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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ.7/29-3-17 

ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο 

 

Απιθμόρ απόθαζηρ      104/2017  

Πεπίλητη: 

 

          Σποποποίηζη ή μη, ηηρ ςπ΄απ. 13/2017 Α.Γ.., πεπί ηος Κανονιζμού Οπγάνυζηρ 

και Λειηοςπγίαρ Δμποποπανηγύπευν ηος Γήμος Νάοςζαρ. 

          ηε Νάνπζα θαη ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα, ζήκεξα 29
ε
 ηνπ κελφο Μαξηίνπ 2017 

εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 18.00, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην Νάνπζαο χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. πξση.6890/24-3-2017 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:  

                           ΠΑΡΟΝΣΔ   ΑΠΟΝΣΔ 

                    Γημοηικοί ύμβοςλοι                                 Γημοηικοί ύμβοςλοι 

1. Λνγδαλίδεο Δπζηάζηνο                             1. Παζρνχια Υξπζνχια                                

2. Γάγγαο ηέιιηνο                                       2. Γατηαλίδεο Θεφδσξνο                                                                                

3. Παξζελφπνπινο Ησάλλεο                          3. Σνξνξή Μαξία 

4. έπθαο Γεκήηξηνο                          

5. Λαδαξίδνπ Γέζπνηλα 

6. Παληδαξηδίδεο Αζαλάζηνο  

7. Μπίιεο Πξνθφπηνο                                    νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ  

8. Σδνπβάξαο Βαζίιεηνο                                αλ θαη λφκηκα θιήζεθαλ  

9. Βαιζακίδεο ηαχξνο  

10.  Οξδνπιίδεο Θσκάο (Μάθεο) 

11.  Κνπηζνγηάλλεο Νηθφιανο  

12. Μαιάθε-Γειεηδάθε Αζελά 

13. Σάθε-Σδέπνπ Διπίδα (Νάληηα) 

14. Απνζηφινπ Απφζηνινο    -πξνζήιζε ζην 2
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο  

15. Αξακπαηδή ηεξγηαλή (ηέιια)  

16. Μάληζηνο Γεκήηξηνο 

17. Καξαλάηζηνο Θεφδσξνο (Γψξεο) 

18. Καξακπαηδφο Αλαζηάζηνο   

19. Αδακίδεο Παχινο 

20. Μπαιηαηδίδνπ Θενδψξα (Γψξα) 

21. Βαζηιείνπ Γεψξγηνο  

22. Σζαγθαιίδνπ-Σζερειίδνπ Παξζέλα 

23. Γηαλλνχιεο Ησάλλεο  

24. Γθαξλέηαο Ησάλλεο  

25. Βαδφιαο Δκκαλνπήι 

26. Σξηαληαθχιινπ Γεψξγηνο 

27. Ρίδνο Γεκήηξηνο 

28. Γεκεζθήο Γεκήηξηνο 

29. Καξηζηνχλεο Γεψξγηνο  

30. Λαθελάλνο Αγγειάθεο        
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         ΠΑΡΟΝΣΔ:  Ππόεδποι Γημοηικών / Σοπικών Κοινοηήηυν    
                   1. παζφπνπινο Δπζχκηνο                                Σ.Κ.ΑΓΓΔΛΟΥΩΡΗΟΤ 

                   2. Παζρνχιαο Βαζίιεηνο                                  Σ.Κ.ΑΡΚΟΥΩΡΗΟΤ 

                   3. Σζαιίιε-Θενδσξίδνπ Υξηζηίλα                   Σ.Κ.ΕΔΡΒΟΥΩΡΗΟΤ 

 4. Πξφτνο Υξήζηνο                                           Σ.Κ.ΠΟΛΤΠΛΑΣΑΝΟΤ 

                   5.Μσπζίδεο Αλαζηάζηνο                                 Σ.Κ.ΡΟΓΟΥΩΡΗΟΤ 

                   6. Αικαηδήο Υξήζηνο     Σ.Κ.ΣΔΝΖΜΑΥΟΤ 

                   7.ηδεξφπνπινο Γεκήηξηνο                              Σ.Κ. ΥΑΡΗΔΑ 

           

