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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                  ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                   

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ                                                        

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  
                      

ΑΠΟΠΑΜΑ       
 Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 22

εο
/3-11-2021 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο  

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

ΑΡΗΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΖ     329/2021 
 

ΘΔΜΑ 32
ν  

Ζ/Γ: Έγθξηζε Καλνληζκνύ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

Υξηζηνπγελληάηηθεο-Παζραιηλήο Αγνξάο, Φπραγσγηθώλ Παηγλίσλ γηα ηηο 

ενξηαζηηθέο πεξηόδνπο Υξηζηνπγέλλσλ-Απνθξηώλ-Πάζρα ζηε Γ.Κ. Μπηηιήλεο. 
 

ήκεξα, ηελ 3
ε
 Ννεκβξίνπ 2021, εκέξα Σεηάξηε, θαη ψξα έλαξμεο 6:00 κ.κ. 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηειεδηάζθεςε (ρξήζε ηεο ππεξεζίαο e-presence) ηαθηηθή ζπλεδξίαζε 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 33692/29-10-2021 

πξφζθιεζε (Οξζή Δπαλάιεςε) ηνπ Πξνέδξνπ, θ. Υαηδεγηάλλε Γεκνζζέλε, πνπ 

δεκνζηεχζεθε ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη θνηλνπνηήζεθε κε θάζε πξφζθνξν κέζν ζηνπο 

Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, ζχκθσλα κε:  α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 

φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 184 ηνπ Ν. 4635/2019, β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 

Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55η.Α΄/11-03-2020), γ) ηελ αξ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 66436/22-10-2021 (ΦΔΚ 

Β΄ 4919) ΚΤΑ θαη δ) ηελ αξηζκ. εγθπθι. ΤΠ.Δ. 643/Α.Π. 69472/24-9-2021 ΑΓΑ: 

ΦΔ3846ΜΣΛ6-0Ρ5. 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, δηαπίζησζε 

φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ηξηάληα δχν (32) κειψλ -ην 33
ν
 κέινο 

έρεη ηεζεί ζε αξγία κε ηελ αξηζκ. πξση. ΔΜΠ 34/23-9-2019 απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 236
Α 

ηνπ 

Ν.3852/2010, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 129 ηνπ Ν.4555/2018- ζπκκεηείραλ θαη ηα 

ηξηάληα δύν (32) κέιε, ήηνη: 

 

        ΤΜΜΔΣΈΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ           ΜΖ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο-Πξφεδξνο 

2. Βνπλαηζήο Θεφδσξνο-Αληηπξφεδξνο 

3. Εεξβνχ Μαξία-Γξακκαηέαο             

4. Αιεμαλδξή Γήκεηξα   

5. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή 

6. Αλδξηψηεο-Κσλζηάληηνο Παλαγ.** 

7. Αλδξηψηνπ Μπξζίλε 

8. Άλεκνο Ησάλλεο 

9. Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο 

10. Βαιάθνο Παλαγηψηεο**** 

11. Βάιεζεο Παλαγηψηεο  

12. Βαξβαγηάλλεο Γεκήηξηνο 
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13. Βαηφο Ησάλλεο 

14. Γηαλλάθα-Βαζηινχδε Δξηθχιε          

15. Γαγθιήο Δπζηξάηηνο 

16. Εαθεηξίνπ Παλαγηψηεο 

17. Καηζαβέιιεο Παλαγηψηεο               

18. Κφκβνο Δπζηξάηηνο**** 

19. Κνπλέιιεο Κσλζηαληίλνο                 

20. Μαιιηαξφο Γεκήηξηνο                      

21. Μακάθνο Μηραήι 

22. Μαλνχζνο Παξάζρνο 

23. Σδηκήο Δπζηξάηηνο 

24. Σζαθχξεο Παλαγηψηεο 

25. Σζηξηγψηε Νίθε**** 

26. Φιψξνο Γεψξγηνο     

27. Φξαγθφπνπινο Κσλζηαληίλνο* 

28. Φξαληδέζθνο  Μηραήι 

29. Υαξαιάκπνπο πκεψλ 

30. Υησηέιιε Δξηθχιε 

31. Υνριάθα Βαζηιηθή*** 

32. Φσκάο-Αηζίδεο Θεφδσξνο 

 

            

             

 

 

* Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρψξεζε απφ ηε 

πλεδξίαζε ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Φξαγθφπνπινο Κσλζηαληίλνο. 

** Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρψξεζε απφ ηε 

πλεδξίαζε ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Αλδξηψηεο-Κσλζηάληηνο Παλαγηψηεο, ιφγσ 

πξνβιεκάησλ ζηελ δηαδηθηπαθή ζχλδεζή ηνπ. 

*** Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρψξεζε απφ ηε 

πλεδξίαζε ε Γεκνηηθή χκβνπινο θα. Υνριάθα Βαζηιηθή. 

**** Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρψξεζαλ απφ ηε 

πλεδξίαζε νη Γεκνηηθνί χκβνπινη ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε» θ.θ. Σζηξηγψηε 

Νίθε, Βαιάθνο Παλαγηψηεο θαη Κφκβνο Δπζηξάηηνο. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθαλ φινη νη πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο,  

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018, εθ ησλ νπνίσλ ζπκκεηείραλ 

νη πξφεδξνη: 1) Μπηηιήλεο: Κνπδηλφγινπ Αιέμαλδξνο, 2) Λνπηξψλ: Μακψιεο Βαζίιεηνο θαη 

3) Πεξάκαηνο: Υξπζίδεο Κίκσλ.  

ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε θαη ζπκκεηείρε ν Γήκαξρνο Μπηηιήλεο, θ. Κχηειεο 

Δπζηξάηηνο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε θαη ζπκκεηείρε ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ. 

Κνπληνπξέιιεο Ζξαθιήο. 

ηελ ζπλεδξίαζε πξαθηηθά ηήξεζε ν δεκνηηθφο ππάιιεινο Κξηπηληήξεο Δπζηξάηηνο, 

ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 869/2019 απφθαζε Γεκάξρνπ Μπηηιήλεο.  

 

 Με νκφθσλε απφθαζε ηνπ ψκαηνο, ην 15
ν
 ζέκα Ζκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε θαη 

ζπδεηήζεθε ακέζσο κεηά ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηφο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 
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ηε ζπλέρεηα, ν πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 32
ν
  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην 

ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Κνπλέιιε Κσλζηαληίλν ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ ψκαηνο 

ηελ αξηζ. 93/2021 εηζεγεηηθή Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, κε ηίηιν «Έγθξηζε 

ζρεδίνπ θαλνληζηηθήο απφθαζεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο Υξηζηνπγελληάηηθεο-

Παζραιηλήο Αγνξάο, Φπραγσγηθψλ Παηγλίσλ γηα ηηο ενξηαζηηθέο πεξηφδνπο Υξηζηνπγέλλσλ-

Απνθξηψλ-Πάζρα ζηε Γ.Κ. Μπηηιήλεο». 

