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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ.9/8-6-15
ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο
Απιθμόρ απόθαζηρ

209/2015

Πεπίληψη:
Έγκπιζη ή μη ηος κανονιζμού λειηοςπγίαρ Δμποποπανήγςπηρ Κοπανού 2015
ηε Νάνπζα θαη ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα, ζήκεξα 8ε ηνπ κελφο Ηνπλίνπ 2015 εκέξα
Γεπηέξα θαη ψξα 19.00, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην
Νάνπζαο χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. πξση.13641/4-6-2015 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ
επηδφζεθε ζε φια ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 67 Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄ 87).
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ
βξέζεθαλ παξφληα 26 κέιε θαη νλνκαζηηθά:
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ΠΑΡΟΝΣΔ
Γημοηικοί ύμβοςλοι
Απνζηφινπ Απφζηνινο , Πξφεδξνο
Λνγδαλίδεο Δπζηάζηνο
Παζρνχια Υξπζνχια
Γάγγαο ηέιιηνο
Παξζελφπνπινο Ησάλλεο
έπθαο Γεκήηξηνο
Λαδαξίδνπ Γέζπνηλα
Παληδαξηδίδεο Αζαλάζηνο
Σδνπβάξαο Βαζίιεηνο
Γατηαλίδεο Θεφδσξνο
Βαιζακίδεο ηαχξνο
Οξδνπιίδεο Θσκάο (Μάθεο)
Μαιάθε-Γειεηδάθε Αζελά
Αξακπαηδή ηεξγηαλή (ηέιια)
Μάληζηνο Γεκήηξηνο
Καξαλάηζηνο Θεφδσξνο (Γψξεο)
Σνξνξή Μαξία
Καξακπαηδφο Αλαζηάζηνο
Μπαιηαηδίδνπ Θενδψξα (Γψξα)
Σζαγθαιίδνπ –Σζερειίδνπ Παξζέλα
Βαζηιείνπ Γεψξγηνο
Γηαλλνχιεο Ησάλλεο
Βαδφιαο Δκκαλνπήι
Ρίδνο Γεκήηξηνο
Καξηζηνχλεο Γεψξγηνο
Λαθελάλνο Αγγειάθεο

ΑΠΟΝΣΔ
Γημοηικοί ύμβοςλοι
1. Μπίιεο Πξνθφπηνο
2. Κνπηζνγηάλλεο Νηθφιανο
3. Σάθε-Σδέπνπ Διπίδα (Νάληηα)
4. Αδακίδεο Παχινο
5.Γθαξλέηαο Ησάλλεο
6.Σξηαληαθχιινπ Γεψξγηνο
7.Γεκεζθήο Γεκήηξηνο
νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ
αλ θαη λφκηκα θιήζεθαλ
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ΠΑΡΟΝΣΔ: Ππόεδποι Γημοηικών / Σοπικών Κοινοηήηων
1. Παζρνχιαο Βαζίιεηνο
Σ.Κ.ΑΡΚΟΥΧΡΗΟΤ
2. ηνγηάλλεο Υξήζηνο
Σ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΤ
3. Βίιηζα σηεξία
Σ.Κ.ΜΑΡΗΝΑ
4.Μίιεο Κσλζηαληίλνο
Σ.Κ.ΜΟΝΟΠΗΣΧΝ
5. Μσπζίδεο Αλαζηάζηνο
Σ.Κ.ΡΟΓΟΥΧΡΗΟΤ
6. Αικαηδήο Υξήζηνο
Σ.Κ.ΣΔΝΖΜΑΥΟΤ
7.ηδεξφπνπινο Γεκήηξηνο
Σ.Κ.ΥΑΡΗΔΑ
ΑΠΟΝΣΔ: Ππόεδποι Γημοηικών / Σοπικών Κοινοηήηων
1. Καιπαμίδνπ νθία
Γ.Κ. ΝΑΟΤΑ
2. παζφπνπινο Δπζχκηνο
Σ.Κ.ΑΓΓΔΛΟΥΧΡΗΟΤ
3. Θενδνζηάδεο Θεφδσξνο
Σ.Κ.ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΧΡΗΟΤ
4. Οξδνπιίδεο Γξεγφξηνο
Σ.Κ.ΔΠΗΚΟΠΖ
5. Σζαιίιε-Θενδσξίδνπ Υξηζηίλα
Σ.Κ.ΕΔΡΒΟΥΧΡΗΟΤ
6.Σνκπνπιίδνπ Εσγξάθα
Σ.Κ.ΛΔΤΚΑΓΗΧΝ
7.Πξφτνο Υξήζηνο
Σ.Κ.ΠΟΛΤΠΛΑΣΑΝΟΤ
Ο Γήκαξρνο θ. Νηθφιανο Κνπηζνγηάλλεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε.
ηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη θαη ε θ. Οιπκπία Αδακίδνπ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, γηα
ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρψξεζε ν θ. Βαζηιείνπ
θαη δελ πξνζήιζε κέρξη ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο.
Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρψξεζαλ πξηλ απφ ηε
ιήςε ηεο απφθαζεο νη θ.θ. Καξακπαηδφο, Μπαιηαηδίδνπ, Σζαγθαιίδνπ, Βαδφιαο θαη
Γηαλλνχιεο, ελψ πξνζήιζαλ ζηα επφκελα ζέκαηα.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο απφθαζεο ζηα ζέκαηα 8, 16, 17 ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν
θ.Σδνπβάξαο απνπζίαδε απφ ηελ αίζνπζα ηεο ζπλεδξίαζεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο απφθαζεο ζην ζέκα 5 ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνπζίαδε
απφ ηελ αίζνπζα ηεο ζπλεδξίαζεο ν θ. Βαιζακίδεο.
Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην ζέκα ηεο πξν
εκεξήζηαο δηάηαμεο ην ιφγν έδσζε ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, ηνλ θ.
Γεκήηξην Μάληζην, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ ζψκαηνο ηελ αξ.29/2015 απφθαζε ηεο
Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο
Δκπνξνπαλήγπξεο ζηνλ Κνπαλφ απφ 11/6/2015 κέρξη θαη 14/6/2015
Με ηελ αλσηέξσ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, ε νπνία έιαβε ππφςε ηελ
απφθαζε ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Κνπαλνχ, ζηνρεχνληαο ζηελ αλαβίσζε ηνπ παιηνχ εζίκνπ
ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ζηνλ Κνπαλφ πνπ γίλνληαλ επί κία εβδνκάδα, κε δξάζεηο θαη
πνιχπιεπξεο εθδειψζεηο θαη πξνπάλησλ εκπνξηθή δξαζηεξηνπνίεζε θαη θνηλσληθή
θηλεηηθφηεηα θαη έρνληαο ππφςε ην
Ννκηθφ Πιαίζην- Γηαηάμεηο:
1) Άξζξν 75 παξ.5, 79 θαη 197 ηνπ Ν.3436/2006 Κ.Γ.Κ
2) Άξζξν 19 ηνπ Β.Γ 24-9/20-10-58 πεξί πξνζφδσλ Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ
3) Άξζξν 94 παξ.2 πεξ. 32 ηνπ Ν.3852/10
4) Π.Γ 270/81
5) Άξζξν 2 παξ.8 ηνπ Ν.4264/2014, Άξζξν 26 παξ.1 ηνπ Ν.4264/2014
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απνθάζηζε νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηνπ θαησηέξσ θαλνληζκνχ:
«1.Α. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ζα είλαη απφ 11.6.2015 έωρ
14.06.2015 θαη ν ηφπνο ηέιεζεο, ν θαζηεξσκέλνο γηα ρξφληα ρψξνο ηεο θεληξηθήο πιαηείαο
ηνπ Κνπαλνχ.
Β. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ εκπνξνπαλήγπξε ζα απαηηείηαη άδεηα, ε ηζρχο ηεο νπνίαο ζα
είλαη ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ.
