
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ  

ΓΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ.: 3225/13-02-2018 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

από ην πξαθηηθό ηεο ππ’ αξηζ. 4/2018 Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ  

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Καζηνξηάο. 

 

ηελ Καζηνξηά θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα Γεπηέξα 12 Φεβξνπαξίνπ 2018 θαη ψξα 

18:00, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζ. 

πξση.: 2709/08-02-2018 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ δεκνζηεχζεθε ζηνλ 

εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ, αλαξηήζεθε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γήκνπ θαη επηδφζεθε κε 

θάζε λφκηκν κέζν ζηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζηα 

παξαθάησ ζέκαηα: 

................................................................................................................................................................ 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν 41 Γεκνηηθψλ 

πκβνχισλ ήηαλ: 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ/ΠΑΡΟΤΔ : 25 

1.  Σφκνπ Ησάλλεο - Πξφεδξνο Γ.. 

2.  Παπαδεκεηξίνπ Λεσλίδαο - Αληηδήκαξρνο 

3.  Ληάλνο σθξάηεο - Αληηδήκαξρνο 

 

 

4.  Γακηαλνχ Υξήζηνο - Αληηδήκαξρνο 

5.  ηεξγηφπνπινο Δπάγγεινο - Αληηδήκαξρνο 

6.  Αλησλίνπ Μαιακαηή - Αληηδήκαξρνο 

7.  Εήζεο Λάδαξνο - Αληηδήκαξρνο 

8.  Φσηηάδεο Νηθφιανο 

9.  Σέξςεο Αζαλάζηνο 

10.  Παπαδφπνπινο Γεψξγηνο 

11.  Πεηξφπνπινο Γεκήηξηνο 

12.  Μπισλάο Θεφδσξνο 

 13.  Βαζηιεηάδεο Γεψξγηνο 

14.  Μπηληάθνο Μηραήι 

15.  αλαιίδεο Γεψξγηνο 

16.  ηπιηάδεο Γεκήηξηνο 

17.  ηνχκπαο Αληψληνο 

18.  Αλησληάδεο Κσλζηαληίλνο 

19.  Μπακπάθνο Γεψξγηνο 

20.  Φνπιηξάο ηπιηαλφο 

21.  Υαηδεζπκεσλίδεο Δκκαλνπήι 

22.  Θενδνζφπνπινο Ηάθσβνο 

23.  Σφζθνο Πέηξνο 

24.  Βειιίδεο Βαζίιεηνο 

25.  Αζαλαζίνπ Αζαλάζηνο 

 

ΑΠΟΝΣΔ/ΑΠΟΤΔ : 16

1.  Γάγγαο Παλαγηψηεο – Αληηδήκαξρνο 

 2.  Κσηνχιαο Γεκήηξηνο 

 3.  Λίηζθαο Γηνλχζηνο 

4.  Καπξήο Γεκήηξηνο 

 5.  Πεηζάιληθνπ Άλλα 

6.  Παξραξίδεο Υξήζηνο 

7.  Τθαληίδεο Γακηαλφο 

8.  Πεηθαλάο Γεψξγηνο 

9.  Σζατξίδεο Αιέμαλδξνο 

10.  Μνπηίδεο Γεκήηξηνο 

11.  Ησζεθίδνπ – Παπαδνπνχινπ Άλλα 

12.  Βαζηιεηάδεο Νηθφιανο 

13.  Καξαπαηζαθίδεο Νηθφιανο 
 14.  Κνπκπάλε Βαζηιηθή 

 15.  Καξαληθνιφπνπινο Αζαλάζηνο 

16.  Υαξακνπνχινπ Βαζηιηθή 

 

Απφ ηνπο Πξνέδξνπο θαη Δθπξνζώπνπο ησλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, θιήζεθαλ 

ιφγσ χπαξμεο ζεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ Κνηλφηεηά ηνπο θαη ήηαλ: 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ/ΠΑΡΟΤΔ νη:  

1. ηζηνβάξε Δπαλζία – Πξφεδξνο Γ.Κ. Καζηνξηάο 

2. Μαζθαιίδεο Βαζίιεηνο – Πξφεδξνο Γ.Κ. Μεζνπνηακίαο 

3. Πεηξίδεο Υξήζηνο – Πξφεδξνο Σ.Κ. Λεχθεο 

4. Μηραιφπνπινο Νανχκ – Πξφεδξνο Σ.Κ. Γηζπειηνχ 
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ΑΠΟΝΣΔ/ΑΠΟΤΔ νη: 