 

Ζ ππ. αξηζκ. ππ’ αξηζκ. 33676/27-10-2021 ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο 

Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο & 

Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο πξνο ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, αλαθέξεη ηα 

εμήο: 

«Θέκα: Δηζήγεζε γηα έγθξηζε ζρεδίνπ θαλνληζηηθήο απφθαζεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

Υξηζηνπγελληάηηθεο-Παζραιηλήο Αγνξάο, Φπραγσγηθψλ Παηγλίσλ γηα ηηο ενξηαζηηθέο 

πεξηφδνπο Υξηζηνπγέλλσλ-Απνθξηψλ-Πάζρα ζηε Γ.Κ. Μπηηιήλεο 

 

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 55/2021 απφθαζε ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μπηηιήλεο κε ηελ επθαηξία ηνπ ενξηαζκνχ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, 

Απνθξηψλ θαη ηνπ Πάζρα δηνξγαλψλεηαη αληίζηνηρα Υξηζηνπγελληάηηθε-Παζραιηλή αγνξά 

κε παξάιιειε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ςπραγσγηθψλ παηγλίσλ ζηελ Γεκνηηθή 

Κνηλφηεηα Μπηηιήλεο. 

            Ζ Υξηζηνπγελληάηηθε-Παζραιηλή Αγνξά ζα ιακβάλεη ρψξα ζηνλ Γεκνηηθφ Κήπν 

ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ Ρνπζέιεηνπ Γεκνηηθνχ Θεάηξνπ ή  ζηε πιαηεία απθνχο ή θαη 

παξάιιεια, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο, κε παξάιιειε ιεηηνπξγία ςπραγσγηθψλ παηγλίσλ-

Λνχλα Παξθ θαη ζα δηεμάγεηαη α)θαηά ηελ ενξηαζηηθή πεξίνδν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ην 

δηάζηεκα απφ 20/12 έσο θαη 7/1 έθαζηνπ έηνπο, δηάξθεηαο δεθαελληά (19) εκεξψλ θαη β) ηε 

Μεγάιε Δβδνκάδα θαη κέρξη ηελ Λακπξνηεηάξηε έθαζηνπ έηνπο, δηάξθεηαο δέθα (10) 

εκεξψλ. Καηά ηηο Απφθξηεο ζην Γεκνηηθφ θήπν ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ Ρνπζέιεηνπ 

Γεκνηηθνχ ζεάηξνπ ή  ζηε πιαηεία απθνχο ή θαη παξάιιεια, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο, ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ ςπραγσγηθά παίγληα-Λνχλα Παξθ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) 

εκεξψλ, κε θαηαιεθηηθή εκέξα ηελ Καζαξή Γεπηέξα. 

Λακβάλνληαο ππόςε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ζπγθεθξηκέλα,  

1. Σν άξζξν 19 ηνπ Β.Γ. 24-9/20-10-1958 «Πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελνλ 

λφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

2. Σν άξζξν 75 ελφηεηα Η, §γ πεξ.5 & ελφηεηα ΗΗ πεξ. 19 ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 

114/Α/8-6-2006) «Κχξσζε Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».  

3. Σν άξζξν 79 ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α/8-6-2006) «Κχξσζε Κψδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ».  

4. Σν άξζξν 285 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α/8-6-2006)  

5. Σν άξζξν 73 ηνπ  Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/4/7-6 2010) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

ζήκεξα  

6. Σν άξζξν 38 ηνπ 4497/2017 «Άζθεζε εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ… θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 171/Α/13-11-2017)  
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7. Σν άξζξν 39 ηνπ Ν.4497/2017 «Άζθεζε εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ… θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 171/Α/13-11-2017) ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 6 ηνπ Π.Γ 12/2005 

(ΦΔΚ 10/Α/18-01-2005) φπσο ζα ηξνπνπνηείηαη θαη ζα ηζρχεη 

8. Σελ Τγεηνλνκηθή δηάηαμε Τ1γ/Γ.Π./νηθ. 47829/21-6-2017 (ΦΔΚ 2161/23-6-2017), 

θαζψο θαη ησλ δηεπθξηληζηηθψλ εγθπθιίσλ απηήο  

9. Σελ αξηζ. 55/2021 απφθαζε Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μπηηιήλεο γηα ηνπο 

πξνηεηλφκελνπο ρψξνπο, ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηηο δξάζεηο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα 

θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ ενξηαζηηθψλ αγνξψλ. 

 

Δηζεγνύκαζηε ζηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο 

 

ηελ έγθξηζε ηνπ θάησζη ζρεδίνπ θαλνληζηηθήο απφθαζεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

Υξηζηνπγελληάηηθεο-Παζραιηλήο Αγνξάο, Φπραγσγηθψλ Παηγλίσλ γηα ηηο ενξηαζηηθέο 

πεξηφδνπο Υξηζηνπγέλλσλ-Απνθξηψλ-Πάζρα ζηε Γ.Κ. Μπηηιήλεο…» (ζ.ζ.: αθνινπζεί ην 

ζρέδην Καλνληζκνχ). 

 

 Μεηά ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηα 

απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά, αθνινχζεζε ςεθνθνξία, θαηά ηελ νπνία θαηακεηξήζεθαλ: 

 Παξφληεο: Δίθνζη έμη (26) Γεκνηηθνί χκβνπινη θαη ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο 

Μπηηιήλεο 

 «Τπέξ»: Δίθνζη έμη (26) Γεκνηηθνί χκβνπινη θαη ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο 

Μπηηιήλεο 

 

ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

Αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65 ηνπ λφκνπ 3852/2010 «πξφγξακκα ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» 

πεξί αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξν 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 184 ηνπ Ν. 4635/2019, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ 

(ΦΔΚ 55η.Α΄/11-03-2020). 

3. Σελ ππ’ αξηζκ. 33676/27-10-2021 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Αδεηνδνηήζεσλ θαη 

Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο & Πξνγξακκαηηζκνχ 

ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, πνπ επηζπλάπηεηαη. 

4. Σα επηζπλαπηφκελα ζρέδηα ηεο Πιαηείαο απθνχο θαη ηνπ Γεκνηηθνχ Κήπνπ γηα ηελ 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Υξηζηνπγελληάηηθεο-Παζραιηλήο Αγνξάο θαη ησλ  

Φπραγσγηθψλ Παηγλίσλ θαηά ηηο ενξηαζηηθέο πεξηφδνπο Υξηζηνπγέλλσλ-Απνθξηψλ-

Πάζρα ζηε Γ.Κ. Μπηηιήλεο 

5. Σελ αξηζ. 93/2021 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, πνπ είλαη ζπλεκκέλε 

θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απφθαζεο.  

