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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                         Μυτιλήνη 02 Νοεμβρίου 2022 

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ                                       Αρ. Πρωτ. : 36789                       

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ              

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΣΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΕΨΝ & ΡΤΘΜΙΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΨΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΨΝ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΨΗ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή  

στη Φριστουγεννιάτικη Αγορά 2022 στη Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης 

 

Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΦΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΡΑΙΝΟΤ & ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΨΗ κ. ΚΟΤΝΕΛΛΗ 

ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ 

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και σύμφωνα με τις υπ’ 

αριθμ. 305/2022 (ΑΔΑ: 6ΙΨΒ46ΜΓΘΓ-ΡΧΑ) & 307/2022 (ΑΔΑ: 6Υ0Φ46ΜΓΘΓ-ΕΗΡ) αποφάσεις  

του Δημοτικού υμβουλίου Μυτιλήνης  

ΠΡΟΚΑΛΕΙ 
 

Όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Φριστουγεννιάτικη Αγορά στον Δημοτικό 

Κήπο στη δεξιά πλευρά του Ρουσέλειου Δημοτικού Θεάτρου για το χρονικό διάστημα από 

03/12/2022 έως και 01/01/2023, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας 

σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής, στον οποίο θα εσωκλείεται το τυποποιημένο έντυπο αίτησης 

που επισυνάπτεται στην παρούσα, μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής κάθε υποψηφίου, 

σύμφωνα με τα ακόλουθα.  

Ο σφραγισμένος φάκελος θα κατατίθεται αυτοπροσώπως στο Δήμο Μυτιλήνης-Ελ. 

Βενιζέλου 13-17, Σ.Κ 81131, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μυτιλήνης (ισόγειο) ή στο Σμήμα 

Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων  (1ος όροφος,) από την Πέμπτη 3 

Νοεμβρίου 2022 έως τη Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Η 

προσκόμιση των κατάλληλων δικαιολογητικών, η ορθή συμπλήρωση της αίτησης και η έγκαιρη 

υποβολή της γίνεται με αποκλειστική ευθύνη κάθε συμμετέχοντος, της Τπηρεσίας ουδεμίας 

ευθύνης φέρουσας για τυχόν παραλείψεις των συμμετεχόντων. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής 

συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του συμμετέχοντος, των όρων του ισχύοντος 

«Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Φριστουγεννιάτικης-Πασχαλινής Αγοράς, 

Χυχαγωγικών Παιγνίων για τις εορταστικές περιόδους Φριστουγέννων-Αποκριών-Πάσχα στη 

Δ.Κ Μυτιλήνης», των  υπ’ αριθμό 305/2022 (ΑΔΑ: 6ΙΨΒ46ΜΓΘΓ-ΡΧΑ) και 307/2022 (ΑΔΑ: 

6Υ0Φ46ΜΓΘΓ-ΕΗΡ) αποφάσεων του Δημοτικού υμβουλίου Μυτιλήνης οι οποίες έχουν 

αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΤΓΕΙΑ https://diavgeia.gov.gr/ και στον 

ιστότοπο του Δήμου Μυτιλήνης www.mytilene.gr  και τις οποίες σας καλούμε να 

συμβουλευτείτε.  

 

Η Φριστουγεννιάτικη αγορά με παράλληλη λειτουργία ψυχαγωγικών παιγνίων-Λούνα Παρκ, 

έχει διάρκεια τριάντα (30) ημερών και θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 3 

Δεκεμβρίου  2022 έως 01 Ιανουαρίου 2023. 

 

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.mytilene.gr/
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ύμφωνα με το αρ.1/2022 πρακτικό (αριθ.πρωτ.36583/1-11-2022) της Πενταμελούς επιτροπής 

Διενέργειας Εορταστικών Αγορών [η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 306/2022 (ΑΔΑ: 

6ΓΞΒ46ΜΓΘΓ-4Ψ4)απόφαση Δημοτικού υμβουλίου Μυτιλήνης]  , αποφασίστηκαν τα κάτωθι: 

 

 Να διατεθούν τρείς (3) οικίσκοι μέγιστης διάστασης εκάστου 2,5τ.μ. Φ 2,5τ.μ., στο 

Δημοτικό κήπο στην δεξιά πλευρά του Ρουσέλειου Δημοτικού θεάτρου (για πωλητές) 

