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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ.1/18-1-17
ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο
Απιθμόρ απόθαζηρ

13/2017
Πεπίλητη:

Έγκπιζη ή μη, κανονιζμού οπγάνυζηρ και λειηοςπγίαρ εμποποπανηγύπευν ηος
Δήμος Νάοςζαρ.
ηε Νάνπζα θαη ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα, ζήκεξα 18ε ηνπ κελφο Ηαλνπαξίνπ 2017
εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 17.00, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην Νάνπζαο χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. πξση.751/13-1-2017 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 29 κέιε θαη νλνκαζηηθά:
ΠΑΡΟΝΣΕ
ΑΠΟΝΣΕ
Δημοηικοί ύμβοςλοι
Δημοηικοί ύμβοςλοι
1.
Απνζηφινπ Απφζηνινο , Πξφεδξνο
1. Λνγδαλίδεο Δπζηάζηνο
2.
Παζρνχια Υξπζνχια
2. έπθαο Γεκήηξηνο
3.
Γάγγαο ηέιιηνο
3. Οξδνπιίδεο Θσκάο (Μάθεο)
4.
Παξζελφπνπινο Ησάλλεο
4. Καξακπαηδφο Αλαζηάζηνο
5.
Λαδαξίδνπ Γέζπνηλα
6.
Παληδαξηδίδεο Αζαλάζηνο
7.
Μπίιεο Πξνθφπηνο
8.
Σδνπβάξαο Βαζίιεηνο
9.
Βαιζακίδεο ηαχξνο
10. Γατηαλίδεο Θεφδσξνο
11. Κνπηζνγηάλλεο Νηθφιανο
12. Μαιάθε-Γειεηδάθε Αζελά
13. Σάθε-Σδέπνπ Διπίδα (Νάληηα)
νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ
14. Αξακπαηδή ηεξγηαλή (ηέιια)
αλ θαη λφκηκα θιήζεθαλ
15. Μάληζηνο Γεκήηξηνο
16. Καξαλάηζηνο Θεφδσξνο (Γψξεο)
17. Σνξνξή Μαξία
18. Αδακίδεο Παχινο
19. Σζαγθαιίδνπ-Σζερειίδνπ Παξζέλα
20. Βαζηιείνπ Γεψξγηνο
21. Μπαιηαηδίδνπ Θενδψξα (Γψξα)
22. Γηαλλνχιεο Ησάλλεο
23. Γθαξλέηαο Ησάλλεο
24. Βαδφιαο Δκκαλνπήι
25. Σξηαληαθχιινπ Γεψξγηνο
26. Ρίδνο Γεκήηξηνο
27. Γεκεζθήο Γεκήηξηνο
28. Καξηζηνχλεο Γεψξγηνο
29. Λαθελάλνο Αγγειάθεο
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ΠΑΡΟΝΣΕ: Ππόεδποι Δημοηικών / Σοπικών Κοινοηήηυν
1. Καιπαμίδνπ νθία
2.Θενδνζηάδεο Θεφδσξνο
3.ηνγηάλλεο Υξήζηνο
4.Μσπζίδεο Αλαζηάζηνο

Γ.Κ. ΝΑΟΤΑ
Σ.Κ.ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΩΡΗΟΤ
Σ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΤ
Σ.Κ.ΡΟΓΟΥΩΡΗΟΤ

ΑΠΟΝΣΕ: Ππόεδποι Δημοηικών / Σοπικών Κοινοηήηυν
1.παζφπνπινο Δπζχκηνο
Σ.Κ.ΑΓΓΔΛΟΥΩΡΗΟΤ
2.Παζρνχιαο Βαζίιεηνο
Σ.Κ.ΑΡΚΟΥΩΡΗΟΤ
3.Οξδνπιίδεο Γξεγφξηνο
Σ.Κ.ΔΠΗΚΟΠΖ
4.Σζαιίιε-Θενδσξίδνπ Υξηζηίλα
Σ.Κ.ΕΔΡΒΟΥΩΡΗΟΤ
5.Σνκπνπιίδνπ Εσγξάθα
Σ.Κ.ΛΔΤΚΑΓΗΩΝ
6.Βίιηζα σηεξία
Σ.Κ.ΜΑΡΗΝΑ
7.Μίιεο Κσλζηαληίλνο
Σ.Κ.ΜΟΝΟΠΗΣΩΝ
8.Πξφτνο Υξήζηνο
Σ.Κ.ΠΟΛΤΠΛΑΣΑΝΟΤ
9.Αικαηδήο Υξήζηνο
Σ.Κ.ΣΔΝΖΜΑΥΟΤ
10.ηδεξφπνπινο Γεκήηξηνο
Σ.Κ. ΥΑΡΗΔΑ
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 ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρψξεζε ν θ.Αδακίδεο
θαη δελ πξνζήιζε κέρξη θαη ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο
Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρψξεζε ε
θ.Μπαιηαηδίδνπ θαη δελ πξνζήιζε κέρξη θαη ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο.
Καηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία ηνπ 4νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο εθηφο ηεο
αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ ήηαλ ν θ.Σδνπβάξαο.
Καηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία ηνπ 7νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο εθηφο ηεο
αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ ήηαλ ν θ.Ρίδνο.
Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 7νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρψξεζε ν θ.Βαδφιαο
θαη δελ πξνζήιζε κέρξη θαη ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο.
Μεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ θ. Βαδφια- Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ,
θαζήθνληα Αληηπξνέδξνπ αλέιαβε ε θ. Σζαγθαιίδνπ.
To 12o ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδεηήζεθε 18o.
Σν 11ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδεηήζεθε 19o
Σν 10ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδεηήζεθε 20o θαη ηειεπηαίν.
Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 14ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ην ιφγν έδσζε ζηoλ
Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θ.Γεκήηξην Μάληζην, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ
ζψκαηνο ηελ κε αξ.36/2016 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, πεξί ηνπ θαλνληζκνχ νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο εκπνξνπαλεγχξεσλ ηνπ δήκνπ, ε νπνία είρε γλσζηνπνηεζεί ζηνπο δεκνηηθνχο
ζπκβνχινπο κε ηελ πξφζθιεζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
δήηεζε απφ ην ζψκα ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ.
Ο Πξφεδξνο έζεζε ηελ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, πξνο
ςήθηζε.
Καηά ηελ ςεθνθνξία
ΝΑΗ ςήθηζαλ είθνζη έμη (26) δεκνηηθνί ζχκβνπινη νη θ.θ. Απνζηφινπ, Παζρνχια, Γάγγαο,
Μάληζηνο, Παξζελφπνπινο, Λαδαξίδνπ, Παληδαξηδίδεο, Μπίιεο, Σδνπβάξαο, Βαιζακίδεο,
Γατηαλίδεο, Σάθε-Σδέπνπ, Κνπηζνγηάλλεο, Μαιάθε, Καξαλάηζηνο, Αξακπαηδή, Σνξνξή,
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Βαζηιείνπ, Σζαγθαιίδνπ, Γηαλλνχιεο, Γθαξλέηαο, Σξηαληαθχιινπ, Ρίδνο, Γεκεζθήο,
Καξηζηνχλεο θαη Λαθελάλνο.