1. Βαζηιεηάδεο Δπζηάζηνο – Πξφεδξνο Γ.Κ. Μαληάθσλ 

2. Πηπεξίδεο Οξέζηεο – Πξφεδξνο Σ.Κ. Πεληαβξχζνπ 

3. Πξνθνπίδεο Αζαλάζηνο – Πξφεδξνο Σ.Κ. Βαζηιεηάδαο 

4. Γνπγνχζεο Γεκήηξηνο – Πξφεδξνο Σ.Κ. Κνξεζνχ 

5. Ησάλλνπ Ησάλλεο – Πξφεδξνο Σ.Κ. Ληζηάο 

6. Βαζηιάθεο ηέθαλνο – Πξφεδξνο Σ.Κ. Μεηακφξθσζεο 

7. Παπαζσκάο σηήξηνο – Πξφεδξνο Σ.Κ. Σνηρηνχ 

8. Σξηαληαθχιινπ Υαξάιακπνο – Πξφεδξνο Σ.Κ. Μαπξνρσξίνπ 

9. Μπνχξθαο Γεκήηξηνο – Πξφεδξνο Σ.Κ. Πνιπθάξπεο 

10. Κσλζηαληηλίδεο Αζαλάζηνο – Πξφεδξνο Σ.Κ. Οηλφεο 

11. Βιάρνο Ησάλλεο – Δθπξφζσπνο Σ.Κ. Απγήο 

12. Μαλψιεο Θεφδσξνο – Δθπξφζσπνο Σ.Κ. Σζάθσλεο 

13. Νψηεο Γεκήηξηνο ηνπ Νηθνιάνπ Σ.Κ. ηδεξνρσξίνπ 

14. Σζίθνο Θεφδσξνο – Δθπξφζσπνο Σ.Κ. Ηεξνπεγήο 

15. Γνχθαο Γεκήηξηνο – Δθπξφζσπνο Σ.Κ. Γελδξνρσξίνπ 

16. Γάθεο Υξήζηνο – Δθπξφζσπνο Σ.Κ. Κιεηζνχξαο 

17. Μαδγαιηδίδνπ Γέζπνηλα – Δθπξφζσπνο Σ.Κ. Αγίνπ Αλησλίνπ 

18. Μπφηζαξεο Βαζίιεηνο – Δθπξφζσπνο Σ.Κ. Μαθξνρσξίνπ 

19. Αλησλάθνο Αζαλάζηνο – Δθπξφζσπνο Σ.Κ. Μειά 

20. Σεξδίδεο Γεψξγηνο – Δθπξφζσπνο Σ.Κ. Αγίαο Κπξηαθήο 

21. Δπζηαζηφπνπινο Γεψξγηνο – Δθπξφζσπνο Σ.Κ. Πηεξηάο 

 

ΠΑΡΩΝ : ν Γήκαξρνο Καζηνξηάο Αλέζηεο Αγγειήο. 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε Νεξάληδα Καηζηακάθε, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο, γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 

 

εκεηψλεηαη φηη: 

 ζηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Παλαγηψηεο Γάγγαο, κεηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο θαη 

 απφ ηε ζπλεδξίαζε απνρψξεζαλ κε ηελ άδεηα ηνπ Πξνέδξνπ νη Γεκνηηθνί χκβνπινη: 

– θ. Μηραήι Μπηληάθνο, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 14
νπ

 ζέκαηνο θαη νη 

– θ.θ. Δκκαλνπήι Υαηδεζπκεσλίδεο θαη Ηάθσβνο Θενδνζφπνπινο, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 

15
νπ

 ζέκαηνο. 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο εμήο ηα ζέκαηα 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

ΘΔΜΑ 16
ν 

: «Δπηθαηξνπνίεζε – ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Θεκαηηθνύ 

Υξηζηνπγελληάηηθνπ Πάξθνπ «Ο Ατ Βαζίιεο ησλ Δπρώλ» ζην πάξθν 

ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο ηνπ Γήκνπ 

Καζηνξηάο». 

 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 19/18 

 

Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ 

Γ ηελ αξηζ. 6/18 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, ε νπνία αθνχ έιαβε ππφςε: 

 

ΑΔΑ: ΨΔ43ΩΕΥ-ΒΓΟ



 

Α) ηελ από 15-11-2017 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Αγξνηηθώλ Θεκάηωλ - Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θ. 

Γάγγα Παλαγηώηε, κε ηελ νπνία δεηά ηελ επηθαηξνπνίεζε – ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Θεκαηηθνύ Χξηζηνπγελληάηηθνπ Πάξθνπ «Ο Αϊ Βαζίιεο ηωλ Δπρώλ», ζύκθωλα κε: 

- Τελ θαλνληζηηθή πξάμε αξηζ.436/2016 πνπ αθνξά ζηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ε νπνία πξέπεη λα 

επηθαηξνπνηεζεί - ηξνπνπνηεζεί πξνζαξκνδόκελε θαη κε ηηο λέεο δηαηάμεηο 

- Τν άξζξν 79, παξ.1 ηνπ Ν.3463/2006, ζύκθωλα κε ην νπνίν νη δεµνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο 

ξπζµίδνπλ ζέµαηα ηεο αξµνδηόηεηάο ηνπο εθδίδνληαο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ζην πιαίζην 

ηεο θείµελεο λνµνζεζίαο, µε ηηο νπνίεο: «...Καζνξίδνπλ ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο: δ1. 

Γηα ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηωλ δεµνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ αγνξώλ, ηωλ εκπνξνπαλεγύξεωλ, 

παξαδνζηαθνύ ή µε ραξαθηήξα, ηωλ δωνπαλεγύξεωλ, ηωλ ρξηζηνπγελληάηηθωλ αγνξώλ θαη γεληθά 

ηωλ ππαίζξηωλ εµπνξηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ» 

- Τελ παξ.16 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν.4497/2017 ,ζύκθωλα κε ηελ νπνία «…γηα όιεο ηηο πθηζηάκελεο 

θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο αγνξέο ηνπ άξζξνπ 38, ν νηθείνο δήκνο εθδίδεη κε απόθαζε 

Γ.Σ. εληόο ηξηώλ κελώλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο 

ελαξκνληζκέλν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ, ηνλ νπνίν θνηλνπνηεί ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα. 