και συγκεκριμένα ένας ο οποίος θα διατεθεί για προσφορά ζεστών ροφημάτων(εκτός 

καφέ), ένας για πώληση ζαχαρωτών-καραμελοειδών και ένας για πώληση εποχιακών 

προϊόντων(κάστανα, μαλλί της γριάς, ψητό καλαμπόκι, ποπ κορν κτλ) 

  Ένας (1) οικίσκος μέγιστης διάστασης  3τ.μ. Φ 3τ.μ., θα παραχωρηθεί δωρεάν σε  

εθελοντικούς  υλλόγους  που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την προώθηση και 

διαφήμιση των δράσεων τους έπειτα από σχετική αίτηση της οποίας διατίθεται από το 

αρµόδιο  γραφείο  του   ∆ήµου. Αυτό δεν αποκλείει  την από μέρους  τους πώληση 

πραγμάτων και ειδών με σκοπό την ενίσχυση του σκοπού τους εφόσον το προβλέπει το 

καταστατικό τους . Η νομιμότητα της δράσης απέναντι σε τρίτους ( πχ ΔΟΤ )  

επαφίεται σε εκείνους και ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη.   Εάν οι αιτήσεις είναι 

περισσότερες των διατιθέμενων οικίσκων, θα διεξαχθεί κλήρωση από την Επιτροπή 

Διενέργειας με την εξής διαδικασία: Η χρήση του οικίσκου θα παραχωρηθεί για τρεις 

ημέρες  σε κάθε σύλλογο ή εθελοντική οργάνωση, πρωί και απόγευμα κατά τις ώρες 

λειτουργίας της Φριστουγεννιάτικης Αγοράς. Οι μέρες που θα παραχωρηθούν σε κάθε 

σύλλογο θα δοθούν με κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί σε καθορισμένη μέρα  και 

ώρα και τόπο . Ο καθορισμός  και καταμερισμός των ημερών  θα ξεκινήσει κατά την 

κλήρωση χρονικά από τέλος  από το  προς την αρχή  , δηλ. πρώτα θα δοθεί για τις 31, 

30 , 29 Δεκεμβρίου / 28, 27, 26 Δεκεμβρίου / 24,23, 22 Δεκεμβρίου / 20 ,19, 18 κοκ .  

καθώς και την ημέρα φωταγώγησης του Δέντρου.  

  Η ιεηηνπξγία ηξηώλ (3) ςπραγσγηθώλ παηγλίσλ ζην ρώξν ηεο Φξηζηνπγελληάηηθεο Αγνξάο ζην 

Δεκνηηθό Κήπν ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ Ρνπζέιεηνπ Δεκνηηθνύ Θεάηξνπ, αληη (4) ηεζζάξσλ πνπ 

πξνβιέπεη ν θαλνληζκόο. Σπγθεθξηκέλα πξνηηκώληαη, έλα θαξνπδέι κε άινγα από 12 ζέζεηο θαη 

πάλσ κε ρξηζηνπγελληάηηθν δηάθνζκν, παηδηθό ηξελάθη ζε ξάγεο από 14 ζέζεηο θαη άλσ θαη 

θεξκαηνθόξα παηρλίδηα εώο 6 ηεκάρηα, πξνθεηκέλνπ αθνύ ην επηηξέπεη θαη ν ρώξνο δηεμαγσγήο 

ησλ, ηελ θαιύηεξε θαη ζε κεγαιύηεξν αξηζκό εμππεξέηεζε ησλ παηδηώλ ηεο πόιεο καο. 

  Ωο επηπιένλ ππνρξέσζε, νη νξηζηηθνί επηιεγέληεο γηα ηε ρξήζε ησλ νηθίζθσλ λα θξνληίζνπλ 

από κόλνη ηνπο γηα ηελ Φξηζηνπγελληάηηθε δηαθόζκεζε ηνπ νηθίζθνπ ηνπο. 

 Τν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Φξηζηνπγελληάηηθεο Αγνξάο λα είλαη Δεπηέξα εσο Κπξηαθή, από 

10π.κ εσο 09 κ.κ. 

 

 

Α. ΧΡΗΗ ΟΙΚΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕ 
 

Σα επιτρεπόμενα είδη προς πώληση είναι ζεστά ροφήματα (εκτός καφέ),ζαχαρωτά, 

καραμελοειδή, εποχιακά προϊόντα (κάστανα, μαλλί της γριάς, ποπ κορν, ψητό καλαμπόκι 

κτλ).  

