








6.Οη ζπκκεηέρνληεο δελ πξέπεη λα έρνπλ νηθνλνκηθέο εθθξεκόηεηεο κε ην 
Γήκν ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 285 ηνπ λ. 3463/2006. 
7.Οη άδεηεο είλαη πξνζσπνπαγείο θαη δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε, εηζθνξά, 
ε εθκίζζσζε θαη ε παξαρώξεζε θαηά ρξήζε ησλ αδεηώλ ηεο παξαγξάθνπ 
απηήο θαζώο θαη ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ από απηέο, από 
νπνηνλδήπνηε ηξίην. Σε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ππελνηθίαζεο ηεο ζέζεσο ζε 
άιιν πξόζσπν ζα επηβάιιεηαη πξόζηηκν θαη ζηνπο δύν  . 
8.Η έθδνζε θαη ε παξαιαβή από ηνλ ελδηαθεξόκελν ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο 
ηνπ Γήκνπ γηα ρξήζε θαη εγθαηάζηαζή ηνπ ζηνλ ρώξν δηεμαγσγήο , παξέρεη 
ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ρώξνπ θαηά ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ. Καηά 
ζπλέπεηα ε νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε ή ρξήζε ηνπ ρώξνπ πξηλ ηελ έθδνζε 
θαη παξαιαβή από ηνλ ελδηαθεξόκελν ηεο ζρεηηθήο αδείαο ή ε ρξήζε ηνπ 
ρώξνπ κεηά ηελ ιήμε ηεο αδείαο ζεσξείηαη απζαίξεηε, ζπληζηά παξάλνκε 
θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ θαη ππόθεηηαη ζηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπεη ν 
Νόκνο. 
9. Για ηην θέζη ποσ καηαλαμβάνει κάθε πωληηής διενεργείηαι κλήρωζη. 

Άρθρο 6 

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΔΝΟ ΤΔΛΟΣ 

Τν θαηαβαιιόκελν ηέινο ζα θαζνξίδεηαη εηεζίσο κε απόθαζε  δεκνηηθνύ 
ζπκβνπιίνπ  
 
 
Άρθρο 7 
 
ΔΓΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ ΔΚΓΗΛΩΣΗΣ 
 
Σύκθσλα κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4497/2017 ,κε ηελ επηθύιαμε 
ησλ δηαηάμεσλ αξκνδηόηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ , ε 
θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηνπο ρώξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ππαίζξησλ αγνξώλ 
ζηεγάζηξσλ-ζθηάδσλ αλνηρηνύ ηύπνπ ,κεηαιιηθώλ ή κε , παθησκέλσλ ζην 
έδαθνο κε κπεηόλ ή κε, εγθαζίζηαληαη από ηνλ νηθείν δήκν, ύζηεξα από 
έγθξηζε ηεο αξκόδηαο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηε 
ζηαηηθόηεηα ησλ θαηαζθεπώλ. 

Οη πξνο δηάζεζε ρώξνη είλαη : 

 εθαηόλ δεθαέμη(116) δηαζηάζεσλ 3Φ3,5κ από ηηο νπνίεο: 
 πέληε (5) γηα πώιεζε αλζέσλ –θπηώλ θαη κεηαπνηεκέλσλ 

αγξνηηθώλ πξντόλησλ 
 δύν (2) γηα πώιεζε δεξκάηηλσλ θαη γνύληλσλ πξντόλησλ  
 κία (1) γηα πώιεζε εηδώλ θεπνπξηθήο 
  κία(1) γηα πώιεζε κηθξνεξγαιείσλ 
  δύν (2) γηα πώιεζε εηδώλ ιατθήο ηέρλεο 
  δύν(2) γηα πώιεζε παγσηνύ  
 δύν(2) γηα πώιεζε μεξώλ θαξπώλ θαη λσπώλ θαη 

απνμεξακέλσλ θξνύησλ   
 δύν(2) γηα πώιεζε παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ θαη γιπθώλ 