Οη θ.θ. Καξηζηνχλεο θαη Λαθελάλνο ςήθηζαλ ζεηηθά σζηφζν επηθπιάρηεθαλ σο πξνο ηα ηέιε
Οη θ.θ.Αδακίδεο, Μπαιηαηδίδνπ θαη Βαδφιαο, απνπζίαδαλ απφ ηε ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε
ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
Σν Γ. χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη έρνληαο ππφςε ηνπ ηελ ππ΄αξ. 36/2016
απφθαζε ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο, ηηο απνθάζεηο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ,

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δγθξίλεη ηνλ Καλνληζκφ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο εκπνξνπαλεγχξεσλ ηνπ Γήκνπ
Νάνπζαο, ν νπνίνο έρεη σο εμήο:












Άξζξν 1
Νομικό πλαίζιο – Διαηάξειρ:
Ο παξψλ Καλνληζκφο εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ:
1.Σνπ άξζξνπ 75 παξ. 5 θαη ησλ άξζξσλ 79 θαη 197 ηνπ λ. 3436/2006 Κ.Γ.Κ (ΦΔΚ 114/Α΄/86-2006 θαη ηνπ λ.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή θαη Απηνδηνίθεζεο
θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο » (ΦΔΚ 87/Α΄/7-6-2010), φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα.
2.Σνπ άξζξνπ 19 ηνπ Β.Γ 24-9/20-10-58 πεξί πξνζφδσλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ.
3. Σνπ άξζξνπ 94 παξ.2πεξ. 32 ηνπ λ. 3852/10
4. Σνπ Π.Γ 270/81.
5. Σνπ άξζξνπ 2 παξγ. 8 ηνπ λ. 4264/2014, ηνπ άξζξνπ 26 παξ 1 ηνπ λ. 4264/2014 ΦΔΚ
118/Α΄/15-5-2014, θαζψο θαη ηξνπνπνίεζε απηνχ απφ ην άξζξν 93 ηνπ λ. 4314/2014,
ΦΔΚ265/Α΄/23-12-2014.
6. Σνπ άξζξνπ 233 ηνπ λ. 4281/2014.
7. Σνπ κε αξηζ. Κ1- 929/10-6-2014 εγγξάθνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4264/2014 παξ.3 εδάθην
4(παξαγσγνί πνπ δελ δηαζέηνπλ άδεηα ιατθήο αγνξάο).
8. Σελ κε αξηζ. 633/05-01-2015 ΦΔΚ 116/12-01-2015 ηεχρνο Β΄ Απφθαζεο Τπνπξγνχ
Αλάπηπμεο Καη Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα «θαζνξηζκφ ησλ εηδψλ πνπ πσινχλ νη ηπθινί».
9.Σνπ ππ΄αξηζ. Κ1-707/12-05-2015 εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ
Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ.
Άξζξν 2
Γενικέρ πςθμίζειρ
1.Καηά ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην, νη εκπνξνπαλεγχξεηο πνπ δηελεξγνχληαη κε ηελ
επθαηξία ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ, νη παξαδνζηαθέο εκπνξνπαλεγχξεηο θαη δσνπαλεγχξεηο πνπ
ηεινχληαη κία θνξά ην ρξφλν ξπζκίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 2, ηεοπαξ.1 ηνπ
λ.2323/1995, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην αξ. 16, παξγ1. Σνπ λ. 3769/2009θαη κε ηηο παξγ.
5, 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο κε αξηζκ. Κ1-164/2011 Κ.Τ.Α.
Βαζηθή απαίηεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο σο άλσ (ππαίζξηεο) αγνξέο, απνηειεί ε έθδνζε
άδεηαο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.
2. νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζε εθζέζεηο, αγνξέο, παλεγχξηα, πιαηείεο, θ.ι.π.
θαηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ην αξηζ. 14 Α, παξγ, 3 ηεο Τ1γ/Γ.Π /νηθ. 96967
ΦΔΚ2718/Σ.β΄/8-10-2012 Τ.Γ ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο θαηεγνξίαο καδηθήο εζηίαζεο,
ππνθαηεγνξία επηρεηξήζεηο παξαζθεπήο ή θαη πξνζθνξάο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζε θηλεηνχο ή
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πξνζσξηλνχο ρψξνπο θαη αδεηνδνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία.( Τπ. Τγείαο
εγθ.6/Τ1γ/Γ.Π/νηθ.71459/30.07.2013.
3. νη άδεηεο ζπκκεηνρήο πνπ ρνξεγνχληαη ζηηο πξναλαθεξφκελεο ππαίζξηεο αγνξέο
(εκπνξνπαλεγχξεηο, θ.ι.π. θπξηαθάηηθεο αγνξέο), δελ επηηξέπεηαη λα ρνξεγνχληαη κφλν ζε
θαηνίθνπο ηνπ δήκνπ πνπ ιεηηνπξγεί ηελ ππαίζξηα αγνξά, εάλ ν ελ ιφγσ πξννξηζκφο
ζπλδέεηαη κε επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, νη νπνίνη ζα αλαγξάθνληαη ζηελ
ζρεηηθή απφθαζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ( π.ρ. ιφγνη δεκφζηαο ηάμεο, δεκφζηαο αζθάιεηαο,
δεκφζηαο πγείαο, πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ, ε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο ηζηνξηθήο θαη
θαιιηηερληθήο θιεξνλνκηάο, ζηφρνη θνηλσληθήο πνιηηηθήο θ.ι.π.), φπσο απηνί ηίζεληαη απφ ηα
άξζξα 2 θαη 16 ηνπ λ. 3844/2010 ΦΔΚ 63/Α΄.
4. Γελ απαγνξεχεηαη ε πψιεζε απφ ηνπο ππαίζξηνπο πσιεηέο ησλ εηδψλ ηνπο απφ ηηο εκέξεο
θα ψξεο πνπ ηα αληίζηνηρα θαηαζηήκαηα νκνεηδψλ εηδψλ παξακέλνπλ θιεηζηά, ζχκθσλα κε
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηηο εκπνξνπαλεγχξεηο θαη ινηπέο ππαίζξηεο νξγαλσκέλεο αγνξέο
θαη γηα ηηο θηλεηέο θαληίλεο.