∆ιευκρινίζεται  ότι  δεν  επιτρέπεται  η  πώληση  ειδών  που  προκαλούν  την  δηµόσια  αιδώ  

ή  µπορούν να προκαλέσουν  ατυχήµατα  σε  µικρούς ή  µεγάλους καθώς και  ογκώδη  
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εµπορεύµατα που ενδεχοµένως  δυσκολεύουν  τις  µετακινήσεις  µέσα  στο  χώρο  της  Αγοράς  

και  γενικά προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς εµπόρους. 

 

 Δικαίωμα συμμετοχής στην Φριστουγεννιάτικη Αγορά έχουν  πωλητές  (φυσικά  ή  

νοµικά  πρόσωπα) οι οποίοι είναι κάτοχοι: 

α) βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,  

β) άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές 

αγορές,  

γ) άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο,  

δ) άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη.  

Κάθε πωλητής των παραπάνω κατηγοριών δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από 1 (μία) 

θέσεις σε κάθε βραχυχρόνια αγορά.  

Οι θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται αποδίδονται στις κατηγορίες των πωλητών με την 

ακόλουθη ποσόστωση:  

α) το 80% (ογδόντα τοις εκατό) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης 

ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,  

β) το 10% (δέκα τοις εκατό) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και 

επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,  

γ) το 10% (δέκα τοις εκατό) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο 

ή στο πλανόδιο εμπόριο και  

 Για την απόδοση της θέσης οι υποψήφιοι πωλητές υποβάλλουν την βεβαίωση 

δραστηριοποίησης ή την άδεια που κατέχουν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, 

καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζει ο Ν.4849/2021 και οι υπουργικές 

αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τις εξουσιοδοτικές του διατάξεις, καθώς και από 

οποιαδήποτε άλλη σχετική διάταξη. 

Η τοποθέτηση γίνεται από τον φορέα λειτουργίας της αγοράς, ακολουθώντας τις διαδικασίες 

συγκέντρωσης των αιτήσεων συμμετοχής, της αξιολόγησης αυτών μετά των κατατιθέμενων 

δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν.  

Πριν από την ημερομηνία έναρξης της βραχυχρόνιας αγοράς, βάσει του οριστικού καταλόγου 

κατόχων θέσεων που προκύπτει μετά από τη διαδικασία απόδοσης θέσεων μέσω έκδοσης 

προκήρυξης, εκδίδεται από τον φορέα λειτουργίας απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην 

αγορά, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα και σε πίνακα ανακοινώσεων του φορέα 

λειτουργίας με μέριμνα του τελευταίου.  

Oι σχετικές εγκρίσεις συμμετοχής χορηγούνται ύστερα από κλήρωση κατά κατηγορία 

πωλητών μεταξύ των ενδιαφερομένων, εφόσον κάθε φορά απαιτείται (εάν ο αριθμός των 

αιτούντων ξεπερνά τον καθορισμένο αριθμό θέσεων ανά είδος άδειας δραστηριοποίησης). 

Οι επιλεγέντες καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη προκειμένου να εκδοθεί η 

προαναφερόμενη έγκριση συμμετοχής.  

       Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση  µε τη διάρκεια λειτουργίας των εορταστικών 

αγορών που  αφορά η πρόσκληση.  

        Για    τη   συμμετοχή      στην    εορταστική αγορά        απαιτείται     έγκριση    

συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα  από  πρόσκληση  του  οικείου  δήµου,  σύµφωνα  µε  τον  

κανονισµό  λειτουργίας  της εκάστοτε Αγοράς.  
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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 

 

1.Αίτηση συµµετοχής – υπεύθυνη δήλωση, (έντυπο A)* της οποίας διατίθεται από 

το αρµόδιο  γραφείο  του   ∆ήµου  και   θα  περιλαµβάνει   στοιχεία   όπως:  

Ονοµατεπώνυµο  ή   Επωνυµία  του αιτούντος, Όνοµα Πατρός, Αρ. Αστυνοµ. Σαυτότητας ή 

θεωρηµένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, µε  την  αντίστοιχη  άδεια  παραµονής  σε  ισχύ,  