Οη άδεηεο ζα ρνξεγνχληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 16 παξ.1 ηνπ Ν.3769/2009, α) ζε
επαγγεικαηίεο εκπφξνπο πνπ λφκηκα δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζε ππαίζξηεο αγνξέο
(ππαίζξηνη πσιεηέο), β) ζε θαηφρνπο άδεηαο ζπκκεηνρήο ζε θπξηαθάηηθεο αγνξέο, γ) ζε
θαηφρνπο άδεηαο πσιεηψλ ιατθψλ αγνξψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ εθηφο ηεο Πεξηθέξεηαο ησλ Ν.Α.
Αζελψλ Πεηξαηψο θαη Θεζζαινλίθεο, δ) ζε φζνπο θαηέρνπλ άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ
εκπνξίνπ (ζηάζηκνπ ή πιαλφδηνπ) θαη ε) ζε ινηπνχο εκπφξνπο. Δπίζεο, λα δηαηεζνχλ ρψξνη
ζε ηνπηθνχο ζπιιφγνπο (πνιηηηζηηθνχο, αζιεηηθνχο θιπ).
Ο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε θιήξσζε ηφζν ησλ δηθαηνχρσλ φζν θαη ησλ ζέζεψλ
ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε δεκφζηα θιήξσζε απφ νξηζκέλε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην
γηα ην ζθνπφ απηφ επηηξνπή.
Οη άδεηεο ησλ θιεξσζέλησλ ζα εθδίδνληαη κε απφθαζε Γεκάξρνπ, ζα ηζρχνπλ γηα
ζπγθεθξηκέλν ρξφλν θαη ρψξν, ζα είλαη πξνζσπνπαγείο θαη δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε, ε
εηζθνξά, ε εθκίζζσζε θαη ε παξαρψξεζή ηνπο, θαζψο θαη ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ
απνξξένπλ απφ απηέο, ζε νηνλδήπνηε ηξίην.
Με απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζα θαζνξηζηνχλ ηα είδε πνπ επηηξέπεηαη λα
πσινχληαη θαη ηα νπνία ελδεηθηηθά ζα είλαη:
1.Δίδε πξνηθφο
2.Δίδε ππφδεζεο
3.Δίδε έλδπζεο
4.Γεξκάηηλα (ηζάληεο, δψλεο θιπ.)
5.Δίδε νηθηαθήο ρξήζεο
6.Εαραξψδε είδε θαη αλαςπθηηθά
7.Ξεξνί θαξπνί, είδε δηαηξνθήο
8.Παηρλίδηα
9.Αγηνγξαθίεο, αθίζεο θιπ.
10.Φηιηθά, είδε δψξσλ, κπηδνχ θιπ.
11.Βηβιία
12.Δίδε πγηεηλήο
13.Δίδε Λατθήο Σέρλεο
14.Γεσξγηθά κεραλήκαηα, εξγαιεία θιπ.
15.Απηνθίλεηα
16.Καληίλεο, θαθεηεξίεο, ηαβέξλεο, κππξαξίεο, θαθελεία, δαραξνπιαζηεία
17.Μηθξνπσιεηέο δηαθφξσλ εηδψλ
Οη ρξήζεηο ησλ ρψξσλ πνπ ζα δηαηεζνχλ ζα ππνδεηθλχνληαη έηζη φπσο εκθαλίδνληαη ζην
ζπλ/λν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα.
Πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ (ΑΦΜ, άδεηα
άζθεζεο – ιεηηνπξγίαο επαγγέικαηνο θαη έλαξμεο εξγαζηψλ, βεβαίσζε κε νθεηιήο ζην Γήκν
θιπ) νξίδεηαη απφ 9-6-2015 έωρ 11-6-2015.
Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηνπο δξφκνπο, πέξαλ ησλ
δηαγξακκίζεσλ, φπσο θαη ε ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ.