5. Οη δξαζηεξηνπνηνχκελνη ζην ρψξν ηεο εζηίαζεο, νη νπνίνη
ελδηαθέξνληαη λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο ππαίζξηεο αγνξέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αηηεζνχλ
ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηελ θαηεγνξία
ζηελ νπνία αλήθνπλ . εκεηψλνπκε φηη , κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ
θαζνξίδνληαη ηα είδε πνπ επηηξέπνληαη λα πσινχληαη ζηηο αλσηέξσ ππαίζξηεο αγνξέο.( Τπ.
Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθφηεηαο Κ1-638/16.04.2014).
Άξζξν 3
κοπόρ
Με ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ξπζκίδεηαη ην πιαίζην άζθεζεο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
εθηφο θαηαζηήκαηνο θαη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία, νη θαλφλεο θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε
ρνξήγεζε αδεηψλ ζπκκεηνρήο εκπνξνπαλεγχξεσλ κε ηελ επθαηξία θπηζκεςηικών ή
επεηεηαθψλ ενξηψλ ζε παξαδνζηαθέο εκπνξνπαλεγχξεηο θαη δσνπαλεγχξεηο πνπ ηεινχληαη
κία θνξά ην ρξφλν θ.ι.π. θαηά ην άξζξν 26 παξγ 1 ηνπ λ.4264/2014 θαζψο επίζεο θαλφλεο
αηζζεηηθήο, πγηεηλήο, πεξηβάιινληνο, αζθάιεηαο.
Άξζξν 4
Υπονική διάπκεια εμποποπανήγςπηρ
Ζ ηζρχο ησλ αδεηψλ απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη γηα ηηο εκπνξνπαλεγχξεηο ησλ
ζξεζθεπηηθψλ ή επεηεηαθψλ ενξηψλ απφ δχν (2) έσο πέληε (5) ζπλαπηέο εκέξεο, γηα ηηο
παξαδνζηαθέο εκπνξνπαλεγχξεηο θαη δσνπαλεγχξεηο πνπ ηεινχληαη κία θνξά ην ρξφλν ηηο
επηά (7) ζπλαπηέο εκέξεο, γηα ηηο παζραιηλέο αγνξέο ηηο δέθα (10) ζπλαπηέο εκέξεο θαη γηα
ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο αγνξέο ηηο δεθαπέληε (15) ζπλαπηέο εκέξεο
Άξζξν 5
Πλαίζιο λειηοςπγίαρ
Οη εζηκνηππηθέο ζξεζθεπηηθέο εκπνξνπαλεγχξεηο ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο εμήο:
1. Σος Αγίος Υπιζηοθόπος, ζηο Πολςπλάηανο.
Πελζήκεξε ενξηή, πνπ δηεμάγεηαη απφ 5-5- έσο 9-5, θάζε ρξφλν.
ηαζεξή εκεξνκελία ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε δεκνηηθή έθηαζε εληφο
ηνπ Γ.Γ. Πνιππιαηάλνπ, αλαιπηηθά:
Ο ρψξνο πνπ νξηνζεηείηαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο ζξεζθεπηηθήο εκπνξνπαλήγπξεο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο ενξηήο , είλαη: Έθηαζε ηδηνθηεζίαο δεκνζίνπ ηνπ θηεκαηνινγίνπ ηεο η.θ.
Πνιππαηάλνπ ηνπ δήκνπ Νάνπζαο, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζρεδηάγξακκα ηεο Σερληθήο
Τπεξεζίαο ηνπ Γ. Νάνπζαο, δειαδή: (γχξν απφ ηελ πιαηεία Γεκνθξαηίαο, απέλαληη απφ ηελ
νηθία ηνπ θ. Κειεζίδε Γεκήηξηνπ έσο ηελ νηθία ηνπ θ.Αιεμηάδε Αληψληνπ. Μπξνζηά ζην
Ζξψσλ θαη ηελ νηθία ηνπ Πξφτνπ Ησάλλε .Μπξνζηά απφ ην θαηάζηεκα ηνπ θ. Μαπξφπνπινπ
4
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θαη κπξνζηά απφ ην πνιηηηζηηθφ θέληξν ζηελ Λ.Δηξήλεο . Σέινο απν Σνξηνπίδε Γεψξγην έσο
Καξαιή Νηθφιαν, δεμηά θαη αξηζηεξά ηνπ δξφκνπ).
 Θα δηαζέζεη 30 ζέζεηο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ .
 κία ζέζε ρψξνπ αλαςπρήο (ινχλα πάξθ)
 ζα δηαζέζεη 10 ζέζεηο επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη 5 ζέζεηο
εζηίαζεο(θαληίλεο)., ζχλνιν 15 ζέζεηο.
2. Σος Πποθήηη Ηλία , ζηο Α.Ζεπβοσώπι,
Γηήκεξε ενξηή ,πνπ δηεμάγεηαη απφ 19-7- έσο 20-7, θάζε ρξφλν, ζηαζεξή εκεξνκελία ηεο
εκπνξνπαλήγπξεο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε δεκνηηθή έθηαζε εληφο ηνπ Γ.Γ.Α.Εεξβνρσξίνπ,
αλαιπηηθά:
Ο ρψξνο πνπ νξηνζεηείηαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο Θξεζθεπηηθήο εκπνξνπαλήγπξεο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο ενξηήο, είλαη :
Έθηαζε ηδηνθηεζίαο δεκνζίνπ ηνπ θηεκαηνινγίνπ ηεο η.θ. Α.Εεξβνρσξίνπ ηνπ δήκνπ
Νάνπζαο, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζρεδηάγξακκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γ.
Νάνπζαο, δειαδή (Μπξνζηά απφ ηελ εθθιεζία θαη ζηελ πιαηεία Καπεηάλ Εέξβα , απφ ηελ
δεμηά κεξηά. Μπξνζηά ζηελ Λ. Δηξήλεο, απφ ην θαηάζηεκα ηνπ θ. Γατηαλίδε Πέηξνπ έσο ην
ηέινο ηνπ γεπέδνπ).
 ζα δηαζέζεη 30 ζέζεηο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη είδε δαραξνπιαζηείνπ.
 κία ζέζε αλαςπρήο (ινχλα πάξθ)
 ζα δηαζέζεηο 5 ζέζεηο επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (θαληίλεο)
3. Σηρ ύναξηρ ηυν Απσαγγέλυν , ζηον Απσάγγελο.
Γηήκεξε ενξηή, πνπ δηεμάγεηαη απφ 7-11 έσο θαη 8-11 θάζε έηνπο, ζηαζεξή εκεξνκελία ηεο
ζξεζθεπηηθήο εκπνξνπαλήγπξεο , ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε δεκνηηθή έθηαζε εληφο ηνπ Γ.Γ.
