
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 6105/10-04-2019 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 4/2019 Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 9 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00, 

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την υπ’ αριθ. 

πρωτ.: 5730/09-04-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Ε.Π.Ζ., που δημοσιεύθηκε στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Δήμου και επιδόθηκε με 

αποδεικτικό στα μέλη, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

………………………………………………………………………………………………………… 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9 μελών ήταν: 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ (6)                                                ΑΠΟΝΤΕΣ (3) 

1 Τσαϊρίδης Αλέξανδρος – Αντιπρόεδρος 1 Καπρής Δημήτριος 

2 Αντωνιάδης Κωνσταντίνος 2 Παρχαρίδης Χρήστος 

3 Δάγγας Παναγιώτης 3 Καρανικολόπουλος Αθανάσιος 

4 Λίτσκας Διονύσιος   

5 Πετσάλνικου Άννα   

6 Στυλιάδης Δημήτριος   

 

Λόγω ανειλημμένων υπηρεσιακών υποχρεώσεων του Προέδρου, στη θέση του προήδρευσε ο 

Αντιπρόεδρος κ. Αλέξανδρος Τσαϊρίδης. 

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Χριστίνα Προβιά, υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Ο Αντιπρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγήθηκε τα θέματα ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
: «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του κανονισμού 

λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς «Ανθοκομική Έκθεση» στην περιοχή Χλόη – 

Φουντουκλή». 

 

Αριθμός απόφασης 19/2019 

 

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής: 

 

Α) Την από 28/03/2019 εισήγηση του Αντιδημάρχου Αγροτικών Θεμάτων - Πολιτικής Προστασίας 

κ. Αντώνιου Στούμπα, η οποία έχει ως εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
- την αριθ. 95/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς που αφορά στον καθορισμό των όρων 

λειτουργίας της "Ανθοκομικής Έκθεσης" που διοργανώνεται κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο του μηνός 
Μαΐου και για τρεις (3) ημέρες στην περιοχή Χλόη – Φουντουκλή, στη συμβολή των οδών Αποδήμων 
Καστοριανών & Βασιλείου Δόικου, στη Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς, 

- τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) και του Ν. 4497/2017 
(Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων), 

- την ανάγκη τροποποίησης της υπάρχουσας κανονιστικής απόφασης με: 
α) την προσθήκη βιβλίων και παιχνιδιών στα πωλούμενα είδη και  
β) την αλλαγή του τοπογραφικού διαγράμματος ως προς τις διαστάσεις των θέσεων, τον αριθμό 



τους κατά δραστηριότητα και τα σημεία τοποθέτησης των συμμετεχόντων 
 

Εισηγείται 
 

την τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας της Ανθοκομικής Έκθεσης Καστοριάς στα παρακάτω 
άρθρα: 
 
Άρθρο 4 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 
Τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται είναι: 

 Άνθη-φυτά, χαλβάδες, λουκουμάδες, είδη κηπουρικής (εργαλεία κ.α.), είδη κήπου (τραπέζια, 
καρέκλες), βιβλία και παιχνίδια 

 
Άρθρο 7 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 26 του ν.4497/2017, με την επιφύλαξη των διατάξεων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η κατασκευή και τοποθέτηση στους χώρους 
λειτουργίας των υπαίθριων αγορών στεγάστρων - σκιάδων ανοιχτού τύπου, μεταλλικών ή μη, 
πακτωμένων στο έδαφος με μπετόν ή μη, εγκαθίστανται από τον οικείο Δήμο, ύστερα από έγκριση της 
αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του για την ασφάλεια και τη στατικότητα των κατασκευών. 

Οι προς διάθεση χώροι είναι: 
τριάντα τέσσερις (34) διαστάσεων 3 X 2,5 μ από τις οποίες: 

 πέντε (5) για πώληση λουκουμάδων - χαλβάδων 

 πέντε (5) για είδη κηπουρικής (εργαλεία κ.α) και είδη κήπου (τραπέζια, καρέκλες) 

 δύο (2) για πώληση βιβλίων 

 δύο (2) για πώληση παιχνιδιών 

 είκοσι (20) για άνθη-φυτά 

Σε περίπτωση μη κάλυψης των ανωτέρω θέσεων, οι κενές θέσεις θα καλύπτονται ανάλογα με τη 
ζήτηση και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαχείρισης με την διαδικασία της κληρώσεως. 

Ο καθένας από τους δικαιούχους μπορεί να δηλώσει κατόπιν αιτήσεώς του τον ακριβή αριθμό των 
χώρων που επιθυμεί και που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) συνεχόμενες θέσεις. 