διεύθυνση  κατοικίας,  ΑΥΜ  και  η  αρµόδια  ∆.Ο.Τ.  η  διεύθυνση  της  ασκούµενης  

δραστηριότητας,  τα  προς  πώληση  είδη,  ο  αριθµός  τηλεφώνου  και  η  ηλεκτρονική 

διεύθυνση εάν υπάρχει, καθώς και η αποδοχή των όρων του παρόντος κανονισµού  

    2.Βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας υπαιθρίου εμπορίου (σύμφωνα με το  

  άρθρο  10 του Ν.4849/21) ή την άδεια υπαίθριου εµπορίου που κατέχει  

  3. Ση βεβαίωση υποβοήθησης ή αναπλήρωσης του πωλητή ή πρόσληψης υπαλλήλου 

    4. την περίπτωση που η αίτηση δεν υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο, εξουσιοδότηση σε  

τρίτο θεωρημένη από δημόσια αρχή. 

    5. Πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων   

    6. Δημοτική Ενημερότητα 

 

Μετά την έγκριση συμμετοχής των πωλητών από το Δημοτικό υμβούλιο και με την 

προσκόμιση απόδειξη πληρωμής του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου χορηγείται η άδεια 

συμμετοχής. Ο κάτοχος της άδειας έχει την υποχρέωση, εκτός των άλλων που προβλέπονται 

στο άρθρο 10 του κανονισμού λειτουργίας της εορταστικής αγοράς, της χριστουγεννιάτικης  

διακόσμησης του οικίσκου. 

 

Β.ΧΡΗΗ ΟΙΚΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

 

Ένας (1) οικίσκος μέγιστης διάστασης  3τ.μ. Φ 3τ.μ., θα παραχωρηθεί δωρεάν σε  

εθελοντικούς  υλλόγους  που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την προώθηση και διαφήμιση 

των δράσεων τους έπειτα από σχετική αίτηση της οποίας διατίθεται από το αρµόδιο  γραφείο  

του   ∆ήµου. Οι  εθελοντικοί σύλλογοι που θα συμμετάσχουν, θα μπορούν να πωλούν προς 

ενίσχυση του σκοπού τους (και εφόσον επιτρέπεται από το καταστατικό τους) είδη –ΕΚΣΟ  

όσων θα διατίθενται από τους πωλητές της χριστουγεννιάτικης αγοράς. ∆ιευκρινίζεται  ότι  

επίσης 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  Αγοράς  και  γενικά 

προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς εµπόρους. Η νομιμότητα της δράσης απέναντι σε τρίτους 

( πχ ΔΟΤ )  επαφίεται σε εκείνους και ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη.   Εάν οι αιτήσεις είναι 

περισσότερες των διατιθέμενων οικίσκων, θα διεξαχθεί κλήρωση από την Επιτροπή 

Διενέργειας με την εξής διαδικασία: Η χρήση του οικίσκου θα παραχωρηθεί για τρεις ημέρες  

σε κάθε σύλλογο ή εθελοντική οργάνωση, πρωί και απόγευμα κατά τις ώρες λειτουργίας της 

Φριστουγεννιάτικης Αγοράς. Οι μέρες που θα παραχωρηθούν σε κάθε σύλλογο θα δοθούν με 

κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί σε καθορισμένη μέρα  και ώρα και τόπο . Ο καθορισμός  

και καταμερισμός των ημερών  θα ξεκινήσει κατά την κλήρωση χρονικά από τέλος  από το  

προς την αρχή  , δηλ. πρώτα θα δοθεί για τις 31, 30 , 29 Δεκεμβρίου / 28, 27, 26 Δεκεμβρίου / 

24,23, 22 Δεκεμβρίου / 20 ,19, 18 κοκ  καθώς και την ημέρα φωταγώγησης του Δέντρου.  
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 
 

1.Αίτηση συµµετοχής, (έντυπο Β)* 

2.Τπεύθυνη Δήλωση   (έντυπο Γ)* 

   

 Γ.ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΨΤΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

 

το χώρο της Φριστουγεννιάτικης Αγοράς και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Κήπο στη δεξιά 

πλευρά του Ρουσέλειου Δημοτικού Θεάτρου, στα  τμήματα που αποτυπώνονται στο τοπογραφικό 

διάγραμμα της Δ/νσης Σεχνικών Τπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, που συνοδεύει τον 

