειηόο Γεώξγηνο
– Γνξάλσλ, Πάιαξεο Ξαλαγηώηεο- Θενιόγνπ, Γεξόληδνο Αλάξγπξνο- Θαιινλήο,
Θνξίλεο Ληθόιανο- Θαιπβίσλ Πνράο, Αλαζηαζάθνο Παξάληνο – Θακηλίσλ, Ληεβέθνο
Γεώξγηνο – Θαξπώλ, Νηθνλνκάθεο Γεώξγηνο – Θαζηνξείνπ, Ρζαθσλάθνο Ξέηξνο Θεθαιά, Βιαράθεο Ιεσλίδαο – Θιαδά, Ξαπαζενδώξνπ Θσλ/λνο – Θνληδίηζαο,
Πσηεξάθνο Γεώξγηνο- Ιεπθνρώκαηνο,
Πνπιηάλεο Αλδξέαο –Ινγγάζηξαο, Κάξθνο
Γεώξγηνο – Ινγθαλίθνπ,
Αξγεηηάθνο Γεκήηξηνο – Καγνύιαο,
Πθξνπκπέινο
Γεκήηξηνο – Κπζηξά, Πηαξόγηαλλεο Θσλ/λνο – Μεξνθακπίνπ,
Γαιεηζνύξεο
Δπάγγεινο- Ξαιαηνπαλαγηάο,
Πηαπξάθνο Ξεξηθιήο –Ξαξνξείνπ, Κηραιόπνπινο
Γεκήηξηνο – Ξειιάλαο, Θνπξεκπήο Γεώξγηνο- Ξεξηβνιίσλ, Κπνύγαο Πσηήξηνο –
Ξιαηάλαο, Ληθνιαθάθνπ Θαιιηόπε- Ξνινβίηζεο, Καζνύξνο Πηπιηαλόο – Ξνηακηάο,
Καλσιόπνπινο Θεόδσξνο- Πειιαζίαο, Ξαγώλεο Παξάληνο – Πθνύξαο, Ρζάθσλα
Καξία – Πνπζηηάλσλ, Ξνιπκελάθνο Θεόδσξνο- Ππαξηηάο, Ονπκειηώηεο Αλαζηάζηνο –
Ρξαπεδαληήο, Ρζάθσλαο Γεώξγηνο - Σξπζάθσλ
ΠΡΟΔΛΔΤΔΙ: ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο Πθξνπκπέινο Βαζίιεηνο πξνζήιζε θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ αλαθνηλώζεσλ (ώξα 20.15)
Ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο
Γνύληαο Ληθόιανο πξνζήιζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
αλαθνηλώζεσλ (ώξα 20.30)
Ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο Ρδσξηδάθεο Κάξηνο πξνζήιζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
αλαθνηλώζεσλ (ώξα 20.40)
Ζ πξόεδξνο ηεο Γ.Θ. Ππαξηηαηώλ πξνζήιζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαθνηλώζεσλ
(ώξα 20.45)
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ΑΠΟΥΩΡΗΔΙ:
Ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο Ιεβεληάθεο Γεκήηξηνο απνρώξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ
1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (απώλ ζηα ζέκαηα 2,4,8,9,12,13)
Ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο Ρζαγθαξνύιεο Θεόδσξνο απνρώξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε
ηνπ 8νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (απώλ ζηα ζέκαηα 9,12,13)
Ζ πξόεδξνο ηεο Γ.Θ. Ππαξηηαηώλ απνρώξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 8νπ ζέκαηνο ηεο
ζπλεδξίαζεο (απώλ ζηα ζέκαηα 9,12,13)
Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Βέξγαδνπ Αζπαζία, γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε απαξηία – θαζώο από ην ζύλνιν 41 κειώλ ήηαλ
παξόληα είθνζη ελλέα(29) κέιε – ν πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο .
Αξηζκόο απόθαζεο 271/17-07-2017
ΘΔΜΑ 1ν: Λήςε θαλνληζηηθήο απόθαζεο γηα ηε ιεηηνπξγία
Δκπνξνπαλήγπξεο Μπζηξά
Δηζεγεηέο: θ. Ξαλαγηώηεο Αξγπξόπνπινο, Γεκήηξηνο Απνζηνιάθνο

ηεο

Δηζήγεζε Γηεύζπλζεο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Γήκνπ πάξηεο
(αξηζ.πξση. 18644/12-07-2017)
ΘΔΜΑ: «Πξνζρέδην θαλνληζκνύ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο
Μπζηξά».
Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Λ.3463/2006 (ΦΔΘ 114/η.Α’/8-62006):
o

«1.Οη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο
εθδίδνληαο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο,
κε ηηο νπνίεο:
[…] δ) Καζνξίδνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο:
δ1. Γηα ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αγνξψλ, ησλ
εκπνξνπαλεγχξεσλ, παξαδνζηαθνχ ή κε ραξαθηήξα, ησλ δσνπαλεγχξεσλ, ησλ
ρξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξψλ θαη γεληθά ησλ ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
[…]».

o

«[…]2. Οη απνθάζεηο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ ιακβάλνληαη απφ ηα δεκνηηθά ή
θνηλνηηθά ζπκβνχιηα κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπο, ην
ζπληνκφηεξν δπλαηφ δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ηεο δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο
πεξηφδνπ.
Τελ έθδνζε ησλ ηνπηθψλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ησλ Δήκσλ εηζεγείηαη ζην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην ε δεκαξρηαθή επηηξνπή.
Εάλ ε θαλνληζηηθή δηάηαμε αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ πεξηθέξεηα ελφο ηνπηθνχ
δηακεξίζκαηνο ή νηθηζκνχ, ε δεκαξρηαθή επηηξνπή δηακνξθψλεη ηελ εηζήγεζή ηεο,
κεηά απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ […].

o

«[…]3. Με ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξεί λα θαζνξίδνληαη
νη πεξηπηψζεηο, γηα ηηο νπνίεο επηβάιινληαη δηνηθεηηθά κέηξα θαη πξφζηηκα,
νξίδνληαο ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ θαη ηε δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπο.
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o

«[…]4. Οη ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο δεκνζηεχνληαη ππνρξεσηηθά, θαηά ην
πιήξεο θείκελφ ηνπο, ζην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Δήκνπ ή ηεο
Κνηλφηεηαο, ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 284 θαη
πεξίιεςε απηώλ ζε κηα εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα […].

Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1Β (v) ηνπ άξζξνπ 73 «Επηηξνπή Πνηφηεηαο
Ζσήο – Αξκνδηφηεηεο» ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ 87/η.Α΄/07-06-2010), ε επηηξνπή
πνηόηεηαο εηζεγείηαη ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην ην ζρέδην θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ
ησλ άξζξσλ 79 θαη 82 ηνπ Θ.Γ.Θ.
Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 84 «Αξκνδηφηεηεο ζπκβνπιίνπ
ηνπηθήο θνηλφηεηαο» ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ 87/η.Α΄/07-06-2010), ην ζπκβνύιην
ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο πξνηείλεη ζηελ επηηξνπή πνηόηεηαο δσήο ηνπο ρώξνπο
ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθώλ αγνξώλ θαη ηηο ζέζεηο πνπ επηηξέπεηαη ε άζθεζε ππαίζξηνπ
ζηάζηκνπ
εκπνξίνπ,
ε
ιεηηνπξγία
ησλ
εκπνξνπαλεγύξεσλ,
ησλ
ρξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξώλ θαη γεληθά ησλ ππαίζξησλ εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ.
Ρν Ρνπηθό Ππκβνύιην Κπζηξά κε ηελ ππ΄αξηζ.8/2017 απόθαζή ηνπ εηζεγείηαη
ζρεηηθά κε ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο Κπζηξά.
Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζαο δηαβηβάδνπκε πξνζρέδην ηνπ θαλνληζκνύ γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο εκπνξνπαλήγπξεο Κπζηξά θαη παξαθαινύκε γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο
απόθαζεο – εηζήγεζεο πξνο ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην.
Κε εληνιή Γεκάξρνπ
Ζ Ξξντζηακέλε Γ/λζεο Ρνπηθήο Νηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο
Βηξγηλία Θνληνγεσξγάθνπ
ΠΡΟΥΔΓΙΟ
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ
Γεληθά
Κε ηνλ παξόληα Θαλνληζκό ξπζκίδεηαη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο
Δκπνξνπαλήγπξεο Κπζηξά.
Ν παξώλ θαλνληζκόο εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
-

ηνπ Λ.3463/2006 (ΦΔΘ 114/η.Α’/8-6-2006)

-

ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ 87/η.Α΄/07-06-2010)

-

ηνπ Λ.4264/2014 (ΦΔΘ 118/η.Α΄/15-05-2014) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρύεη

-

θάζε άιιε δηάηαμε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ παξόληα θαλνληζκό

Άξζξν 1ν: ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ
Θαζνξίδεηαη σο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο Κπζηξά ε 27ε
Απγνύζηνπ θαη σο εκεξνκελία ιήμεο ε 2α επηεκβξίνπ θάζε έηνπο.