                         ΑΠΟΝΣΔ:  Ππόεδποι Γημοηικών / Σοπικών Κοινοηήηυν 

             1. Καιπαμίδνπ νθία                                            Γ.Κ. ΝΑΟΤΑ 

             2.Θενδνζηάδεο Θεφδσξνο                                    Σ.Κ.ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΩΡΗΟΤ 

             3.Οξδνπιίδεο Γξεγφξηνο                                      Σ.Κ.ΔΠΗΚΟΠΖ 

 4.ηνγηάλλεο Υξήζηνο                                          Σ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΤ 

 5.Σνκπνπιίδνπ Εσγξάθα                                      Σ.Κ.ΛΔΤΚΑΓΗΩΝ                                  

 6.Βίιηζα σηεξία                                                 Σ.Κ.ΜΑΡΗΝΑ 

 7.Μίιεο Κσλζηαληίλνο                                          Σ.Κ.ΜΟΝΟΠΗΣΩΝ 

 8.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.  

      Ο θ. Απνζηφινπ πξνζήιζε ζην 2
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

      Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 2
νπ

, 3
νπ

, 4
νπ

 θαη 5
νπ

 ζέκαηνο ν θ. Σδνπβάξαο ήηαλ 

εθηφο ηεο αίζνπζαο ηεο ζπλεδξίαζεο.  

 

Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

      Ο Πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 10
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ην ιφγν έδσζε ζηoλ  θ. 

Γήκαξρν ν νπνίνο εηζεγήζεθε ην ζέκα σο εμήο:  

 

«Με ηελ ππ΄αξ. 13/2017 Α.Γ.., εγθξίζεθε ν θαλνληζκφο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

εκπνξνπαλεγχξεσλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, θαηφπηλ ηεο ππ΄αξ.36/2016 απφθαζεο ηεο 

Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο.  

 

Ωζηφζν εθ παξαδξνκήο θαη ιαλζαζκέλα ζηο άπθπο 11 παπ. 1 και άπθπο 12 παπ. 1,  ζε φηη 

αθνξά ην γξαθείν ζην νπνίν απεπζχλνληαη νη ελδηαθεξφκελνη γηα πιεξνθνξίεο αλαγξάθεθε 

ην γξαθείν θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ ΟΔΤ ηνπ δήκνπ θαη δελ ππάξρεη  

αλάινγν γξαθείν). Ωο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα δηαγξαθεί θαη λα αλαγξαθεί σο νξζφ, ην ηκήκα 

αδεηνδνηήζεσλ  θαη ξχζκηζεο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

  

ε φηη αθνξά ηο άπθπο 6 «Άδεηα γηα ζπκκεηνρή ζηελ εκπνξνπαλήγπξε» εθ παξαδξνκήο θαη 

ιαλζαζκέλα αλαγξάθεθε φηη νη άδεηεο ζα ρνξεγνχληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 16 παξγ 1 ηνπ 

3769/2009. Δπεηδή νη αλσηέξσ δηαηάμεηο δελ έρνπλ ηζρχ, σο εθ ηνχηνπ, πξέπεη λα δηαγξαθνχλ 

θαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν4264/14.  

 

ε φηη αθνξά ηο άπθπο 13 παπ. 4  «Γχλαηαη ε δπλαηφηεηα δηνξγάλσζεο πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ  απφ ζπιιφγνπο εθφζνλ  πάξνπλ έγθξηζε απφ ηελ εθάζηνηε ηνπηθή θνηλφηεηα 

πνπ ζα επηθαηξνπνηείηαη κε έγθξηζε ηνπ Γεκάξρνπ» αληηθαζίζηαηαη απφ ηε θξάζε «Γχλαηαη 

ε δπλαηφηεηα δηνξγάλσζεο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ  απφ ζπιιφγνπο εθφζνλ  πάξνπλ 

έγθξηζε απφ ηελ εθάζηνηε ηνπηθή θνηλφηεηα πνπ ζα επηθαηξνπνηείηαη κε έγθξηζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ». 
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Ύζηεπα από ηιρ ανυηέπυ ηποποποιήζειρ : 

 

Α) Ζ παπ.1 ηος άπθπος 11 έσει υρ εξήρ:   

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  ζηο ημήμα αδειοδοηήζεων  και ρύθμιζης εμπορικών 

δραζηηριοηήηων ( ηηλ:2332350369) 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. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Β) Ζ παπ.1 ηος άπθπος 12 έσει υρ εξήρ:   

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 ηκήκαηνο αδειοδοηήζεων 

και ρσθμίζεις εμπορικών δραζηηριοηήηων ηοσ Δήμοσ  Η.Π. Νάοσζας.  