Αξραγγέινπ , αλαιπηηθά:
Ο ρψξνο πνπ νξηνζεηείηαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο Θξεζθεπηηθήο εκπνξνπαλήγπξεο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο ενξηήο, είλαη :
Έθηαζε ηδηνθηεζίαο δεκνζίνπ ηνπ θηεκαηνινγίνπ ηεο η.θ. Αξραγγέινπ ηνπ δήκνπ Νάνπζαο,
ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζρεδηάγξακκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γ. Νάνπζαο
(Μπξνζηά απφ ηελ πιαηεία επη ηεο νδνχ Λ.Δηξήλεο) . νη ζέζεηο πνπ πξνηάζζνληαη είλαη:
 ζα δηαζέζεη 10 ζέζεηο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη είδε δαραξνπιαζηείνπ
 κία ζέζε αλαςπρήο (ινχλα πάξθ)
 ζα δηαζέζεηο 3 ζέζεηο επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (θαληίλεο)
4. Σος Αγίος Κυνζηανηίνος και Ελένηρ , ζηον Κοπανό .
Γηήκεξε ενξηή, πνπ δηεμάγεηαη απφ 20-5 έσο 21-5 θάζε έηνπο, ζηαζεξή εκεξνκελία ηεο
ζξεζθεπηηθήο εκπνξνπαλήγπξεο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε δεκνηηθή έθηαζε εληφο ηνπ
Γ.Γ.Κνπαλνχ, αλαιπηηθά:
ν ρψξνο πνπ νξηνζεηείηαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο ζξεζθεπηηθήο εκπνξνπαλήγπξεο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο ενξηήο, είλαη: Έθηαζε ηδηνθηεζίαο δεκνζίνπ ηνπ θηεκαηνινγίνπ ηεο
Γ.Κ.Κνπαλνχ ηνπ δήκνπ Νάνπζαο, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζρεδηάγξακκα ηεο Σερληθήο
Τπεξεζίαο ηνπ Γ. Νάνπζαο (ηελ πεξηνρή πιαηάληα , απέλαληη απφ ηελ εθθιεζία).
 ζα δηαζέζεη 8 ζέζεηο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη είδε δαραξνπιαζηείνπ
 ζα δηαζέζεη 3 ζέζεηο επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (θαληίλεο).
Σηρ Αγίαρ Παπαζκεςή, ζηον Κοπανό.
Γηήκεξε ενξηή, πνπ δηεμάγεηαη απφ 25-7 έσο 26-7, θάζε έηνπο ζηαζεξή εκεξνκελία
ζξεζθεπηηθήο εκπνξνπαλήγπξεο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε δεκνηηθή έθηαζε εληφο
Γ.Γ.Κνπαλνχ, αλαιπηηθά:
Ο ρψξνο πνπ νξηνζεηείηαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο ζξεζθεπηηθήο εκπνξνπαλήγπξεο θαηά
δηάξθεηα ηεο ενξηήο, είλαη: Έθηαζε ηδηνθηεζίαο δεκνζίνπ ηνπ θηεκαηνινγίνπ

ηεο
ηνπ
ηελ
ηεο
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Γ.Κ.Κνπαλνχ ηνπ δήκνπ Νάνπζαο, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζρεδηάγξακκα ηεο Σερληθήο
Τπεξεζίαο ηνπ Γ. Νάνπζαο (ζηελ πεξηνρή πιαηάληα, απέλαληη απφ ηελ εθθιεζία).
 ζα δηαζέζεη 8 ζέζεηο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη είδε δαραξνπιαζηείνπ
 ζα δηαζέζεη 3 ζέζεηο επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (θαληίλεο
5. Σος Απσαγγέλος Μισαήλ , ζηην Επιζκοπή.
Σξηήκεξε ενξηή ,πνπ δηεμάγεηαη απφ 3-9 έσο 6-9,θάζε έηνπο, ζηαζεξή εκεξνκελία ηεο
ζξεζθεπηηθήο εκπνξνπαλήγπξεο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε δεκνηηθή έθηαζε εληφο ηνπ Γ.Γ.
Δπηζθνπήο, αλαιπηηθά:
Έθηαζε ηδηνθηεζίαο δεκνζίνπ ηνπ θηεκαηνινγίνπ ηεο Σ.Κ. Δπηζθνπήο ηνπ δήκνπ Νάνπζαο,
ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζρεδηάγξακκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γ. Νάνπζαο .Ο ρψξνο
πνπ νξηνζεηείηαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο ζξεζθεπηηθήο εκπνξνπαλήγπξεο , θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο ενξηήο, είλαη: (Γχξν απφ ηελ θεληξηθή πιαηεία Δζληθήο Αληίζηαζεο).
 ζα δηαζέζεη 20 ζέζεηο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη είδε δαραξνπιαζηείνπ.
 ζα δηαζέζεη1 ζέζε ρψξνπ αλαςπρήο (ινχλα παξθ)
 ζα δηαζέζεη 2 ζέζεηο επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (θαληίλεο).
6. Σηρ Αγίαρ Μαπίναρ , ζηην Μαπίνα
Σεηξαήκεξε ενξηή, πνπ δηεμάγεηαη απφ 14-7 έσο 17-07, θάζε έηνπο, ζηαζεξή εκεξνκελία ηεο
ζξεζθεπηηθήο εκπνξνπαλήγπξεο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε δεκνηηθή έθηαζε εληφο ηνπ δ.δ.
Μαξίλαο , αλαιπηηθά:
Έθηαζε ηδηνθηεζίαο δεκνζίνπ ηνπ θηεκαηνινγίνπ ηεο Σ.Κ. Μαξίλαο ηνπ δήκνπ Νάνπζαο. Ο
ρψξνο πνπ νξηνζεηείηαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο ζξεζθεπηηθήο εκπνξνπαλήγπξεο, θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο ενξηήο, είλαη: (ζηνλ θεληξηθφ δξφκν, κπξνζηά απφ ην ζπίηη ηνπ Εειειίδε
φισλ . έσο ηελ νηθία ηεο Βίιηζαο Γήκεηξαο δεμηά θαη αξηζηεξά. Δπίζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ
θάησ νηθηζκνχ κεηά ηελ θεληξηθή γέθπξα απέλαληη απφ ηνλ παιαηφ ζπλεηαηξηζκφ).
 ζα δηαζέζεη 55 ζέζεηο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (παηρλίδηα- έλδπζε – ππφδεζε - θπηάινπινχδηα0 είδε πξνηθφο).
 ζα δηαζέζεη 1 ζέζεηο αλαςπρήο (ινχλα παξθ), κέζα θαη κπξνζηά ζην Παιαηφ Γεκνηηθφ
ρνιείν.
 Θα δηαζέζεη 15 ζέζεηο επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη 3 ζέζεηο εζηίαζεο
(θαληίλεο).
7.Σηρ Αγίαρ Μαύπηρ , ζηα Μονόζπιηα
Πελζήκεξε ενξηή, πνπ δηεμάγεηαη απφ 29-4 έσο 3-05, θάζε έηνπο, ζηαζεξή εκεξνκελία ηεο
ζξεζθεπηηθήο εκπνξνπαλήγπξεο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε δεκνηηθή έθηαζε εληφο ηνπ δ.δ.