Απαγνξεχεηαη ε έθζεζε εκπνξεπκάησλ εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο (λεζίδεο,
ρψξνη πξαζίλνπ, πάξθηλγθ απηνθηλήησλ θ.ι.π.).
Θα δεηεζεί ε ζπλδξνκή θαη παξνπζία ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο, Σξνραίαο,
Ππξνζβεζηηθήο θαη Ννζνθνκείνπ, γηα ηελ εχξπζκε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηεο
εκπνξνπαλήγπξεο.
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Θα δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ.
Θα δνζεί ε δπλαηφηεηα δηνξγάλσζεο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ηφζν απφ ηνπο ηνπηθνχο
πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο.
Θα ιεηηνπξγήζεη ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ θαη ινηπά ςπραγσγηθά παίγληα, θαηά ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, ηεξνπκέλσλ ησλ λνκηθψλ πξνυπνζέζεσλ.
Σέινο, ζα ιεθζεί κέξηκλα ζεκάησλ, πνπ πξνθχπηνπλ έθηαθηα θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ
παξνχζα εηζήγεζε – θαλνληζκφ, λα ξπζκίδνληαη κε απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πξηλ
ηελ έλαξμε ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.
2. Χο ηέινο ρξήζεο φισλ ησλ ρψξσλ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο –εηδηθά γηα ην 2015 θαη επεηδή ε
εκπνξνπαλήγπξε γίλεηαη δνθηκαζηηθά θαη ν Γήκνο Νάνπζαο γηα θέηνο δελ είλαη ζε ζέζε λα
δηαζθαιίζεη ηηο ηερληθέο ππνδνκέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο πιήξνπο
εκπνξνπαλήγπξεο- νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 25 εςπώ καη΄αποκοπή».
Ο θ. Μάληζηνο επηγξακκαηηθά αλέθεξε φηη ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε θξίζε
ζα γίλεη απφ ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα.
ηε ζπλέρεηα ελεκέξσζε ην ζψκα γηα ηελ ππ΄αξ.113/15 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη εηδηθά γηα ην 2015 θαη επεηδή ε
εκπνξνπαλήγπξε γίλεηαη δνθηκαζηηθά θαη ν Γήκνο Νάνπζαο γηα θέηνο δελ είλαη ζε ζέζε λα
δηαζθαιίζεη ηηο ηερληθέο ππνδνκέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο πιήξνπο
εκπνξνπαλήγπξεο- σο ηέινο ρξήζεο ησλ ρψξσλ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ην πνζφ ησλ 25 εςπώ
καη΄αποκοπή.
Δπίζεο έζεζε ππφςε ηνπ ζψκαηνο ηελ ππ΄αξ.4/2015 απφθαζε ηεο Σ.Κ. Κνπαλνχ,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε επαλίδξπζε εκπνξνπαλήγπξεο ζηνλ Κνπαλφ γηα ην
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 11-6-2015 έσο 14-6-2015.
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, δήηεζε απφ ην ζψκα ηελ ςήθηζε ηνπ
θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Δκπνξνπαλήγπξεο Κνπαλνχ 2015, φπσο ηελ εηζεγήζεθε ε Δπηηξνπή
Πνηφηεηαο Εσήο.
Καηά ηελ ςεθνθνξία
ΝΑΗ ςήθηζαλ θαη νη είθνζη έμη (26) δεκνηηθνί ζχκβνπινη νη θ.θ. Απνζηφινπ, Παζρνχια,
Γάγγαο, Μάληζηνο, Λνγδαλίδεο, Παξζελφπνπινο, έπθαο, Λαδαξίδνπ, Παληδαξηδίδεο,
Σδνπβάξαο, Γατηαλίδεο, Βαιζακίδεο, Οξδνπιίδεο, Μαιάθε, Καξαλάηζηνο, Αξακπαηδή,
Σνξνξή, Καξακπαηδφο, Μπαιηαηδίδνπ, Βαζηιείνπ, Σζαγθαιίδνπ, Γηαλλνχιεο, Βαδφιαο,
Ρίδνο, Καξηζηνχλεο θαη Λαθελάλνο.
