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ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αριθ. Πρωτ. 5571/ 04.06.2018

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το 7 ο /22.05.2018 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Φαρσάλων
ΘΕΜΑ 31 ο : «Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας ετήσιας παραδοσιακής εμπορο πανήγυρης Φαρσάλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4497/2017 ».
Αριθ. Απόφ. 143/2018
Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 22 Μαίου 2018
και ώρα 20:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων (άρθρο
67 του Ν. 3852/2010) μετά από τη με αριθμό 5096/18.05.2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παραπάνω
θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Παρόντος του Δημάρχου κ. Αριστομένη Καραχάλιου , διαπιστώθηκε από τον
Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, ότι για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας
διάταξης, υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών
παραβρέθηκαν:
Δημοτικοί σύμβουλοι:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Π α ρ ό ν τ ε ς
Νικολάου Βάιος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Μπαμπανίκας Δημήτριος
Ταστεμίρογλου Σοφία
Χολέβας Ηλίας
Κυριαζής Απόστολος
Δερλός Κων/νος

Α π ό ν τ ε ς
Γιαχνής Κων/νος
Γκίζας Δημήτριος
Συροπούλου Δέσποινα
Πουλαράκης Σταύρος
*************
αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν
παραβρέθηκαν

Αγγελακόπουλος Γεώργιος
Τριανταφύλλου Νικόλαος
Παπαγεωργίου Χριστόδουλος
Τσιάμπας Σπυρίδων
Παναγιωτοπούλου Κυριακή
Μπένου Κων/ντία
Βασιλείου Ιωάννης
Καπετάνος Χρήστος (αποχώρησε από τη
συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 30 ου
θέματος)
Χατζηπλή Σοφία
Γκατζόγιας Νικόλαος
Νταφόπουλος Γεώργιος (αποχώρησε από
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17

τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του
17 ου θέματος)
Παπανικολάου Κων/νος
Ίφου
Μαρία
(απουσίαζε
κατά
τη
συζήτηση
του
1 ου
θέματος
εκτός
ημερήσιας διάταξης)
Πατσιούρας Βασίλειος
Κατσιαούνης Ευάγγελος
Τασόκας Κων/νος (αποχώρησε από τη
συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 30 ου
θέματος)
Αρσενόπουλος Γεώργιος

18
19
20
21
22
23

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Ευάγγελος Μπετχαβάς δημοτικός
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο
στην

Μπαλαμπάνη

Παρασκευή,

Προϊσταμένη

Δ/νσης

Προγραμματισμού

&

Ανάπτυξης του Δήμου η οποία ανέφερε τα εξής:
Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:
…Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητας τους
εκδίδοντας

τοπικές

κανονιστικές

αποφάσεις,

στο

πλαίσιο

της

κείμενης

νομοθεσίας με τις οποίες: …Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις : δ1
Για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των
εμποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των
χριστουγεννιάτικων

αγορών

και

γενικά

των

υπαίθριων

εμπορικών

δραστηριοτήτων.
Πριν την έκδοση των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής εισηγείται σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1Β v) του Ν.3852/2010
στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του
Κ.Δ.Κ ενώ κατά την παρ.1γ του άρθρου 83 και την παρ.2 α του άρθρου 84 του
Ν.3852/2010

η Δημοτική Κοινότητα προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής

τους χώρους λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και
γενικά υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
Από 1.1.2015 σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 26 σε συνδυασμό με την
παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ118/15.05.2014 τεύχος Α΄) ισχύουν
τα εξής : «για τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την
ευκαιρία

θρησκευτικών

ή

επετειακών

εορτών,

σε

παραδοσιακές

εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο, σε
πασχαλινές και σε χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια. Η ισχύς των
αδειών

αυτών

δεν

μπορεί

να

υπερβαίνει

για

τις

εμποροπανηγύρεις

των

θρησκευτικών ή επετειακών εορτών τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, για τις
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παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το
χρόνο τις επτά (7) συναπτές ημέρες…».
Στη συνέχεια ανέλυσε το σχέδιο του νέου Κανονισμού για την λειτουργία
της Εμποροπανηγύρεως Φαρσάλων, που είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις
του

Ν.

4497/2017

(ΦΕΚ

171/13.11.2017

τεύχος

Α’)

και

ρυθμίζει

τις

προϋποθέσεις οργάνωσης, λειτουργίας, αισθητικής, υγιεινής και τάξης στο χώρο
της εμποροπανήγυρης της πόλης των Φαρσάλων καθώς και τη διαδικασία για τη
χορήγηση αδειών συμμετοχής σε αυτήν.
Τέλος ζήτησε από το σώμα τη λήψη σχετικής απόφασης.
Η δημοτική σύμβουλος Ίφου Μαρία, συμφωνεί με τον κανονισμό, διαφωνεί
όμως ως προς την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας εκμίσθωσης του Λούνα Παρκ
εκτιμώντας ότι η τιμή εκκίνησης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη
Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, της ανταλλαγής
γνωμών, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, ο Πρόεδρος
κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
1) Την εισήγηση της Προϊσταμένης της Δ/νσης Προγραμματισμού &
Ανάπτυξης του Δήμου.
2) Τα άρθρο 38 & 39 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’).
3) Την αριθ. 86/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
4) Την αριθ. 8/2018 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Φαρσάλων
5) Την με αριθ. 8/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
6) Το τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία για την
ετήσια εμποροπανήγυρη Φαρσάλων
7) Τον Κανονισμό λειτουργίας.
8) Την μειοψηφία της δημοτικής συμβούλου Ίφου Μαρίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Εγκρίνει

τον

Κανονισμ ού

κατά πλειοψηφία
λειτουργίας

ετήσιας

παραδοσιακής

εμποροπανηγύρεως Φαρσάλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4497/2017
ο οποίος έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Αντικείμενο κανονισμού
1.

O παρών κανονισμός ρυθμίζει τις προϋποθέσεις λειτουργίας και οργάνωσης

αισθητικής, υγιεινής, τάξης και ασφάλειας στο χώρο της Εμποροπανηγύρεως κα θώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων και του Δήμου
Φαρσάλων.
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2. Ο κανονισμός είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ
171/13.11.2017 τεύχος Α’) και κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίας και Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον ζητηθεί.
Άρθρο 2
Νομοθετικό πλαίσιο
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/Α΄/13.11.2017) «Άσκηση υπαίθριων
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 121 του
Ν.4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 73,83,84 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινο τήτων σχετικά με τις «Κανονιστικές Αποφάσεις».
4. Το Β.Δ. ΦΕΚ 171/Α΄/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενο
νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».

5.

Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α΄/22.10.1980)

«Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών
διατάξεων» σχετικά με το τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοι νοχρήστων χώρων.
6. Την

Υπουργική

Απόφαση

Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017

(ΦΕΚ

161/Β΄/23.06.2017) σχετικά με τους Υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις
λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών και άλλες διατάξεις.
7.

Την

Εγκύκλιο

Εμπορίου

και

1/2018

Προστασίας

του

Υπουργείου

Καταναλωτή

και

Οικονομίας-Γενική
Ανάπτυξης

με

Γραμματεία

αριθμό

πρωτ .