6. Σε δηεμαρζείζα ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο 

7. Σε γελφκελε ςεθνθνξία 
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

Α. ΔΓΚΡΗΝΔΗ ηνλ Καλνληζκό νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Υξηζηνπγελληάηηθεο-

Παζραιηλήο Αγνξάο & Φπραγσγηθώλ Παηγλίσλ γηα ηηο ενξηαζηηθέο πεξηόδνπο 

Υξηζηνπγέλλσλ-Απνθξηώλ-Πάζρα ζηε Γ.Κ. Μπηηιήλεο, ήηνη: 

 

«Άξζξν 1 

θνπόο ηνπ Καλνληζκνύ 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ είλαη: 

 Ζ γλσζηνπνίεζε ησλ ρψξσλ ζηνπο νπνίνπο ν Γήκνο Μπηηιήλεο πξνηίζεηαη λα 

ιεηηνπξγήζεη Υξηζηνπγελληάηηθε Αγνξά κε ιεηηνπξγία ςπραγσγηθψλ παηγλίσλ-Λνχλα 

Παξθ, Παζραιηλή Αγνξά, θαζψο θαη ιεηηνπξγία ςπραγσγηθψλ παηγλίσλ-Λνχλα Παξθ 

θαηά ηηο Απφθξηεο ζηελ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Μπηηιήλεο, 

 Ζ ξχζκηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 

ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

 Ο θαζνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πσιεηψλ, ησλ πσινχκελσλ εηδψλ θαη ησλ 

ςπραγσγηθψλ παηγλίσλ θαη γεληθφηεξα ε ζέζπηζε θαλφλσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ σο 

άλσ  

 Ζ ζέζπηζε θαλφλσλ πνπ ζα ξπζκίδνπλ ηελ αηζζεηηθή, πγηεηλή θαη ηελ ηάμε ζηνπο 

ρψξνπο ησλ ενξηαζηηθψλ δξάζεσλ 

 

Άξζξν 2 

Ννκηθό Πιαίζην 

 Γηα ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ιήθζεθαλ ππφςε:  

1. Σν άξζξν 19 ηνπ Β.Γ. 24-9/20-10-1958 «Πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ 

θείκελνλ λφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

2. Σν άξζξν 75 ελφηεηα Η, §γ πεξ.5 & ελφηεηα ΗΗ πεξ. 19 ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 

114/Α/8-6-2006) «Κχξσζε Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».  

3. Σν άξζξν 79 ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α/8-6-2006) «Κχξσζε Κψδηθα Γήκσλ 

θαη Κνηλνηήησλ».  

4. Σν άξζξν 285 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α/8-6-2006)  

5. Σν άξζξν 73 ηνπ  Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/4/7-6 2010) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη ζήκεξα  

6. Σν άξζξν 38 ηνπ 4497/2017 «Άζθεζε εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ… θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 171/Α/13-11-2017)  

7. Σν άξζξν 39 ηνπ Ν.4497/2017 «Άζθεζε εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ… θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 171/Α/13-11-2017) ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 6 ηνπ Π.Γ 

12/2005 (ΦΔΚ 10/Α/18-01-2005) φπσο ζα ηξνπνπνηείηαη θαη ζα ηζρχεη 

8. Ζ Τγεηνλνκηθή δηάηαμε Τ1γ/Γ.Π./νηθ. 47829/21-6-2017 (ΦΔΚ 2161/23-6-2017), 

θαζψο θαη ησλ δηεπθξηληζηηθψλ εγθπθιίσλ απηήο  

9. Ζ αξηζ. 55/2021 απφθαζε Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μπηηιήλεο γηα ηνπο 

πξνηεηλφκελνπο ρψξνπο, ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηηο δξάζεηο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα 

θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ ενξηαζηηθψλ αγνξψλ. 
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Άξζξν 3 

Καζνξηζκόο Υώξσλ, Γηάξθεηαο θαη Δηδώλ 

Ο Γήκνο Μπηηιήλεο πξνηίζεηαη λα ιεηηνπξγήζεη κε ηελ επθαηξία ηνπ ενξηαζκνχ 

ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ηνπ Πάζρα θαη ηεο Απνθξηάο αληίζηνηρα, Υξηζηνπγελληάηηθε Αγνξά 

κε ιεηηνπξγία ςπραγσγηθψλ παηγλίσλ-Λνχλα Παξθ, Παζραιηλή Αγνξά, θαζψο θαη 

ιεηηνπξγία ςπραγσγηθψλ παηγλίσλ-Λνχλα Παξθ θαηά ηηο Απφθξηεο ζηε Γεκνηηθή 

Κνηλφηεηα Μπηηιήλεο. 

 Α. Ζ Υξηζηνπγελληάηηθε αγνξά κε παξάιιειε ιεηηνπξγία ςπραγσγηθψλ παηγλίσλ-

Λνχλα Παξθ, δηάξθεηαο δεθαελληά (19) εκεξψλ, ζα δηεμάγεηαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ 20 Γεθεκβξίνπ έσο 07 Ηαλνπαξίνπ εθάζηνπ έηνπο ζε δχν ζεκεία ηεο πφιεο ηεο 

Μπηηιήλεο, ήηνη ζην Γεκνηηθφ θήπν ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ Ρνπζέιεηνπ Γεκνηηθνχ 

ζεάηξνπ  ή  ζηε πιαηεία απθνχο ή θαη παξάιιεια, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο. 

Β. Ζ Παζραιηλή αγνξά, δηάξθεηαο δέθα (10) εκεξψλ, ζα δηεμάγεηαη ηε Μεγάιε 

Δβδνκάδα θαη κέρξη ηελ Λακπξνηεηάξηε εθάζηνπ έηνπο ζε δχν ζεκεία ηεο πφιεο ηεο 

Μπηηιήλεο, ήηνη ζην Γεκνηηθφ θήπν ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ Ρνπζέιεηνπ Γεκνηηθνχ 

ζεάηξνπ  ή  ζηε πιαηεία απθνχο ή θαη παξάιιεια, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο. 

Γ. Λεηηνπξγία ςπραγσγηθψλ παηγλίσλ-Λνχλα Παξθ, δηάξθεηαο δέθα (10) εκεξψλ, 

θαηά ηηο Απφθξηεο κε θαηαιεθηηθή εκέξα ηελ Καζαξή Γεπηέξα ήηνη ζην Γεκνηηθφ θήπν 

ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ Ρνπζέιεηνπ Γεκνηηθνχ ζεάηξνπ  ή  ζηε πιαηεία απθνχο ή θαη 

παξάιιεια, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο. 

 

ηα ζπλεκκέλα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ Μπηηιήλεο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ 

απνηππψλνληαη νη ζέζεηο ησλ νηθίζθσλ θαη ησλ ςπραγσγηθψλ παηγλίσλ-Λνχλα Παξθ 

φπσο πξνβιέπνληαη ζηελ σο άλσ απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Γ.Κ. Μπηηιήλεο σο εμήο: 

πγθεθξηκέλα, ε Υξηζηνπγελληάηηθε θαη ε Παζραιηλή αγνξά ζα πεξηιακβάλεη: 

1. Έσο ηέζζεξηο (4) νηθίζθνπο κέγηζηεο δηάζηαζεο εθάζηνπ 2,5η.κ. Υ 2,5η.κ., ήηνη 

6,25η.κ. ζην Γεκνηηθφ θήπν ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ Ρνπζέιεηνπ Γεκνηηθνχ ζεάηξνπ. 

2. ηνπο παξαπάλσ ρψξνπο δχλαηαη εθφζνλ εθθξαζηεί πξφζεζε απφ δηάθνξνπο 

εζεινληηθνχο  πιιφγνπο λα παξαρσξνχληαη δσξεάλ επηπιένλ ηξία (3) πεξίπηεξα 

κέγηζηεο δηάζηαζεο  3η.κ. Υ 3η.κ., ήηνη 9,00η.κ.  γηα ηελ πψιεζε ησλ ρεηξνπνίεησλ 

εηδψλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ ηα κέιε ηνπο. 