Σε πεξίπηωζε κε ηήξεζεο ηεο ππνρξέωζεο απηήο ηα αξκόδηα όξγαλα ππέρνπλ πεηζαξρηθή επζύλε, 

όπωο νξίδεηαη ζην λ.3852/2010» 

- Τελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.4497/2017 ζύκθωλα κε ηελ νπνία «… γηα ηελ ιεηηνπξγία ηωλ 

ππαίζξηωλ αγνξώλ ηνπ παξόληνο ιακβάλεηαη απόθαζε ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, 

ζύκθωλα κε ην άξζξν 79 ηνπ λ.3463/2006 (Ά 114), ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα. 

Με ηελ ίδηα απόθαζε εγθξίλεηαη θαη ν θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο ηωλ αγνξώλ απηώλ, ζηνλ νπνίν 

εκπεξηέρνληαη απαξαηηήηωο ν ρώξνο δηελέξγεηαο ηεο αγνξάο, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αγνξάο ,ηα 

πωινύκελα είδε, ν ηξόπνο επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο ηωλ πωιεηώλ, ηα θαηαβαιιόκελα ηέιε θαη ν 

ηξόπνο είζπξαμεο απηώλ, θαζώο θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθό κε ηελ νκαιή θαη απξόζθνπηε 

ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο» 

- Τελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο θαη εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ ζύκθωλα κε ην λ.4497/2017 θαη ην 

γεγνλόο όηη πξηλ ηελ έθδνζε ηωλ αλωηέξω θαλνληζηηθώλ απνθάζεωλ ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εωήο 

εηζεγείηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 73 παξ.1B ηνπ Ν.3852/2010 ζην Γ.Σ., ην ζρέδην θαλνληζηηθώλ 

απνθάζεωλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Κ.∆.Κ. ελώ θαηά ηελ παξ.1γ ηνπ άξζξνπ 83 θαη ηελ παξ.2α ηνπ 

άξζξνπ 84 ηνπ Ν.3852/2010 ην ζπκβνύιην ηεο Γεµνηηθήο ή ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο αληίζηνηρα 

πξνηείλεη ζηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εωήο ηνπο ρώξνπο ιεηηνπξγίαο εµπνξνπαλεγύξεωλ, 

ρξηζηνπγελληάηηθωλ αγνξώλ θαη γεληθά ππαίζξηωλ εµπνξηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ 

 

Β) ηελ αξηζ. 72/2017 απόθαζε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο ην ζπκβνύιην ηεο νπνίαο 

γλωκνδόηεζε ζεηηθά επί ηεο εηζήγεζεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ Αγξνηηθώλ Θεκάηωλ - Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο θ. Γάγγα Παλαγηώηε, ζρεηηθά κε ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ Θεκαηηθνύ 

Χξηζηνπγελληάηηθνπ Πάξθνπ «Ο Άη Βαζίιεο ηωλ Δπρώλ» ζην Πάξθν Οιπκπηαθήο Φιόγαο ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο, ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο. 

 

Γ) ην γεγνλόο όηη δελ ππνβιήζεθε θακία παξαηήξεζε ή πξόηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαβνύιεπζεο, πνπ πξνεγήζεθε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο θαη έπεηηα από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α 

 

Δηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηελ επηθαηξνπνίεζε – ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Θεκαηηθνύ Χξηζηνπγελληάηηθνπ Πάξθνπ «Ο Αϊ Βαζίιεο ηωλ Δπρώλ» ζην Πάξθν 

Οιπκπηαθήο Φιόγαο. 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θάιεζε ην Γ λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

ΑΔΑ: ΨΔ43ΩΕΥ-ΒΓΟ



 

Σν Γ έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΚ θαη φια ηα 

αλσηέξσ 

 

α π ν θ α ζ ί δ ε η θ α η ά         π ι ε η ν ς ε θ ί α 

 

Πξνβαίλεη ζηελ επηθαηξνπνίεζε – ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Θεκαηηθνχ 

Υξηζηνπγελληάηηθνπ Πάξθνπ «Ο Ατ Βαζίιεο ησλ Δπρψλ» ζην Πάξθν Οιπκπηαθήο Φιφγαο, φπσο 

παξαθάησ: 

 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Θεκαηηθνύ Υξηζηνπγελληάηηθνπ Πάξθνπ 

«Ο ΑΙ ΒΑΙΛΗ ΣΩΝ ΔΤΥΩΝ» ζην Πάξθν Οιπκπηαθήο Φιόγαο  

Γ. Κ. ΚΑΣΟΡΙΑ ΓΗΜΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ 

 

 

Άξζξν 1 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

Ο παξψλ θαλνληζκφο ξπζκίδεη: 

1) Σηο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ Θεκαηηθνχ Υξηζηνπγελληάηηθνπ Πάξθνπ «ν 

Αη Βαζίιεο ησλ Δπρψλ» ζην πάξθν Οιπκπηαθήο Φιφγαο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο, ελφςεη ησλ 

ενξηψλ Υξηζηνπγέλλσλ, Πξσηνρξνληάο 

2) Σνπο θαλφλεο αηζζεηηθήο, πγηεηλήο θαη ηάμεο ζην ρψξν. 
 