Άξζξν 2ν: ΥΩΡΟΘΔΣΗΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ
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Ρα όξηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο θαζνξίδνληαη σο εμήο:
1. Ν Γεκνηηθόο ρώξνο ηνπ γεπέδνπ (ρώξνο Κπεδεζηελίνπ) θαη ν δεκνηηθόο
ρώξνο έκπξνζζελ ηνπ γεπέδνπ, όπσο απνηππώλεηαη ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ
Γήκνπ.
2. Ν ππόινηπνο δεκνηηθόο ρώξνο ηκήκα γεπέδνπ όπνπ ηνπνζεηνύληαη από
ηνπο εκπόξνπο πάγθνη κε ζθίαζηξα ειίνπ ζα δηαηεζεί κε κίζζσκα αλά
ηξέρνλ κέηξν.
3. α) Ρκήκα λόηηα Δ.Ν. Ππάξηεο- Κπζηξά έκπξνζζελ από ηδηνθηεζία Αζύινπ
Αληάησλ εβδνκήληα (70) κέηξα από γεθπξάθη θαη αλαηνιηθά (ηα 30 κέηξα
αθνξνύλ ρώξν ζηάζκεπζεο ησλ ΡΑΜΗ) θαη δπηηθά έσο Κνπζείν
Φσηνγξαθηθώλ Κεραλώλ θαη ρώξν Γεκνηηθνύ πάξθηλ.
β) Ρκήκα ζηε βόξεηα πιεπξά Δ.Ν. Ππάξηεο- Κπζηξά έκπξνζζελ από
ηδηνθηεζία θιεξνλόκσλ Ζιία Σξεζηέα έσο ηελ αξρή ηεο ηδηνθηεζίαο
Γεσξγίνπ Θαζηάλε 73κ. (ηα 30 κέηξα αθνξνύλ ρώξν ζηάζκεπζεο
ιεσθνξείσλ ηνπ Θ.Ρ.Δ.Ι) θαη δπηηθά έσο Γεκνηηθή νδό πξνο γήπεδν
Κπζηξά.
γ) Ρκήκα αλαηνιηθά ηεο Γεκνηηθήο νδνύ από Δ.Ν. Ππάξηεο –Κπζηξά σο
δηαζηαύξσζε κε ηε δεκνηηθή νδό θάζεηε ηνπ Νζίνπ Γξεγνξίνπ, ην νπνίν
ζα δηαηεζεί κε κίζζσκα αλά ηξέρνλ κέηξν επί 50 πόληνπο βάζνο.
δ) Ρκήκα δπηηθά ηεο Γεκνηηθήο νδνύ από Δ.Ν. Ππάξηεο – Κπζηξά σο
δηαζηαύξσζε κε ηε δεκνηηθή νδό θάζεηε ηνπ Νζίνπ Γξεγνξίνπ, ην νπνίν ζα
δηαηεζεί κε κίζζσκα αλά ηξέρνλ κέηξν επί 50 πόληνπο βάζνο.
4. Απαξαίηεηε ε ππεύζπλε δήισζε γηα ηνπο βνεζεηηθνύο πίζσ ρώξνπο από
ηνπο ηδηνθηήηεο.
5. Νη ρνξεγνύκελεο ζέζεηο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηα πελήληα (50) ηξέρνληα
ζπλερόκελα κέηξα αλά άδεηα ζπκκεηνρήο.
Άξζξν 3ν: ΥΩΡΟΙ ΣΑΘΜΔΤΗ
ηάζκεπζε ιεσθνξείσλ ΚΣΔΛ: Ζ ζηάζκεπζε ησλ ιεσθνξείσλ ζα γίλεηαη επί
ηεο εζληθήο νδνύ. Ρν εθδνηήξην ηνπ ΘΡΔΙ ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ είζνδν ηνπ δξόκνπ
πξνο θηήκα Καηζαίνπ. Ρα ιεσθνξεία ζα θεύγνπλ κε θαηεύζπλζε πξνο Ξαξόξη.
ηάζκεπζε Σαμί: Ρα Ραμί ζα ζηαζκεύνπλ κε αθεηεξία αθξηβώο απέλαληη από ηελ
αθεηεξία ηνπ ΘΡΔΙ ζε κήθνο 30 κέηξσλ ζην λόηην ηκήκα ηεο Δ.Ν. Ππάξηεο
Κπζηξά.
ηάζκεπζε απηνθηλήησλ: Θα ιεηηνπξγήζεη ζην ρώξν ηδηνθηεζίαο Καπξαθάθε,
ζην ρώξν ζηάζκεπζεο ηνπ Κνπζείνπ Φσηνγξαθηθώλ Κεραλώλ θαη ζε ρώξν πνπ
πξνηίζεηαη λα κηζζώζεη ν Γήκνο ή ζε άιιν ρώξν πνπ κπνξεί λα ηνπ παξαρσξεζεί.
Άξζξν 4ν: ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΣΔ
Απαγνξεύνληαη ηα θαξόηζηα κε ηνπο κηθξνπσιεηέο από ην γεθύξη κέρξη ην
δεκνηηθό πάξθηλ, θαζώο θαη ζην δεκνηηθό δξόκν από Δ.Ν Ππάξηεο-Κπζηξά έσο ην
γήπεδν. Θα επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε πάγθσλ γηα ηελ πώιεζε ησλ θάησζη εηδώλ
(θαιακπόθη, μεξώλ θαξπώλ, δαρ/δώλ πξντόλησλ) κόλν από ην γεθύξη ηεο Δ.Ν.
Ππάξηεο-Κπζηξά έσο ηελ δηαζηαύξσζε κε ηελ Γεκνηηθή νδό πξνο γήπεδν Κπζηξά
ηηο βξαδηλέο ώξεο, ζύκθσλα κε ηελ ξύζκηζε θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ από ηελ
Ρξνραία Ππάξηεο θαη ζε απόζηαζε κεηαμύ ησλ ηνπιάρηζηνλ 25 κέηξσλ (δειαδή
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έσο 5 πάγθνη). Θα πεξηνξηζηνύλ όζν ην δπλαηόλ νη πάγθνη ησλ εκπόξσλ,
εθαηέξσζελ ηεο εζληθήο νδνύ γηα λα δηεπθνιπλζνύλ νη πεδνί θαη ηα νρήκαηα. Ν δε
δξόκνο από ην γεθύξη σο ηελ πιαηεία ζα παξακείλεη αλνηθηόο σο ηηο
απνγεπκαηηλέο ώξεο.
Πε πεξίπησζε παξάλνκεο θαηάιεςεο ρώξνπ, ζα θαηαβάιιεηαη πξόζηηκν
δηαθνζίσλ επξώ (200€) αλά πάγθν πώιεζεο.

Άξζξν 5ν: ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΝΣΙΝΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΩΡΟ
Πην δεκνηηθό ρώξν (γήπεδν) ζα επηηξαπεί ε εγθαηάζηαζε κηαο θηλεηήο θαληίλαο ή
κηαο θαθεηέξηαο ή ελόο θαηαζηήκαηνο .Δ. γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηώλ
θαη εκπόξσλ.
Άξζξν 6ν: ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ
Ρα ινύλα-παξθ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζην ρώξν πνπ ιεηηνύξγεζαλ θαη θαηά ηελ
εκπνξνπαλήγπξε 2016 (ηδηνθηεζίεο Γεκεηξίνπ Θαζηάλε θαη Αζπαζίαο Ρξηήξε).
Άξζξν 7ν: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΡΟΩΡΙΝΩΝ ΛΤΟΜΔΝΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ
Θα ρνξεγείηαη από ην Γήκν άδεηα γηα ηελ θαηαζθεπή πξνζσξηλώλ ιπόκελσλ
θαηαζθεπώλ, γηα ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο πνπ έρνπλ παξαρσξήζεη νη ηδηνθηήηεο
θαη ζα επηβιεζεί γηα ην ζθνπό απηό ζρεηηθό ηέινο κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
Ππκβνπιίνπ.
πόρξενη γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο
άδεηαο είλαη νη ηδηνθηήηεο ησλ αθηλήησλ, νη νπνίνη έρνπλ θαη ηελ επζύλε γηα ηελ
θαιή θαη αζθαιή θαηαζθεπή ησλ παξαπεγκάησλ.
Θαηαιεθηηθή εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο άδεηαο θαη θαηαβνιήο ηνπ ζρεηηθνύ
ηέινπο νξίδεηαη ε ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
εκπνξνπαλήγπξεο.
Άξζξν 8ν: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΣΩΝ
Ρα παξαπήγκαηα πνπ ζα θαηαζθεπαζηνύλ ζηηο ηδηνθηεζίεο εθαηέξσζελ ηεο Δ.Ν.
Ππάξηεο-Κπζηξά θαη εληόο ησλ νξίσλ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, ζα είλαη όπηζζελ ηνπ
Γεκνηηθνύ-Γεκνζίνπ ρώξνπ.
Δπίζεο ηα παξαπήγκαηα πνπ ζα θαηαζθεπαζηνύλ ζηηο ηδηνθηεζίεο εθαηέξσζελ ηεο
Γεκνηηθήο νδνύ πνπ πεξηθιείεηαη από ηελ Δ.Ν Ππάξηεο-Κπζηξά (από ηδηνθηεζία
θιεξνλόκσλ Θενδώξνπ Κνπληδνπξνύ) θαη ηε δεκνηηθή νδό πνπ θαηέξρεηαη λνηίσο
ηνπ Ηεξνύ Λανύ Νζίνπ Γξεγνξίνπ, θαη απηά ζα έρνπλ πξόζνςε ζηελ πεξηθιεηόκελε
Γεκνηηθή νδό.
Απαγνξεύεηαη λα θαιύπηεηαη ν ρώξνο ηνπ ξέκαηνο πνπ δηαζρίδεη ηελ Δ.Ν ΠπάξηεοΚπζηξά.
Απαγνξεύεηαη ζηηο παξαπάλσ νδνύο (Δ.Ν.-Κπζηξά θαη πεξηθιεηόκελε νδό) ε
θαηαζθεπή παξαπεγκάησλ όπηζζελ ησλ παξαπεγκάησλ πνπ έρνπλ πξόζνςε ζηηο
παξαπάλσ νδνύο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ παλεγπξηνύ,
ε αζθαιήο δηέιεπζε θαη εύθνιε πξόζβαζε ησλ επηζθεπηώλ ζηα παξαπήγκαηα,
θαζώο θαη ε αζθαιήο δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ ησλ εκπόξσλ-παλεγπξηζηώλ θαη
ησλ ππξνζβεζηηθώλ-αζηπλνκηθώλ νρεκάησλ.
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Νη ηδηνθηήηεο αθηλήησλ πνπ λνηθηάδνπλ βνεζεηηθνύο ρώξνπο ζε εκπόξνπο θ.ι.π.,
ππνρξενύληαη λα έρνπλ δύν ηνπιάρηζηνλ ηνπαιέηεο (κία αλδξώλ - κία γπλαηθώλ).
Νη ηδηνθηήηεο ή ελνηθηαζηέο, θαηά πεξίπησζε, ππνρξενύληαη γηα ηελ απνκάθξπλζε
ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο ησλ παξαπεγκάησλ, θαζώο θαη ησλ ινηπώλ κεραλεκάησλ
θαη αληηθεηκέλσλ από ην ρώξν ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, ην αξγόηεξν έσο ηελ 10ε
επηεκβξίνπ.
Κεηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία ζα επηβάιιεηαη πξόζηηκν εθαηό επξώ (100€) γηα
θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο, ζε όζνπο δελ έρνπλ πξνβεί ζηελ απνκάθξπλζε ησλ
παξαπεγκάησλ θαη ινηπώλ κεραλεκάησλ θαη αληηθεηκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ
ζηελ εκπνξνπαλήγπξε.
Πηελ είζνδν ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ζα θαηαζθεπαζηεί αςίδα όπνπ ζα αλαγξάθεηαη
<<ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΜΤΣΡΑ>> θαη ζηνπο ζηύινπο ζα ηνπνζεηεζνύλ από
ηνλ Ξνιηηηζηηθό Πύιινγν Κπζηξά, δηαθεκηζηηθέο επηγξαθέο ησλ ρνξεγώλ ηνπ.
Δπίζεο ζα ηνπνζεηεζεί κεηά ηελ είζνδν πεξίπηεξν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην
Γήκν θαη ηνλ Ξνιηηηζηηθό Πύιινγν Κπζηξά.

Άξζξν 9ν: ΓΙΑΘΔΗ ΥΩΡΩΝ Δ ΔΜΠΟΡΟΤ Κ.Λ.Π. - ΑΓΔΙΔ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Πύκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Λ.4264/2014 όπσο ηξνπνπνηήζεθε ε παξ. 6 (Λ.
4281/2014) θαη ηζρύεη:
«1. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζε ππαίζξηεο αγνξέο, δειαδή ζε εκπνξνπαλεγχξεηο πνπ
δηελεξγνχληαη κε ηελ επθαηξία ζξεζθεπηηθψλ ή επεηεηαθψλ ενξηψλ, ζε
παξαδνζηαθέο εκπνξνπαλεγχξεηο θαη δσνπαλεγχξεηο πνπ ηεινχληαη κία θνξά ην
ρξφλν, ζε παζραιηλέο θαη ζε ρξηζηνπγελληάηηθεο αγνξέο, απαηηείηαη άδεηα. Η ηζρχο
ησλ αδεηψλ απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη γηα ηηο εκπνξνπαλεγχξεηο ησλ
ζξεζθεπηηθψλ ή επεηεηαθψλ ενξηψλ ηηο πέληε (5) ζπλαπηέο εκέξεο, γηα ηηο
παξαδνζηαθέο εκπνξνπαλεγχξεηο θαη δσνπαλεγχξεηο πνπ ηεινχληαη κία θνξά ην
ρξφλν ηηο επηά (7) ζπλαπηέο εκέξεο, γηα ηηο παζραιηλέο αγνξέο ηηο δέθα (10)
ζπλαπηέο εκέξεο θαη γηα ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο αγνξέο ηηο δεθαπέληε (15)
ζπλαπηέο εκέξεο. Η άδεηα ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ην
νπνίν απνθαίλεηαη θαη γηα ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ.
2. Σηελ έλλνηα ηνπ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξνρή
πξφρεηξσλ γεπκάησλ ζηνπο δηεξρφκελνπο πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ είηε
εληφο απηνθηλνχκελσλ ή ξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ (θαληίλεο) πνπ ζηαζκεχνπλ
ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη γηα ρξφλν ίζν πξνο ηε ιεθζείζα άδεηα είηε ζε θνξεηέο
εγθαηαζηάζεηο έςεζεο.
3. Τν ππαίζξην ζηάζηκν εκπφξην δηεμάγεηαη ζε πιαηείεο ή άιινπο αλεμάξηεηνπο,
ππαίζξηνπο, ειεχζεξνπο, ηδησηηθνχο, δεκφζηνπο, δεκνηηθνχο ή εθθιεζηαζηηθνχο
ρψξνπο. Τν Δεκφζην, νη δήκνη θαη νη εθθιεζηαζηηθέο αξρέο δελ επηηξέπεηαη λα
εθκηζζψλνπλ ή λα παξαρσξνχλ θαηά ρξήζε ρψξνπο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ζε πξφζσπα πνπ δελ θαηέρνπλ ηε
ζρεηηθή εηδηθή άδεηα.
4. Οη άδεηεο πνπ εθδίδνληαη γηα ην ππαίζξην ζηάζηκν εκπφξην ηεο παξαγξάθνπ 1
έρνπλ ηζρχ φζε θαη ε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ νπνία εθδφζεθαλ.
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5. Σην ππαίζξην ζηάζηκν εκπφξην επηηξέπεηαη θαη ε πψιεζε ησλ πξντφλησλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο ηεξνπκέλνπ ηνπ
άξζξνπ 17 ηνπ παξφληνο.
6. Επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ζε
θαηφρνπο άδεηαο επαγγεικαηία πσιεηή βηνκεραληθψλ εηδψλ ησλ ιατθψλ αγνξψλ ζε
πνζνζηφ κέρξη είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ πξνο
ρνξήγεζε αδεηψλ ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο. Σε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ
αηηνχλησλ ππεξβαίλεη ην αλσηέξσ πνζνζηφ δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε κεηαμχ
ησλ αηηνχλησλ απφ ην πεξηθεξεηαθφ ή ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαηά πεξίπησζε.
7. Μεηά απφ πξφηαζε ηεο Εζληθήο Οκνζπνλδίαο Τπθιψλ ζηνλ Υπνπξγφ Αλάπηπμεο
θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, θαζνξίδνληαη κε απφθαζή ηνπ ηα είδε πνπ πσινχλ νη
ηπθινί κε άδεηα ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ.

Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο είλαη:
1) Ξξσηόηππν ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν από Γεκόζηα Αξρή αδεηώλ πνπ
θαηέρνπλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ζε ππαίζξηεο αγνξέο (ππαίζξηνη πσιεηέο),
ζε Θπξηαθάηηθεο αγνξέο, ζε ιατθέο αγνξέο, αδεηώλ άζθεζεο ππαίζξηνπ
(ζηάζηκνπ ή πιαλόδηνπ) εκπνξίνπ θαη γηα ηνπο ινηπνύο εκπόξνπο άδεηα
άζθεζεο επηηεδεύκαηνο από ηελ αξκόδηα Γ.Ν..
2) Φσηνηππία ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ή άδεηαο δηακνλήο
3) πξόζθαηε απόδεημε ηακεηαθήο κεραλήο
4) νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν θξίλεη ε αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
απόδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.
Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαζνξίδνληαη ηα εμήο:
Γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηώλ ζπκκεηνρήο θαη
αδεηνδνηνύκελσλ αξκόδην είλαη ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην.

ηε

ρσξνζέηεζε

ησλ

Θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ηεο αίηεζεο θαη
ησλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ζπκκεηνρήο ζηελ εηήζηα
εκπνξνπαλήγπξε, νξίδεηαη ε εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ
γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηώλ ζπκκεηνρήο. Ζ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ζα
γλσζηνπνηείηαη κε θάζε πξόζθνξν κέζν ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ώζηε λα
ππνβάιινπλ έγθαηξα ηελ απαξαίηεηε αίηεζε κε ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε
ησλ αδεηώλ ζπκκεηνρήο.
Δπίζεο:
 ε πεξίπησζε ελδηαθέξνληνο άλσ ηνπ ελόο γηα κία ζέζε,
πξαγκαηνπνηείηαη δεκόζηα θιήξσζε κεηαμύ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
 Δπίζεο δεκόζηα θιήξσζε δηελεξγείηαη όηαλ ν αξηζκόο ησλ
αηηνύλησλ πνπ έρνπλ άδεηα επαγγεικαηία πσιεηή βηνκεραληθώλ
ππεξβαίλεη ην είθνζη ηνηο εθαηό (20%).
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε ρσξνζέηεζε θαη ζε ηπρόλ θιήξσζε, εθηόο ηεο ζρεηηθήο
αίηεζεο θαη ηεο πξνζθόκηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ
αηηνύληνο ή ε πξνζθόκηζε ζην Γεκνηηθό Ππκβνύιην έγγξαθεο εμνπζηνδόηεζεο γηα
ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπό.
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Νη έκπνξνη-κηθξνπσιεηέο ππνρξενύληαη λα αλαξηήζνπλ ζε ηδηαίηεξν πιαίζην θαη ζε
εκθαλέο ζεκείν ηεο ζέζεσο ηνπο, ηε ρνξεγεζείζα άδεηα.
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο αμίαο ηεο παξαρσξεζείζαο
ζέζεσο νξίδεηαη ε ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. Δθόζνλ ιήμεη ε πξνζεζκία ρσξίο λα θαηαβιεζεί ην
πξνβιεπόκελν πνζό, ε ζέζε παξακέλεη ειεύζεξε πξνο δηάζεζε.
Νη έκπνξνη – κηθξνπσιεηέο όηαλ θιεξσζνύλ γηα ζέζε, δελ έρνπλ δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζε θιήξσζε γηα επηπιένλ ζέζε. Ν πην πάλσ πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα
όιε ηελ έθηαζε ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ε νπνία ρσξνζεηείηαη από ην Γεκνηηθό
Ππκβνύιην κε απόθαζε ηνπ κεηά από
γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο
Δκπνξνπαλήγπξεο θαη ηεο Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Κπζηξά. Νη ρνξεγνύκελεο ζέζεηο
δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα πέληε (5) θαηά ζπλερή αξίζκεζε παξαπήγκαηα ή
ηα πελήληα(50) ζπλερή ηξέρνληα κέηξα, αλά άδεηα ζπκκεηνρήο (αλάινγα κε ηα
εκπνξεύκαηα θαη ηνλ απαηηνύκελν ρώξν γηα ηελ έθζεζε ηνπο).
Ρα παξαπήγκαηα απνηππώλνληαη κε αξηζκνύο από 1 έσο 88 ζην ζρεηηθό
ζρεδηάγξακκα ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο
απόθαζεο.
Νη παξαθάησ ρώξνη ηεο εκπνξνπαλήγπξεο:
α) Ν ππόινηπνο δεκνηηθόο ρώξνο (ηκήκα γεπέδνπ όπνπ ηνπνζεηνύληαη από ηνπο
εκπόξνπο πάγθνη κε ζθίαζηξα ειίνπ,
β) ηκήκα λόηηα Δ.Ν. Ππάξηεο - Κπζηξά έκπξνζζελ ηεο ηδηνθηεζίαο Αζύινπ
Αληάησλ (ζαξάληα 40 κέηξα κεηά ην ρώξν ζηάζκεπζεο ησλ ΡΑΜΗ) θαη δπηηθά σο
Κνπζείν Φσηνγξαθηθώλ Κεραλώλ θαη ρώξνο Γεκνηηθνύ πάξθηλ,
γ) ηκήκα ζηε βόξεηα πιεπξά Δ.Ν. Ππάξηεο - Κπζηξά έκπξνζζελ από ηδηνθηεζία
θιεξνλόκσλ Ζιία Σξεζηέα έσο αξρή ηδηνθηεζίαο Γεσξγίνπ Θαζηάλε (ηα 30
κέηξα αθνξνύλ ρώξν ζηάζκεπζεο ιεσθνξείσλ ηνπ Θ.Ρ.Δ.Ι) θαη δπηηθά έσο
Γεκνηηθή νδό πξνο γήπεδν Κπζηξά,
δ) ηκήκα αλαηνιηθά ηεο Γεκνηηθήο νδνύ από Δ.Ν. Ππάξηεο – Κπζηξά σο
δηαζηαύξσζε κε ηε δεκνηηθή νδό θάζεηε ηνπ Νζίνπ Γξεγνξίνπ,
ε) ηκήκα δπηηθά ηεο Γεκνηηθήο νδνύ από Δ.Ν. Ππάξηεο – Κπζηξά σο
δηαζηαύξσζε κε ηε δεκνηηθή νδό θάζεηε ηνπ Νζίνπ Γξεγνξίνπ,
ζα δηαηεζνύλ κε κίζζσκα αλά ηξέρνλ κέηξν θαη νη ρνξεγνύκελεο ζέζεηο δελ ζα
ππεξβαίλνπλ ηα πελήληα ηξέρνληα ζπλερόκελα κέηξα αλά άδεηα ζπκκεηνρήο.

Άξζξν 10ν: ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΙΜΩΝ
Νη ηηκέο κίζζσζεο ησλ δεκνηηθώλ ρώξσλ θαζνξίδνληαη κε απόθαζε Γεκνηηθνύ
Ππκβνπιίνπ σο εμήο:
1.
Ρα παξαπήγκαηα πνπ ζα θαηαζθεπάζεη ν Γήκνο θαη ηα νπνία
απνηππώλνληαη κε αξηζκνύο από 1 έσο 88 ζην ζρεηηθό ζρεδηάγξακκα ζα δηαηεζνύλ
κε κίζζσκα.
2. Ν ππόινηπνο δεκνηηθόο ρώξνο: ηκήκα γεπέδνπ όπνπ ηνπνζεηνύληαη από ηνπο
εκπόξνπο πάγθνη κε ζθίαζηξα ειίνπ, ζα δηαηεζεί κε κίζζσκα αλά ηξέρνλ κέηξν.
3. Νη παξαθάησ ρώξνη ηεο εκπνξνπαλήγπξεο:
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α) Ρκήκα λόηηα Δ.Ν. Ππάξηεο- Κπζηξά έκπξνζζελ από ηδηνθηεζία Αζύινπ
Αληάησλ (ζαξάληα 40 κέηξα κεηά ην ρώξν ζηάζκεπζεο ησλ ΡΑΜΗ) θαη δπηηθά
έσο Κνπζείν Φσηνγξαθηθώλ Κεραλώλ θαη ρώξν Γεκνηηθνύ πάξθηλ.
β) Ρκήκα ζηε βόξεηα πιεπξά Δ.Ν. Ππάξηεο- Κπζηξά έκπξνζζελ από ηδηνθηεζία
θιεξνλόκσλ Ζιία Σξεζηέα έσο αξρή ηδηνθηεζίαο Γεσξγίνπ Θαζηάλε (ηα 30
κέηξα αθνξνύλ ρώξν ζηάζκεπζεο ιεσθνξείσλ ηνπ Θ.Ρ.Δ.Ι.) θαη δπηηθά έσο
Γεκνηηθή νδό πξνο γήπεδν Κπζηξά.
γ) Ρκήκα αλαηνιηθά ηεο Γεκνηηθήο νδνύ από Δ.Ν. Ππάξηεο – Κπζηξά σο
δηαζηαύξσζε κε ηε δεκνηηθή νδό θάζεηε ηνπ Νζίνπ Γξεγνξίνπ, ην νπνίν ζα
δηαηεζεί κε κίζζσκα αλά ηξέρνλ κέηξν επί 50 πόληνπο βάζνο.
δ) Ρκήκα δπηηθά ηεο Γεκνηηθήο νδνύ από Δ.Ν. Ππάξηεο – Κπζηξά σο
δηαζηαύξσζε κε ηε δεκνηηθή νδό θάζεηε ηνπ Νζίνπ Γξεγνξίνπ, ην νπνίν ζα
δηαηεζεί κε κίζζσκα αλά ηξέρνλ κέηξν επί 50 πόληνπο βάζνο.
ζα δηαηεζνύλ κε κίζζσκα αλά ηξέρνλ κέηξν θαη νη ρνξεγνύκελεο ζέζεηο δελ ζα
ππεξβαίλνπλ ηα πελήληα ηξέρνληα ζπλερόκελα κέηξα αλά άδεηα ζπκκεηνρήο.
4. Νη πάγθνη πώιεζεο εηδώλ θαιακπνθηνύ, μεξώλ θαξπώλ, δαρ/δώλ πξντόλησλ ζα
δηαηεζνύλ κε κίζζσκα.
5. Πξνθεηκέλνπ γηα πνιύηεθλνπο θαη ΑΜΔΑ ζηηο παξαπάλσ θαζνξηζκέλεο
ηηκέο, ζα γίλεηαη έθπησζε 15%.