-Οη νηθίζθνη ζα ηνπνζεηνχληαη κε επηκέιεηα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ ίδηνπ ηνπ Γήκνπ θαη 

ζα απνκαθξχλνληαη  κεηά ηε ιήμε ησλ εθδειψζεσλ κε κέξηκλα ηνπ ίδηνπ. 

-Οη εγθαηαζηάζεηο πψιεζεο εκπνξεπκάησλ ζα ηνπνζεηνχληαη κε επηκέιεηα, δαπάλε θαη 

επζχλε ησλ ίδησλ ησλ ζπκκεηαζρφλησλ πσιεηψλ θαη ζα απνκαθξχλνληαη πάιη απφ ηνπο 

ίδηνπο ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Γήκνπ. Ο Γήκνο δελ επηβαξχλεηαη κε θαλέλα απνιχησο 

θφζηνο γηα ηελ θαηαζθεπή-ηνπνζέηεζε-απφζπξζε εκπνξεπκάησλ. 

  -Οπνηαδήπνηε  επηπιένλ  εξγαζία  θξηζεί  αλαγθαία  γηα  ηελ  θαιχηεξε  ιεηηνπξγία  ηεο 

αγνξάο  ζα  γίλεηαη  θαηφπηλ  ζπλελλφεζεο  θαη  ζπλεξγαζίαο  µε  ην  ∆ήµν.  ε  

πεξίπησζε  πνπ  νη άλσ αλαθεξφκελεο αγνξέο   δελ  πξαγµαηνπνηεζνχλ  γηα   

νπνηνδήπνηε  ιφγν   νη   ζπµµεηέρνληεο   δελ  δηθαηνχληαη λα αλαδεηήζνπλ ηα έμνδα ζηα 

νπνία ηπρφλ ππνβιήζεθαλ. Γηα ηα έμνδα απηά  ν ∆ήµνο  δε  θέξεη  θαµία  επζχλε.   

-ε  πεξίπησζε,  επίζεο,  πνπ    πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη    ν   αηηήζαο     ζπκκεηνρή,      

ππαλαρσξήζεη       ή   δελ ζπκκεηάζρεη,  ην  ηπρφλ  θαηαβιεζέλ  ηέινο  ρξήζεο  εθπίπηεη  

ππέξ  ηνπ  ∆ήµνπ  σο  εχινγε  θαη  δίθαηε  πνηληθή ξήηξα.   
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-Ο Γήκνο Μπηηιήλεο  δελ  θέξεη  επζχλε  απνδεκίσζεο  ή  αζηηθή  επζχλε  πξνο  ηνπο  

ζπµµεηέρνληεο  εμαηηίαο  βιάβεο  ή  απψιεηαο  πνπ  ζα  πξνθιεζεί  ζε  πξφζσπα,  

εκπνξεχκαηα,  ή εθζέµαηα  θαηά  ηε  δηάξθεηα  παξαµνλήο  ηνπο  ζην  ρψξνπο  ηεο   

αγνξάο  απφ νπνηαδήπνηε  θπζηθή  ή  ηερληθή  αηηία,  θινπέο,  απψιεηεο,  θαηαζηξνθέο  

απφ  ππξθαγηέο  ή  θπζηθά  θαηλφµελα.   

 

Παξάιιεια, ν Γήκνο πξνηίζεηαη λα ιεηηνπξγήζεη πξνζσξηλά ςπραγσγηθά παίγληα -

Λνύλα Παξθ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Υξηζηνπγελληάηηθεο αγνξάο θαη θαηά ηηο 

Απφθξηεο κε ηα ςπραγσγηθά παίγληα πνπ νξίδνληαη σο εμήο: 

1. ην Γεκνηηθό θήπν ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ Ρνπζέιεηνπ Γεκνηηθνύ ζεάηξνπ  ζε 

ρψξν νξηδφκελν φπσο απνηππψλεηαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα κε 

ρσξνζέηεζε  (3) ςπραγσγηθψλ παηγλίσλ, ήηνη Σξελάθη, Καξνπζέι, ηξακπνιίλν θαη 

επηπιένλ δηάθνξα θεξκαηνθφξα παηρλίδηα. 

2. ηελ Πιαηεία απθνύο ζε ρψξν 285η.κ. νξηδφκελν φπσο απνηππψλεηαη ζην 

ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα κε ρσξνζέηεζε ςπραγσγηθψλ παηγλίσλ, ήηνη ή Α) 

Καξνπζέι, Φάξεκα θαη θνπεπηήξην ή Κξίθνη-Μπαιάθηα, ή Β) Καξνπζέι, Σξελάθη 

7κ.Υ9κ.θαη Κξίθνη-κπαιάθηα, ή Γ)Καξνπζέι θαη Σξελάθη. 

 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ ζα γίλεηαη ηεξνπκέλσλ ησλ εμήο πξνυπνζέζεσλ: 

1.ε θάζε πεξίπησζε ζα εμαζθαιίδεηαη ειεχζεξε δψλε φδεπζεο πεδψλ απφζηαζεο 

ελάκηζη (1,5) κέηξνπ. 

2.Σα παίγληα δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην χςνο ησλ ηεζζάξσλ (4) κέηξσλ. 

3.ηελ Πιαηεία απθνχο ζα ηεξείηαη απφζηαζε αζθαιείαο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κέηξσλ 

κεηαμχ ησλ παίγλησλ θαη ηνπιάρηζηνλ ελάκηζη (1,5) κέηξνπ απφ ηελ πεξίθξαμε πνπ ζα 

ηνπνζεηεζεί. 

 Ζ δε ζχλδεζε ηεο παξνρήο κε ην δεκνηηθφ ειεθηξηθφ δίθηπν, απφ ηνλ θεληξηθφ πίλαθα 

ηνπ Γήκνπ κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ζα γίλεη κε επζχλε θαη δαπάλε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

πξνζθνκίδνληαο ζηνλ Γήκν βεβαίσζε ηδηψηε ειεθηξνιφγνπ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο 

ζχλδεζεο. 

 

Άξζξν 4 

Πσινύκελα είδε 

Σα πσινχκελα είδε  ζηε Υξηζηνπγελληάηηθε θαη Παζραιηλή αγνξά νξίδνληαη σο εμήο: 

Υξηζηνπγελληάηηθα & Παζραιηλά παξαδνζηαθά γιπθά (καιιί ηεο γξηάο, ινπθνπκάδεο, 

κεινκαθάξνλα, δίπιεο, ηζνπξέθηα, ζνθνιαηέληα απγά, γεκάηα, ακπγδαισηά  θιπ), ζλαθ – 

εδέζκαηα, Υξηζηνπγελληάηηθα & Παζραιηλά είδε,  ρεηξνηερλίεο, θνζκήκαηα, ςηιηθά είδε, 

ξνθήκαηα, μεξνί θαξπνί, ηνπηθά πξντφληα (θάζηαλα), είδε ιατθήο ηέρλεο θαη άιια 

παξαδνζηαθά πξντφληα θαη φ,ηη άιιν παξεκθεξέο κε ηε Υξηζηνπγελληάηηθε & Παζραιηλή 

αγνξά.   