ΝΑΗ ςήθηζε θαη ν Πξφεδξνο ηεο Σ.Κ. Κνπαλνχ, θ. ηνγηάλλεο Υξήζηνο.
Σν Γ. χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη έρνληαο ππφςε
1) Άξζξν 75 παξ.5, 79 ηνπ Ν.3463/2006 Κ.Γ.Κ
2) Άξζξν 19 ηνπ Β.Γ 24-9/20-10-58 πεξί πξνζφδσλ Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ
3) Άξζξν 94 παξ.2 πεξ. 32 ηνπ Ν.3852/10
4) Π.Γ 270/81
5) Άξζξν 2 παξ.8 ηνπ Ν.4264/2014, Άξζξν 26 παξ.1 ηνπ Ν.4264/2014
6)Σελ ππ΄αξ.29/2015 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο
7)Σελ ππ΄αξ.113/2015 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
8)Σελ ππ΄αξ.4/2015 Απφθαζε ηεο Σ.Κ. Κνπαλνχ,
9)Σελ πξνθνξηθή εηζήγεζε θαη αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο
Πνηφηεηαο Εσήο,
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Δκπνξνπαλήγπξεο Κνπαλνχ 2015,
1.Α. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ζα είλαη απφ 11.6.2015 έωρ 14.06.2015 θαη
ν ηφπνο ηέιεζεο, ν θαζηεξσκέλνο γηα ρξφληα ρψξνο ηεο θεληξηθήο πιαηείαο ηνπ Κνπαλνχ.
Β. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ εκπνξνπαλήγπξε ζα απαηηείηαη άδεηα, ε ηζρχο ηεο νπνίαο ζα
είλαη ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ.
Οη άδεηεο ζα ρνξεγνχληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 16 παξ.1 ηνπ Ν.3769/2009, α) ζε
επαγγεικαηίεο εκπφξνπο πνπ λφκηκα δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζε ππαίζξηεο αγνξέο
(ππαίζξηνη πσιεηέο), β) ζε θαηφρνπο άδεηαο ζπκκεηνρήο ζε θπξηαθάηηθεο αγνξέο, γ) ζε
θαηφρνπο άδεηαο πσιεηψλ ιατθψλ αγνξψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ εθηφο ηεο Πεξηθέξεηαο ησλ Ν.Α.
Αζελψλ Πεηξαηψο θαη Θεζζαινλίθεο, δ) ζε φζνπο θαηέρνπλ άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ
εκπνξίνπ (ζηάζηκνπ ή πιαλφδηνπ) θαη ε) ζε ινηπνχο εκπφξνπο. Δπίζεο, λα δηαηεζνχλ ρψξνη
ζε ηνπηθνχο ζπιιφγνπο (πνιηηηζηηθνχο, αζιεηηθνχο θιπ).
Ο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε θιήξσζε ηφζν ησλ δηθαηνχρσλ φζν θαη ησλ ζέζεψλ
ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε δεκφζηα θιήξσζε απφ νξηζκέλε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην
γηα ην ζθνπφ απηφ επηηξνπή.
Οη άδεηεο ησλ θιεξσζέλησλ ζα εθδίδνληαη κε απφθαζε Γεκάξρνπ, ζα ηζρχνπλ γηα
ζπγθεθξηκέλν ρξφλν θαη ρψξν, ζα είλαη πξνζσπνπαγείο θαη δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε, ε
εηζθνξά, ε εθκίζζσζε θαη ε παξαρψξεζή ηνπο, θαζψο θαη ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ
απνξξένπλ απφ απηέο, ζε νηνλδήπνηε ηξίην.