Μνλνζπίησλ.
Αλαιπηηθά: ηελ πιαηεία Οκνλνίαο θαη ζηελ πιαηεία Δηξήλεο ζηελ νδφ Παχινπ Μειά θαη
ζην ππ΄αξηζ. 105 νηθφπεδν ηνπ Γήκνπ.
 ζα δηαζέζεη 50 ζέζεηο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (παηρλίδηα- έλδπζε – ππφδεζε - θπηάινπινχδηα0 είδε πξνηθφο).
 ζα δηαζέζεη 1 ζέζε αλαςπρήο (ινχλα παξθ), κέζα ζην ππ΄νηθφπεδν 105.
 Θα δηαζέζεη 2 ζέζεηο επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη 6 ζέζεηο εζηίαζεο
(θαληίλεο). χλνιν ζέζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 8.
Ζ θάζε εκπνξηθή ζέζε έρεη έθηαζε (3,00*3,00)κ2 , εθηφο απφ ηηο ζέζεηο Δπηρεηξήζεσλ
Τγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο νη νπνίεο έρνπλ δηαζηάζεηο ( 3,00*6,00)κ2 .
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε θαη ηελ ΑΓΑ ΩΝΔΩΚ0-ΑΞ ,κε αξηζ. Απφθαζεο 112/2016,
εκπνξνπαλήγπξε ηεο Γ.Κ.Κνπαλνχ.
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8. Υπιζηοςγεννιάηικο συπιό ζηο Δ.Πάπκο (πλακόζηπυηο) Νάοςζαρ. ζα δηεμάγεηαη απφ 20
-12- θάζε έηνπο
έσο 7-01 ηεο επφκελεο ρξνληάο, ε ζηαζεξή εκεξνκελία ηεο
εκπνξνπαλήγπξεο ελ φςεη ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε δεκνηηθή έθηαζε
εληφο ηνπ πάξθνπ (πιαθφζηξσηνπ) ηνπ Γ .Νάνπζαο.
Άξζξν 6
Άδεια για ζςμμεηοσή ζηην εμποποπανήγςπη
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ εκπνξνπαλήγπξε ζα απαηηείηαη ε άδεηα, ε νπνία ζα έρεη δηάξθεηα
ηζρχνο απφ δχν έσο πέληε εκέξεο , ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο
θαλνληζκνχ.
Οη άδεηο ζα ρνξεγνχληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 16 παξγ 1 ηνπ 3769/2009:
Α. ε επαγγεικαηίεο εκπφξνπο πνπ λφκηκα δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά εθηφο
Πεξηθέξεηαο.
Β. ε θαηφρνπο άδεηαο πσιεηψλ ιατθψλ αγνξψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ εθηφο Πεξηθέξεηαο.
Γ. ε φζνπο θαηέρνπλ άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ (ζηάζηκν ή πιαλφδην )
Γ. ε ινηπνχο εκπφξνπο.
Θα κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ρψξνη ζε ηνπηθνχο ζπιιφγνπο εθφζνλ ην αηηεζνχλ.
Ωο πξνο ηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζηηο ελ ιφγσ εκπνξνπαλεγχξεηο.
απαηηείηαη εηδηθή άδεηα ζπκκεηνρήο (παξγ 3 ηνπ άξζξνπ 26), ε δε εηδηθή απηή άδεηα
ρνξεγείηαη κε απφθαζε Γ. πκβνπιίνπ.
Ο δήκνο ν νπνίνο πξνηίζεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ππαίζξηα ζξεζθεπηηθή ή επεηεηαθή
εκπνξνπαλήγπξε , γλσξίδεη ηνπο ρψξνπο πνπ πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί ε ζρεηηθή εκπνξηθή
δξαζηεξηφηεηα θαη θαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ πσιεηψλ, ησλ πσινχκελσλ εηδψλ, θαζψο θαη
ινηπέο δηαδηθαζίεο ηνπνζέηεζεο, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ ( Τπ. Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθφηεηαο
7286/21.01.2015).

1.
2.
3.
4.

Άξζξν 7
Διαδικαζία έγκπιζηρ παπόνηορ κανονιζμού
Οη δεκνηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο εθδίδνληαο ηνπηθέο
θαλνληζηηθέο απνθάζεηο , ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, κε ηηο νπνίεο θαζνξίδνπλ
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο:
Γηα ηελ ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αγνξψλ , ησλ
εκπνξνπαλεγχξεσλ , παξαδνζηαθνχ ή κε ραξαθηήξα , ησλ δσνπαλεγχξεσλ, ησλ
ρξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξψλ θαη γεληθά ησλ ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ . (παξγ 1
ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 3463/2006).
Πξηλ ηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ε επηηξνπή πνηφηεηαο Εσήο
εηζεγείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ 1Β λ) ηνπ Ν. 3852/2010 ΣΟ Γ., ην ζρέδην
θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Κ.Γ.Κ. ελψ θαηά ηελ παξ 1γ ηνπ άξζξνπ 83
θαη ηελ παξ 2α ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Ν. 3852/2010 ην ζπκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο ή ηεο Σνπηθήο
θνηλφηεηαο αληίζηνηρα πξνηείλεη ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ηνπο ρψξνπο ιεηηνπξγίαο
εκπνξνπαλεγχξεσλ, ρξηζηνπγελληάηηθσλ
αγνξψλ θαη γεληθά ππαίζξησλ εκπνξηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ. Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ απφ ην Γ.. Νάνπζαο, ν θαλνληζκφο ζα
πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ ζπλεκκέλα έγγξαθα:
Απφθαζε ηεο Σνπηθήο ή Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο.( ε νπνία γλσκνδνηεί)
Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαη Πεξηβάιινληνο.( γηα ηελ έγθξηζε ησλ
θαζνξηζκέλσλ ρψξσλ.)
Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ηέινπο ρξήζεο ησλ ρψξσλ).
Σνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα γηα ηηο ρξήζεηο ρψξσλ .
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Άξζξν 8
Καθοπιζμόρ ειδών πώληζηρ καηά ηην διάπκεια ηηρ εμποποπανήγςπηρ
Με απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζα θαζνξηζηνχλ ηα είδε πνπ επηηξέπεηαη λα
πσινχληαη, ελδεηθηηθά πξνηείλνληαη:
1 είδε πξνηθφο
2 ππφδεζεο
3 είδε έλδπζεο
4 δεξκάηηλα (ηζάληεο, δψλεο θ.α)
5 είδε νηθηαθήο ρξήζεο
6 δαραξψδε είδε θαη αλαςπθηηθά
7 μεξνί θαξπνί, είδε δηαηξνθήο
8 παηρλίδηα
9 αγηνγξαθίεο , θνκπνζθνίληα
10 αθίζεο, θαξη-πνζηάι
11 βηβιία
12 είδε πγηεηλήο
13 είδε ιατθήο ηέρλεο
14 εξγαιεία .