∆ηεπθξηλίδεηαη  φηη  δελ  επηηξέπεηαη  ε  πψιεζε  εηδψλ  πνπ  πξνθαινχλ  ηελ  δεµφζηα  

αηδψ  ή  µπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ  αηπρήµαηα  ζε  µηθξνχο ή  µεγάινπο θαζψο θαη  

νγθψδε  εµπνξεχµαηα πνπ ελδερνµέλσο  δπζθνιεχνπλ  ηηο  µεηαθηλήζεηο  µέζα  ζην  

ρψξν  ηεο  Αγνξάο  θαη  γεληθά πξνθαινχλ δπζρέξεηα ζηνπο ινηπνχο εµπφξνπο 
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Άξζξν 5 

Παξάιιειεο εθδειώζεηο 

ην ρψξν πνπ δηελεξγνχληαη νη ενξηαζηηθέο αγνξέο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο δχλαηαη λα πξνγξακκαηίδνληαη θαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο 

εθδειψζεηο (ζπλαπιίεο, ρνξεπηηθέο παξαζηάζεηο θαη ελ γέλεη δξψκελα απφ ην ρψξν ησλ 

παξαζηαηηθψλ ηερλψλ) πνπ ζπλάδνπλ κε ην ενξηαζηηθφ θιίκα ησλ εκεξψλ απφ ην 

αξκφδην Σκήκα Πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ.  

 

Άξζξν 6 

Γηθαηνύρνη-Υνξήγεζε Άδεηαο πκκεηνρήο- Τπνβνιή αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ 

∆ηθαίσµα  ζπµµεηνρήο  ζηηο ενξηαζηηθέο αγνξέο  έρνπλ  πσιεηέο  (θπζηθά  ή  λνµηθά  

πξφζσπα)    ηα  νπνία  δηαζέηνπλ  φια  ηα  λφµηµα  θνξνινγηθά  παξαζηαηηθά  θαη  δελ  

είλαη  αδεηνχρνη  ιατθψλ αγνξψλ, πιαλφδηνπ ή ζηάζηµνπ εµπνξίνπ, εθφζνλ δηαζέηνπλ 

βεβαίσζε δξαζηεξηνπνίεζεο  ππαίζξηνπ  εµπνξίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο  ε  νπνία  εθδίδεηαη  

απφ  ην  δήµν  µφληµεο  θαηνηθίαο ησλ  ελδηαθεξφµελσλ πσιεηψλ θαη ζχµθσλα µε ηα 

εμήο πνζνζηά:   

       α) πσιεηέο  πνπ  δηαζέηνπλ  φια  ηα λφµηµα  θνξνινγηθά  παξαζηαηηθά  θαη  ΚΑ∆  

ζρεηηθφ  µε  ηε  δξαζηεξηνπνίεζε ζην ππαίζξην εµπφξην, ζε πνζνζηφ 70%.   

       Κάηνρνη αδεηψλ γηα ζπγθεθξηµέλεο θπξηαθάηηθεο  αγνξέο πνπ εθδφζεθαλ µε  βάζε 

πξνγελέζηεξν ζεζµηθφ πιαίζην, µπνξνχλ λα δεηνχλ ηε ζπµµεηνρή ηνπο ζηηο ππαίζξηεο 

αγνξέο  ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.4497/17 θαη ππνινγίδνληαη ζην πνζνζηφ ηεο πεξίπησζεο α'.   

       β) πσιεηέο  βηνµεραληθψλ  εηδψλ  αδεηνχρνη  ιατθψλ  αγνξψλ  θαη  θάηνρνη  

παξαγσγηθήο  άδεηαο  ιατθψλ   αγνξψλ   µε   αληηθείµελν   εθµεηάιιεπζεο   άλζε,   θπηά   

θαη   µεηαπνηεµέλα   πξντφληα, ζε  πνζνζηφ 20%   

       γ) αδεηνχρνη  πιαλφδηνπ  ή  ζηάζηµνπ  εµπνξίνπ  µε  αληηθείµελν  πψιεζεο  απφ  ηα  

επηηξεπφµελα  ζηηο αγνξέο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.4497/17 ζε πνζνζηφ 10%.    

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

αξηζµφο ησλ  ζέζεσλ ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ πξνζηίζεηαη ζηνλ αξηζµφ ηεο (α) 

θαηεγνξίαο.     

ε  πεξίπησζε  πνπ  δελ  ππάξρεη  ελδηαθέξνλ  απφ  ηελ  θαηεγνξία  (α)  ν  αξηζµφο  

ησλζέζεσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο πξνζηίζεηαη ζηνλ αξηζµφ ηεο (β) θαη (γ) θαηεγνξίαο  µε 

αλαινγία 2:1  αληίζηνηρα.   

       Σέινο αλ δελ ππάξρεη ελδηαθέξνλ θαη απφ ηελ θαηεγνξία (β) νη ζέζεηο ηεο  

πξνζηίζεληαη ζηνλ  αξηζµφ ηεο (γ) θαηεγνξίαο.   

       ε πεξίπησζε  πνπ ν αξηζµφο  ησλ  αηηήζεσλ ππεξβαίλεη  ηνλ  αξηζµφ  ησλ  

δηαζέζηµσλ  ζέζεσλ  αλά  θαηεγνξία,  δηελεξγείηαη  θιήξσζε.  Κιήξσζε  

πξαγµαηνπνηείηαη  θαη  γηα  ηελ  θαηαλνµή  ησλ ζέζεσλ. 

       Ζ ηζρχο ησλ εγθξίζεσλ απηψλ είλαη ίζε  µε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ ενξηαζηηθψλ 

αγνξψλ πνπ  αθνξά ε πξφζθιεζε.  

       1.  Γηα    ηε   ζπµµεηνρή      ζηελ    ενξηαζηηθή αγνξά        απαηηείηαη     έγθξηζε    

ζπµµεηνρήο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα  απφ  πξφζθιεζε  ηνπ  νηθείνπ  δήµνπ,  ζχµθσλα  µε  

ηνλ  θαλνληζµφ  ιεηηνπξγίαο  ηεο εθάζηνηε Αγνξάο   

       2. Ζ έγθξηζε  ρνξεγείηαη ζε δηθαηνχρνπο πνπ έρνπλ ππνβάιιεη εµπξφζεζµα αίηεζε- 

ππεχζπλε δήισζε ζην πξσηφθνιιν ηνπ ∆ήµνπ.   

      3. Ζ ζρεηηθή αίηεζε ζπµµεηνρήο – ππεχζπλε δήισζε, (έληππν) ζα ρνξεγείηαη απφ ην 

αξµφδην  γξαθείν  ηνπ   ∆ήµνπ  θαη   ζα  πεξηιαµβάλεη   ζηνηρεία   φπσο:  
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Ολνµαηεπψλπµν  ή   Δπσλπµία  ηνπ αηηνχληνο, Όλνµα Παηξφο, Αξ. Αζηπλνµ. 