Κανονισμό Λειτουργίας, θα λειτουργήσουν παράλληλα, προσωρινά ψυχαγωγικά παίγνια και 

συγκεκριμένα σύμφωνα με το αρ. 1/2022 πρακτικό της Πενταμελούς επιτροπής Διενέργειας 

Εορταστικών Αγορών,  κατά τη φετινή διεξαγωγή της Εορταστικής Αγοράς, ένα καρουζέλ με 

άλογα από 12 θέσεις και πάνω με χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, ένα παιδικό τρενάκι σε ράγες 

από 14 θέσεις και άνω και κερματοφόρα παιχνίδια εώς 6 τεμάχια. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 

ύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία [ΚΤΑ 65006/2022, ΥΕΚ 3364/Β/30-6-2022 & την ΚΤΑ 

50116/2020,ΥΕΚ2065/Β/30-5-2020] για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων οι οποίες 

περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας απαιτείται έγκριση λειτουργίας. 

Για την έκδοση λειτουργίας απαιτείται η κατάθεση των εξής δικαιολογητικών: 
 

Αίτηση-Τπεύθυνη Δήλωση (έντυπο Δ)* 

Υωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας 

αρχής ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας του ασφαλιστικού 

φορέα (ενδιαφερομένου ή του νομίμου εκπροσώπου η εκπροσώπων της εταιρείας) ή αν 

πρόκειται για αλλοδαπό άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής 

δραστηριότητας για τον υπήκοο ξένου κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδική 

ταυτότητα Ομογενούς ή νόμιμη προξενική θεώρηση διαβατηρίου για τους ομογενείς από 

χώρες του εξωτερικού. Άδειας διαμονής για τους υπηκόους ξένου κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Δύο φωτογραφίες προσφάτου εκδόσεως 

Εφόσον πρόκειται για εταιρεία το Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε ΥΕΚ για 

Α.Ε. και Ε.Π.Ε ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. 

Υορολογική ενημερότητα 

Ασφαλιστική ενημερότητα 

Σοπογραφικό σχεδιάγραμμα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από ιδιώτη μηχανικό, όπου 

θα σημειώνονται οι ακριβείς θέσεις -οι διαστάσεις  και το είδος των παιγνίων 

Λεπτομερή κατάλογο των εγκαταστάσεων των ψυχαγωγικών παιγνίων, με ανάλογες 

έγχρωμες φωτογραφίες και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καταλληλότητας, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις και τις νόμιμες εγκρίσεις (ΚΤΑ 

50116/20.05.2020) 

Ειδικά για τις διατάξεις ψυχαγωγίας της δραστηριότητας, που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 Απόφασης του Τφυπουργού Ανάπτυξης και 
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Επενδύσεων (Β’ 2065), για κάθε περιοδεύουσα διάταξη ψυχαγωγίας, υποβάλλεται και 

έκθεση τεχνικού ελέγχου μετεγκατάστασης διπλωματούχου μηχανικού, από την οποία 

προκύπτει η συμμόρφωσή της και το επιτρεπτό της λειτουργίας της, σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του άρθρου 13 της εν λόγω απόφασης. 

Μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 16 της υπ’ 

αρ.50116/20.5.2020 Απόφασης του Τφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ή μέχρι 

την ύπαρξη αναγνωρισμένου φορέα, αντί των ως άνω δικαιολογητικών απαιτείται βεβαίωση 

μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία 

όλων των διατάξεων ψυχαγωγίας. 

Βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

ε  ψυχαγωγικές  δραστηριότητες,  οι οποίες ασκούνται προσωρινά κατά την έννοια της 

παρ. 8 του άρθρου 111 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) σε στεγασμένο ή/και υπαίθριο χώρο και 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας: Τπεύθυνη 

Δήλωση του ν. 1599/1986 αρμόδιου κατά νόμου μηχανικού, στην οποία δηλώνεται ότι 

έχουν εγκατασταθεί, τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα απαιτούμενα μέτρα και μέσα 

πυροπροστασίας της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας.  

Τπεύθυνη Δήλωση εγκαταστάτη (ΤΔΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 

101195/17.9.2021 απόφαση του Τπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και 

ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις» (Β΄ 4654). 