37698/3-4-2018.
Άρθρο 3
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί του
άρθρου 2 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/Α΄/13.11.2017):
1. «Εμποροπανήγυρις»: η υπαίθρια αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα
εμπορεύματα, με την ευκαιρία γιορτής θρησκευτικού ή επετειακού χαρακτήρα.
2. «Υπαίθριο εμπόριο»: η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό
χώρο, όπως η πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωμένες υπαίθριες
αγορές, καθώς και το πλανόδιο εμπόριο.
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3. «Στάσιμο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από
πωλητή που δεν μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή
σταθερό σημείο.
4. «Πλανόδιο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από
πωλητή που μετακινείται με ή χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε αυτοκινούμενου ή
ρυμουλκούμενου οχήματος ή οποιουδήποτε άλλου κινητού μέσου.
5.

«Παραγωγός

πωλητής

υπαίθριου

εμπορίου»:

ο

παραγωγός,

ο

οποίος

δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά
ιδίας παραγωγής.
6. «Μεταποίηση»: η ενέργεια με την οποία τροποποιείται ουσιαστικά το αρχικό
προϊόν, συμπεριλαμβανομένης της θερμικής επεξεργασίας, του καπνίσματος, του
αλατίσματος,

της

ωρίμανσης,

της

αποξήρανσης,

του

μαριναρίσματος,

της

εκχύλισης, της εξώθησης ή συνδυασμού αυτών των μεθόδων.
7. «Μεταποιημένα προϊόντα»: τα τρόφιμα που προέρχονται από τη μεταποίηση
μη μεταποιημένων προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν
συστατικά τα οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους
προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
8. «Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: το φυσικό πρόσωπο, το οποίο
δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, διαθέτοντας τα είδη του άρθρου 17 του
Ν.4497/17, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή.
9. «Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της
πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της
οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της
δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών, τα προϊόντα
που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών,
καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει
δραστηριότητα.
10.

«Κινητές

καντίνες»:

οχήματα,

αυτοκινούμενα

ή

ρυμουλκούμενα,

διασκευασμένα σε κινητά καταστήματα, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 14 της
Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας,
κατατάσσονται

στις

επιχειρήσεις

μαζικής

εστίασης

και,

ειδικότερα,

στις

επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή
προσωρινούς χώρους.
11. «Φορέας λειτουργίας»: ο φορέας που είναι αρμόδιος για την οργάνωση και
την

εύρυθμη

λειτουργία

λαϊκής

ή

άλλης

οργανωμένης

αγοράς

και

που

επιλαμβάνεται κάθε θέματος που ανακύπτει, όσον αφορά τόσο τη λειτουργία της
εν γένει, όσο και τη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτή.
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12.

«Φορητές

εγκαταστάσεις

έψησης»:

Οι

φορητές

εγκαταστάσεις

για

την

παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, όπως ποπ κορν, μαλλί της γριάς, λουκουμάδες
και κάστανα, σουβλάκια, λουκάνικα κ.λπ. σύμφωνα με το άρθρο 14 της
Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας
εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών
σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
13. «Υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο»: τα ψυχαγωγικά
παιχνίδια,
μουσικές

όπως

ενδεικτικά,

συναυλίες,

λούνα

επιδείξεις

και

παρκ,

πίστες

αυτοκινητιδίων,

άλλες

καλλιτεχνικές

τσίρκο,

εκδηλώσεις,

που

οργανώνονται και διεξάγονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν
εμπορικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.
Άρθρο 4
Διάρκεια και χώρος της Εμποροπανήγυρης, διατιθέμενες θέσεις, κατηγορίες
θέσεων.
1.Η ετήσια παραδοσιακή Εµποροπανήγυρη διαρκεί επτά (7) συναπτές ημέρες
(από 15 Αυγούστου έως 21 Αυγούστου. Προβλέπεται µία ηµέρα εγκατάστασης (14
Αυγούστου) και µία ηµέρα απεγκατάστασης (22 Αυγούστου) των πάγκων και των
εμπορευμάτων.
2.Η

εµποροπανήγυρη

διεξάγεται

στη

πόλη

των

Φαρσάλων,

στον

ειδικά

διαμορφωμένο χώρο, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα που συνέταξε η
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της απόφασης αυτής.
3.Οι προς χρήση χώροι της Εµποροπανήγυρης αποτυπώνονται στο τοπογραφικό
διάγραµµα που συνέταξε η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και το
οποίο θα είναι έγκαιρα αναρτηµένο στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου
Φαρσάλων.
4. Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων είναι εκατόν ενενήντα εννέα (199) για
ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων για πώληση ειδών (πλην τροφίμων και
ποτών) όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 8 του παρόντος και είναι διαστάσεων
4χ4.Εντός του στεγασμένου χώρου υπάρχουν συνολικά εκατόν είκοσι οχτώ
θέσεις (128).
Εκτός του στεγασμένου χώρου υπάρχουν εβδομήντα μία (71) θέσεις.
5. Οι θέσεις για πώληση τροφίμων και ποτών βρίσκονται εκτός του στεγασμένου
χώρου και είναι ένας μονός διάδρομος των δέκα (10) θέσεων εκ των οποίων οι
πέντε προορίζονται αποκλειστικά για πώληση χαλβάδων και οι υπόλοιπες πέντε
(5)

για

πώληση

λοιπών

τροφίμων

όπως

παγωτά,

λουκουμάδες

κ.λπ..

Οι

διαστάσεις των θέσεων αυτών θα είναι τρεις ( τύπου 1, τύπου 2 και τύπου 3)
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σύμφωνα με το τοπογραφικό σχέδιο. Σε περίπτωση που κάποια από τις εν λόγω
θέσεις δεν καλυφθεί από πωλητές χαλβάδων τότε δύναται να καλυφθεί από
λοιπούς πωλητές τροφίμων και ποτών και εάν μετά την ολοκλήρωση των
διαδικασιών παραμείνουν αδιάθετες μπορεί να καλυφθεί από πωλητές της
προηγούμενης παραγράφου (4).
3. Οι θέσεις για τη παροχή πρόχειρων γευμάτων (από καντίνες, φορητές
εγκαταστάσεις έψησης) όπως αυτές αποτυπώνονται στο τοπογραφικό σχέδιο.
4. Μια θέση (άδεια) για ανάπτυξη και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών
(Λούνα Πάρκ) σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 11.
Άρθρο 5
Επιτροπή Εμποροπανήγυρης
1. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα συσταθεί, πενταμελής Επιτροπή
Εμποροπανηγύρεως αποτελούμενη από:
α) τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ως πρόεδρο της επιτροπής
β) δυο (2) δημοτικούς συμβούλους
γ) δυο δημοτικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους.
Καθήκοντα

γραµµατέα

της

Επιτροπής

θα

ασκεί

υπάλληλος

του

Τµήµατος

Εµπορίου της ∆ιεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.
2. Εξουσιοδοτείται να ρυθμίζει άμεσα κατά την κρίση της οποιοδήποτε θέμα
ανακύψει