Σαπηφηεηαο ή ζεσξεµέλν δηαβαηήξην γηα αιινδαπνχο, µε  ηελ  αληίζηνηρε  άδεηα  

παξαµνλήο  ζε  ηζρχ,  δηεχζπλζε  θαηνηθίαο,  ΑΦΜ  θαη  ε  αξµφδηα  ∆.Ο.Τ.  ε  

δηεχζπλζε  ηεο  αζθνχµελεο  δξαζηεξηφηεηαο,  ηα  πξνο  πψιεζε  είδε,  ν  αξηζµφο  

ηειεθψλνπ  θαη  ε  ειεθηξνληθή δηεχζπλζε εάλ ππάξρεη, θαζψο θαη ε απνδνρή ησλ φξσλ 

ηνπ παξφληνο θαλνληζµνχ θαη  ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηα αθφινπζα 

δηθαηνινγεηηθά:    

       α) ηελ άδεηα ππαίζξηνπ εµπνξίνπ πνπ θαηέρεη ή ηε βεβαίσζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ  38 ηνπ Ν.4497/17, θαηά πεξίπησζε θαη   

      β) πηζηνπνηεηηθφ πγείαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίµσλ.   

Γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο απαηηείηαη εθηφο ησλ άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ ν λφκνο νξίδεη θαη βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο πεξί κε νθεηιήο ζην Γήκν 

Μπηηιήλεο θαη ΤΓ φηη έρεη ιάβεη γλψζε ηνπ Καλνληζκνχ θαη ησλ άιισλ ζρεηηθψλ 

απνθάζεσλ πνπ ζα εθδίδνληαη γηα ηελ εθάζηνηε  Αγνξά.  

 

Άξζξν 7 

Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα Φπραγσγηθά παίγληα-Λνύλα-Παξθ 

ρεηηθά κε ηελ άδεηα πξνζσξηλήο εγθαηάζηαζεο ςπραγσγηθψλ παίγλησλ- Λνχλα Παξθ 

πξνζθνκίδνληαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζηελ 

θείκελε λνκνζεζία. (Γηα ηελ άζθεζε ππαίζξηνπ εκπνξίνπ κε ςπραγσγηθφ αληηθείκελν 

απαηηείηαη ε θαηνρή ζρεηηθήο άδεηαο, πνπ εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Π.Γ/ηνο 12/2005 πξνζθνκίδνληαο νη ελδηαθεξφκελνη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 2. Ζ 

άδεηα πξέπεη λα πιεξνί ηα νξηδφκελα ηνπ άξζξνπ 3 θαη ε αλαπιήξσζε ηνπ θαηφρνπ ηεο 

άδεηαο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ ίδηνπ Π.Γ/ηνο. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία θάζε θχζεσο ςuραγσγηθψv παηρληδηψλ ηζρχνπλ θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 

απηνχ (Τπ. Αλάπηπμεο, Αληαγ., Τπνδ., Μεηαθ. & Γηθηχσλ Κ1- 1372/08.07.2013)). 

Ζ παξαιαβή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο γηα ην Λνχλα Παξθ θαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία ζα γίλεη 

απφ ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ & Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ. Αλ  

νη  αηηεζέληεο  είλαη πεξηζζφηεξνη   ηνπ   ελφο   ζα   δηελεξγείηαη   θιήξσζε   ελψπηνλ   

ηνπ   ∆εµνηηθνχ   πµβνπιίνπ.   Οη ζπµµεηέρνληεο  µε ςπραγσγηθά παηρλίδηα  ζα πξέπεη  

απαξαηηήησο λα  πξνζθνµίδνπλ θαη αζθαιηζηήξην ζπµβφιαην αζηηθήο επζχλεο.   

Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη πξηλ ηελ παξαιαβή ηεο 

άδεηαο λα πξνζθνκίδνπλ απφδεημε πιεξσκήο ηνπ ηέινπο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

 

Άξζξν 8 

Καζαξηόηεηα ρώξνπ 

       Σελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη ηηο δηαδηθαζίεο  ρνξηνθνπηηθψλ  ελεξγεηψλ ηεο  

Αγνξάο ζα αλαιάβνπλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ∆ήµνπ. Μεηά ηεο ιήμε ηεο, ζπλεξγεία 

θαζαξηφηεηαο ζα θξνληίζνπλ γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ.  

     Σε θχιαμε ηνπ ρψξνπ δχλαηαη λα αλαιάβεη ε ππεξεζία ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ή 

εηαηξία θχιαμεο ρψξσλ (security) θαηφπηλ αλάζεζεο απφ ην Γήκν. 

 

Άξζξν 9 

Καζνξηζκόο Σέινπο 

1. Σν χςνο ησλ ηειψλ αλά ζέζε ζα θαζνξίδεηαη ή ζα παξακέλεη ην ίδην κε απφθαζε ηεο 

νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο Αγνξάο. 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CF%89-86/
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2. Ζ θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ ηειψλ ππέξ ηνπ Γήκνπ ζα γίλεηαη ζην δεκνηηθφ 

ηακείν, πξηλ ηελ παξάδνζε ηεο έγθξηζεο ζπκκεηνρήο, αλαγξαθνκέλνπ επ' απηήο ηνπ 

αξηζκνχ ηνπ γξακκαηίνπ είζπξαμεο. 

3. Ζ είζπξαμε ησλ ηειψλ ζα γίλεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο  

 

Άξζξν 10 

Γεληθέο Τπνρξεώζεηο πσιεηώλ 

Οη πσιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ενξηαζηηθέο αγνξέο ππνρξενχληαη:   

       α) Να  θξνληίδνπλ γηα ηελ  εµθάληζε, ηελ πνιηηηζκέλε  αηκφζθαηξα θαη λα  

δηαηεξνχλ θαζαξφ ηνλ  ρψξν  εληφο  θαη  πέξημ  ησλ  εγθαηαζηάζεσλ  ηεο  

Υξηζηνπγελληάηηθεο  Αγνξάο  θαζ’  φιε  ηελ δηάξθεηα  ηεο,  πξνβαίλνληαο  ζηε  ζπιινγή  

ησλ  απνξξηµµάησλ  ζε  ζαθνχιεο  απνξξηµµάησλ  θαη  ράξηηλα θηβψηηα πξνθεηµέλνπ λα 

γίλεηαη ε  απνθνµηδή ηνπο  απφ ηελ  αξµφδηα  ππεξεζία ηνπ  ∆ήµνπ  µαο. Δπίζεο  νη 

πσιεηέο  νθείινπλ λα  απέρνπλ  απφ θάζε  ελέξγεηα πνπ  ζα  µπνξνχζε λα πξνθαιέζεη  

νπνηαζδήπνηε µνξθήο θαη έθηαζεο ππνβάζµηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αηζζεηηθήο.  

       β)  Ο  θάζε  πσιεηήο  ππνρξενχηαη  λα  θάλεη  ρξήζε  απνθιεηζηηθά  ηνπ  ρψξνπ  πνπ  

βξίζθεηαη εληφο ησλ  νξίσλ ηεο  ζέζεο ηνπ θαη  απαγνξεχεηαη λα  επεθηείλεηαη  εθηφο 

ηνχησλ  ζε  άιινπο ρψξνπο  (δηαδξφµνπο,  ηπρφλ  θελέο  ζέζεηο  θ.η.ι.).  Απηνλφεην  είλαη  

φηη  απαγνξεχεηαη  ζηνπο  εµπφξνπο  πνπ έρνπλ  ηε  ρξήζε  πάγθσλ,  αιιά  θαη  ζε  θάζε  

ηξίην  λα   δεµηνπξγεί  θάζε   είδνπο  δπζθνιίεο  ή  πξνζθφµµαηα  ζε  πεδνχο  αιιά  θαη  

ζηα  νρήµαηα  ηεο  ππξνζβεζηηθήο, ηεο  αζηπλνµίαο, ηνπ  ΔΚΑΒ,  θαη  ηνπ  ∆ήµνπ  ηα  

νπνία  ζα  πξέπεη  λα  έρνπλ  ηε  δπλαηφηεηα,  αλά  πάζα  ζηηγµή,  λα  θηλνχληαη αθψιπηα 

ζηνπο δηαδξφµνπο.   