Άξζξν 9
Υπήζηρ σώπυν
Οη ρξήζεηο ησλ ρψξσλ πνπ ζα δηαηίζεληαη ζα απνηππψλνληαη ζε ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα κε
επζχλε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο θαη
Γεκνηηθέο θνηλφηεηεο.
1.ηοπογπαθικό διάγπαμμα Δ.Κ.Πολςπλαηάνος
2. ηοπογπαθικό διάγπαμμα Δ.Κ.Α.Ζεπβοσυπίος
3. ηοπογπαθικό διάγπαμμα Σ.Κ. Απσαγγέλος
4. ηοπογπαθικό διάγπαμμα Σ.Κ. Κοπανού
5. Σοπογπαθικό διάγπαμμα Σ.Κ. Επιζκοπήρ
6. ηοπογπαθικό διάγπαμμα Σ.Κ. Μαπίναρ
7. ηοπογπαθικό διάγπαμμα Σ.Κ. Μονοζπίηυν
8. ηοπογπαθικό διάγπαμμα Δ.Κ. Νάοςζαρ (Δ. Πάπκο- Κιόζκι)
Άξζξν 10
Άδεια ζςμμεηοσήρ ζε εμποποπανηγύπειρ
1.Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε εκπνξνπαλεγχξεηο , ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα
αξρή αίηεζε θαη θαηαζέηεη:
α) βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γεκφζηα Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ( Γ.Ο.Τ.) πεξί ππνβνιήο
δήισζεο έλαξμεο άζθεζεο επηηεδεχκαηνο , ζχκθσλα κε ηνπο λνκνχο 4045/1960 (Α΄47)
θαη 1642/86 (Α΄125).
β) πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκφδηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα γηα ηελ εγγξαθή ζε απηφλ.
γ) βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ν
ελδηαθεξφκελνο ηεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα
δηάζεζε ηξνθίκσλ ή πνηψλ.
δ) δχν πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο.
ε) δεκνηηθή ελεκεξφηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ δήκνπ (άξζξν 285 Γ.Κ.Κ).
ζη) θσηναληίγξαθα ζεσξεκέλα ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ πνπ θαηέρνπλ φπσο 1) άδεηα
επαγγεικαηηψλ πσιεηψλ ιατθψλ αγνξψλ ή αδεηψλ παξαγσγψλ αγνξψλ. 2)αδεηψλ άζθεζεο
ππαίζξηνπ εκπνξίνπ (πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ). 3) αδεηψλ ζπκκεηνρήο ζε Κπξηαθάηηθεο αγνξέο.
δ) βεβαίσζε εγγξαθήο ζην αξκφδην επηκειεηήξην νη έκπνξνη (εθφζνλ δηαζέηνπλ
επαγγεικαηηθή ζηέγε, θαηάζηεκα, βηνηερλία, πξαηήξην θιπ).
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ε) επηθπξσκέλν θσην/θν ηεο άδεηαο παξακνλήο ( γηα ηνπο αιινδαπνχο) πνπ επηηξέπεη ηελ
άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Θ) πηζηνπνηεηηθφ πγείαο γηα φζνπο πσινχλ είδε ηξνθίκσλ.
η) ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία δειψλνπλ φηη έιαβαλ γλψζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο
εκπνξνπαλήγπξεο ηνπ δήκνπ Νάνπζαο θαη φηη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο απηνχ.
Ο ελδηαθεξφκελνο επηδεηθλχεη επίζεο ηελ άδεηα θπθινθνξίαο , ηελ άδεηα ηθαλφηεηαο νδεγνχ
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ ηνλ αλαπιεξψλεη γηα ην φρεκα πνπ ηπρφλ
πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο θαη βηβιηάξην
πγείαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ-πνηψλ (θαληίλεο).
2. δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, θνξνινγηθήο ή αζθαιηζηηθήο
ελεκεξφηεηαο ζην δήκν γηα ηελ ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα (εκπνξνπαλήγπξε). Ζ κε απαίηεζε
ππνβνιήο θνξνινγηθήο ή αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ζην δήκν πνπ δηνξγαλψλεη ηελ
εκπνξνπαλήγπξε απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, εθθηλεί θαη απφ ην βξαρχβην απηψλ ησλ
εηδηθψλ αδεηψλ
θαη ηελ δπζθνιία λα ηα πξνζθνκίδνπλ. ( Τπ. Αλάπηπμεο &
Αληαγσληζηηθφηεηαο 7286/21.01.2015).
3. ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ αξηζκνχ ησλ
δηαζέζηκσλ ζέζεσλ ζα δηεμαρζεί δεκφζηα θιήξσζε γηα ηελ επηινγή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ απφ
ηελ επηηξνπή εκπνξνπαλήγπξεο ελψπηνλ ηνπ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ.
4. νη ζέζεηο ζα δηαηεζνχλ κεηά απφ θιήξσζε κε ηελ πξναλαθεξφκελε ζηελ παξγ. 3 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ δηαδηθαζία.
Άξζξν 11
Πποθεζμία ςποβολήρ αιηήζευν
1.Οη αηηήζεηο ζα ππνβάιινληαη ζην Γήκν Νάνπζαο ( δεκαξρίαο 30), ζην γξαθείν ηνπ
πξσηφθνιινπ ( ηει: 2332350324 θαη θαρ: 2332027884). Γηα νπνηνδήπνηε πξφζζεηε
πιεξνθνξία ζα απεπζχλνληαη
ζην γξαθείν θνηλφρξεζησλ ρψξσλ
ηνπ δήκνπ (
ηει:2332350317) ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ
θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ
δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο: (άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη έλαξμεο εξγαζηψλ, βεβαίσζε κε
νθεηιήο ζην δήκν θ.ι.π.) ζα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε δεκάξρνπ πνπ ζα εθδίδεηαη δέθα
εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.
2. ε κε πξνζθφκηζε ησλ δεηνπκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα απνθιείζεη ηνλ ελδηαθεξφκελν απφ
ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ.
Άξζξν 12
Γενικέρ ςποσπεώζειρ
1.Παξαιαβή ησλ πξνβιεπνκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ρνξήγεζε
ησλ αδεηψλ
ζπκκεηνρήο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε , ε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ, ε έθδνζε ησλ αδεηψλ
ζπκκεηνρήο, ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαθέισλ ζε εηδηθφ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ αξρείν, ε παξνρή
θάζε δπλαηήο βνήζεηαο ζε απηνχο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ αιιά θαη ζε απηνχο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε θαη ε έγθαηξε πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ, απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ηνπ γξαθείνπ θνηλφρξεζησλ
ρψξσλ ηνπ δήκνπ Νάνπζαο.