Άξζξν 11ν: ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
Γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη όζνλ αθνξά ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ ρώξνπ ζα
επηβιεζεί ζρεηηθό ηέινο.
Ν Γήκνο ππνρξενύηαη λα ηνπνζεηήζεη θάδνπο αλαθύθισζεο θαη ζύκκηθησλ
ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα Γηαινγή ζηελ πεγή πνπ εθαξκόδεηαη, θαηά κήθνο ηνπ
δξόκνπ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο πνπ δηέξρνληαη νη επηζθέπηεο.
Νη έκπνξνη θαη ινηπνί θαηαζηεκαηάξρεο ππνρξενύληαη λα ηνπνζεηνύλ ηα
αλαθπθιώζηκα πιηθά θαη ηα ζύκκηθηα ζηνπο εηδηθνύο θάδνπο πνπ ζα ηνπνζεηήζεη ν
Γήκνο ή ζηα ζεκεία ζπιινγήο πνπ ζα ηνπο ππνδεηρζνύλ.

Άξζξν 12ν: ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΔΙΓΩΝ ΠΟΤ ΘΑ ΠΩΛΟΤΝΣΑΙ
Θαζνξίδνληαη ηα είδε πνπ ζα πσινύληαη ζηελ εκπνξνπαλήγπξε ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Λ. 3769/09 «……………..Με απφθαζε ηνπ
θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ λνκαξρηαθνχ, δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ
θαζνξίδνληαη ηα είδε πνπ επηηξέπεηαη λα πσινχληαη ζηηο εκπνξνπαλεγχξεηο,
ζξεζθεπηηθέο ή επεηεηαθέο σο εμήο:
Είδε έλδπζεο, είδε ππφδεζεο, ιεπθά είδε, είδε εμνπιηζκνχ νηθηψλ, εξγαιεία,
παηρλίδηα, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, παιηθά, άλζε, δηαθνζκεηηθά, είδε δψξσλ,
ράιθηλα, βηβιία, είδε εζηίαζεο, γιπθά-δαραξψδε θ.ι.π.».
Αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ πξνζθνξάο θαγεηώλ, θπξίσο
ςεκέλνπ θξέαηνο θ.ι.π, ηα νπνία αλαπηύζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εκπνξνπαλήγπξεο,
ππνρξενύληαη
(ζύκθσλα
κε
ηελ
ππ’
αξηζ.
1γ/Γ.Ξ/νηθ.71459/30-07-2013 εγθύθιην ηνπ Ρκήκαηνο γεηνλνκηθώλ Θαλνληζκώλ
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ηεο Γ/λζεο Γεκόζηαο γηεηλήο, ηνπ πνπξγείνπ γείαο), λα πιεξνύλ ηνπο θάησζη
πγεηνλνκηθνύο όξνπο:


ε επηρείξεζε ζα αλαπηύζζεηαη θάησ από θαηάιιειεο ηέληεο ππόζηεγα θ.α.
πνπ ζα πξνζηαηεύνπλ ηα ηξόθηκα θαη ηνλ εμνπιηζκό από ηελ βξνρή, ηελ
άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία θιπ.



ν πάγθνο εξγαζίαο ζα είλαη από θαηάιιειν πιηθό ιείν θαη αδηαπόηηζην
ρσξίο θζνξέο. Δθηόο ηνπ πάγθνπ εξγαζίαο ζα ππάξρεη αλάινγνο κε ηε
θύζε ηνπ πξνζθεξόκελνπ πξντόληνο εμνπιηζκόο όπσο θνξεηέο επηθάλεηεο
θνπήο, ζθεύε θαη εξγαιεία, πνπ ζα δηαηεξνύληαη ζε θαιή θαηάζηαζε.



Θα ππάξρνπλ θιεηζηέο πξνζήθεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηξνθίκσλ από
έληνκα θαη ζθόλε. Ξξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε επαξθήο ππνδνκή
(λεξνρύηεο, λεξό, θαζαξηζηηθά) γηα ηνλ επηηόπην θαζαξηζκό θαη όπνπ
απαηηείηαη θαη ε απνιύκαλζε ησλ εμαξηεκάησλ, ησλ ζθεπώλ θαη ησλ κεξώλ
ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ απαηηνύλ ζπρλό πιύζηκν (π.ρ. ιαβίδεο, καραίξηα θιπ).
Θα δηαζθαιίδεηαη όηη νη πξώηεο ύιεο θαη ηα πξντόληα πνπ πξνζθέξνληαη
πξνέξρνληαη από λόκηκεο επηρεηξήζεηο.



Ρα ρξεζηκνπνηνύκελα ζθεύε ζεξβηξίζκαηνο ζα είλαη κηαο ρξήζεσο θαη ζα
ππάξρεη θαη ρώξνο πιύζεο γηα ιαβίδεο, καραίξηα, θιπ.



Λα ππάξρεη επαξθήο παξνρή λεξνύ γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε θαη
δεμακελή ζπγθέληξσζεο πγξώλ απνβιήησλ πνπ ζα αδεηάδεη θαζεκεξηλά
ζην δεκνηηθό δίθηπν απνρέηεπζεο θαζώο θαη θάδνη απνξξηκκάησλ



Πε πεξίπησζε ρξήζεο ηξνρήιαηνπ νρήκαηνο – ακαμώκαηνο ν ρώξνο
κεηαρείξηζεο ηξνθίκσλ ζα είλαη από θαηάιιειν πιηθό, αδηαπόηηζην, ην
νπνίν ζα επηδέρεηαη θαζαξηζκό θαη απνιύκαλζε ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη λα εκπνδίδεηαη ε αεξόθεξηε
επηκόιπλζε εηδηθά από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.



Γηα ηελ πώιεζε επαιινίσησλ πξνηόλησλ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη νρήκαηα κε
ηζνζεξκηθό ακάμσκα ή ζα θέξνπλ ςπγείν, θαηά πξνηίκεζε ειεθηξηθό.



Θα ππάξρνπλ ζεξκόκεηξα ζε όια ηα ςπγεία θαη ηηο θαηαςύμεηο θαη
ζεξκόκεηξα ρεηξόο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζία ησλ επαιινίσησλ
πξώησλ πιώλ.



Θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ νη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη
λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε πηζηνπνηεηηθό πγείαο θαη πηζηνπνηεηηθό
εθπαίδεπζεο.

Ρα αλσηέξσ ζα βεβαησζνύλ γηα ηνπο ελδηαθεξόκελνπο από ηε Γ/λζε γείαο, πξηλ
ηελ έλαξμε ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, επίζεο ζα δηελεξγνύληαη έιεγρνη από ηελ
αξκόδηα ππεξεζία γηα ηελ ηήξεζε ησλ αλσηέξσ.

Άξζξν 13ν: ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
1. Ζ παξνρή πιεξνθόξεζεο ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ
εκπνξνπαλήγπξε, ε παξαιαβή ησλ πξνβιεπόκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηε
ρνξήγεζε ησλ αδεηώλ ζπκκεηνρήο, ε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ θαη ε έθδνζε ησλ
αδεηώλ ζπκκεηνρήο απνηεινύλ ππνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ.
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2. Ζ πξνζέιεπζε θαη ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Ππάξηεο, ε
ζπγθέληξσζε ησλ πξνβιεπόκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ, ή έγθαηξε ππνβνιή ηνπο
ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ε θαηαβνιή ησλ πξνβιεπόκελσλ ηειώλ,
απνηεινύλ
ππνρξεώζεηο
όζσλ
επηζπκνύλ
λα
ζπκκεηέρνπλ
ζηελ
εκπνξνπαλήγπξε.
3. Ζ άδεηα ζπκκεηνρήο ρνξεγείηαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρώξν θαη ζέζε θαη εθόζνλ
θαηαβιεζεί ην αλαινγνύλ πνζό θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξνληθό
δηάζηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1.
4. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ:
α) λα θξνληίδνπλ γηα ηελ εππξεπή εκθάληζε, ηελ πνιηηηζκέλε αηκόζθαηξα θαη
ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ ρώξνπ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο,
β) λα απέρνπλ από θάζε ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη
νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη έθηαζεο ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο
αηζζεηηθήο πνπ αξκόδεη ζηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκό ηεο πεξηνρήο,
γ) λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λόκσλ, εγθπθιίσλ θαη νδεγηώλ
όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά, θαζώο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ,
δ) λα κελ πξνβαίλνπλ ζε νπνηαδήπνηε
παξαρσξεκέλνπο πξνο ρξήζε ρώξνπο.

κνξθήο

παξέκβαζε

ζηνπο

Άξζξν 14ν: ΠΑΡΑΒΑΔΙ
Απαγνξεύεηαη ε εγθαηάζηαζε εκπόξσλ, κηθξνπσιεηώλ θ.ι.π. ε εγθαηάζηαζε θαη
ιεηηνπξγία ινύλα - παξθ θαη ζπλαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ε ιεηηνπξγία πάξθηλ
εθηόο ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ ρώξσλ.
Όζνη πξνβαίλνπλ ζε παξαβάζεηο ησλ αλσηέξσ, ζα επηβάιινληαη πνηληθέο θαη
νηθνλνκηθέο θπξώζεηο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4264/2014 «Άζθεζε
εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εθηφο θαηαζηήκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 118,
η.Α΄/15-05-2014) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.

Άξζξν 15ν: ΡΤΘΜΙΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΘΜΔΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ
Ζ ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε
ηελ απόθαζε ηεο Αζηπλνκηθήο Γ/λζεο Ιαθσλίαο.
Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
-

ηνπ άξζξνπ 82 «Ούζκηζε θπθινθνξίαο» ηνπ Λ. 3463/06 «Γεκνηηθόο θαη
Θνηλνηηθόο Θώδηθαο» (ΦΔΘ 114, η.Α΄) θαη

-

ηνπ άξζξνπ 52 «Κέηξα ξύζκηζεο νδηθήο θπθινθνξίαο» ηνπ Λ. 2696/1999
«Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο»
(ΦΔΘ 57, η.Α΄) όπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Λ. 3542/07 (ΦΔΘ 50,
η.Α΄)

«1. Μέηξα πνπ αθνξνχλ ζηε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ
κνλνδξφκσλ,
………… θαη ζηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ ή απαγνξεχζεσλ
θπθινθνξίαο ή ζηάζκεπζεο, ιακβάλνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Ννκαξρηαθνχ ή
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Δεκνηηθνχ ή Κνηλνηηθνχ Σπκβνπιίνπ κε βάζε κειέηεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί απφ ηηο
αξκφδηεο Τερληθέο Υπεξεζίεο ησλ Οξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ……………
2. Τα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν
κπνξεί λα
παίξλνληαη πξνζσξηλά εληφο θαη εθηφο απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, κε απφθαζε
ησλ θαηά ηφπνπο αξκνδίσλ Αζηπλνκηθψλ Δηεπζχλζεσλ ή Δηεπζχλζεσλ Τξνραίαο,
φηαλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηδηαίηεξνπο ιφγνπο αζθαιείαο ή ζε έθηαθηεο
πεξηπηψζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε κφλν ηειείσο πξνζσξηλψλ θαηαζηάζεσλ».