κατά

την

προετοιμασία,

τη

διάρκεια

και

μέχρι

τη

λήξη

της

διοργάνωσης, να συνεδριάζει εκτάκτως όσες φορές παρουσιαστούν προβλήματα
στην ομαλή διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης, να προβαίνει στην αξιολόγηση των
δικαιολογητικών, στην έκδοση αποφάσεων, ανακοινώσεων για ενημέρωση των
ενδιαφερομένων

και

συμμετεχόντων

και

η

διενέργεια

των

απαιτούμενων

κληρώσεων:
i) σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων των πωλητών υπερβαίνει τον αριθμό
των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία
ii) για τη θέση που θα καταλαμβάνει ο κάθε πωλητής
3. Έργο της είναι η εξασφάλιση και ο έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας της
εμποροπανήγυρης. Να εντοπίζει κατασκευές από μη νομίμως συμμετέχοντες και
η επιβολή προστίμων όπου κρίνει.
Άρθρο 6
Δικαιούχοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στην υπαίθρια αγορά έχουν όσοι λαμβάνουν έγκριση
συμμετοχής με τη διαδικασία του άρθρου 38 του Ν.4497/17, ως εξής:
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α) πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ
σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, σε ποσοστό 70% των
διατιθέμενων θέσεων,
β) πωλητές βιομηχανικών ειδών κάτοχοι αδειών λαϊκών αγορών και κάτοχοι
παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά
και μεταποιημένα προϊόντα, σε ποσοστό 20% των διατιθέμενων θέσεων,
γ) κάτοχοι άδειας πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από
τα επιτρεπόμενα στις υπαίθριες αγορές, σε ποσοστό 10% των διατιθέμενων
θέσεων.
2. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από κατόχους αδειών των κατηγοριών (β) και
(γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α)
κατηγορίας.
3. Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με
βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις
υπαίθριες αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/17 και υπολογίζονται στο ποσοστό
της περίπτωσης α'.
4. Κάτοχοι άδειας του άρθρου 45 του Ν.4497/17 (φυσικά πρόσωπα και Φορείς
Κοινωνικής

και

Αλληλέγγυας

καλλιτεχνημάτων,

Οικονομίας)

χειροτεχνημάτων,

ειδών

για

διάθεση

λαϊκής

έργων

τέχνης,

οι

τέχνης,
οποίοι

τοποθετούνται σε θέσεις καθορισμένες σε υπερβάλλοντα αριθμό.
5.

Σε

περίπτωση

που

μετά

την

διεκπεραίωση

των

αιτήσεων

όλων

των

ενδιαφερομένων και αφού έχουν εφαρμοστεί τα οριζόμενα στο άρθρο 38 παρ. 4
του

Ν.

4497/17,

εξακολουθούν

να

υφίστανται

αδιάθετες

θέσεις

οι

ενδιαφερόμενοι δύνανται να επανέλθουν με αίτηση για επιπλέον θέση.
6.Στις υπαίθριες αγορές συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα
φορολογικά παραστατικά και διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου
εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο Δήμος μόνιμης
κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών.
Ο πωλητής με αίτηση του ζητά από τον οικείο Δήμο την έκδοση της ανωτέρω
βεβαίωσης, προκειμένου να συμμετέχει στις αγορές των Δήμων όλης της χώρας
και στην αίτησή του επισυνάπτει:
α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,
β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από
αρμόδια φορολογική αρχή,
γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,
δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,
ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.
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στ) Στην περίπτωση που η αίτηση δεν υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο,
εξουσιοδότηση σε τρίτο θεωρημένη από δημόσια αρχή
7. Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να
ζητήσουν θέση.
8. Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τον Δήμο
(άρθρο 285 του ν. 3463/2006).
Άρθρο 7
Διαδικασία έγκρισης συμμετοχής –τοποθέτηση πωλητών
1.

Πρόσκληση

του

Δήμου

για

τη

συμμετοχή

ενδιαφερομένων

στην

εμποροπανήγυρη Φαρσάλων.
2. Υποβολή αίτησης συμμετοχής (σύμφωνα με το έντυπο της υπηρεσίας) στην
εμποροπανήγυρη επισυνάπτοντας τα οριζόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά
συμμετοχής. Η υποβολή της αίτησης με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά θα
γίνεται μέχρι την ημέρα που θα αναφέρεται στην πρόσκληση, είτε αυτοπρόσωπα
από τον ενδιαφερόμενο, είτε ταχυδρομικά, στο πρωτόκολλο του Δήμου, ύστερα
από βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στην αίτηση. Μετά τη λήξη της
τασσόμενης από τη

πρόσκληση προθεσμίας, σε

τόπο και

χρόνο

που θα

καθορισθεί και θα ανακοινωθεί έγκαιρα, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της
Επιτροπής Εμποροπανήγυρης, με αντικείμενο την αξιολόγηση των αιτήσεων. Σε
περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων
θέσεων ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρωση.
3. Κατόπιν αξιολογήσεως των αιτήσεων η Επιτροπή Εμποροπανήγυρις, θα εκδίδει
κατάλογο συμμετεχόντων για την εμποροπανήγυρη, ο οποίος θα αναρτάται στο
οικείο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα
αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου. Μετά την πληρωμή των τελών η Επιτροπή θα
κοινοποιεί στην υπηρεσία τον κατάλογο συμμετεχόντων προκειμένου αυτή να
εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη χορήγηση των εγκρίσεων συμμετοχής
στην εμποροπανήγυρη. Η έγκριση συμμετοχής είναι προσωπική, αμεταβίβαστη
και ΔΕΝ θα χορηγείται εάν δεν έχουν εξοφληθεί τα τέλη χρήσης στον Δήμο.
Επιτρέπεται η υποβοήθηση του δικαιούχου από τη σύζυγο και τα ενήλικα τέκνα.
Ο δικαιούχος της έγκρισης συμμετοχής έχει την ευθύνη παραλαβής αυτής από
την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου πριν εγκατασταθεί σ΄ αυτήν. Η εν λόγω
απόφαση κοινοποιείται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και είναι διαθέσιμη ανά
πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος. Για τη θέση που καταλαμβάνει
κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση. Κάθε πωλητής μπορεί να αιτηθεί μέχρι και
πέντε (5) θέσεις. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται
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ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στον Δήμο. Περί του αιτήματος αρμόδια
να αποφανθεί είναι η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης.
4. Για την κατανομή και τοποθέτηση των πωλητών στις κενές θέσεις των
εμποροπανηγύρεων του παρόντος διενεργείται κλήρωση κατά την οποία οι
πωλητές καταλαμβάνουν την θέση που επιθυμούν σύμφωνα με την σειρά τους
στην διενεργούμενη κλήρωση.
Σε περίπτωση κατά την οποία υφίστανται κενές θέσεις μετά το πέρας της
διαδικασίας των άνω κληρώσεων, μπορεί ο πωλητής να ζητήσει επιπλέον

τις

συνεχόμενες -όμορες θέσεις. Αν για την ίδια κενή θέση εκδηλώσουν ενδιαφέρον
δύο πωλητές, τότε διενεργείται κλήρωση.
5. Η ισχύς των εγκρίσεων συμμετοχής είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της
εμποροπανηγύρεως.
6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου

σχετικά

με

τις

αποφάσεις

και

ανακοινώσεις

της

Επιτροπής

Εμποροπανήγυρης, για την εξέλιξη των αιτήσεων τους, τα δικαιολογητικά καθώς
και για τις τυχόν κενές θέσεις.
Άρθρο 8
Πωλούμενα είδη-λοιπές υγειονομικές διατάξεις
1.Τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη είναι τα εξής:
 Μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα που διατηρούνται εκτός ψυγείου (ξηροί
καρποί, ζαχαρώδη προϊόντα, καφές, οίνος ελιές, ελαιόλαδο, μέλι). Επίσης
παγωτά, λουκουμάδες.
 Είδη κηπουρικής
 Βιομηχανικά είδη (στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γενικά βιομηχανικά
είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών) όπως: είδη
ένδυσης και υπόδησης, ασημικά, ψεύτικα κοσμήματα (φο μπιζού), λευκά είδη,
ψιλικά,

δερμάτινα

ηλεκτροδοτούμενα

είδη

(τσάντες,

ηλεκτρικά

είδη,

ζώνες,

πορτοφόλια),

εκκλησιαστικά

είδη,

αυτόνομα
είδη

μη

ατομικής

καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές
σακούλες), είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, είδη χαρτιού, εργαλεία και
βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας, βιβλία, είδη λαϊκής τέχνης, είδη
δώρων, είδη οικιακής χρήσης, μουσικά όργανα, παιδικά παιχνίδια κάθε είδους,
είδη παντοπωλείου-ψιλικά, παραδοσιακά γλυκά.
 Υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από
κατόχους καντινών και φορητών εγκαταστάσεων έψησης για την παρασκευή
πρόχειρων γευμάτων (όπως σουβλάκια λουκάνικα, σάντουιτς, πατάτες κ.λπ.),
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καθώς και πώλησης ειδών κυλικείου. Για τη χορήγηση άδειας είναι απαραίτητη
η βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις
υγειονομικές διατάξεις.
2. Ειδικότερα οι πωλητές λουκουμάδων, χαλβάδων, ξηρών καρπών, παγωτών και
ζαχαρωτών, καθώς και οι πωλητές πρόχειρων γευμάτων που θα συμμετάσχουν
στην εµποροπανήγυρη υπάγονται στην κατηγορία «επιχείρηση μαζικής εστίασης–
επιχείρηση παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε προσωρινό χώρο»
σύμφωνα µε την Υγειονομική ∆ιάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ
2161/23.06.2017) καθώς και των διευκρινιστικών εγκυκλίων αυτής. Επιπλέον
των ως άνω κοινών δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν
και
α. υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου υπογραφής ότι έλαβαν γνώση της
Υγειονομικής

∆ιάταξης

Υ1γ/Γ.Π/οικ.

47829/21.06.2017

(ΦΕΚ

2161/23.06.2017) και ότι ο εξοπλισμός (πάγκοι, ψυγεία, επιφάνειες κοπής,
σκεύη κ.λπ.) που διαθέτει θα διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των
τροφίμων και ότι τηρούν όλες τις διατάξεις και τα μέτρα για την καλή λειτουργία
του καταστήματός τους στο χώρο της Εμποροπανήγυρης και γενικότερα ότι θα
τηρούν (για τις ημέρες που θα του χορηγηθεί η άδεια) τους υγειονομικούς όρους
και τις προϋποθέσεις λειτουργίας.
β.

υπεύθυνη

δήλωση

με

θεώρηση

του

γνησίου

υπογραφής

ότι

είναι

υποχρεωμένοι να τηρούν στο φάκελο της επιχείρησης τους πιστοποιητικό ή
βιβλιάριο υγείας καθώς και πιστοποιητικό εκπαίδευσης όλου του προσωπικού
που θα απασχολήσουν και να τα επιδεικνύουν όταν ζητηθούν από αρμόδια αρχή,
εάν χρησιμοποιούν υγραέριο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με τις κατά νόμο
άδειες χρήσης υγραερίου και πυρασφάλειας.
3. Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς
ή προσωρινούς χώρους όπως αυτοί ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 14 της
Υπουργικής Απόφασης Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161).
3α. Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς
ή προσωρινούς χώρους.
Οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν τους προβλεπόμενους στο κεφάλαιο III του
παραρτήματος II του ΕΚ 852/2004 όρους.
Ο καθορισμός των θέσεων και η διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών
ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές (Δήμοι, λιμενικές αρχές κ.λπ.) σύμφωνα με την
ισχύουσα Νομοθεσία.
Η επιχείρηση αναπτύσσεται κάτω από κατάλληλες τέντες, υπόστεγα κ.ά. που
προστατεύουν τα τρόφιμα και τον εξοπλισμό από τη βροχή, την άμεση ηλιακή
ακτινοβολία κ.λπ. που κατασκευάζεται με δαπάνες της επιχείρησης.
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Ο πάγκος εργασίας είναι από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς
φθορές. Εκτός του πάγκου εργασίας να υπάρχει ανάλογος με τη φύση του
προσφερόμενου προϊόντος εξοπλισμός, όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη
και εργαλεία, που θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Θα υπάρχουν κλειστές
προθήκες για την προστασία των τροφίμων από έντομα και σκόνη. Πρέπει να
εξασφαλίζεται η επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά) για τον
επιτόπιο καθαρισμό και όπου απαιτείται και η απολύμανση των εξαρτημάτων,
των σκευών και των μερών του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ.
λαβίδες, μαχαίρια κ.λπ.).
Τα χρησιμοποιούμενα σκεύη σερβιρίσματος θα είναι μιας χρήσεως και θα
υπάρχει και χώρος πλύσης για λαβίδες, μαχαίρια, κ.λπ. Οι πρώτες ύλες και τα
προϊόντα

που

προσφέρονται

να

προέρχονται

από

νομίμως

λειτουργούσες

επιχειρήσεις.
Να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και δεξαμενή
συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων που θα αδειάζει καθημερινά στο Δημοτικό
δίκτυο αποχέτευσης καθώς και κάδοι απορριμμάτων Σε περίπτωση χρήσης
τροχήλατου οχήματος-αμαξώματος, ο χώρος διαχείρισης τροφίμων θα είναι από
κατάλληλο

υλικό,

αδιαπότιστο,

το

οποίο

θα

επιδέχεται

καθαρισμό

και

απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να
εμποδίζεται η αερομεταφερόμενη επιμόλυνση. Για την πώληση ευαλλοίωτων
προϊόντων θα χρησιμοποιούνται οχήματα με ισοθερμικό αμάξωμα ή θα φέρουν
ψυγείο, κατά προτίμηση ηλεκτρικό.
Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα
χειρός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών.
3β. Κινητές Καντίνες
Οι κινητές καντίνες αυτοκινούμενες ή μη, είναι οχήματα αυτοκινούμενα ή
ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε καταστήματα (κινητά καταστήματα), που
παρασκευάζουν και διαθέτουν τρόφιμα και ποτά και σταθμεύουν σε χώρους
όπως οδικοί κόμβοι, αρχαιολογικοί χώροι, ακτές, κ.λπ.
Οι προδιαγραφές τους ορίζονται από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων

και

υπόκεινται

στις

διατάξεις

του

Υπουργείου

Ανάπτυξης

και

Ανταγωνιστικότητας καθώς και στις διατάξεις των αρμοδίων Υπουργείων ανάλογα
με το χώρο στάθμευσής τους.
Η κατασκευή του οχήματος θα είναι από κατάλληλο ανθεκτικό και αδιαπότιστο
υλικό, που επιδέχεται καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η
υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και ποτών, να εμποδίζεται η επιμόλυνση από
το περιβάλλον και να προστατεύονται τα τρόφιμα και ο εξοπλισμός από τη
βροχή, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κ.λπ.
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Πρέπει να υπάρχει πάγκος εργασίας από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο
χωρίς φθορές. Εκτός του πάγκου εργασίας θα υπάρχει και ανάλογος με τη φύση
του προσφερόμενου προϊόντος εξοπλισμός, όπως φορητές επιφάνειες κοπής,
σκεύη και εργαλεία, που θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες (ερμάρια, ντουλάπια) για την προστασία των
τροφίμων από έντομα και σκόνη. Πρέπει να εξασφαλίζεται, η επαρκής υποδομή
(νεροχύτες, νερό, καθαριστικά) για τον επιτόπιο καθαρισμό και όπου απαιτείται
η απολύμανση των εξαρτημάτων, των σκευών και των τμημάτων του εξοπλισμού
που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ. λαβίδες, μαχαίρια κ.λπ.).
Θα διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα που προσφέρονται,
προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις. Όλα τα τρόφιμα θα παρασκευάζονται
(ψήσιμο, βράσιμο κ.λπ.) και θα προσφέρονται για άμεση κατανάλωση. Οι
επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν σκεύη μιας χρήσης. Τα σκεύη μιας χρήσης για
το σερβίρισμα ζεστών τροφίμων ή ροφημάτων θα πρέπει να είναι κατάλληλα για
τη χρήση αυτή.
Πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και
δεξαμενή συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων κ.λπ.
Θα εξασφαλίζεται παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. γεννήτρια, δίκτυο της ΔΕΗ
κ.λπ.) ώστε τυχόν ευαλλοίωτα τρόφιμα να διατηρούνται σε κατάλληλα ηλεκτρικά
ψυγεία.
Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα
χειρός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών.
3. Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την
δημόσια αιδώ ή μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους
καθώς

και

ογκώδη

εμπορεύματα

που

ενδεχομένως

δυσκολεύουν

τις

μετακινήσεις μέσα στο χώρο της Εμποροπανήγυρης και γενικά προκαλούν
δυσχέρεια

στους

λοιπούς

εμπόρους.

Η

Επιτροπή

Εμποροπανήγυρης

εξουσιοδοτείται να αντιμετωπίζει κατά περίπτωση και κατά την κρίση της τα
οποιαδήποτε θέματα προκύπτουν κατά την προετοιμασία και λειτουργία της
Εμποροπανήγυρης και δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό ή
ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του ή έρχονται σε αντίθεση με αυτόν.
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις πωλητών
Οι πωλητές που συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη υποχρεούνται:
α) Να φροντίζουν για την εμφάνιση, την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και να
διατηρούν

καθαρό

τον

χώρο

εντός

και

πέριξ

των

εγκαταστάσεων

της

εμποροπανήγυρης καθ’ όλη την διάρκεια της προβαίνοντας στη συλλογή των
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απορριμμάτων σε σακούλες απορριμμάτων και χάρτινα κιβώτια προκειμένου η
υπηρεσία του Δήμου να προβαίνει στην αποκομιδή των απορριμμάτων.
β) Ο κάθε πωλητής υποχρεούται να κάνει χρήση αποκλειστικά του χώρου που
βρίσκεται εντός των ορίων του ή των παραπηγμάτων του και απαγορεύεται να
επεκτείνεται εκτός τούτων σε άλλους χώρους (διαδρόμους, τυχόν κενές θέσεις
κ.τ.λ.). Αυτονόητο ότι απαγορεύεται στους εμπόρους που έχουν τη χρήση
πάγκων, αλλά και σε κάθε τρίτο να δημιουργεί κάθε είδους δυσκολίες ή
προσκόμματα

σε

πεζούς

αλλά

και

στα

οχήματα

της

πυροσβεστικής,

της

αστυνομίας, του ΕΚΑΒ, και του Δήμου τα οποία θα πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να κινούνται ακώλυτα στους διαδρόμους.
γ) Κάθε πωλητής υποχρεούται να είναι εφοδιασμένος με τουλάχιστον έναν
πυροσβεστήρα 6 κιλών σκόνης, ο οποίος θα τοποθετείται σε εμφανές σημείο και
θα συνοδεύεται με βεβαίωση καταλληλότητας από τον προμηθευτή του.
δ) Απαγορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οπουδήποτε χώρου από
τους δικαιούχος, σε τρίτο ή η χρησιμοποίηση του για κάθε άλλο σκοπό, εκτός
αυτού για τον οποίο διατίθεται ο χώρος.
Άρθρο 10
Εγκαταστάσεις πωλητών
1.

Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων θα γίνονται σε πάγκους

εργασίας κατά σειρά διατεταγμένες όπως στο τοπογραφικό. Όλοι οι πάγκοι
εργασίας θα φιλοξενούν τις εμπορικές δραστηριότητες.
2.

Οι εγκαταστάσεις αυτές θα τοποθετούνται με επιμέλεια, δαπάνη και

ευθύνη των ίδιων των συμμετεχόντων εμπόρων και θα απομακρύνονται πάλι από
τους ίδιους, υπό την επίβλεψη του Δήμου. Ο Δήμος δεν επιβαρύνεται με κανένα
απολύτως

κόστος

εργασίας.

Σε

για

την

περίπτωση,

κατασκευή-τοποθέτηση-απόσυρση
επίσης,

που

ο

αιτήσας

των

υπαναχωρήσει

πάγκων
η

δεν

συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως
εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα.
3. Οποιαδήποτε εργασία ή παρέμβαση κριθεί αναγκαία για την καλύτερη
λειτουργία της εμποροπανήγυρης αυτή θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης και
συνεργασίας των συμμετεχόντων με τον Δήμο και αφού ληφθούν υπόψη τα
οικονομικά δεδομένα που θα απαιτηθούν και συμφωνηθεί από ποιον θα
καλυφθεί.
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Άρθρο 11
Ειδικές διατάξεις για Ψυχαγωγικά Παιχνίδια – Λούνα Πάρκ
Α. Περιγραφή χώρου, λοιπά θέματα
Ο