 

Άξζξν 2 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Ο παξψλ Καλνληζκφο εθδίδεηαη βάζεη: 

α) Νφκσλ, 

β) Π.Γ θαη εγθπθιίσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Υξηζηνπγελληάηηθεο γηνξηήο φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα: 

1) Σα άξζξα 75 θαη 79 ηνπ Ν.3436/2006 Κ.Γ.Κ 

2) Σα άξζξα 83,84 θαη 94 ηνπ Ν.3852/10 

3) Σν Ν.4497/2017 «Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο 

επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

4) Σελ Τ.Γ. 47829/2017 

5) Σν άξζξν 6 ηνπ Π.Γ.12/2005 

6) Σελ θαλνληζηηθή πξάμε αξηζ.436/2016 πνπ αθνξά ζηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ε νπνία πξέπεη 

λα επηθαηξνπνηεζεί - ηξνπνπνηεζεί πξνζαξκνδφκελε θαη κε ηηο λέεο δηαηάμεηο 

7) Κάζε άιιε δηάηαμε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ 
 

 

Άξζξν 3 

ΓΔΝΙΚΑ 

1. Σν Θεκαηηθφ Υξηζηνπγελληάηηθν Πάξθν «ν Αη Βαζίιεο ησλ Δπρψλ» ζα δηαξθέζεη είθνζη (20) 

ζπλαπηέο εκέξεο, ε εκεξνινγηαθή δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζα θαζνξίδεηαη εηεζίσο κεηά από 

απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

2. Θα δηεμαρζεί ζηε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Καζηνξηάο - Πάξθν Οιπκπηαθήο Φιφγαο, φπσο θαίλεηαη 

ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θαη ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

απφθαζεο απηήο. 
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3. Τπεχζπλνο γηα ηε δηνξγάλσζε, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηε 

ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ δηαθφξσλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ 

ζε απηήλ, ηε δηελέξγεηα εθδειψζεσλ ζην ρψξν, θαηά ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηελ 

ελ γέλεη θαιή ιεηηνπξγία θαη δηεμαγσγή ηεο, είλαη ν Γήκνο Καζηνξηάο, ν αξκφδηνο 

Αληηδήκαξρνο Αγξνηηθψλ ζεκάησλ - Πνιηηηθήο πξνζηαζίαο – ε Γηεχζπλζε Σνπηθήο 

Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο - Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 
 

 

Άξζξν 4 

ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

1. Ζ παξαιαβή ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε ρνξήγεζε ησλ εγθξίζεσλ ζπκκεηνρήο, 

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

βνήζεηαο ζε απηνχο πνπ επηζπκνχλ λα 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 Καζηνξηάο, 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 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, 

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 (μχιηλα ζπηηάθηα) ζχκθσλα κε ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θαη 

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

 

Άξζξν 5 

ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΔΙΓΩΝ ΠΡΟ ΠΩΛΗΗ 

Σα είδε πνπ επηηξέπεηαη λα πσινχληαη ζα είλαη:  

1. Εαραξσηά , θαξακέιεο, μεξνί θαξπνί 

2. Δίδε ζνθνιαηνπνηΐαο, βάθιεο, ινπθνπκάδεο, ραιβάο θηι 

3. Φσηνγξαθείν 

4. Παξαδνζηαθά πξντφληα (φζπξηα, γιπθά θνπηαιηνχ θηι) 

5. Δίδε Οηλνπσιείνπ (δεζηφ θξαζί) 

6. Υξηζηνπγελληάηηθα παηρλίδηα, κηληαηνχξεο 

7. Πίηζεο, πετληξιί 

8. Αγηνγξαθίεο, θεξακηθά 

9. Φηιηθά, είδε δψξσλ, κπηδνχ ,ειεθηξνληθά,gadgets θιπ βνεζήκαηα 

10. Δίδε αξσκαηνπνηίαο 

11. Βηβιία 

12. Δίδε ιατθήο ηέρλεο 

13. Δίδε γνπλαξηθψλ 

14. Κάζηαλα 

15. Παξνρή ππεξεζηψλ απφ επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο (Αλαςπθηηθά, πνηά, 

ξνθήκαηα, θαθέ, παγσηά, πνπ θνξλ, hot dog,παηάηεο ηεγαλεηέο, ζνπβιάθηα, ινπθάληθα,) 
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Άξζξν 6 

ΔΓΚΡΙΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΓΙΑΘΔΗ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ 

χκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ Ν.4497/2017: 

1. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο ππαίζξηεο αγνξέο απαηηείηαη έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηνλ 

Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο ρξηζηνπγελληάηηθεο αγνξάο. 

2. Ζ ηζρχο ησλ εγθξίζεσλ απηψλ είλαη ίζε κε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ππαίζξηαο 

ρξηζηνπγελληάηηθεο αγνξάο 

3. Οη εγθξίζεηο δίλνληαη κε θιήξσζε σο εμήο: 

α) ε πνζνζηφ 70% ζε πσιεηέο πνπ δηαζέηνπλ φια ηα λφκηκα θνξνινγηθά παξαζηαηηθά θαη 

ΚΑΓ ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε ζην ππαίζξην εκπφξην 

β) 20% ζε πσιεηέο βηνκεραληθψλ εηδψλ αδεηνχρνπο πσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ θαη ζε θαηφρνπο 

παξαγσγηθήο άδεηαο ιατθψλ αγνξψλ κε αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο άλζε, θπηά θαη 

κεηαπνηεκέλα πξντφληα 

γ) 10% ζε αδεηνχρνπο πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ κε αληηθείκελν πψιεζεο απφ ηα 

επηηξεπφκελα ηεο ρξηζηνπγελληάηηθεο αγνξάο 

ε πεξίπησζε κε ελδηαθέξνληνο απφ αδεηνχρνπο ησλ θαηεγνξηψλ (β) θαη (γ) ν αξηζκφο ησλ 

ζέζεσλ ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ πξνζηίζεηαη ζηνλ αξηζκφ ηεο θαηεγνξίαο (α). 