Άξζξν 16ν: ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
1. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ εκπνξνπαλήγπξε ζπλεπάγεηαη θαη αλεπηθύιαθηε απνδνρή
όισλ ησλ όξσλ ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ.
2. Γηα νηηδήπνηε δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξόληα θαλνληζκό αξκόδην είλαη ην
δεκνηηθό ζπκβνύιην.
3. Ζ ηζρύο ηνπ παξόληνο αξρίδεη κε ηε δεκνζίεπζή ηνπ.
Μνηξάγηαο ππξίδσλ (Πξόεδξνο Γ..): Θύξηε Αξγπξόπνπιε έρεηε ην ιόγν.
Αξγπξόπνπινο Παλαγηώηεο: Όπσο ε εηζήγεζε
, ε επηηξνπή γηα ηελ
εκπνξνπαλήγπξε ήηαλ δηαπαξαηαμηαθή, έρεη νκόθσλε απόθαζε πάξεη , ην
ηνπηθό ζπκβνύιην έρεη νκόθσλε απόθαζε, ε επηηξνπή πνηόηεηαο δσήο ηειηθά
νκόθσλε απόθαζε, δύν παξαηεξήζεηο κόλν ζέισ λα βάισ, γηαηί δελ είλαη κέζα
ζηελ εηζήγεζε. Ρν έλα ζην άξζξν 11 ζηελ θαζαξηόηεηα
Οη έκπνξνη θαη ινηπνί θαηαζηεκαηάξρεο
ππνρξενύληαη λα ηνπνζεηνχλ
ηα
αλαθπθιψζηκα θ.ιπ. λα πξνζζέζνπκε …εηδηθά ην απφβιεην κε ην ραξαθηήξα ηεο
ηέθξαο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ςεζηαξηψλ ζα ζπιιέγεηαη μερσξηζηά αθνχ
αδξαλνπνηεζεί ζε κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο.
Δπεηδή ζηνπο πιαζηηθνύο θάδνπο ξίρλαλε κέζα ζηάρηεο θαη παίξλαλε θσηηά, πέξπζη
θαήθαλε αξθεηνί θάδνη , εθεί ηνπιάρηζηνλ λα ηνπο επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή
ζηνπο θαηαζηεκαηάξρεο πνπ έρνπλ ςεζηαξηέο γηα λα κελ έρνπκε ππξθαγηέο , έηζη
κηα εηζήγεζε από ηνλ Πηαύξν ηνλ Αξγπξόπνπιν, θαη άιιε κία πξόηαζε γηα
αιιαγή ζην θείκελν ηνπ θαλνληζκνύ, ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 6.
Ρα ινύλα πάξθ ζα ιεηηνπξγήζνπλ
ζην ρώξν πνπ ιεηηνύξγεζαλ θαηά ηελ
εκπνξνπαλήγπξε 2016 (ηδηνθηεζίεο Γεκεηξίνπ Θαζηάλε θαη Αζπαζίαο Ρξηήξε)
ηώαξ λα γξαθεί σο εμήο: Ρα ινύλα παξθ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζην ρώξν ησλ
ηδηνθηεζηώλ Γεκεηξίνπ Θαζηάλε θαη Αζπαζίαο Ρξηήξε .
Δπεηδή είλαη θαλνληζηηθή απόθαζε θαη επαλεξρόκαζηε θάζε ρξόλν θαη ιέκε ηα ίδηα
θαη ίδηα λα ππάξρεη θάηη ζηαζεξό θαη γηα απηό εηζεγνύκεζα λα πεξάζεη όπσο ε
εηζήγεζε.
Μνηξάγηαο ππξίδσλ (Πξόεδξνο Γ..): Θύξηε Απνζηνιάθν ζέιεηε λα πείηε
ηίπνηα;
Απνζηνιάθνο Γεκήηξηνο : Δδώ ζέισ λα πσ ην εμήο , όηη απηή ε θαλνληζηηθή
απόθαζε ήξζε γηα λα κείλεη. Ήξζε γηα λα κείλεη δηόηη θάζε ρξόλν όπσο ζπκάζηε
παίξλακε απνθάζεηο γηα ηελ εκπνξνπαλήγπξε. Δάλ δελ έρνπκε θάηη ηνπ ρξόλνπ
λα πξνζζέζνπκε ,λα ηξνπνπνηήζνπκε ,λα αιιάμνπκε ζα ηζρύεη ε ίδηα θαλνληζηηθή
απόθαζε.
Γηα απηό όπσο ζα δείηε κέζα δελ ππάξρνπλ εκεξνκελίεο , νη
εκεξνκελίεο έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί κε δηαθνξεηηθό ιεθηηθό ζθεπηηθό, επίζεο ζέισ
λα πσ θαη λα επραξηζηήζσ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ , νη νπνίεο θαηέβαιαλ
πξνζπάζεηα ώζηε λα θζάζνπκε ζε απηή ηελ θαλνληζηηθή, ε νπνία ζα ηζρύεη, ε
ζρεηηθή θαλνληζηηθή έρεη εκπινπηηζηεί θαη κε άξζξα όπσο είλαη ην άξζξν 13 πνπ
αλαθέξεηαη ζε γεληθέο ππνρξεώζεηο ή ην άξζξν 16 πνπ έρεη ηειηθέο δηαηάμεηο,
ζεσξώ όηη έγηλε κηα ζσζηή δνπιεηά δελ λνκίδσ όηη ζα έρνπκε ζέκα θαη δελ ζα
θαζόκαζηε θάζε ρξόλν λα αζρνινύκαζηε
κε ηελ θαλνληζηηθή ηεο
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εκπνξνπαλήγπξεο. Απηή ηζρύεη κέρξη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε απνθαζίζεη ην
δεκνηηθό ζπκβνύιην λα θάλεη. Ρίπνηε άιιν.
Μνηξάγηαο ππξίδσλ (Πξόεδξνο Γ..): Δπραξηζηνύκε θ. Απνζηνιάθν. Ινηπόλ
κε ηηο παξαηεξήζεηο απηέ ο πνπ είπε ν θνο Αξγπξόπνπινο πεξλάεη νκόθσλα.
Κε βάζε ηα παξαπάλσ ν Ξξόεδξνο θάιεζε ην Γ.Π. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ρν Γ.Π. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ:
 ηελ ηζρύνπζα Λνκνζεζία,
 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε
 Ρελ αξηζ. 28/17-07-2017 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο
 Ρελ αξηζ. 8/4-07-2017 απόθαζε ηεο Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Κπζηξά
 ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε, (σο ηα ερνγξαθεκέλα θαη απνκαγλεηνθσλεκέλα
πξαθηηθά),
Απ νθ α ζί δεη : Οκόθσλα
Δγθξίλεη

ηνλ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ

ΜΤΣΡΑ σο θαησηέξσ:
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ
Γεληθά
Κε ηνλ παξόληα Θαλνληζκό ξπζκίδεηαη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο
Δκπνξνπαλήγπξεο Κπζηξά.
Ν παξώλ θαλνληζκόο εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
-

ηνπ Λ.3463/2006 (ΦΔΘ 114/η.Α’/8-6-2006)

-

ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ 87/η.Α΄/07-06-2010)

-

ηνπ Λ.4264/2014 (ΦΔΘ 118/η.Α΄/15-05-2014) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρύεη

-

θάζε άιιε δηάηαμε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ παξόληα θαλνληζκό

Άξζξν 1ν: ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ
Θαζνξίδεηαη σο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο Κπζηξά ε 27ε
Απγνύζηνπ θαη σο εκεξνκελία ιήμεο ε 2α επηεκβξίνπ θάζε έηνπο.

Άξζξν 2ν: ΥΩΡΟΘΔΣΗΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ
Ρα όξηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο θαζνξίδνληαη σο εμήο:
1. Ν Γεκνηηθόο ρώξνο ηνπ γεπέδνπ (ρώξνο Κπεδεζηελίνπ) θαη ν δεκνηηθόο
ρώξνο έκπξνζζελ ηνπ γεπέδνπ, όπσο απνηππώλεηαη ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ
Γήκνπ.
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2. Ν ππόινηπνο δεκνηηθόο ρώξνο ηκήκα γεπέδνπ όπνπ ηνπνζεηνύληαη από
ηνπο εκπόξνπο πάγθνη κε ζθίαζηξα ειίνπ ζα δηαηεζεί κε κίζζσκα αλά
ηξέρνλ κέηξν.
3. α) Ρκήκα λόηηα Δ.Ν. Ππάξηεο- Κπζηξά έκπξνζζελ από ηδηνθηεζία Αζύινπ
Αληάησλ εβδνκήληα (70) κέηξα από γεθπξάθη θαη αλαηνιηθά (ηα 30 κέηξα
αθνξνύλ

ρώξν

ζηάζκεπζεο

ησλ

ΡΑΜΗ)

θαη

δπηηθά

έσο

Κνπζείν

Φσηνγξαθηθώλ Κεραλώλ θαη ρώξν Γεκνηηθνύ πάξθηλ.
β) Ρκήκα ζηε βόξεηα πιεπξά Δ.Ν. Ππάξηεο- Κπζηξά έκπξνζζελ από
ηδηνθηεζία θιεξνλόκσλ Ζιία Σξεζηέα έσο ηελ αξρή ηεο ηδηνθηεζίαο
Γεσξγίνπ Θαζηάλε

73κ. (ηα

30

κέηξα

αθνξνύλ ρώξν ζηάζκεπζεο

ιεσθνξείσλ ηνπ Θ.Ρ.Δ.Ι) θαη δπηηθά έσο Γεκνηηθή νδό πξνο γήπεδν
Κπζηξά.
γ) Ρκήκα αλαηνιηθά ηεο Γεκνηηθήο νδνύ από Δ.Ν. Ππάξηεο –Κπζηξά σο
δηαζηαύξσζε κε ηε δεκνηηθή νδό θάζεηε ηνπ Νζίνπ Γξεγνξίνπ, ην νπνίν
ζα δηαηεζεί κε κίζζσκα αλά ηξέρνλ κέηξν επί 50 πόληνπο βάζνο.
δ) Ρκήκα δπηηθά ηεο Γεκνηηθήο νδνύ από Δ.Ν. Ππάξηεο – Κπζηξά σο
δηαζηαύξσζε κε ηε δεκνηηθή νδό θάζεηε ηνπ Νζίνπ Γξεγνξίνπ, ην νπνίν ζα
δηαηεζεί κε κίζζσκα αλά ηξέρνλ κέηξν επί 50 πόληνπο βάζνο.
4. Απαξαίηεηε ε ππεύζπλε δήισζε γηα ηνπο βνεζεηηθνύο πίζσ ρώξνπο από
ηνπο ηδηνθηήηεο.
5. Νη ρνξεγνύκελεο ζέζεηο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηα πελήληα (50) ηξέρνληα
ζπλερόκελα κέηξα αλά άδεηα ζπκκεηνρήο.

Άξζξν 3ν: ΥΩΡΟΙ ΣΑΘΜΔΤΗ
ηάζκεπζε ιεσθνξείσλ ΚΣΔΛ: Ζ ζηάζκεπζε ησλ ιεσθνξείσλ ζα γίλεηαη επί
ηεο εζληθήο νδνύ. Ρν εθδνηήξην ηνπ ΘΡΔΙ ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ είζνδν ηνπ δξόκνπ
πξνο θηήκα Καηζαίνπ. Ρα ιεσθνξεία ζα θεύγνπλ κε θαηεύζπλζε πξνο Ξαξόξη.
ηάζκεπζε Σαμί: Ρα Ραμί ζα ζηαζκεύνπλ κε αθεηεξία αθξηβώο απέλαληη από ηελ
αθεηεξία ηνπ ΘΡΔΙ ζε κήθνο 30 κέηξσλ ζην λόηην ηκήκα ηεο Δ.Ν. Ππάξηεο
Κπζηξά.
ηάζκεπζε απηνθηλήησλ: Θα ιεηηνπξγήζεη ζην ρώξν ηδηνθηεζίαο Καπξαθάθε,
ζην ρώξν ζηάζκεπζεο ηνπ Κνπζείνπ Φσηνγξαθηθώλ Κεραλώλ θαη ζε ρώξν πνπ
πξνηίζεηαη λα κηζζώζεη ν Γήκνο ή ζε άιιν ρώξν πνπ κπνξεί λα ηνπ παξαρσξεζεί.