2. Ζ πξνζέιεπζε θαη ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, ε
ζπγθέληξσζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε έγθαηξε ππνβνιή ηνπο ζηελ αξκφδηα
ππεξεζία ηνπ δήκνπ, ε θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ηειψλ ζην ηακείν ηνπ δήκνπ,
απνηεινχλ ππνρξεψζεηο φζσλ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε θαη λα
εμαζθαιίζνπλ ηελ ζρεηηθή άδεηα.
3. Οη δηαδηθαζίεο ζχλδεζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη θάζε άιιε εξγαζία ηερληθήο θχζεσο
απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηνλ
Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ καο.
4.ε θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο θαη νη δηαδηθαζίεο ρνξηνθνπηηθψλ
ελεξγεηψλ απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο.
5. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ :
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 λα θξνληίδνπλ γηα ηελ εππξεπή εκθάληζε, ηελ πνιηηηζκέλε αηκφζθαηξα θαη ηελ θαζαξηφηεηα
ηνπ ρψξνπ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.
 λα απέρνπλ απφ θάζε ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε κνξθήο θαη
έθηαζεο ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αηζζεηηθήο πνπ αξκφδεη ζηελ ηζηνξία θαη
ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ δήκνπ καο, ζην ήζνο ησλ θαηνίθσλ θαη ζηνπο θαλφλεο ρξεζηψλ θαη
ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ, θαζψο θαη ζηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο ελ γέλεη ζπκπεξηθνξάο.
 λα ζπκκνξθψλνληαη γεληθά κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ, Π.Γ. εγθπθιίσλ θαη νδεγψλ, φπσο
ηζρχνπλ θάζε θνξά, θαζψο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
 λα κε πξνβαίλνπλ ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο παξέκβαζε ζηνπο παξαρσξεκέλνπο πξνο ρξήζε
ρψξνπο.
 λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο ηνπ δήκνπ.
 λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ δήκνπ
Νάνπζαο.
6. ε άδεηα ρνξεγείηαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ζέζε θαη εθφζνλ θαηαβιεζεί ην αλαινγνχλ
πνζφλ.
7. νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε επηπιένλ νθείινπλ:
 λα ηεξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ επηαμία ησλ ρψξσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ νη πάγθνη
πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο.
 λα κελ θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο, εθηφο ησλ νξίσλ ηεο έθηαζεο
πνπ ηνπο αλαινγεί, ζχκθσλα κε ηελ άδεηά ηνπο.
 λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη λα δηαηεξνχλ ζε εηδηθνχο θιεηζηνχο θάδνπο ή θαιά
θιεηζκέλεο ζαθνχιεο ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο
εκπνξνπαλήγπξεο.
 λα κελ ξππαίλνπλ ηνλ πεξίγπξν ρψξν κε ηελ ξίςε θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ θαη ηδηαηηέξσο
εππαζψλ εηδψλ πνπ αιινηψλνληαη εχθνια θαζψο θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο.
 θαηά ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηνλ γεληθφ θαζνξηζκφ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο λα
ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ νξγάλσλ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο .
 ε πεξίπησζε αδηαθνξίαο θαη παξά ηηο ζπζηάζεηο, ν δήκνο πξνβαίλεη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ
ρψξνπ θαηαινγίδνληαο ηα έμνδα ζηνπο ππεχζπλνπο. Δπίζεο επηβάιεη πξφζηηκν, ην πνζφ ηνπ
νπνίνπ ζα απνθαζίζεη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή. Δάλ ε παξάβαζε απηή επαλαιεθζεί γηα Σξίηε
ζπλερφκελε θνξά ν δήκνο πξνβαίλεη ζηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ζπκκεηνρήο νξηζηηθά.
 λα κελ παξαθσιχνπλ, κε θαλέλαλ ηξφπν, ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ζηε εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ ηεο.
Άξζξν 13
Γενικέρ οδηγίερ και απαγοπεύζειρ
1.Οη πσιεηέο – εθζέηεο ππνρξενχληαη λα θαηαιακβάλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηε ζέζε
πνπ ηνπο παξαρσξήζεθε απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη λα κελ εκπνδίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ελ
γέλεη ηεο εκπνξνπαλήγπξεο θαζψο θαη ηελ ειεχζεξε δηέιεπζε ησλ πεδψλ.
2.ζα δεηεζεί ε ζπλδξνκή θαη ε παξνπζία ηνπ Α/Σ Νάνπζαο, ηεο Ππξνζβεζηηθήο θαη ηνπ
Ννζνθνκείνπ Νάνπζαο γηα ηελ εχξπζκε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.
3.λα δηεπθνιχλεηαη πάληα ε πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ.
4.Γχλαηαη ε δπλαηφηεηα δηνξγάλσζεο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ απφ ζπιιφγνπο εθφζνλ
πάξνπλ έγθξηζε απφ ηελ εθάζηνηε ηνπηθή θνηλφηεηα πνπ ζα επηθαηξνπνηείηαη κε έγθξηζε ηνπ
Γεκάξρνπ.
5.δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη Λνχλα Πάξθ θαη ινηπά ςπραγσγηθά παίγληα θαηά ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, ηεξνχκελσλ ησλ λνκηθψλ πξνυπνζέζεσλ.
6.ην Γεκνηηθφ πκβνχιην έρεη ηελ δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηα είδε πνπ ζα
επηηξέπεηαη λα πσινχληαη ζηελ εκπνξνπαλήγπξε.
7. απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ
ζηνπο δξφκνπο πέξαλ ησλ
δηαγξακκίζεσλ, φπσο θαη ε ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ.
8. απαγνξεχεηαη ε έθζεζε εκπνξεπκάησλ εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ( ρψξνη
πξαζίλνπ, παξθηλγθ απηνθηλήησλ θ.α)
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9. απαγνξεχεηαη ε απζαίξεηε αιιαγή ζέζεο
απφ ηνπο εθζέηεο- πσιεηέο ηεο
εκπνξνπαλήγπξεο , ε απζαίξεηε απμνκείσζε ησλ κέηξσλ πξφζνςεο ησλ πάγθσλ, ε
απμνκείσζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο έθηαζεο ησλ νξηνζεηεκέλσλ ζέζεσλ, ε δξαζηεξηφηεηα
ζηνπο ρψξνπο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ελ ειιείςεη ηεο ζρεηηθήο αδείαο, ε απ΄επζείαο δηαθίλεζε
ζηελ θαηαλάισζε απφ ην απηνθίλεην κε ην νπνίν έγηλε ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη
ε πψιεζε πξντφλησλ ζηνπο δηαδξφκνπο.
10.απαγνξεχεηαη ζην ρψξν ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ην άλακκα θσηηάο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν.