Κάηνρνη αδεηψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο θπξηαθάηηθεο αγνξέο πνπ εθδφζεθαλ κε βάζε πξνγελέζηεξν 

ζεζκηθφ πιαίζην, κπνξνχλ λα δεηνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ππαίζξηεο αγνξέο ηνπ παξφληνο θαη 

ππνινγίδνληαη ζην πνζνζηφ ηεο πεξίπησζεο (α). 

Οη θνξείο ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα θαζνξίδνπλ ππεξβάιινληα αξηζκφ ζέζεσλ πνπ πξννξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηνπο αδεηνχρνπο θνξείο Κ.ΑΛ.Ο. (Κνηλσληθή Αιιειέγγπα Οηθνλνκία) ηνπ 

άξζξνπ 45 .Γηα ηνπο ελ ιφγσ αδεηνχρνπο δίδεηαη κία ζέζε αλά ηέζζεξα κέιε, ηα νπνία δηαζέηνπλ 

βεβαίσζε πηζηνπνίεζεο ηδίαο δεκηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 45. 

- ηελ παξνχζα αγνξά ζπκκεηέρνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 παξάγξαθνο 3 πσιεηέο πνπ 

δηαζέηνπλ φια ηα λφκηκα θνξνινγηθά παξαζηαηηθά θαη δελ είλαη αδεηνχρνη ιατθψλ αγνξψλ, 

πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, εθφζνλ δηαζέηνπλ βεβαίσζε δξαζηεξηνπνίεζεο ππαηζξίνπ 

εκπνξίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο πνπ εθδίδεηαη απφ ην Γήκν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο. Γηα ηε ρνξήγεζε 

ηεο ελ ιφγσ βεβαίσζεο, θαηαηίζεηαη αίηεζε κε ηα επηζπλαπηφκελα δηθαηνινγεηηθά: 

α. βεβαίσζε έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο απφ ην ΣΑΥΗS, 

β. βεβαίσζε ηακεηαθήο κεραλήο απφ ην ΣΑΥΗS ή βεβαίσζε απαιιαγήο απφ αξκφδηα θνξνινγηθή 

αξρή, 

γ. πηζηνπνηεηηθφ πγείαο, φπνπ απαηηείηαη, 

δ. θσηνηππία δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ θαηά πεξίπησζε, 

ε. άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ, θαηά πεξίπησζε. 

4. Γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο, ην ελδηαθεξφκελν θπζηθφ πξφζσπν ππνβάιιεη ζηε 

Γηεχζπλζε Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο - Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, επηδεηθλχνληαο: 

α) ηελ άδεηα ππαηζξίνπ εκπνξίνπ πνπ θαηέρεη ή ηελ βεβαίσζε ηεο παξαγξάθνπ 3 θαηά 

πεξίπησζε θαη 

β) βηβιηάξην πγείαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ. 

Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο εθδίδεηαη θαηάινγνο 

ζπκκεηερφλησλ ν νπνίνο αλαξηάηαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ νη επηιεγέληεο λα 

θαηαβάιινπλ ηα αλαινγνχληα ηέιε θαη λα εθδνζεί ε έγθξηζε ζπκκεηνρήο. Oη ζρεηηθέο εγθξίζεηο 

ζπκκεηνρήο ρνξεγνχληαη χζηεξα απφ δεκφζηα θιήξσζε κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, εθφζνλ 

θάζε θνξά απαηηείηαη (εάλ ν αξηζκφο ησλ αηηνπκέλσλ μεπεξλά ηνλ θαζνξηζκέλν αξηζκφ ζέζεο – 

δξαζηεξηφηεηαο). 

5. Οη ζπκκεηέρνληεο γηα πψιεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηε 

βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξνζσξηλνχ ρψξνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ απφ ηε Γ/λζε 

Γεκφζηαο Τγείαο Π. Δ. Καζηνξηάο ζχκθσλα κε ηελ Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε ΤΓ.47829/2017 θαη 

ηνπ Δ.Κ. 852/2004. 
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6. Οη ζπκκεηέρνληεο δελ πξέπεη λα έρνπλ νηθνλνκηθέο εθθξεκφηεηεο κε ην Γήκν ζχκθσλα κε φζα 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 285 ηνπ λ. 3463/2006. 

7. 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. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο 

ππελνηθίαζεο ηεο ζέζεσο ζε άιιν πξφζσπν ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν θαη ζηνπο δχν. 

8. Ζ έθδνζε θαη ε παξαιαβή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο ηνπ Γήκνπ γηα ρξήζε 

θαη εγθαηάζηαζή ηνπ ζην ρψξν δηεμαγσγήο, 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. 

9. Σν θαηαβαιιφκελν ηέινο ζα θαζνξίδεηαη εηεζίσο κε απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

10. Γηα ηε ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη θάζε πσιεηήο, δηελεξγείηαη θιήξσζε. 
 