Τπεύθυνη Δήλωση ότι οι εγκαταστάσεις δεν είναι άνω των 10 ή 15 ίππων 

Γνωμάτευση  ύψους  της  αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με την 

Απόφαση Δ3/Δ/3271/781/2009 (Β΄ 191), εφόσον απαιτείται. /Τπεύθυνη Δήλωση εάν  ΔΕΝ 

απαιτείται 

Έγκριση της αρμόδιας 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 κανόνες ασφαλείας του 

εναερίου χώρου, εφόσον απαιτείται./ Τπεύθυνη Δήλωση εάν ΔΕΝ απαιτείται 

Βεβαίωση από τους διαχειριστές των δικτύων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και 

τηλεπικοινωνιών, για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, όταν πρόκειται να γίνει πτήση ή 

ανύψωση./ Τπεύθυνη Δήλωση εάν ΔΕΝ απαιτείται 

Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο 

Αποδεικτικό καταβολής  παραβόλου 40 ευρώ (του άρθρου 9 της ΚΤΑ 65006/2022)    

Αποδεικτικό πληρωμής τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τις εκδηλώσεις-δράσεις 

της εορταστικής αγοράς (αποφ. 325/2021 Δ.) –μετά την έγκριση συμμετοχής από το 

Δημοτικό υμβούλιο Μυτιλήνης 

   Επιπλέον ζητείται Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης  

 

Τα καταβαλλόμενα τέλη για την συμμετοχή στην Φριστουγεννιάτικη Αγορά σύμφωνα με την 

αριθ. 325/2021 απόφαση Δημοτικού υμβουλίου Μυτιλήνης [ΑΔΑ: Χ4ΙΠ46ΜΓΘΓ-5ΒΡ] έχουν 

ως εξής: 
 

ΕΙΔΟ ΣΙΜΗ ( €) /ΑΝΑ ΣΕΣΡΑΓΨΝΙΚΟ 

ΜΕΣΡΟ (ΕΥΑΠΑΞ) 

ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ- 

ΧΤΦΑΓΨΓΙΚΑ ΠΑΙΦΝΙΔΙΑ 

 5 

ΟΙΚΙΚΟ (ΠΨΛΗΣΕ) 15 

ΟΙΚΙΚΟ 

(ΦΡΗΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΑ/ ΥΙΛΑΝΘΡΨΠΙΚΑ 

ΨΜΑΣΕΙΑ-ΥΟΡΕΙ-ΤΛΛΟΓΟΤ) 

ΑΣΕΛΨ 
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 Εάν οι αιτούντες είναι περισσότεροι, διενεργείται κλήρωση ενώπιον του Δημοτικού 

υμβουλίου. 

 Η ηλεκτροδότηση των ψυχαγωγικών παιχνιδιών θα γίνεται με ευθύνη των κατόχων των 

παιχνιδιών αυτών. 

 Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση, παραπέμπουμε στην υπ’ αριθμ.    

 ΑΔ 305 /2022  (ΑΔΑ: 6ΙΨΒ46ΜΓΘΓ-ΡΧΑ). 

 

Ο Δήμος Μυτιλήνης ουδεμία ευθύνη φέρει για την εφαρμογή και την τήρηση των προβλεπόμενων 

από την εκάστοτε ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία μέτρων προφύλαξης και προστασίας εκ 

πανδημιών (π.χ covid-19). Σην ευθύνη για τη λήψη και την τήρηση αυτών φέρουν αποκλειστικά και 

μόνο τα νομίμως συμμετέχοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία θα ενταχθούν στη 

«Φριστουγεννιάτικη Αγορά». 

 

Πληροφορίες θα δίνονται τηλεφωνικώς στο 2251-350605 κ.Κάϊτατζη Μιχάλη, κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. 

 

Η διοργάνωση της Φριστουγεννιάτικης Αγοράς γίνεται με επιφύλαξη ως προς την 

πραγματοποίηση της, εάν πράξεις νομοθετικού περιεχομένου  επιβάλλουν την ματαίωσή της. 

 

 

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης και θα αναρτηθεί στον 

πίνακα δημοσιεύσεων του δημαρχιακού καταστήματος. 

 

 

                Ο Αντιδήμαρχος  

          Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος, Πρασίνου  

     και  Δημοτικής Ενότητας Λουτρόπολης Θερμής 

         

 

                                                                    Κωνσταντίνος Κουνέλλης   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

υνημμένα: Έντυπα Αιτήσεων (Α/Β/Γ/Δ) 