χώρος

που

θα

εγκατασταθούν

και

θα

λειτουργήσουν

οι

επιχείρησης

ψυχαγωγικού αντικειμένου έχει έκταση 4.053.00 τ.μ. και βρίσκεται στην πόλη
των Φαρσάλων, όπως αυτή αποτυπώνεται στο θεωρημένο σχέδιο της Τ.Υ. και
συγκεκριμένα στο Ο.Τ.:Γ 204Α (Οδός Λαρίσης & Αθηνών).
Η διάθεση του χώρου θα γίνει με φανερή και πλειοδοτική δημοπρασία κατά τις
ημέρες που θα διεξαχθεί η ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη στη πόλη των
Φαρσάλων.
Η χρήση του χώρου αυτού, ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά και µόνο για
εγκατάσταση μονάδων ψυχαγωγικών µέσων (Λούνα Παρκ) περιέχει μηχανικά
µέσα

ψυχαγωγίας

όπως

συγκρουόμενα

αυτοκίνητα,

σιδηροδρόμους,

ρόδα,

αιώρες, σκοπευτήρια, θεάµατα κ.α. συναφή προς αυτή τη µορφή ψυχαγωγίας
είδη. Η πώληση οποιονδήποτε παιχνιδιών, ψιλικών και γενικά ειδών εµπορικής
χρήσης- κατανάλωσης.
Γενικά, οτιδήποτε έχει σχέση µε Λούνα Παρκ.
Σε περίπτωση που ο τελευταίος πλειοδότης ήθελε εγκαταστήσει επιχείρηση άλλης
μορφής ξένης προς το είδος της χρήσης για την οποία και μόνο ορίζεται χάνει
την εγγύησή του η οποία αυτόματα εκπίπτει υπέρ του Δήμου γιατί πρόκειται για
παραβίαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης.
Ο ∆ήµος θα χορηγήσει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ, από
το «πήλλαρ» - πίνακα διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας, στην αρχή της μόνιμης
παροχής ηλεκτρικής εγκατάστασης της ∆ΕΗ.
Σηµειωτέον ότι η εγκατάσταση του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ θα είναι εφοδιασμένη µε δικό
της πίνακα διανομής, τα δε υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την
ηλεκτρική εγκατάσταση, θα είναι καινούργια και κατάλληλα, έτσι ώστε να
εξασφαλίζονται τα όσα προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο.
Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Παρκ βαρύνετε με τη δαπάνη κατανάλωσης του
ηλεκτρικού ρεύματος για την λειτουργία όλων των εγκαταστάσεών του. Για το
σκοπό αυτό ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει μετρητή για να
αποδεικνύεται, η δε αξία του καταναλισκόμενου ρεύματος καταβάλλεται στο
ταμείο του Δήμου από το μισθωτή στο τέλος της παραχώρησης, ήτοι 22
Αυγούστου (ημέρα απεγκατάστασης).
Ειδικά για την εγκατάσταση και λειτουργία του Λούνα Παρκ, κατ’ εξαίρεση της
διατάξεως του άρθρου του κανονισµού, ο ανάδοχος δικαιούται να κάνει χρήση
του χώρου, που θα εγκαταστήσει το Λούνα Παρκ, µε βάση προσωρινή άδεια του
αρµοδίου Αντιδηµάρχου, πριν λάβει την οριστική άδεια εγκατάστασης και
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λειτουργίας από τον Δήμαρχο, µε σκοπό να συναρμολογήσει και γενικά να
εγκαταστήσει τα µηχανήµατα του Λούνα Παρκ.
Β. Δικαιολογητικά συμμετοχής για τη δημοπρασία
Οι

συμμετέχοντες

στο

διαγωνισμό

υποβάλλουν

στην

αρμόδια

Επιτροπή

Διαγωνισμού φάκελο με τα κάτωθι δικαιολογητικά :
➢ Έναρξη δραστηριότητας ψυχαγωγικών μέσων (Λούνα Παρκ) από Δ.Ο.Υ. καθώς
και τυχόν μεταβολές αυτής.
➢ Αξιόχρεο, κατά την κρίση της επιτροπής εγγυητή, ο οποίος υποχρεούται να
υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το συμφωνητικό, καθιστάμενος για
την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου
υπεύθυνος μετά του μισθωτού, παραιτούμενος των ευεργετημάτων της διαιρέσεως
και διζήσεως.
➢ Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης, του
ενδιαφερομένου και του εγγυητή.
➢ Σε περίπτωση εταιρείας, φωτοαντίγραφο συστάσεώς της, με τις τροποποιήσεις
της, από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της, καθώς και
επικυρωμένο

φωτοαντίγραφο

της

αστυνομικής

του

ταυτότητας.

Εφόσον

οι

ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό όχι με το νόμιμο εκπρόσωπο, βάσει
καταστατικού, αλλά με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά,
βεβαίωση

εκπροσώπησης,

εκπροσωπούμενου,

από

βεβαιουμένου
αρμόδια

του

γνησίου

δικαστική

ή

της

υπογραφής,

διοικητική

αρχή

του
ή

συμβολαιογράφο ή από όπου προβλέπεται, από τις ισχύουσες διατάξεις.
➢ Για ανώνυμες εταιρείες αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της
ταυτότητάς του και της βεβαίωσης εκπροσώπησης, μετά του γνησίου υπογραφής
(στην περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο άτομο πλην του νομίμου εκπροσώπου
της εταιρείας), θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας, με το οποίο θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτών στο συγκεκριμένο
διαγωνισμό και με το οποίο θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας ή του
συνεταιρισμού, για να καταθέσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτήν. Οι
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο.
➢ Πιστοποιητικό αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, του ενδιαφερομένου
και του εγγυητή, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,
εκκαθάριση,

αναγκαστική

διαχείριση, σε

κατάσταση

εξυγίανσης

ή

ειδικής

εκκαθάρισης των άρθρων 99-106 ια, του Πτωχευτικού Κώδικα, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία

κήρυξης

σε

πτώχευση

ή

έκδοση

απόφασης

αναγκαστικής
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εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία, έκδοσης το πολύ έξι (6) μηνών, πριν την ημερομηνία
του διαγωνισμού.
➢ Πιστοποιητικό του ενδιαφερομένου, του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο
θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους,
εκδόσεως το πολύ έξι μηνών, πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού.
➢ Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, του
ενδιαφερομένου και του εγγυητή, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει
καταδικασθεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας.
➢ Δημοτική ενημερότητα του Δήμου και των επιχειρήσεων αυτού (Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Φαρσάλων), περί μη οφειλής, από την οποία
να εξάγεται ότι ο ενδιαφερόμενος και ο εγγυητής του δεν είναι οφειλέτες (μπορεί
να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ).
➢ Ασφαλιστική ενημερότητα του ενδιαφερομένου.
➢ Φορολογική ενημερότητα του ενδιαφερομένου.
➢ Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων

ή

εγγυητική

επιστολή

αναγνωρισμένης

στην

Ελλάδα

τράπεζας

ή

βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε
αυτό, του ενδιαφερομένου

και του εγγυητή, για ποσό που θα είναι ίσο με το

δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς, το οποίο στους
αποτυχόντες επιστρέφονται μετά το πέρας της δημοπρασίας, στον δε τελευταίο
πλειοδότη με την υπογραφή της σύμβασης. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή
αντικαθίσταται με την υπογραφή της σύμβασης, με άλλη, «καλής εκτέλεσης» με
ποσό ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό, επί του επιτευχθέντος μισθώματος.
➢