 

Άξζξν 7 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΔΚΓΗΛΩΗ 

Οη εγθαηαζηάζεηο πψιεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζα γίλνληαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο: 

δεθαπέληε (15) μχιηλα ζπηηάθηα δηαζηάζεσλ 3x2 κέηξα, απφ ηνπο νπνίνπο: 

– πέληε (5) ζέζεηο ζα είλαη παξαζθεπήο θαη πξνζθνξάο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, 

– ρψξνο γηα άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθψλ παηρληδηψλ (ινχλα πάξθ θ.α.) 

θαη νη δε ινηπέο ζέζεηο ζα δηαηεζνχλ 

– γηα ηελ πψιεζε ησλ εηδψλ φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 θαη απνηππψλνληαη ζην ηνπνγξαθηθφ 

δηάγξακκα. 

χκθσλα κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4497/2017, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, ε θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηνπο 

ρψξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ππαίζξησλ αγνξψλ ζηεγάζηξσλ - ζθηάδσλ αλνηρηνχ ηχπνπ, κεηαιιηθψλ ή 

κε, παθησκέλσλ ζην έδαθνο κε κπεηφλ ή κε, εγθαζίζηαληαη απφ ηνλ νηθείν Γήκν, χζηεξα απφ 

έγθξηζε ηεο αξκφδηαο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηε ζηαηηθφηεηα ησλ 

θαηαζθεπψλ. 

Αλ ν αηηψλ ηε ζπκκεηνρή, ππαλαρσξήζεη ή δε ζπκκεηάζρεη, ην ηπρφλ θαηαβιεζέλ ηέινο ρξήζεο 

εθπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ σο εχινγε θαη δίθαηε πνηληθή ξήηξα. 
 

 

Άξζξν 8 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη: 

α. Να δηαηεξνχλ ην ρψξν θαζαξφ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο αγνξάο, πξνβαίλνληαο ζηε ζπιινγή ησλ 

απνξξηκκάησλ ζε ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ, πξνθεηκέλνπ ε ππεξεζία ηνπ Γήκνπ καο λα 

πξνβαίλεη ζηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ 

β. Να θάλνπλ ρξήζε απνθιεηζηηθά ηνπ ρψξνπ πνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ή ησλ 

παξαπεγκάησλ ηνπ θαη απαγνξεχεηαη λα επεθηείλνληαη εθηφο ηνχησλ ζε άιινπο ρψξνπο 

(δηαδξφκνπο, ηπρφλ θελέο ζέζεηο θ.ιπ). 

 

 

Άξζξν 9 

ΣΔΛΙΚΔ ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

1. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ηνπ ρψξνπ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, ζε ηξίην 

ή ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ γηα θάζε άιιν ζθνπφ, εθηφο απηνχ γηα ηνλ νπνίν δηαηίζεηαη ν ρψξνο. ε 
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πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ηα ζηνηρεία Σακεηαθήο Μεραλήο ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν 

ζηνηρείν εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ρψξνπ, ζα επηβάιιεηαη ην λφκηκν πξφζηηκν. 

2. 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. λα δηαθφπηεη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ κηζζίνπ, λα θεξχζζεη έθπησην ηνλ κηζζσηή θαη λα 

δηαζέηεη θαηά ηε βνχιεζή ηνπ ηνλ ρψξν θαη γεληθά λα ιακβάλεη θάζε λφκηκν κέηξν 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ ηα δεκνηηθά ζπκθέξνληα. 

3. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα αγνξά ζπλεπάγεηαη θαη ξεηή, πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή 

φισλ ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

4. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ παξνχζα αγνξά κπνξνχλ λα 

πξνκεζεπηνχλ εγθαίξσο ηελ Καλνληζηηθή Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Καζηνξηάο. 

5. Ο Γήκνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη πιήξεηο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο 

ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. Οη εληφο ηνπ θάζε εθζεζηαθνχ ρψξνπ εγθαηαζηάζεηο είλαη 

επζχλε ησλ εθζεηψλ, πνπ φκσο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ηερληθψλ ηνπ 

Γήκνπ. 

6. Ο Γήκνο ζα θξνληίδεη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ θαηά ηεο δηάξθεηα θαη κεηά ην πέξαο ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο. 

7. Ο Γήκνο ζα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή θάζε ζπγθνηλσληαθήο 

παξαθψιπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο. 

8. Ο Γήκνο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ θχιαμε εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ πνπ ζα 

εγθαηαζηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε ζην ρψξν πνπ ζα ηνπο δηαηεζεί. Ζ 

επζχλε γηα ηελ θχιαμε εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνπο ίδηνπο. 

9. Ο Γήκνο δε θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζεί ππξθαγηά ζην ρψξν ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο απφ νπνηαδήπνηε αηηία. Ζ επζχλε βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνπο ίδηνπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε. 

10. Πεξηπηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ θαη δελ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ, ζα θαιχπηνληαη απφ 

ηνπο ζρεηηθνχο Νφκνπο, Γηαηάγκαηα θαη Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. 
 

 

Άξζξν 10 

ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΣΡΙΜΔΛΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΗ 

ΑΓΟΡΑ 

Ζ δηνξγάλσζε ηεο Υξηζηνπγελληάηηθεο Αγνξάο Καζηνξηάο ζπληζηά έλα ζχλζεην έξγν πνπ πξέπεη ν 

Γήκνο Καζηνξηάο λα δηαρεηξηζζεί κε πξνζνρή, ππεπζπλφηεηα θαη ζνβαξφηεηα ψζηε λα 

επαιεζεπηνχλ νη πξνζδνθίεο γηα πςειήο πνηφηεηαο νξγάλσζε θαη απφδνζε. 