Αν ο αιτών τη συμμετοχή υπαναχωρήσει ή δε συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης 
εκπίπτει υπέρ του Δήμου, ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα. 

 

Β) Την υπ’ αριθ. 21/19 απόφαση της Δ. Κ. Καστοριάς, το συμβούλιο της οποίας γνωμοδοτεί θετικά 

για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Υπαίθριας Αγοράς «Ανθοκομική Έκθεση», 

σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης. 

 

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη: 

- την εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης, 

- τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, 

- την ηλεκτρονική διαβούλευση που προηγήθηκε της συνεδρίασης, στο πλαίσιο της οποίας 

κατατέθηκε πρόταση από τον Εξωραϊστικό - Πολιτιστικό Σύλλογο Χλόη – Φουντουκλή και η 

οποία αφορά στην προσθήκη πέντε (5) επιπλέον θέσεων στις ήδη υπάρχουσες, για την πώληση 

τυποποιημένων τροφίμων (π.χ. μανιτάρια, μέλι, κ.ά.), 

- το γεγονός της παράλειψης στα άρθρα 4 και 7 του Κανονισμού, των: ζαχαρωδών ειδών, ξηρών 

καρπών, κτλ, τα οποία είδη, εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκαν στην εισήγηση της Δ/νσης 

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, ενώ υπήρχαν στην αρχική απόφαση του Κανονισμού και 

- έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 



α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της 

υπαίθριας αγοράς «Ανθοκομική Έκθεση» που διοργανώνεται κάθε χρόνο στην περιοχή Χλόη – 

Φουντουκλή, στα παρακάτω άρθρα, ως εξής: 

Άρθρο 4 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

Τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται είναι: 

 άνθη - φυτά 

 χαλβάδες, λουκουμάδες, ζαχαρώδη είδη, ξηροί καρποί, κ.τ.λ. 

 είδη κηπουρικής (εργαλεία, κτλ) και είδη κήπου (τραπέζια, καρέκλες, κ.τ.λ.) 

 βιβλία 

 παιχνίδια και 

 τυποποιημένα τρόφιμα 
 

Άρθρο 7 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 26 του ν.4497/2017, με την επιφύλαξη των διατάξεων 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η κατασκευή και τοποθέτηση στους 

χώρους λειτουργίας των υπαίθριων αγορών στεγάστρων - σκιάδων ανοιχτού τύπου, μεταλλικών ή 

μη, πακτωμένων στο έδαφος με μπετόν ή μη, εγκαθίστανται από τον οικείο Δήμο, ύστερα από 

έγκριση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του για την ασφάλεια και τη στατικότητα των 

κατασκευών. 

Οι προς διάθεση χώροι –όπως φαίνεται και στο συνημμένο τοποδιάγραμμα– είναι: 

τριάντα εννέα (39) διαστάσεων 3 X 2,5 μ από τις οποίες: 

 είκοσι (20) για άνθη - φυτά 

 πέντε (5) για πώληση λουκουμάδων, χαλβάδων, ζαχαρωδών ειδών, ξηρών καρπών, κ.τ.λ. 

 πέντε (5) για είδη κηπουρικής (εργαλεία, κ.τ.λ.) και είδη κήπου (τραπέζια, καρέκλες, κ.τ.λ.) 

 δύο (2) για πώληση βιβλίων 

 δύο (2) για πώληση παιχνιδιών και 

 πέντε (5) για πώληση τυποποιημένων τροφίμων (μανιτάρια, μέλι, κ.ά.) 

Σε περίπτωση μη κάλυψης των ανωτέρω θέσεων, οι κενές θέσεις θα καλύπτονται ανάλογα με τη 

ζήτηση και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαχείρισης με τη διαδικασία της κληρώσεως. 

Ο καθένας από τους δικαιούχους μπορεί να δηλώσει κατόπιν αιτήσεώς του τον ακριβή αριθμό 

των χώρων που επιθυμεί και που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) συνεχόμενες θέσεις. 

Αν ο αιτών τη συμμετοχή, υπαναχωρήσει ή δε συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης 

εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα. 

 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθ. 95/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2019 

 

Έτσι έγινε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
 

Ο Αντιπρόεδρος 
 

 

 

Τσαϊρίδης Αλέξανδρος 

Η Γραμματέας 
 

 

 

Χρ. Προβιά 

Τα Μέλη 
Αντωνιάδης Κ. 

Δάγγας Π. 

Λίτσκας Δ. 

Πετσάλνικου Ά. 

Στυλιάδης Δ. 
 