Άξζξν 4ν: ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΣΔ
Απαγνξεύνληαη ηα θαξόηζηα κε ηνπο κηθξνπσιεηέο από ην γεθύξη κέρξη ην
δεκνηηθό πάξθηλ, θαζώο θαη ζην δεκνηηθό δξόκν από Δ.Ν Ππάξηεο-Κπζηξά έσο ην
γήπεδν. Θα επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε πάγθσλ γηα ηελ πώιεζε ησλ θάησζη εηδώλ

Πρακτικό 24/17-07-2017

[15]

ΑΔΑ: ΩΠΗ8Ω1Ν-ΥΩ2

(θαιακπόθη, μεξώλ θαξπώλ, δαρ/δώλ πξντόλησλ) κόλν από ην γεθύξη ηεο Δ.Ν.
Ππάξηεο-Κπζηξά έσο ηελ δηαζηαύξσζε κε ηελ Γεκνηηθή νδό πξνο γήπεδν Κπζηξά
ηηο βξαδηλέο ώξεο, ζύκθσλα κε ηελ ξύζκηζε θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ από ηελ
Ρξνραία Ππάξηεο θαη ζε απόζηαζε κεηαμύ ησλ ηνπιάρηζηνλ 25 κέηξσλ (δειαδή
έσο 5 πάγθνη). Θα πεξηνξηζηνύλ όζν ην δπλαηόλ νη πάγθνη ησλ εκπόξσλ,
εθαηέξσζελ ηεο εζληθήο νδνύ γηα λα δηεπθνιπλζνύλ νη πεδνί θαη ηα νρήκαηα. Ν δε
δξόκνο

από

ην

γεθύξη

σο

ηελ

πιαηεία

ζα

παξακείλεη

αλνηθηόο

σο

ηηο

απνγεπκαηηλέο ώξεο.
Πε πεξίπησζε παξάλνκεο θαηάιεςεο ρώξνπ, ζα θαηαβάιιεηαη πξόζηηκν
δηαθνζίσλ επξώ (200€) αλά πάγθν πώιεζεο.

Άξζξν 5ν: ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΝΣΙΝΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΩΡΟ
Πην δεκνηηθό ρώξν (γήπεδν) ζα επηηξαπεί ε εγθαηάζηαζε κηαο θηλεηήο θαληίλαο ή
κηαο θαθεηέξηαο ή ελόο θαηαζηήκαηνο .Δ. γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηώλ
θαη εκπόξσλ.
Άξζξν 6ν: ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ
Ρα ινύλα-παξθ ζα ιεηηνπξγήζνπλ

ζην ρώξν ησλ ηδηνθηεζηώλ

Γεκεηξίνπ

Θαζηάλε θαη Αζπαζίαο Ρξηήξε.
Άξζξν 7ν: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΡΟΩΡΙΝΩΝ ΛΤΟΜΔΝΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ
Θα ρνξεγείηαη από ην Γήκν άδεηα γηα ηελ θαηαζθεπή πξνζσξηλώλ ιπόκελσλ
θαηαζθεπώλ, γηα ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο πνπ έρνπλ παξαρσξήζεη νη ηδηνθηήηεο
θαη ζα επηβιεζεί γηα ην ζθνπό απηό ζρεηηθό ηέινο κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
Ππκβνπιίνπ.
πόρξενη γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο
άδεηαο είλαη νη ηδηνθηήηεο ησλ αθηλήησλ, νη νπνίνη έρνπλ θαη ηελ επζύλε γηα ηελ
θαιή θαη αζθαιή θαηαζθεπή ησλ παξαπεγκάησλ.
Θαηαιεθηηθή εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο άδεηαο θαη θαηαβνιήο ηνπ ζρεηηθνύ
ηέινπο νξίδεηαη ε ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
εκπνξνπαλήγπξεο.
Άξζξν 8ν: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΣΩΝ
Ρα παξαπήγκαηα πνπ ζα θαηαζθεπαζηνύλ ζηηο ηδηνθηεζίεο εθαηέξσζελ ηεο Δ.Ν.
Ππάξηεο-Κπζηξά θαη εληόο ησλ νξίσλ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, ζα είλαη όπηζζελ ηνπ
Γεκνηηθνύ-Γεκνζίνπ ρώξνπ.
Δπίζεο ηα παξαπήγκαηα πνπ ζα θαηαζθεπαζηνύλ ζηηο ηδηνθηεζίεο εθαηέξσζελ ηεο
Γεκνηηθήο νδνύ πνπ πεξηθιείεηαη από ηελ Δ.Ν Ππάξηεο-Κπζηξά (από ηδηνθηεζία
θιεξνλόκσλ Θενδώξνπ Κνπληδνπξνύ) θαη ηε δεκνηηθή νδό πνπ θαηέξρεηαη λνηίσο
ηνπ Ηεξνύ Λανύ Νζίνπ Γξεγνξίνπ, θαη απηά ζα έρνπλ πξόζνςε ζηελ πεξηθιεηόκελε
Γεκνηηθή νδό.
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Απαγνξεύεηαη λα θαιύπηεηαη ν ρώξνο ηνπ ξέκαηνο πνπ δηαζρίδεη ηελ Δ.Ν ΠπάξηεοΚπζηξά.
Απαγνξεύεηαη ζηηο παξαπάλσ νδνύο (Δ.Ν.-Κπζηξά θαη πεξηθιεηόκελε νδό) ε
θαηαζθεπή παξαπεγκάησλ όπηζζελ ησλ παξαπεγκάησλ πνπ έρνπλ πξόζνςε ζηηο
παξαπάλσ νδνύο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ παλεγπξηνύ,
ε αζθαιήο δηέιεπζε θαη εύθνιε πξόζβαζε ησλ επηζθεπηώλ ζηα παξαπήγκαηα,
θαζώο θαη ε αζθαιήο δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ ησλ εκπόξσλ-παλεγπξηζηώλ θαη
ησλ ππξνζβεζηηθώλ-αζηπλνκηθώλ νρεκάησλ.
Νη ηδηνθηήηεο αθηλήησλ πνπ λνηθηάδνπλ βνεζεηηθνύο ρώξνπο ζε εκπόξνπο θ.ι.π.,
ππνρξενύληαη λα έρνπλ δύν ηνπιάρηζηνλ ηνπαιέηεο (κία αλδξώλ - κία γπλαηθώλ).
Νη ηδηνθηήηεο ή ελνηθηαζηέο, θαηά πεξίπησζε, ππνρξενύληαη γηα ηελ απνκάθξπλζε
ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο ησλ παξαπεγκάησλ, θαζώο θαη ησλ ινηπώλ κεραλεκάησλ
θαη αληηθεηκέλσλ από ην ρώξν ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, ην αξγόηεξν έσο ηελ 10ε
επηεκβξίνπ.
Κεηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία ζα επηβάιιεηαη πξόζηηκν εθαηό επξώ (100€) γηα
θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο,

ζε όζνπο δελ έρνπλ πξνβεί ζηελ απνκάθξπλζε ησλ

παξαπεγκάησλ θαη ινηπώλ κεραλεκάησλ θαη αληηθεηκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ
ζηελ εκπνξνπαλήγπξε.
Πηελ είζνδν ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ζα θαηαζθεπαζηεί αςίδα όπνπ ζα αλαγξάθεηαη
<<ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΜΤΣΡΑ>> θαη ζηνπο ζηύινπο ζα ηνπνζεηεζνύλ από
ηνλ Ξνιηηηζηηθό Πύιινγν Κπζηξά, δηαθεκηζηηθέο επηγξαθέο ησλ ρνξεγώλ ηνπ.
Δπίζεο ζα ηνπνζεηεζεί κεηά ηελ είζνδν πεξίπηεξν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην
Γήκν θαη ηνλ Ξνιηηηζηηθό Πύιινγν Κπζηξά.

Άξζξν 9ν: ΓΙΑΘΔΗ ΥΩΡΩΝ Δ ΔΜΠΟΡΟΤ Κ.Λ.Π. - ΑΓΔΙΔ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Πύκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Λ.4264/2014 όπσο ηξνπνπνηήζεθε ε παξ. 6 (Λ.
4281/2014) θαη ηζρύεη:
«1. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζε ππαίζξηεο αγνξέο, δειαδή ζε εκπνξνπαλεγχξεηο πνπ
δηελεξγνχληαη

κε

ηελ

επθαηξία

ζξεζθεπηηθψλ

ή

επεηεηαθψλ

ενξηψλ,

ζε

παξαδνζηαθέο εκπνξνπαλεγχξεηο θαη δσνπαλεγχξεηο πνπ ηεινχληαη κία θνξά ην
ρξφλν, ζε παζραιηλέο θαη ζε ρξηζηνπγελληάηηθεο αγνξέο, απαηηείηαη άδεηα. Η ηζρχο
ησλ αδεηψλ απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη γηα ηηο εκπνξνπαλεγχξεηο ησλ
ζξεζθεπηηθψλ ή επεηεηαθψλ ενξηψλ ηηο πέληε (5) ζπλαπηέο εκέξεο, γηα ηηο
παξαδνζηαθέο εκπνξνπαλεγχξεηο θαη δσνπαλεγχξεηο πνπ ηεινχληαη κία θνξά ην
ρξφλν ηηο επηά (7) ζπλαπηέο εκέξεο, γηα ηηο παζραιηλέο αγνξέο ηηο δέθα (10)
ζπλαπηέο εκέξεο θαη γηα ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο αγνξέο ηηο δεθαπέληε (15)
ζπλαπηέο εκέξεο. Η άδεηα ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ Δεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ην
νπνίν απνθαίλεηαη θαη γηα ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ.
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2. Σηελ έλλνηα ηνπ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξνρή
πξφρεηξσλ γεπκάησλ ζηνπο δηεξρφκελνπο πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ είηε
εληφο απηνθηλνχκελσλ ή ξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ (θαληίλεο) πνπ ζηαζκεχνπλ
ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη γηα ρξφλν ίζν πξνο ηε ιεθζείζα άδεηα είηε ζε θνξεηέο
εγθαηαζηάζεηο έςεζεο.
3. Τν ππαίζξην ζηάζηκν εκπφξην δηεμάγεηαη ζε πιαηείεο ή άιινπο αλεμάξηεηνπο,
ππαίζξηνπο, ειεχζεξνπο, ηδησηηθνχο, δεκφζηνπο, δεκνηηθνχο ή εθθιεζηαζηηθνχο
ρψξνπο. Τν Δεκφζην, νη δήκνη θαη νη εθθιεζηαζηηθέο αξρέο δελ επηηξέπεηαη λα
εθκηζζψλνπλ ή λα παξαρσξνχλ θαηά ρξήζε ρψξνπο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ζε πξφζσπα πνπ δελ θαηέρνπλ ηε
ζρεηηθή εηδηθή άδεηα.
4. Οη άδεηεο πνπ εθδίδνληαη γηα ην ππαίζξην ζηάζηκν εκπφξην ηεο παξαγξάθνπ 1
έρνπλ ηζρχ φζε θαη ε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ νπνία εθδφζεθαλ.
5. Σην ππαίζξην ζηάζηκν εκπφξην επηηξέπεηαη θαη ε πψιεζε ησλ πξντφλησλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο ηεξνπκέλνπ ηνπ
άξζξνπ 17 ηνπ παξφληνο.
6. Επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ζε
θαηφρνπο άδεηαο επαγγεικαηία πσιεηή βηνκεραληθψλ εηδψλ ησλ ιατθψλ αγνξψλ ζε
πνζνζηφ κέρξη είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ πξνο
ρνξήγεζε αδεηψλ ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο. Σε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ
αηηνχλησλ ππεξβαίλεη ην αλσηέξσ πνζνζηφ δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε κεηαμχ
ησλ αηηνχλησλ απφ ην πεξηθεξεηαθφ ή ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαηά πεξίπησζε.
7. Μεηά απφ πξφηαζε ηεο Εζληθήο Οκνζπνλδίαο Τπθιψλ ζηνλ Υπνπξγφ Αλάπηπμεο
θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, θαζνξίδνληαη κε απφθαζή ηνπ ηα είδε πνπ πσινχλ νη
ηπθινί κε άδεηα ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ.

Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο είλαη:
1) Ξξσηόηππν ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν από Γεκόζηα Αξρή αδεηώλ πνπ
θαηέρνπλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ζε ππαίζξηεο αγνξέο (ππαίζξηνη πσιεηέο),
ζε Θπξηαθάηηθεο αγνξέο, ζε ιατθέο αγνξέο, αδεηώλ άζθεζεο ππαίζξηνπ
(ζηάζηκνπ ή πιαλόδηνπ) εκπνξίνπ θαη γηα ηνπο ινηπνύο εκπόξνπο άδεηα
άζθεζεο επηηεδεύκαηνο από ηελ αξκόδηα Γ.Ν..
2) Φσηνηππία ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ή άδεηαο δηακνλήο
3) πξόζθαηε απόδεημε ηακεηαθήο κεραλήο
4) νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν θξίλεη ε αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
απόδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.
Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαζνξίδνληαη ηα εμήο:
Γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηώλ ζπκκεηνρήο θαη
αδεηνδνηνύκελσλ αξκόδην είλαη ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην.
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Θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ηεο αίηεζεο θαη
ησλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ζπκκεηνρήο ζηελ εηήζηα
εκπνξνπαλήγπξε, νξίδεηαη ε εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ
γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηώλ ζπκκεηνρήο. Ζ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ζα
γλσζηνπνηείηαη κε θάζε πξόζθνξν κέζν ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ώζηε λα
ππνβάιινπλ έγθαηξα ηελ απαξαίηεηε αίηεζε κε ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε
ησλ αδεηώλ ζπκκεηνρήο.
Δπίζεο:
 ε πεξίπησζε ελδηαθέξνληνο άλσ ηνπ ελόο γηα κία ζέζε,
πξαγκαηνπνηείηαη δεκόζηα θιήξσζε κεηαμύ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
 Δπίζεο δεκόζηα θιήξσζε δηελεξγείηαη όηαλ ν αξηζκόο ησλ
αηηνύλησλ πνπ έρνπλ άδεηα επαγγεικαηία πσιεηή βηνκεραληθώλ
ππεξβαίλεη ην είθνζη ηνηο εθαηό (20%).
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε ρσξνζέηεζε θαη ζε ηπρόλ θιήξσζε, εθηόο ηεο ζρεηηθήο
αίηεζεο θαη ηεο πξνζθόκηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπ
αηηνύληνο ή ε πξνζθόκηζε ζην Γεκνηηθό Ππκβνύιην έγγξαθεο εμνπζηνδόηεζεο γηα
ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπό.
Νη έκπνξνη-κηθξνπσιεηέο ππνρξενύληαη λα αλαξηήζνπλ ζε ηδηαίηεξν πιαίζην θαη ζε
εκθαλέο ζεκείν ηεο ζέζεσο ηνπο, ηε ρνξεγεζείζα άδεηα.
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο αμίαο ηεο παξαρσξεζείζαο
ζέζεσο νξίδεηαη ε ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. Δθόζνλ ιήμεη ε πξνζεζκία ρσξίο λα θαηαβιεζεί ην
πξνβιεπόκελν πνζό, ε ζέζε παξακέλεη ειεύζεξε πξνο δηάζεζε.
Νη έκπνξνη – κηθξνπσιεηέο όηαλ θιεξσζνύλ γηα ζέζε, δελ έρνπλ δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζε θιήξσζε γηα επηπιένλ ζέζε. Ν πην πάλσ πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα
όιε ηελ έθηαζε ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ε νπνία ρσξνζεηείηαη από ην Γεκνηηθό
Ππκβνύιην κε απόθαζε ηνπ κεηά από
γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο
Δκπνξνπαλήγπξεο θαη ηεο Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Κπζηξά. Νη ρνξεγνύκελεο ζέζεηο
δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα πέληε (5) θαηά ζπλερή αξίζκεζε παξαπήγκαηα ή
ηα πελήληα(50) ζπλερή ηξέρνληα κέηξα, αλά άδεηα ζπκκεηνρήο (αλάινγα κε ηα
εκπνξεύκαηα θαη ηνλ απαηηνύκελν ρώξν γηα ηελ έθζεζε ηνπο).
Ρα παξαπήγκαηα απνηππώλνληαη κε αξηζκνύο από 1 έσο 88 ζην ζρεηηθό
ζρεδηάγξακκα ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο
απόθαζεο.
Νη παξαθάησ ρώξνη ηεο εκπνξνπαλήγπξεο:
α) Ν ππόινηπνο δεκνηηθόο ρώξνο (ηκήκα γεπέδνπ όπνπ ηνπνζεηνύληαη από ηνπο
εκπόξνπο πάγθνη κε ζθίαζηξα ειίνπ,
β) ηκήκα λόηηα Δ.Ν. Ππάξηεο - Κπζηξά έκπξνζζελ ηεο ηδηνθηεζίαο Αζύινπ
Αληάησλ (ζαξάληα 40 κέηξα κεηά ην ρώξν ζηάζκεπζεο ησλ ΡΑΜΗ) θαη δπηηθά σο
Κνπζείν Φσηνγξαθηθώλ Κεραλώλ θαη ρώξνο Γεκνηηθνύ πάξθηλ,
γ) ηκήκα ζηε βόξεηα πιεπξά Δ.Ν. Ππάξηεο - Κπζηξά έκπξνζζελ από ηδηνθηεζία
θιεξνλόκσλ Ζιία Σξεζηέα έσο αξρή ηδηνθηεζίαο Γεσξγίνπ Θαζηάλε (ηα 30
κέηξα αθνξνύλ ρώξν ζηάζκεπζεο ιεσθνξείσλ ηνπ Θ.Ρ.Δ.Ι) θαη δπηηθά έσο
Γεκνηηθή νδό πξνο γήπεδν Κπζηξά,
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δ) ηκήκα αλαηνιηθά ηεο Γεκνηηθήο νδνύ από Δ.Ν. Ππάξηεο – Κπζηξά σο
δηαζηαύξσζε κε ηε δεκνηηθή νδό θάζεηε ηνπ Νζίνπ Γξεγνξίνπ,
ε) ηκήκα δπηηθά ηεο Γεκνηηθήο νδνύ από Δ.Ν. Ππάξηεο – Κπζηξά σο
δηαζηαύξσζε κε ηε δεκνηηθή νδό θάζεηε ηνπ Νζίνπ Γξεγνξίνπ,
ζα δηαηεζνύλ κε κίζζσκα αλά ηξέρνλ κέηξν θαη νη ρνξεγνύκελεο ζέζεηο δελ ζα
ππεξβαίλνπλ ηα πελήληα ηξέρνληα ζπλερόκελα κέηξα αλά άδεηα ζπκκεηνρήο.

Άξζξν 10ν: ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΙΜΩΝ
Νη ηηκέο κίζζσζεο ησλ δεκνηηθώλ ρώξσλ θαζνξίδνληαη κε απόθαζε Γεκνηηθνύ
Ππκβνπιίνπ σο εμήο:
1.Ρα παξαπήγκαηα πνπ ζα θαηαζθεπάζεη ν Γήκνο θαη ηα νπνία απνηππώλνληαη κε
αξηζκνύο από 1 έσο 88 ζην ζρεηηθό ζρεδηάγξακκα ζα δηαηεζνύλ κε κίζζσκα.
2. Ν ππόινηπνο δεκνηηθόο ρώξνο: ηκήκα γεπέδνπ όπνπ ηνπνζεηνύληαη από ηνπο
εκπόξνπο πάγθνη κε ζθίαζηξα ειίνπ, ζα δηαηεζεί κε κίζζσκα αλά ηξέρνλ κέηξν.
3. Νη παξαθάησ ρώξνη ηεο εκπνξνπαλήγπξεο:
α) Ρκήκα λόηηα Δ.Ν. Ππάξηεο- Κπζηξά έκπξνζζελ από ηδηνθηεζία Αζύινπ
Αληάησλ (ζαξάληα 40 κέηξα κεηά ην ρώξν ζηάζκεπζεο ησλ ΡΑΜΗ) θαη δπηηθά
έσο Κνπζείν Φσηνγξαθηθώλ Κεραλώλ θαη ρώξν Γεκνηηθνύ πάξθηλ.
β) Ρκήκα ζηε βόξεηα πιεπξά Δ.Ν. Ππάξηεο- Κπζηξά έκπξνζζελ από ηδηνθηεζία
θιεξνλόκσλ Ζιία Σξεζηέα έσο αξρή ηδηνθηεζίαο Γεσξγίνπ Θαζηάλε (ηα 30
κέηξα αθνξνύλ ρώξν ζηάζκεπζεο ιεσθνξείσλ ηνπ Θ.Ρ.Δ.Ι.) θαη δπηηθά έσο
Γεκνηηθή νδό πξνο γήπεδν Κπζηξά.
γ) Ρκήκα αλαηνιηθά ηεο Γεκνηηθήο νδνύ από Δ.Ν. Ππάξηεο – Κπζηξά σο
δηαζηαύξσζε κε ηε δεκνηηθή νδό θάζεηε ηνπ Νζίνπ Γξεγνξίνπ, ην νπνίν ζα
δηαηεζεί κε κίζζσκα αλά ηξέρνλ κέηξν επί 50 πόληνπο βάζνο.
δ) Ρκήκα δπηηθά ηεο Γεκνηηθήο νδνύ από Δ.Ν. Ππάξηεο – Κπζηξά σο
δηαζηαύξσζε κε ηε δεκνηηθή νδό θάζεηε ηνπ Νζίνπ Γξεγνξίνπ, ην νπνίν ζα
δηαηεζεί κε κίζζσκα αλά ηξέρνλ κέηξν επί 50 πόληνπο βάζνο.
ζα δηαηεζνύλ κε κίζζσκα αλά ηξέρνλ κέηξν θαη νη ρνξεγνύκελεο ζέζεηο δελ ζα
ππεξβαίλνπλ ηα πελήληα ηξέρνληα ζπλερόκελα κέηξα αλά άδεηα ζπκκεηνρήο.
4. Νη πάγθνη πώιεζεο εηδώλ θαιακπνθηνύ, μεξώλ θαξπώλ, δαρ/δώλ πξντόλησλ ζα
δηαηεζνύλ κε κίζζσκα.
5. Πξνθεηκέλνπ γηα πνιύηεθλνπο θαη ΑΜΔΑ ζηηο παξαπάλσ θαζνξηζκέλεο
ηηκέο, ζα γίλεηαη έθπησζε 15%.

Άξζξν 11ν: ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
Γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη όζνλ αθνξά ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ ρώξνπ ζα
επηβιεζεί ζρεηηθό ηέινο.
Ν Γήκνο ππνρξενύηαη λα ηνπνζεηήζεη θάδνπο αλαθύθισζεο θαη ζύκκηθησλ
ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα Γηαινγή ζηελ πεγή πνπ εθαξκόδεηαη, θαηά κήθνο ηνπ
δξόκνπ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο πνπ δηέξρνληαη νη επηζθέπηεο.
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Νη έκπνξνη θαη ινηπνί θαηαζηεκαηάξρεο ππνρξενύληαη λα ηνπνζεηνύλ ηα
αλαθπθιώζηκα πιηθά θαη ηα ζύκκηθηα ζηνπο εηδηθνύο θάδνπο πνπ ζα ηνπνζεηήζεη ν
Γήκνο ή ζηα ζεκεία ζπιινγήο πνπ ζα ηνπο ππνδεηρζνύλ.
Δηδηθά ην απόβιεην κε ην ραξαθηήξα ηεο ηέθξαο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ
ςεζηαξηώλ ζα ζπιιέγεηαη
μερσξηζηά αθνύ αδξαλνπνηεζεί ζε κεηαιιηθέο
θαηαζθεπέο.
Άξζξν 12ν: ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΔΙΓΩΝ ΠΟΤ ΘΑ ΠΩΛΟΤΝΣΑΙ
Θαζνξίδνληαη ηα είδε πνπ ζα πσινύληαη ζηελ εκπνξνπαλήγπξε ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Λ. 3769/09 «……………..Με απφθαζε ηνπ
θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ λνκαξρηαθνχ, δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ
θαζνξίδνληαη ηα είδε πνπ επηηξέπεηαη λα πσινχληαη ζηηο εκπνξνπαλεγχξεηο,
ζξεζθεπηηθέο ή επεηεηαθέο σο εμήο:
Είδε έλδπζεο, είδε ππφδεζεο, ιεπθά είδε, είδε εμνπιηζκνχ νηθηψλ, εξγαιεία,
παηρλίδηα, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, παιηθά, άλζε, δηαθνζκεηηθά, είδε δψξσλ,
ράιθηλα, βηβιία, είδε εζηίαζεο, γιπθά-δαραξψδε θ.ι.π.».
Αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ πξνζθνξάο θαγεηώλ, θπξίσο
ςεκέλνπ θξέαηνο θ.ι.π, ηα νπνία αλαπηύζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εκπνξνπαλήγπξεο,
ππνρξενύληαη
(ζύκθσλα
κε
ηελ
ππ’
αξηζ.
1γ/Γ.Ξ/νηθ.71459/30-07-2013 εγθύθιην ηνπ Ρκήκαηνο γεηνλνκηθώλ Θαλνληζκώλ
ηεο Γ/λζεο Γεκόζηαο γηεηλήο, ηνπ πνπξγείνπ γείαο), λα πιεξνύλ ηνπο θάησζη
πγεηνλνκηθνύο όξνπο:


ε επηρείξεζε ζα αλαπηύζζεηαη θάησ από θαηάιιειεο ηέληεο ππόζηεγα θ.α.
πνπ ζα πξνζηαηεύνπλ ηα ηξόθηκα θαη ηνλ εμνπιηζκό από ηελ βξνρή, ηελ
άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία θιπ.