Υπεύθυνη

δήλωση

του

συμμετέχοντος,

με

θεώρηση

του

γνησίου

της

υπογραφής ότι θα προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα,
που αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη, εφόσον αναδειχθεί πλειοδότης,
κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του Δήμου.
➢ Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, στην οποία θα δηλώνεται ότι δε θα
εγκαταστήσει τυχερά παίγνια.
➢ Αριθμός και είδος μηχανημάτων που θα εγκαταστήσει στο χώρο. Ενδεικτικά
αναφέρονται, συγκρουόμενα αυτοκίνητα, ρόδα, μπαλαρίνα, ταψί, καράβι, χαλί,
λούπο, χταπόδι, καρουζέλ, παιδικό τρενάκι κ.λπ., για τα οποία θα πρέπει να
έχει και πιστοποίηση, καλής και ασφαλούς λειτουργίας.
➢ Κατόψεις σε τέσσερα αντίγραφα, των εγκαταστάσεων, από διπλωματούχο
μηχανικό, στα οποία θα απεικονίζονται όλοι οι χώροι και ο προορισμός τους
καθώς και το συνολικό εμβαδόν τους.
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➢ Διάγραμμα κάλυψης του χώρου εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 80 του
Ν.3463/2006, σε τέσσερα αντίγραφα.
➢ Ασφαλιστήριο που θα καλύπτει αποζημίωση ατυχήματος, έναντι τρίτων, για
κάθε ένα εκ των μηχανημάτων (παιγνίων) που θα εγκατασταθούν στο χώρο και
στο

οποίο

θα

αναγράφονται

υποχρεωτικά,

τα

στοιχεία

του

μηχανήματος

(παιγνίου), που έχει ασφαλισθεί.
➢ Τρεις (3) τουλάχιστον, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, του έργου λειτουργίας του
Λούνα Παρκ, σε εμποροπανήγυρη.
➢ Yπεύθυνη δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, καλής εκτέλεσης
όλων των όρων του συμφωνητικού σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.
Γ. Δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ο τελευταίος πλειοδότης της
δημοπρασίας
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του Λούνα Παρκ και πριν από
την έναρξη λειτουργίας του ο ανάδοχος καταθέτει υποχρεωτικά:


Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου υπογραφής µηχα -

νολόγου µηχανικού ανωτάτης σχολής για την καλή εγκατάσταση, στατικότητα και
ασφαλή λειτουργία των παιχνιδιών,


Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου υπογραφής ηλε-

κτρολόγου µηχανικού ανωτάτης σχολής, περί καλής λειτουργίας των μηχανη μάτων του Λούνα Παρκ από ηλεκτρομηχανολογικής πλευράς και ότι οι ηλεκτρο μηχανολογικές εγκαταστάσεις πληρούν τους όρους ασφαλείας,


Βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυ -

νότητα των τυχόν χρησιμοποιουμένων αερίων ή άλλων υλών.


Πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλες τις μονάδες ψυχαγωγικών μέσων,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ θα
πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις.


Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση διπλωματούχου ηλεκτρολόγου μηχανικού

ή μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανολόγου μηχανικού ότι τα μη χανήματα-συγκροτήματα είναι κατάλληλα τοποθετημένα και τα ηλεκτρομηχανο λογικά τους τμήματα (ηλεκτροκινητήρες, μηχανήματα , καλώδια) είναι άρτια
συνδεδεμένα-κολλημένα και ασφαλή , κατάλληλα για χρήση σύμφωνα με τις κεί μενες διατάξεις και κανονισμούς.


Άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για

μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων Α.Ν. 207/1967/Ά 216)


Υπεύθυνη δήλωση διπλωματούχου μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου, με θεω -

ρημένο το γνήσιο της υπογραφής, για κάθε ψυχαγωγικό παίγνιο ότι δεν υπερβαί νει τους 10 HP ή 15 HP.
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Βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση

ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή
ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κα νόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου.


Βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην πε -

ριοχή που πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση
Ο πλειοδότης οφείλει να έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση του Λούνα
Παρκ τρεις (3) ηµέρες πριν από την έναρξη της Εµποροπανήγυρης, ώστε να
διενεργηθεί αυτοψία από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και να εκδοθεί στη
συνέχεια η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας

από τον ∆ήµο Φαρσάλων

(Εγκύκλιος 1/2018 του Υπουργείου Οικονομίας-Γενική Γραμματεία Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή και Ανάπτυξης με αριθμό πρωτ . 37698/3-4-2018).
Άρθρο 12
Καταβαλλόμενα τέλη
1.

Το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια/θέση

καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από πρόταση της Οι κονομικής Επιτροπής (άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικα ταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 ΦΕΚ 246/Α/1980) και (ΥΠΕΣΔΔΑ
εγκ.41/12243/14.06.2007) αποτελεί δε αρμοδιότητα της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών σύμφωνα με το ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου . Το Δημοτικό Συμβούλιο
δύναται να αναπροσαρμόζει κατ’ έτος τα τέλη χρήσεως λαμβάνοντας υπόψη τις
γενικότερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.
2.

Η είσπραξη των τελών από το Δήμο θα γίνει σύμφωνα με τις εκάστοτε

ισχύουσες διατάξεις του ΚΕΔΕ (Ν.Δ.356/74, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α').

3. Τα τέλη χρήσης χώρου για το έτος 2018, καθορίζονται ως εξής:
Ζώνη Α: Θέσεις γωνιακές εντός στεγάστρου: 400 ευρώ, πλην των θέσεων 18 και
32, τέλος χρήσης 350 ευρώ (σύμφωνα με το τοπογραφικό σχέδιο).
Ζώνη Β: Θέσεις ενδιάμεσες εντός στεγάστρου: 325 ευρώ (σύμφωνα με το
τοπογραφικό σχέδιο).
Ζώνη Γ: Θέσεις που βρίσκονται εκτός στεγάστρου : 300 ευρώ, πλην των γωνιακών
που προτείνεται τέλος 325 ευρώ (σύμφωνα με το τοπογραφικό σχέδιο).
Ζώνη Δ: Θέσεις που βρίσκονται εντός και εκτός στεγάστρου στον άξονα 1

στο

αριστερό μέρος αυτού προτείνεται τέλος χρήσης 100 ευρώ (σύμφωνα με το
τοπογραφικό σχέδιο).
Ζώνη Ε : Θέσεις που βρίσκονται αριστερά και δεξιά της κεντρικής εισόδου της
αγοράς (επί της οδού Αθηνών) και προορίζονται αποκλειστικά για πώληση
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χαλβάδων,

παγωτών

λουκουμάδων

κ.λπ.