Γηα ην ιφγν απηφ ζα ζπγθξνηείηαη θάζε ρξφλν κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηξηκειήο 

Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο, έπεηηα απφ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ Αληηδεκάξρνπ, απνηεινχκελε απφ ηνλ 

ίδην θαη δχν Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, κε αξκνδηφηεηα: 

1. Σελ εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 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 επηκειείηαη φισλ ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ζα επηιχεη πεξηπηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ θαη αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ. 

2. Σελ εθηέιεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο παξνπζίαο ηεο 

Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο θαζψο θαη ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ψζηε λα δηεπζεηείηαη ε 

θπθινθνξία θαη ε ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αγνξάο. 

3. Σε κέξηκλα γηα ηελ εγθαηάζηαζε πηλαθίδσλ ελεκέξσζεο – αλαθνηλψζεσλ θαη πιεξνθνξηαθψλ 

ζηνηρείσλ θηι. 

4. Σελ ελ γέλεη ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά. 
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Άξζξν 11 

Ο θαλνληζκφο απηφο ζπληάρζεθε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Υξηζηνπγελληάηηθεο Αγνξάο 

Καζηνξηάο θαη ππεξηζρχεη θάζε άιιεο αληίζεηεο κε απηφλ δηάηαμεο, επηθαηξνπνηψληαο θαη 

ηξνπνπνηψληαο ηνλ θαλνληζκφ πνπ απνθαζίζηεθε κε ηελ αξηζ. 436/2016 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

Ζ ηζρχο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο γεληθά ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο. 

 

 

Γεληθέο  δηαηάμεηο 

Πξνυπφζεζε έθδνζεο ηεο άδεηαο ζπκκεηνρήο είλαη ε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο απηήο. 

Ζ άδεηα ζπκκεηνρήο δελ εθδίδεηαη αλ δελ πθίζηαηαη Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα απφ ηελ Σακεηαθή 

Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο. 

Ζ άδεηα ρνξεγείηαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ζέζε. 

Ζ ζπκκεηνρή ζηε Υξηζηνπγελληάηηθε Αγνξά Καζηνξηάο ζπλεπάγεηαη θαη αλεπηθχιαθηα ηελ 

απνδνρή φισλ ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

Πεξηπηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ θαη δελ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ, ζα θαιχπηνληαη απφ 

ηνπο ζρεηηθνχο Νφκνπο, Γηαηάγκαηα θαη Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. 

 

 

Γίλεηαη κλεία φηη θαηά ηε ιήςε ηεο παξνχζαο απφθαζεο ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Βαζίιεηνο 

Βειιίδεο δήισζε «ΠΑΡΧΝ». 

 

Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ : 19/18 

 

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη, φπσο αθνινπζεί:  

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

Ισάλλεο Σόκνπ 

Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

 

Ν. Καηζηακάθε 

ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

Λ.Παπαδεκεηξίνπ, .Ληάλνο, Υ.Γακηαλνχ, Δ.ηεξγηφπνπινο, 

Μ.Αλησλίνπ, Λ.Εήζεο, Π.Γάγγαο, Ν.Φσηηάδεο, Α.Σέξςεο, 

Γ.Παπαδφπνπινο, Γ.Πεηξφπνπινο, Θ.Μπισλάο, 

Γ.Βαζηιεηάδεο, Γ.αλαιίδεο, Γ.ηπιηάδεο, Α.ηνχκπαο, 

Κ.Αλησληάδεο, Γ.Μπακπάθνο, .Φνπιηξάο, Π.Σφζθνο, 

Β.Βειιίδεο, Α.Αζαλαζίνπ. 

 

         ηζηνβάξε Δπαλζία – Πξφεδξνο Γ.Κ. Καζηνξηάο 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                         
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
ΖΠΔΗΡΟΤ-ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ                                             
ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ                      
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ                          
ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ      
                                     
Σαρ. Γηεύζπλζε : Γηνηθεηήξην 
Σαρ  Κώδηθαο : 52100 ΚΑΣΟΡΙΑ 
Σ.Θ. : 225 
Πιεξνθνξίεο : Καξαγηάλλε Γ.  
Σειέθσλν : 24670-22669 
FAX : 24670-22254 
E-mail : karagiannig@apdhp-

dm.gov.gr 
 

ΘΔΜΑ: «Έγκριζη ηης αριθ. 19/2018 (ΑΓΑ:ΦΓ43ΧΔΤ-ΒΓΟ) Απόθαζης ηοσ Γημοηικού 

σμβοσλίοσ Καζηοριάς, με θέμα «Δπικαιροποίηζη – ηροποποίηζη ηοσ Κανονιζμού 

Λειηοσργίας, ηοσ θεμαηικού Υριζηοσγεννιάηικοσ Πάρκοσ «Ο Αϊ Βαζίλης ηων εστών», 

ζηο πάρκο ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΦΛΟΓΑ, ηης Γημοηικής Κοινόηηηας Καζηοριάς, ηοσ Γήμοσ 

Καζηοριάς» 

          
ΑΠΟΦΑΖ 

Ο ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ-ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
 
Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2503/1997 (ΦΔΚ 107/η.Α΄/30-05-1997) «Διοίκηζη, οπγάνυζη, 

ζηελέσυζη ηηρ Πεπιθέπειαρ, πύθμιζη θεμάηυν για ηην ηοπική αςηοδιοίκηζη και άλλερ 

διαηάξειρ» 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2647/1998 (ΦΔΚ 237/η.Α΄/22-10-1998) «Μεηαβίβαζη 