………………………………………………………………………………………….. 

 

Γ) Σο άπθπο 6 έσει υρ εξήρ:  

Άξζξν 6 

Άδεια για ζςμμεηοσή ζηην εμποποπανήγςπη 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ εκπνξνπαλήγπξε  ζα απαηηείηαη ε άδεηα, ε νπνία ζα 

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 ρνξεγνύληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 26 ηος Ν4264/14  

1. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζε εκπνξνπαλεγύξεηο πνπ δηελεξγνύληαη κε ηελ επθαηξία ζξεζθεπηηθώλ ή 

επεηεηαθώλ ενξηώλ, ζε παξαδνζηαθέο εκπνξνπαλεγύξεηο θαη δσνπαλεγύξεηο πνπ ηεινύληαη κία 

θνξά ην ρξόλν, ζε παζραιηλέο θαη ζε ρξηζηνπγελληάηηθεο αγνξέο, απαηηείηαη άδεηα. Η ηζρύο ησλ 

αδεηώλ απηώλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη γηα ηηο εκπνξνπαλεγύξεηο ησλ ζξεζθεπηηθώλ ή 

επεηεηαθώλ ενξηώλ ηηο πέληε (5) ζπλαπηέο εκέξεο, γηα ηηο παξαδνζηαθέο εκπνξνπαλεγύξεηο θαη 

δσνπαλεγύξεηο πνπ ηεινύληαη κία θνξά ην ρξόλν ηηο επηά (7) ζπλαπηέο εκέξεο, γηα ηηο 

παζραιηλέο αγνξέο ηηο δέθα (10) ζπλαπηέο εκέξεο θαη γηα ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο αγνξέο ηηο 

δεθαπέληε (15) ζπλαπηέο εκέξεο. Η άδεηα ρνξεγείηαη κε απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, 

ην νπνίν απνθαίλεηαη θαη γηα ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εληόο ησλ νξίσλ ηνπ πξνεγνύκελνπ 

εδαθίνπ. 

2. Σηελ έλλνηα ηνπ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξνρή πξόρεηξσλ 

γεπκάησλ ζηνπο δηεξρόκελνπο πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηόπνπ είηε εληόο απηνθηλνύκελσλ ή 

ξπκνπιθνύκελσλ νρεκάησλ (θαληίλεο) πνπ ζηαζκεύνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη γηα ρξόλν ίζν 

πξνο ηε ιεθζείζα άδεηα είηε ζε θνξεηέο εγθαηαζηάζεηο έςεζεο. 

Οη άδεηεο απηέο ηζρύνπλ εληόο ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία αλήθεη ν δήκνο πνπ ηηο ρνξήγεζε. Η 

παξνύζα ξύζκηζε θαηαιακβάλεη απηνδηθαίσο θαη ηηο ηζρύνπζεο άδεηεο. 

3. Τν ππαίζξην ζηάζηκν εκπόξην δηεμάγεηαη ζε πιαηείεο ή άιινπο αλεμάξηεηνπο, ππαίζξηνπο, 

ειεύζεξνπο, ηδησηηθνύο, δεκόζηνπο, δεκνηηθνύο ή εθθιεζηαζηηθνύο ρώξνπο. Τν Δεκόζην, νη 

ΑΔΑ: ΩΕΟΧΩΚ0-ΒΛ8



4 
 

δήκνη θαη νη εθθιεζηαζηηθέο αξρέο δελ επηηξέπεηαη λα εθκηζζώλνπλ ή λα παξαρσξνύλ θαηά 

ρξήζε ρώξνπο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ζε 

πξόζσπα πνπ δελ θαηέρνπλ ηε ζρεηηθή εηδηθή άδεηα. 

4. Οη άδεηεο πνπ εθδίδνληαη γηα ην ππαίζξην ζηάζηκν εκπόξην ηεο παξαγξάθνπ 1 έρνπλ ηζρύ όζε 

θαη ε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο γηα ηελ νπνία εθδόζεθαλ. 