       γ)  Οη  ζπµµεηέρνληεο  ζηελ  αγνξά  νθείινπλ  λα  εθαξµφδνπλ  θαη  λα  

ζπµµνξθψλνληαη  πξνο  φινπο  ηνπο  θαλνληζµνχο  ππξαζθάιεηαο  θαη λα  δηαηεξνχλ  

ζηνλ  ρψξν  ηνπο  ηνλ  πξνβιεπφµελν  απφ  ηηο  δηαηάμεηο  θνξεηφ  εμνπιηζµφ  

ππξαζθάιεηαο  ζε  άξηζηε  θαηάζηαζε.  Δπηβάιιεηαη  ε  πξνµήζεηα  ελφο  ππξνζβεζηήξα  

έμη (6)  θηιψλ  ζθφλεο  ζε  θάζε  ζέζε  ή  πεξίπηεξν, ν  νπνίνο  ζα  ηνπνζεηείηαη  ζε  

εµθαλέο ζεµείν θαη ζα ζπλνδεχεηαη  µε  βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο απφ ηνλ πξνµεζεπηή 

ηνπ. Δληφο ησλ    νηθίζθσλ     δελ   πξέπεη   λα   ππάξρνπλ      θαπηέο    επηθάλεηεο,   

επηθίλδπλνη      ρψξνη    θαη   ρψξνη απνζήθεπζεο πγξψλ ή αέξησλ θαπζίµσλ.   

       δ)  Απαγνξεχεηαη   απζηεξά  ε   εθµίζζσζε  ή  ππεθµίζζσζε   νπνπδήπνηε  ρψξνπ   

απφ  ηνπο  δηθαηνχρνπο,  ζε  ηξίην  ή  ε  ρξεζηµνπνίεζε  ηνπ  γηα  θάζε  άιιν  ζθνπφ,  

εθηφο  απηνχ  γηα  ηνλ  νπνίν  δηαηίζεηαη ν ρψξνο.    

       ε)  Απαγνξεχεηαη  ε  δηάζεζε  πξντφλησλ  πέξαλ   απηψλ  πνπ  πεξηγξάθνληαη  ζηελ   

έγθξηζε  ζπµµεηνρήο. Κάζε  είδνπο  εµπνξεχµαηα  πνπ  δηαθηλνχληαη  ζην  ππαίζξην  

εµπφξην  µε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν,  ρσξίο  απηφο  πνπ  ηα  δηαζέηεη  λα  θαηέρεη  ηελ  

απαηηνχµελε  άδεηα  πσιεηή,  ή  ζπληζηνχλ παξάλνµε  απνµίµεζε πξντφλησλ ηα νπνία 

θπθινθνξνχλ λφµηµα ζηελ αγνξά, ή θπθινθνξνχλ θαηά παξάβαζε ησλ θνξνινγηθψλ 

δηαηάμεσλ θαηάζρνληαη θαη θαηαζηξέθνληαη.  

       ζη)  Κάζε  επηρεηξεµαηίαο  πνπ  ζα  ζπµµεηέρεη  ζηελ ενξηαζηηθή  αγνξά  νθείιεη  λα  

ηεξεί φιεο ηηο πξνβιεπφµελεο  απφ ηνλ λφµν δηαδηθαζίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζήο ηνπ εληφο ηνπ ρψξνπ,   λα     εθδίδεη   φια    ηα   λφµηµα    θνξνινγηθά      

παξαζηαηηθά      γηα   ηελ   πξαγµαηνπνηνχµελε  δξαζηεξηφηεηα,  φπσο  απνδείμεηο  

ιηαληθήο,  είηε  απφ  ζεσξεµέλα   µπινθ  απνδείμεσλ,  είηε   απφ ζεσξεµέλε  ηαµεηαθή-
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θνξνινγηθή  µεραλή  θαη  λα  απνδίδεη  φινπο  ηνπο  πξνβιεπφµελνπο  απφ  ηνλ λφµν  

θφξνπο. Δπίζεο, νθείιεη λα  ηεξεί  φινπο  ηνπο  θαλφλεο  θαη  ηηο  πγεηνλνµηθέο  δηαηάμεηο  

γηα  ηε θχιαμε θαη δηάζεζε ησλ πσινχµελσλ πξντφλησλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηα ηξφθηµα 

θαη ηα ελ  γέλεη εππαζή πξντφληα.  

       δ)  Οη  ζπµµεηέρνληεο  εγγπψληαη  θαη  θέξνπλ  ηελ  πιήξε  επζχλε  γηα  ηελ  

αζθάιεηα  πξνζψπσλ θαη πξαγµάησλ εληφο ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζήο ηνπο. Δπίζεο, 

νθείινπλ λα εθαξµφδνπλ ηηο θείµελεο  δηαηάμεηο φζνλ αθνξά ηελ εξγαζία θαη 

απαζρφιεζε πξνζψπσλ.  

       ε)  Απαγνξεχεηαη  απζηεξά  ε  εθµίζζσζε  ή  ππεθµίζζσζε  νπνηνπδήπνηε  ρψξνπ  

απφ  ηνπο  δηθαηνχρνπο ζε ηξίην ή ε ρξεζηµνπνίεζή ηνπ γηα θάζε άιιν ζθνπφ εθηφο απηνχ 

γηα ηνλ νπνίν απηφο  δηαηίζεηαη.   

       ζ) Απαγνξεχεηαη  ε  ρξήζε  ειεθηξνγελλεηξηψλ  θαη γεληθά  ειεθηξνπαξαγσγψλ  

δεπγψλ (εθηφο  εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ  θαη  µεηά  απφ  ζπλελλφεζε  µε ηε  δηνξγαλψηξηα  

αξρή) ζηνλ  ρψξν, γηα  ιφγνπο  αζθάιεηαο, ππξαζθάιεηαο θαη ηζνθαηαλνµήο ησλ 

ειεθηξηθψλ θνξηίσλ.   

       η) Όινη  νη  ζπµµεηέρνληεο  νθείινπλ λα  ζπµµνξθψλνληαη  γεληθά  µε  ηηο  δηαηάμεηο  

ησλ λφµσλ, Π.∆., εγθπθιίσλ  θαη  νδεγηψλ, φπσο  ηζρχνπλ  θάζε  θνξά, θαζψο  θαη  µε  

ηηο  δηαηάμεηο  ηνπ  παξφληνο θαλνληζµνχ. ε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε ησλ 

παξαπάλσ φξσλ, παξέρεηαη ζην ∆ήµν ην δηθαίσµα λα  απνθιείεη ηνλ παξαβάηε  απφ ην  

δηθαίσµα  ζπµµεηνρήο  ζηελ ενξηαζηηθή  αγνξά γηα µία ή πεξηζζφηεξεο ρξνληέο.   