απμοδιοηήηυν ζηιρ Πεπιθέπειερ και ηην Αςηοδιοίκηζη και άλλερ διαηάξειρ» 

3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 185 παξάγξαθνο 2 θαη 192 παξάγξαθνο 2 ηνπ ΚΓΚ 

[Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114/η.Α΄/08-06-2006)] «Κύπυζη ηος Κώδικα Δήμυν και 

Κοινοηήηυν» 

4. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 67, 225 θαη 238 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/07-06-

2010) «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ και ηηρ Αποκενηπυμένηρ Διοίκηζηρ-

Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ» 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν.4325/2015 (ΦΔΚ 47/η.Α΄/11-05-2015) 

«Εκδημοκπαηιζμόρ ηηρ Διοίκηζηρ-Καηαπολέμηζη Γπαθειοκπαηίαρ και Ηλεκηπονική 

Διακςβέπνηζη. Αποκαηάζηαζη αδικιών και άλλερ διαηάξειρ» 

Καζηοριά        5     Απριλίοσ   2018 
 
Αριθμ. πρωη.: 52522 
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6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4368/2016 (ΦΔΚ 21/η.Α΄/21-02-2016) «Μέηπα για ηην επιηάσςνζη 

ηος κςβεπνηηικού έπγος και άλλερ διαηάξειρ» 

7. Τιρ διαηάξειρ ηος Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171Α΄13/11/2017). 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 141/2010 (ΦΔΚ 234/η.Α΄/27-12-2010) «Οπγανιζμόρ ηηρ 

Αποκενηπυμένηρ Διοίκηζηρ Ηπείπος-Δςηικήρ Μακεδονίαρ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην άξζξν 92 ηνπ Ν.4446/2016 (ΦΔΚ 240/η.Α΄/22-12-2016) «Πηυσεςηικόρ Κώδικαρ, 

Διοικηηική Δικαιοζύνη, Τέλη-Παπάβολα, Οικειοθελήρ αποκάλςτη θοπολογηηέαρ ύληρ 

παπελθόνηυν εηών, Ηλεκηπονικέρ ζςναλλαγέρ, Τποποποιήζειρ ηος Ν.4270/2014 και 

λοιπέρ διαηάξειρ» 

9. Σελ αξηζκ. 13912/15-05-2017 (ΦΔΚ 250/η. Τ.Ο.Γ.Γ./26-05-2017) Απόθαζε ηνπ 

Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, κε ηελ νπνία δηνξίζηεθε πληνληζηήο ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Ηπείξνπ-Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ν θνο Μηρειάθεο Βαζίιεηνο ηνπ Πνιπθάξπνπ 

10. Σελ αξηζκ. πξση. 186079/27-11-2017 (ΦΔΚ 4264/η.Β΄/06-12-2017) απόθαζε ηνπ 

πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ηπείξνπ-Γπηηθήο Μαθεδνλίαο «Παποσή 

εξοςζιοδόηηζηρ ςπογπαθήρ διοικηηικών ππάξευν και εγγπάθυν ‘’Με ενηολή 

Σςνηονιζηή Αποκενηπυμένηρ Διοίκηζηρ Ηπείπος-Δςηικήρ Μακεδονίαρ’’ ζηον 

Πποφζηάμενο ηηρ Γενικήρ Διεύθςνζηρ Εζυηεπικήρ Λειηοςπγίαρ, ζηον Πποφζηάμενο ηηρ 

Διεύθςνζηρ Διοίκηζηρ καθώρ και ζηοςρ Πποφζηαμένοςρ ηυν Τμημάηυν αςηήρ» 

11. Σν ππ’ αξηζκ. 3225/13-2-2018 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο κε ην νπνίν 

κεηαβηβάδεηαη ε αξίζκ. 19/2018 (ΑΓΑ:ΦΓ43ΧΔΤ-ΒΓΟ) Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ Καζηνξηάο, κε ζέκα «Δπηθαηξνπνίεζε – ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ 

Λεηηνπξγίαο, ηνπ ζεκαηηθνύ Υξηζηνπγελληάηηθνπ Πάξθνπ «Ο Ατ Βαζίιεο ησλ επρώλ», 

ζην πάξθν ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ, ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο, ηνπ 

Γήκνπ Καζηνξηάο» 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 
Η αξηζκ. 19/2018 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Καζηνξηάο, αλαθνξηθά κε ηελ, 

Δπηθαηξνπνίεζε – ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο, ηνπ ζεκαηηθνύ 

Υξηζηνπγελληάηηθνπ Πάξθνπ «Ο Ατ Βαζίιεο ησλ επρώλ», ζην πάξθν ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ 

ΦΛΟΓΑ, ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο, ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο, αθνύ ειέγρζεθε σο 

πξνο ηε λνκηκόηεηά ηεο, βξέζεθε λόκηκε.- 

 

 
Με ενηολή σνηονιζηή 

Αποκενηρωμένης Γιοίκηζης 
Ζπείροσ-Γσηικής Μακεδονίας 

Ζ Αναπληρώηρια Προϊζηαμένη 
 
 
 

Μαλαμαηή Σζιόλα 

Κοινοποίηζη:                                                                             
Γήμος ΚΑΣΟΡΗΑ 
52100 ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΑΔΑ: 72ΘΓΟΡ1Γ-9ΣΕ