11 απαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζηνπο ελνηθηαδφκελνπο –
παξαρσξεκέλνπο ρψξνπο.
12.απαγνξεχνληαη νη ζνξπβψδεηο δηαθεκίζεηο.
13.απαγνξεχνληαη νη δηαθεκίζεηο
ησλ εθζεκάησλ εθηφο ηνπ ελνηθηαδφκελνπ –
παξαρσξεκέλνπ ρψξνπ.
14.απαγνξεχεηαη ζηνπο κηθξνπσιεηέο κε θαξνηζάθηα λα ζηαζκεχνπλ θαη λα πεξηθέξνληαη
ζε Γεκνηηθνχο δξφκνπο θαη ρψξνπο.
15.δελ επηηξέπεηαη ε πψιεζε εηδψλ πνπ πξνθαινχλ ηελ δεκφζηα αηδψ ή κπνξνχλ λα
πξνθαιέζνπλ αηπρήκαηα ζε κηθξνχο ή κεγάινπο θαζψο θαη νγθψδε εκπνξεχκαηα πνπ
ελδερνκέλσο δπζθνιεχνπλ ηηο κεηαθηλήζεηο κέζα ζηνλ ρψξν ηεο εκπνξνπαλήγπξεο θαη
γεληθά πξνθαινχλ δπζρέξεηα ζηνπο ινηπνχο εκπφξνπο.
16. απαγνξεχεηαη ζηνπο πσιεηέο ε ηνπνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ, πάγθσλ θιπ. ε άιιε κέξα
απφ εθείλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ή ε εγθαηάιεηςε ησλ εηδψλ απηψλ κεηά ηελ
ιεηηνπξγίαο ηεο. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο ζα επηβάιιεηαη Γεκνηηθφ Σέινο γηα ηελ
απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ.
Άξζξν 14
Σέλορ σπήζηρ σώπυν
 ην χςνο θαη ν ηξφπνο είζπξαμεο ηνπ θαηαβαιιφκελνπ ηέινπο ρξήζεο, ησλ ρψξσλ ηεο
εκπνξνπαλήγπξεο αλά άδεηα θαη ζέζε θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ( άξζξν 13 παξγ.1 ηνπ Β.Γ. 249/20-10-1958, φπσο εγθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80 ΦΔΚ 246/Α΄/1980 θαη
ΤΠΔΓΓΑ εγθ.41/12243/14.06.2007, απνηειεί δε αξκνδηφηεηα ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ ζχκθσλα κε ην ηζρχνληα Ο.Δ.Τ. ηνπ Γ. Νάνπζαο.
 γηα ην έηνο 2017 ε ηηκή αλά η.κ. πξνζδηνξηζηεί κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ
θαηφπηλ πξφηαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη γηα ηα
επφκελα έηε κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κεηά απφ πξφηαζε ηεο νηθνλνκηθήο
επηηξνπήο .
 ε πιεξσκή ηνπ ηέινπο ρξήζεο ρψξσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ καο
(Γεκαξρίαο 30, ηζφγεην) θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο.

1.








Άξζξν 15
Τπηπεζίερ απμόδιερ για ηον έλεγσο και είζππαξηρ ηέλοςρ σπήζηρ σώπυν
αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ λ. 4264/2014 θαη ησλ εμ ΄
εμνπζηνδφηεζήο ηνπο εθδηδφκελσλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ είλαη:
νη ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο
θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο.
νη ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο.
νη ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα ησλ Πεξηθεξεηψλ.
νη ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα ησλ δηεπζχλζεσλ Αγξνηηθήο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηψλ
θαη Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ.
νη ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα ηνπ Δληαίνπ Διέγρνπ Σξνθίκσλ.
νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ.
νη ππεξεζίεο ηνπ ιηκεληθνχ ζψκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο.
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 ε Διιεληθή Αζηπλνκία.
 ην ψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (ΓΟΔ) θαη Σεισληαθέο Αξρέο.
2. Ο έιεγρνο ηεο είζπξαμεο ηνπ ηέινπο ρξήζεο ρψξσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ νξηζκφ
αηξεηνχ Πξνζψπνπ πνπ ζα νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ.
3. Οη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, δελ ζίγνπλ εηδηθφηεξα
δηνηθεηηθά πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα γηα παξαβάζεηο ησλ θαλφλσλ
εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ή εηδηθφηεξα κέηξα
πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ην παξαεκπφξην.
Άξζξν 16
Ποινικέρ κςπώζειρ
1. Όπνηνο παξεκπνδίδεη ηνλ αζθνχκελν έιεγρν ή αξλείηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν λα παξαδψζεη
ζηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο θάζε ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ, φπσο
ηδίσο ηα παξαζηαηηθά εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο , ηηκσξείηαη κε φηη ν πνηληθφο θψδηθαο νξίδεη
αθφκα θαη κε θπιάθηζε.
2. Παξεκπφδηζε ειέγρνπ ζεσξείηαη θαη ε απφθξπςε ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ ή ε
παξαπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ή ε ςεπδήο παξάζεζή ηνπο.
Άξζξν 17
Διοικηηικέρ κςπώζειρ
Αλεμάξηεηε απφ ηηο πνηληθέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη θαηά ηα αλσηέξσ, γηα ηηο
παξαπάλσ παξαβάζεηο, επηβάιιεηαη θαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ην νπνίν ζα θαζνξηζηεί κε
απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο αλά πεξίπησζε.
Άξζξν 18
Σελική διάηαξη
Ο θαλνληζκφο απηφο ζπληάρζεθε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ηνπ Αγ.
Υξηζηνθφξνπ θαη ησλ άιισλ ηνπηθψλ εκπνξνπαλεγχξεσλ ηνπ δήκνπ Νάνπζαο θαη
ππεξηζρχεη θάζε άιιεο αληίζεηεο κε απηφλ δηάηαμεο. Ζ ηζρχο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη
ππνρξεσηηθή γηα φινπο γεληθά ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο.
Άξζξν 19
Θζσύρ
Ζ ηζρχο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ αξρίδεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ απφ ην Γ. πκβνχιην θαη γηα ηελ
δεκνζίεπζή ηνπ σο ν λφκνο νξίδεη.
Άξζξν 20
Δημοζίεςζη
Ζ παξνχζα λα δεκνζηεπζεί θαηά ην πιήξεο θείκελν ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα, ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη πεξίιεςε απηήο ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα.
Ακποηελεύηια διάηαξη
Απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απφθαζεο δελ ζα πξνθιεζεί δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2017.
Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ 13/2017.
......................................................................................................................……
Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Τπνγξαθή φπσο ζηελ αξρή
Τπνγξαθή φπσο ζηελ αξρή
Ακπιβέρ απόζπαζμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ..
ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ
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