προτείνεται

το

τέλος

χρήσης

να

διαμορφωθεί ως εξής:1500 ευρώ (θέση τύπου 1), 650 ευρώ (γωνιακή θέση τύπου
2) 600 ευρώ (ενδιάμεση θέση τύπου 2), 350 ευρώ (γωνιακή τύπου 3) και 300
ευρώ (ενδιάμεσες θέσεις τύπου 3) (σύμφωνα με το τοπογραφικό σχέδιο).
Επιβάρυνση 50 ευρώ (για πωλητές παγωτών, λουκουμάδων κ.λπ

λόγω μεγάλης

κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος).
Ζώνη ΣΤ : Παροχή πρόχειρων γευμάτων : 1500 ευρώ οι γωνιακές, 1000 ευρώ,
700,00 ευρώ και 400 ευρώ για καντίνες (σύμφωνα με το τοπογραφικό σχέδιο).
Ειδική

ζώνη

(με

αντικείμενο

θέματα

πολιτισμού,

αθλητισμού,

παιδείας.

κοινωνικής πολιτικής, προβολή τοπικών προϊόντων κ.λπ.), προτείνεται τέλος
χρήσης 10 ευρώ.

4. Τιμή εκκίνησης για τη δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικού κοινόχρηστου
χώρου για προσωρινή εγκατάσταση συγκροτήματος ψυχαγωγικών παιχνιδιών
(Λούνα Παρκ) το ποσό των 12.000 ευρώ.
Άρθρο 13
Έλεγχος-Κυρώσεις
1.Οι πωλητές κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα υποχρεούνται:
α. να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο της εμποροπανήγυρης και
β. να εφοδιάζουν τα αρμόδια όργανα με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή
στοιχεία.
2. Για τις παραβάσεις του Ν.4497/17 που διαπιστώνονται σύμφωνα με τα άρθρα
51 έως 54 επιβάλλονται οι κυρώσεις και γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες,
όπως

προβλέπονται

στο

Παράρτημα

ΙΓ

'

του

Ν.4497/17,

όπως

αυτό

τροποποιήθηκε με διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 207/29.12.2017 τεύχος Α'.
Άρθρο 14
Κατασκευή παραπηγμάτων/ εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Η κατασκευή των παραπηγµάτων για την τοποθέτηση των εμπορευμάτων των
εμπόρων

–

εκθετών

(όπου

αυτά

θα

απαιτηθούν)

και

η

ηλεκτρολογική

εγκατάσταση θα γίνει από τον ∆ήµο Φαρσάλων σύμφωνα με την τεχνική
περιγραφή που θα συντάξει η τεχνική υπηρεσία και τις νόμιμες διατάξεις
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4497/2017.
Άρθρο 15
Θέσεις με αντικείμενο τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό, Κοινωνική Πολιτική, την
Παιδεία και την προβολή τοπικών προϊόντων.
Ορίζεται ζώνη (θέσεις) αποκλειστικής τοποθέτησης πάγκων με αντικείμενο τις
παραπάνω κατηγορίες σύμφωνα με το τοπογραφικό σχέδιο (Ειδική Ζώνη).
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Άρθρο 16
Τελικές γενικές διατάξεις
1. Ο ∆ήµος αναλαμβάνει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
2. Ο Δήμος μεριμνά για την εξασφάλιση άνετου και λειτουργικά χώρου
στάθµευσης οχηµάτων για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.
3. Ο ∆ήµος Φαρσάλων είναι αρµόδιος για την καθηµερινή καθαριότητα εντός και
εκτός

του

χώρου

και

την

αποκατάσταση

του

χώρου

µετά

την

λήξη

της

εµποροπανήγυρης.
4. Ο ∆ήµος Φαρσάλων είναι αρµόδιος για την πλήρη οικονοµική κάλυψη των
πάσης

φύσεως

δηµοσιευµάτων

και

υλικού

προβολής

σχετικά

με

την

εµποροπανήγυρη.
5. Απαγορεύεται αυστηρά η εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση οποιουδήποτε χώρου ή
περιπτέρου από τους δικαιούχους, σε τρίτο ή η χρησιµοποίησή του για κάθε
άλλο σκοπό, εκτός αυτού για τον οποίο διατίθεται ο χώρος. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί από τα στοιχεία ταµειακής μηχανής ή από οποιοδήποτε άλλο
στοιχείο εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση χώρου, το αντίτιµο προσαυξάνεται κατά
500,00€ σε βάρος του έχοντος την άδεια.
6. Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρογεννητριών και γενικά ηλεκτροπαραγωγών
ζευγών στο χώρο της εµποροπανήγυρης. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις η
επιτροπή

εµποροπανήγυρης

δικαιούται

να

χορηγεί

άδειες

χρήσης

ηλεκτρογεννητριών.
7. Κάθε µισθωτής χώρου υποχρεούται να είναι εφοδιασµένος µε τουλάχιστον ένα
πυροσβεστήρα 6 κιλών σκόνης, ο οποίος θα τοποθετείται σε εµφανές σηµείο και
θα συνοδεύεται µε βεβαίωση καταλληλότητας από τον προµηθευτή του.
8. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε των παραπάνω όρων, παρέχεται στον
∆ήµο το δικαίωµα:
α.

να

αποκλείει

τον

παραβάτη

από

το

δικαίωµα

συµµετοχής

στην

εµποροπανήγυρη για µία ή περισσότερες χρονιές.
β. µε απόφαση της Επιτροπής Εµποροπανήγυρης να διακόπτει την χορήγηση
ηλεκτρικού ρεύµατος και γενικά να λαµβάνει κάθε νόµιµο µέτρο προκειµένου να
διασφαλιστούν τα δηµοτικά συµφέροντα.
9. Κατάσταση με τα στοιχεία των δικαιούχων και τη θέση αυτών, θα διαβιβάζεται
στην Ελληνική Αστυνομία.
10. Η συµµετοχή στην εµποροπανήγυρη συνεπάγεται και ανεπιφύλακτη αποδοχή
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όλων των όρων του παρόντος Κανονισµού.
11. Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στην εµποροπανήγυρη
µπορούν να προµηθευτούν εγκαίρως την Κανονιστική Απόφαση του ∆.Σ. του
∆ήµου Φαρσάλων από τη ∆ιεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

καθώς

και κάθε άλλο έγγραφο ή εγκύκλιο ή διευκρινιστική που αναγράφεται στον
Κανονισμό.
12. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, αρμόδια να το
συμπληρώσει και να ζητήσει την επικαιροποίηση της παρούσας απόφασης είναι
η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης.
13. Ο ∆ήµος Φαρσάλων έχει το δικαίωμα να διαμορφώσει χώρο στον οποίο θα
πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψή του πολιτιστικές εκδηλώσεις (συναυλίες,
χορευτικές παραστάσεις και εν γένει δρώμενα από το χώρο των παραστατικών
τεχνών). Στόχος της διοργάνωσης αυτού του είδους εκδηλώσεων είναι η τόνωση
της κίνησης της εμποροπανήγυρης αλλά και η αναβάθµισή της σε πολιτιστικό
γεγονός.
Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός ισχύει για κάθε έτος και μέχρι τροποποιήσεώς του.
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει µε την κατά νόμο δημοσίευσή της. Από την
έναρξη ισχύος του παρόντος όλες οι σχετικές προγενέστερες αποφάσεις του
∆ηµοτικού Συμβουλίου καταργούνται
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 144/2018.
………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Βάιος Νικολάου

(ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο
Φάρσαλα .05.2018
Ο

Πρόεδρος

Βάιος Νικολάου
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