Με απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζα θαζνξηζηνχλ ηα είδε πνπ επηηξέπεηαη λα
πσινχληαη θαη ηα νπνία ελδεηθηηθά ζα είλαη:
1.Δίδε πξνηθφο
2.Δίδε ππφδεζεο
3.Δίδε έλδπζεο
4.Γεξκάηηλα (ηζάληεο, δψλεο θιπ.)
5.Δίδε νηθηαθήο ρξήζεο
6.Εαραξψδε είδε θαη αλαςπθηηθά
7.Ξεξνί θαξπνί, είδε δηαηξνθήο
8.Παηρλίδηα
9.Αγηνγξαθίεο, αθίζεο θιπ.
10.Φηιηθά, είδε δψξσλ, κπηδνχ θιπ.
11.Βηβιία
12.Δίδε πγηεηλήο
13.Δίδε Λατθήο Σέρλεο
14.Γεσξγηθά κεραλήκαηα, εξγαιεία θιπ.
15.Απηνθίλεηα
16.Καληίλεο, θαθεηεξίεο, ηαβέξλεο, κππξαξίεο, θαθελεία, δαραξνπιαζηεία
17.Μηθξνπσιεηέο δηαθφξσλ εηδψλ
Οη ρξήζεηο ησλ ρψξσλ πνπ ζα δηαηεζνχλ ζα ππνδεηθλχνληαη έηζη φπσο εκθαλίδνληαη ζην
ζπλ/λν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα.
Πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ (ΑΦΜ, άδεηα
άζθεζεο – ιεηηνπξγίαο επαγγέικαηνο θαη έλαξμεο εξγαζηψλ, βεβαίσζε κε νθεηιήο ζην Γήκν
θιπ) νξίδεηαη απφ 9-6-2015 έωρ 11-6-2015.
Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηνπο δξφκνπο, πέξαλ ησλ
δηαγξακκίζεσλ, φπσο θαη ε ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ.
Απαγνξεχεηαη ε έθζεζε εκπνξεπκάησλ εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο (λεζίδεο,
ρψξνη πξαζίλνπ, πάξθηλγθ απηνθηλήησλ θ.ι.π.).
5

ΑΔΑ: Ω9ΑΒΩΚ0-05Λ

Θα δεηεζεί ε ζπλδξνκή θαη παξνπζία ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο, Σξνραίαο,
Ππξνζβεζηηθήο θαη Ννζνθνκείνπ, γηα ηελ εχξπζκε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηεο
εκπνξνπαλήγπξεο.
Θα δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ.
Θα δνζεί ε δπλαηφηεηα δηνξγάλσζεο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ηφζν απφ ηνπο ηνπηθνχο
πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο.
Θα ιεηηνπξγήζεη ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ θαη ινηπά ςπραγσγηθά παίγληα, θαηά ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, ηεξνπκέλσλ ησλ λνκηθψλ πξνυπνζέζεσλ.
Σέινο, ζα ιεθζεί κέξηκλα ζεκάησλ, πνπ πξνθχπηνπλ έθηαθηα θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ
παξνχζα εηζήγεζε – θαλνληζκφ, λα ξπζκίδνληαη κε απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πξηλ
ηελ έλαξμε ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.
2. Χο ηέινο ρξήζεο φισλ ησλ ρψξσλ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο –εηδηθά γηα ην 2015 θαη επεηδή ε
εκπνξνπαλήγπξε γίλεηαη δνθηκαζηηθά θαη ν Γήκνο Νάνπζαο γηα θέηνο δελ είλαη ζε ζέζε λα
δηαζθαιίζεη ηηο ηερληθέο ππνδνκέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο πιήξνπο
εκπνξνπαλήγπξεο- νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 25 εςπώ καη΄αποκοπή.

Ακποηελεύηια διάηαξη
Απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απφθαζεο, δελ ζα πξνθιεζεί δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2015.
Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ 209/2015.
Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
Τπνγξαθή φπσο ζηελ αξρή

ΣΑ ΜΔΛΖ
Τπνγξαθή φπσο ζηελ αξρή
Ακπιβέρ απόζπαζμα
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..

ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ
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