ηα) Ζ ζπµµεηνρή ζηελ ενξηαζηηθή αγνξά ζπλεπάγεηαη θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή φισλ  

ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζµνχ. 

Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο Υξηζηνπγελληάηηθεο, Παζραιηλήο Αγνξάο θαη ιεηηνπξγίαο  ησλ 

ςπραγσγηθψλ παηγλίσλ-Λνχλα Παξθ ζα δεηεζεί ε ζπλδξνκή θαη παξνπζία ηεο 

Αζηπλνκίαο, ηεο Σξνραίαο, ηεο Ππξνζβεζηηθήο θαη ηνπ ΔΚΑΒ. 

 

Άξζξν 11 

ύζηαζε κίαο ηνπηθήο Πεληακεινύο  Δπηηξνπήο 

       1. Με     απφθαζε       ηνπ    ∆εµνηηθνχ      πµβνπιίνπ       νξίδεηαη     Δπηηξνπή      

∆ηελέξγεηαο  ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ ενξηαζηηθψλ  Αγνξψλ  ε  νπνία  ζα  

απνηειείηαη  απφ  πέληε (5) µέιε, ήηνη: 2 αηξεηνχο, ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλφηεηαο Μπηηιήλεο, θαη  2  ππαιιήινπο  ηνπ ∆ήµνπ. 

       Ζ  Δπηηξνπή  δηελέξγεηαο  είλαη  αξµφδηα  γηα:  Σε  ζχληαμε  θαη  απνζηνιή   ησλ   

απαξαίηεησλ   δηαηππψζεσλ   πξνο   ηα   αξµφδηα   φξγαλα   ηνπ   ∆ήµνπ,   ηε   ιήςε  

απνθάζεσλ       θαη    ηελ   ππνβνιή      δηαπηζηψζεσλ       θαη    πξνηάζεσλ      γηα    ηελ   

ιεηηνπξγία     ησλ ενξηαζηηθψλ αγνξψλ   ηελ     γλσζηνπνίεζε       µε   θάζε   πξφζθνξν       

µέζν   ηνπ    παξφληνο  Καλνληζµνχ  θαη  ηελ  έθδνζε  αλαθνηλψζεσλ  (φπνπ  απηφ  

απαηηείηαη)  ηελ  ζπιινγή  θαη  έιεγρν  ησλ  ππνβαιιφµελσλ  αηηήζεσλ  θαη  ησλ  

ζπλεκµέλσλ  ζε  απηέο  απαξαίηεησλ  δηθαηνινγεηηθψλ,  ηελ  νξγάλσζε   θαη   

δηεθπεξαίσζε   ησλ   δηαδηθαζηψλ   δηάζεζεο   θαη   θαηνρχξσζεο   ησλ   ζέζεσλ   ησλ 

ενξηαζηηθψλ αγνξψλ θαη ηε δηελέξγεηα ηπρφλ απαηηνχµελσλ θιεξψζεσλ εθφζνλ 

ππάξρνπλ  πεξηζζφηεξνη  ελδηαθεξφµελνη  γηα  ηελ  ίδηα  ζέζε,  ηελ  θαηαλνµή  ησλ  

ζέζεσλ,  ηελ  θαηάξηηζε  ηνπ  πίλαθα δηθαηνχρσλ ζπµµεηνρήο θαη ηε δηαβίβαζή ηνπ ζηελ 

αξµφδηα ππεξεζία πξνθεηµέλνπ απηή λα  δηαµνξθψζεη ηελ εηζήγεζή ηεο πξνο ην 

∆εµνηηθφ πµβνχιην πξνθεηµέλνπ απηφ λα απνθαζίζεη  ηελ  έγθξηζε  ζπµµεηνρήο ησλ 

πσιεηψλ, ηνλ  έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ενξηαζηηθψλ Αγνξψλ, ηελ παξνρή  
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δηεπθξηλίζεσλ  θαη  ηελ  εμέηαζε  ηπρφλ  παξαπφλσλ  ή  θαηαγγειηψλ,  ηε  παξνρή  

νδεγηψλ  θαη  ηε επίιπζε θάζε πξνβιήµαηνο πνπ ζα αλαθχςεη απφ ηελ δηελέξγεηα ησλ 

ενξηαζηηθψλ αγνξψλ. 

    2. Ζ  Δπηηξνπή  Γηελέξγεηαο  εμνπζηνδνηείηαη  λα   αληηµεησπίδεη  θαηά πεξίπησζε θαη 

θαηά ηελ θξίζε ηεο ηα νπνηαδήπνηε ζέµαηα πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πξνεηνηµαζία θαη  

ιεηηνπξγία ηεο  αγνξάο θαη  δελ πξνβιέπνληαη  απφ ηνλ παξφληα  θαλνληζµφ ή  

αλαθχπηνπλ θαηά ηελ  εθαξµνγή ηνπ ή έξρνληαη ζε αληίζεζε µε απηφλ.   

Γηα ν,ηηδήπνηε δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ αξκφδηα είλαη ε Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο. 

 

Άξζξν 12 

Έιεγρνο/Πξόζηηκα-Κπξώζεηο 

Ο  έιεγρνο,  νη  δηνηθεηηθέο  θαη  πνηληθέο  θπξψζεηο  θαζψο  επίζεο  θαη  ε  

επηβνιή-είζπξαμε  θαη  απφδνζε   δηνηθεηηθψλ  πξνζηίµσλ,  θαζψο   επίζεο  θαη  ε   

∆ηνηθεηηθή   θαη   δηθαζηηθή  πξνζηαζία θαζνξίδνληαη αληίζηνηρα ζηα άξζξα 51, 52, 53, 

54, 55, 56  θαη 57 ηνπ Ν. 4497/2017.   

 

Άξζξν 13 

Υξνληθή ηζρύο 

Ο παξψλ Καλνληζµφο ηζρχεη γηα θάζε έηνο, θαη µέρξη ηξνπνπνηήζεψο ηνπ.»   

 

Β. ΤΓΚΡΟΣΔΗ ηνπηθή πεληακειή Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Καλνληζκνχ νξγάλσζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο Υξηζηνπγελληάηηθεο-Παζραιηλήο Αγνξάο, Φπραγσγηθψλ Παηγλίσλ γηα ηηο 

ενξηαζηηθέο πεξηφδνπο Υξηζηνπγέλλσλ-Απνθξηψλ-Πάζρα ζηε Γ.Κ. Μπηηιήλεο, κε ηελ 

παξαθάησ ζχλζεζε: 

 

Α/Α ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

1 Αηξεηφο Σζαθχξεο Παλαγηψηεο 

2 Αηξεηφο Γαγθιήο Δπζηξάηηνο 

3 Πξφεδξνο Κνηλφηεηαο Μπηηιήλεο Κνπδηλφγινπ Αιέθνο 

4 Τπάιιεινο Κατηαηδεο Μηραήι 

5 Τπάιιεινο Παπαδέιιεο Γεκήηξεο 

 
 

Ζ παξνχζα απφθαζε λα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα». 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 329. 

Μεηά ηε ζχληαμή ηνπ ην πξαθηηθφ ππνγξάθεθε φπσο παξαθάησ: 

 

                Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ                  Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

                   πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο 

                                                                   ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

 

 

                Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο 
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