ν πάγθνο εξγαζίαο ζα είλαη από θαηάιιειν πιηθό ιείν θαη αδηαπόηηζην
ρσξίο θζνξέο. Δθηόο ηνπ πάγθνπ εξγαζίαο ζα ππάξρεη αλάινγνο κε ηε
θύζε ηνπ πξνζθεξόκελνπ πξντόληνο εμνπιηζκόο όπσο θνξεηέο επηθάλεηεο
θνπήο, ζθεύε θαη εξγαιεία, πνπ ζα δηαηεξνύληαη ζε θαιή θαηάζηαζε.



Θα ππάξρνπλ θιεηζηέο πξνζήθεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηξνθίκσλ από
έληνκα θαη ζθόλε. Ξξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε επαξθήο ππνδνκή
(λεξνρύηεο, λεξό, θαζαξηζηηθά) γηα ηνλ επηηόπην θαζαξηζκό θαη όπνπ
απαηηείηαη θαη ε απνιύκαλζε ησλ εμαξηεκάησλ, ησλ ζθεπώλ θαη ησλ κεξώλ
ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ απαηηνύλ ζπρλό πιύζηκν (π.ρ. ιαβίδεο, καραίξηα θιπ).
Θα δηαζθαιίδεηαη όηη νη πξώηεο ύιεο θαη ηα πξντόληα πνπ πξνζθέξνληαη
πξνέξρνληαη από λόκηκεο επηρεηξήζεηο.



Ρα ρξεζηκνπνηνύκελα ζθεύε ζεξβηξίζκαηνο ζα είλαη κηαο ρξήζεσο θαη ζα
ππάξρεη θαη ρώξνο πιύζεο γηα ιαβίδεο, καραίξηα, θιπ.



Λα ππάξρεη επαξθήο παξνρή λεξνύ γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε θαη
δεμακελή ζπγθέληξσζεο πγξώλ απνβιήησλ πνπ ζα αδεηάδεη θαζεκεξηλά
ζην δεκνηηθό δίθηπν απνρέηεπζεο θαζώο θαη θάδνη απνξξηκκάησλ



Πε πεξίπησζε ρξήζεο ηξνρήιαηνπ νρήκαηνο – ακαμώκαηνο ν ρώξνο
κεηαρείξηζεο ηξνθίκσλ ζα είλαη από θαηάιιειν πιηθό, αδηαπόηηζην, ην
νπνίν ζα επηδέρεηαη θαζαξηζκό θαη απνιύκαλζε ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
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πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη λα εκπνδίδεηαη ε αεξόθεξηε
επηκόιπλζε εηδηθά από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.


Γηα ηελ πώιεζε επαιινίσησλ πξνηόλησλ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη νρήκαηα κε
ηζνζεξκηθό ακάμσκα ή ζα θέξνπλ ςπγείν, θαηά πξνηίκεζε ειεθηξηθό.



Θα ππάξρνπλ ζεξκόκεηξα ζε όια ηα ςπγεία θαη ηηο θαηαςύμεηο θαη
ζεξκόκεηξα ρεηξόο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζία ησλ επαιινίσησλ
πξώησλ πιώλ.



Θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ νη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη
λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε πηζηνπνηεηηθό πγείαο θαη πηζηνπνηεηηθό
εθπαίδεπζεο.

Ρα αλσηέξσ ζα βεβαησζνύλ γηα ηνπο ελδηαθεξόκελνπο από ηε Γ/λζε γείαο, πξηλ
ηελ έλαξμε ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, επίζεο ζα δηελεξγνύληαη έιεγρνη από ηελ
αξκόδηα ππεξεζία γηα ηελ ηήξεζε ησλ αλσηέξσ.

Άξζξν 13ν: ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
1. Ζ παξνρή πιεξνθόξεζεο ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο
ζηελ εκπνξνπαλήγπξε, ε παξαιαβή ησλ πξνβιεπόκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ
γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηώλ ζπκκεηνρήο, ε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ θαη ε
έθδνζε ησλ αδεηώλ ζπκκεηνρήο απνηεινύλ ππνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ.
2. Ζ πξνζέιεπζε θαη ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Ππάξηεο, ε
ζπγθέληξσζε ησλ πξνβιεπόκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ, ή έγθαηξε ππνβνιή ηνπο
ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ε θαηαβνιή ησλ πξνβιεπόκελσλ ηειώλ,
απνηεινύλ
ππνρξεώζεηο
όζσλ
επηζπκνύλ
λα
ζπκκεηέρνπλ
ζηελ
εκπνξνπαλήγπξε.
3. Ζ άδεηα ζπκκεηνρήο ρνξεγείηαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρώξν θαη ζέζε θαη εθόζνλ
θαηαβιεζεί ην αλαινγνύλ πνζό θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξνληθό
δηάζηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1.
4. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ:
α) λα θξνληίδνπλ γηα ηελ εππξεπή εκθάληζε, ηελ πνιηηηζκέλε αηκόζθαηξα θαη
ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ ρώξνπ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο,
β) λα απέρνπλ από θάζε ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη
νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη έθηαζεο ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο
αηζζεηηθήο πνπ αξκόδεη ζηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκό ηεο πεξηνρήο,
γ) λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λόκσλ, εγθπθιίσλ θαη νδεγηώλ
όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά, θαζώο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ,
δ) λα κελ πξνβαίλνπλ ζε νπνηαδήπνηε
παξαρσξεκέλνπο πξνο ρξήζε ρώξνπο.

κνξθήο

παξέκβαζε

ζηνπο

Άξζξν 14ν: ΠΑΡΑΒΑΔΙ
Απαγνξεύεηαη ε εγθαηάζηαζε εκπόξσλ, κηθξνπσιεηώλ θ.ι.π. ε εγθαηάζηαζε θαη
ιεηηνπξγία ινύλα - παξθ θαη ζπλαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ε ιεηηνπξγία πάξθηλ
εθηόο ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ ρώξσλ.
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Όζνη πξνβαίλνπλ ζε παξαβάζεηο ησλ αλσηέξσ, ζα επηβάιινληαη πνηληθέο θαη
νηθνλνκηθέο θπξώζεηο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4264/2014 «Άζθεζε
εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εθηφο θαηαζηήκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 118,
η.Α΄/15-05-2014) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.

Άξζξν 15ν: ΡΤΘΜΙΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΘΜΔΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ
Ζ ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε
ηελ απόθαζε ηεο Αζηπλνκηθήο Γ/λζεο Ιαθσλίαο.
Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
-

ηνπ άξζξνπ 82 «Ούζκηζε θπθινθνξίαο» ηνπ Λ. 3463/06 «Γεκνηηθόο θαη
Θνηλνηηθόο Θώδηθαο» (ΦΔΘ 114, η.Α΄) θαη

-

ηνπ άξζξνπ 52 «Κέηξα ξύζκηζεο νδηθήο θπθινθνξίαο» ηνπ Λ. 2696/1999
«Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο»
(ΦΔΘ 57, η.Α΄) όπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Λ. 3542/07 (ΦΔΘ 50,
η.Α΄)

«1. Μέηξα πνπ αθνξνχλ ζηε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ
κνλνδξφκσλ,
………… θαη ζηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ ή απαγνξεχζεσλ
θπθινθνξίαο ή ζηάζκεπζεο, ιακβάλνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Ννκαξρηαθνχ ή
Δεκνηηθνχ ή Κνηλνηηθνχ Σπκβνπιίνπ κε βάζε κειέηεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί απφ ηηο
αξκφδηεο Τερληθέο Υπεξεζίεο ησλ Οξγαληζκψλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ……………
2. Τα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν
κπνξεί λα
παίξλνληαη πξνζσξηλά εληφο θαη εθηφο απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, κε απφθαζε
ησλ θαηά ηφπνπο αξκνδίσλ Αζηπλνκηθψλ Δηεπζχλζεσλ ή Δηεπζχλζεσλ Τξνραίαο,
φηαλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηδηαίηεξνπο ιφγνπο αζθαιείαο ή ζε έθηαθηεο
πεξηπηψζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε κφλν ηειείσο πξνζσξηλψλ θαηαζηάζεσλ».

Άξζξν 16ν: ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
1. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ εκπνξνπαλήγπξε ζπλεπάγεηαη
απνδνρή όισλ ησλ όξσλ ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ.

θαη

αλεπηθύιαθηε

2. Γηα νηηδήπνηε δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξόληα θαλνληζκό αξκόδην είλαη ην
δεκνηηθό ζπκβνύιην.
3. Ζ ηζρύο ηνπ παξόληνο αξρίδεη κε ηε δεκνζίεπζή ηνπ.
Η παξνύζα απόθαζε πήξε αξηζκό
Αθνύ ζπληάρζεθε
αθνινύζσο:

θαη

αλαγλώζζεθε

Ν πξόεδξνο Γ.Π.
Πππξίδσλ Γ. Κνηξάγηαο
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ην

πξαθηηθό

απηό

ππνγξάθεηαη

σο

ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
Θαξκνίξεο Ησάλλεο (Αληηπξόεδξνο Γ.Π.), Γξεγόξε
Γήκεηξα (Γξακκαηέαο Γ.Π.), Απνζηνιάθνο Γεκήηξηνο,
Αξγπξόπνπινο Ξαλαγηώηεο, Αξγπξόπνπινο Πηαύξνο,
Βιάρνο Γεώξγηνο, Βιήηαο Ληθόιανο, Βνπλάζεο
Αιέμαλδξνο,
Γεκεηξόπνπινο
Σξήζηνο,
Γνύληαο
Ληθόιανο,
Θαλαθάθνο
Σξεζηνο,
Θαλειιόπνπινο
Γεώξγηνο,
Θαπεηαλάθεο
Παξάληνο,
Θαξάληδαιεο
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Ιεσλίδαο, Θνλίδεο Γεώξγηνο, Θώλζηα Αλησλία,
Ιεβεληάθεο Γεκήηξηνο, Καθξπζνπνύινπ Σξηζηίλα,
Καληδνπξάλεο Ησάλλεο, Ληθνιαθάθεο Δπάγγεινο,
Ξαηζηιίβαο Θεκηζηνθιήο, Ξιεηώηαο Σξίζηνο, Οήγαο
Ξαλαγηώηεο, Πθξνπκπέινο Βαζίιεηνο, Πηαζόπνπινο
Ησάλλεο,
Ρδσξηδάθεο
Κάξηνο,
Ρζαγθαξνύιεο
Θεόδσξνο, Φιώξνο Ληθόιανο
ΠΡΟΔΓΡΟΙ-ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ

Αθξηβέο απόζπαζκα
Ππάξηε ……/ 07/2017
Ν πξόεδξνο ηνπ Γ.Π.

Αλδξαθάθνπ
Ξαλαγηώηα
–Ππαξηηαηώλ,
Πνύπνο
Γεώξγηνο – Αγ. Δηξήλεο, Ρξηαληαθπιιάθνο Αληώληνο –
Αλαβξπηήο, Γηθαηάθνο Ξαλαγηώηεο – Βαζηιηθήο, Θόληνο
Πηαύξνο – Ρξύπεο,

Πππξίδσλ Γ. Κνηξάγηαο

Πρακτικό 24/17-07-2017
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