5. Σην ππαίζξην ζηάζηκν εκπόξην επηηξέπεηαη θαη ε πώιεζε ησλ πξντόλησλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξόληνο ηεξνπκέλνπ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ παξόληνο. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ε πώιεζε ησλ πξντόλησλ απηώλ δηελεξγείηαη από παξαγσγνύο θαηόρνπο 

άδεηαο ππαίζξηνπ πιαλόδηνπ εκπνξίνπ, δελ πθίζηαηαη ην πιεζπζκηαθό όξην πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 25. 

6. Επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ζε θαηόρνπο άδεηαο 

επαγγεικαηία πσιεηή βηνκεραληθώλ εηδώλ ησλ ιατθώλ αγνξώλ ζε πνζνζηό κέρξη είθνζη ηνηο 

εθαηό (20%) επί ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ πξνο ρνξήγεζε αδεηώλ ηεο θάζε δξαζηεξηόηεηαο. 

Σε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ αηηνύλησλ ππεξβαίλεη ην αλσηέξσ πνζνζηό δηελεξγείηαη 

δεκόζηα θιήξσζε κεηαμύ ησλ αηηνύλησλ από ην πεξηθεξεηαθό ή ην δεκνηηθό ζπκβνύιην θαηά 

πεξίπησζε. 

7. Μεηά από πξόηαζε ηεο Εζληθήο Οκνζπνλδίαο Τπθιώλ ζηνλ Υπνπξγό Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθόηεηαο, θαζνξίδνληαη κε απόθαζή ηνπ ηα είδε πνπ πσινύλ νη ηπθινί κε άδεηα 

ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ. 

 

 

Γ) Ζ παπ.4 ηος άπθπος 13 έσει υρ εξήρ:  

ΆΡΘΡΟ 13 

Γενικέρ οδηγίερ  και απαγοπεύζειρ 

1…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

4.Γχλαηαη ε δπλαηφηεηα δηνξγάλσζεο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ  απφ ζπιιφγνπο εθφζνλ  

πάξνπλ έγθξηζε απφ ηελ εθάζηνηε ηνπηθή θνηλφηεηα πνπ ζα επηθαηξνπνηείηαη με έγκριζη ηοσ 

Δημοηικού Σσμβοσλίοσ. 

………………………………………………………………………………………….. 

  

      Καιείηαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα εγθξίλεη ηελ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε. 

      Ο Γήκαξρνο δήηεζε απφ ην ζψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

      Ο Πξφεδξνο έζεζε ηελ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ ζην ζψκα πξνο ςήθηζε. 

      Καηά ηελ ςεθνθνξία   

ΝΑΗ ςήθηζαλ είθνζη νθηψ (28) δεκνηηθνί ζχκβνπινη νη θ.θ. Παξζελφπνπινο,  Λνγδαλίδεο, 

Γάγγαο, Βαιζακίδεο, Σάθε-Σδέπνπ, Καξαλάηζηνο, έπθαο, Λαδαξίδνπ, Παληδαξηδίδεο, 

Μπίιεο, Σδνπβάξαο Οξδνπιίδεο, Κνπηζνγηάλλεο, Μαιάθε, Απνζηφινπ, Αξακπαηδή, 

Μάληζηνο, Καξακπαηδφο, Αδακίδεο, Μπαιηαηδίδνπ, Βαζηιείνπ, Σζαγθαιίδνπ, Γηαλλνχιεο, 

Γθαξλέηαο, Βαδφιαο, Σξηαληαθχιινπ, Ρίδνο, Γεκεζθήο. 

ΠΑΡΩΝ δήισζαλ δχν (2) δεκνηηθνί ζχκβνπινη νη θ.θ. Καξηζηνχλεο, Λαθελάλνο, 

ηζρπξηδφκελνη φηη ην ηκήκα  αδεηνδνηήζεσλ θαη ξπζκίζεηο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Γήκνπ είλαη ήδε επηθνξηηζκέλν, θαζψο ιεηηνπξγεί κε έλαλ ππάιιειν. Πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξεί λα αληαπεμέιζεη απαηηείηαη ε ηνπνζέηεζε ζε απηφ ελφο αθφκε ππαιιήινπ. 

 

      Σν Γ.. χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη έρνληαο ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο 

ππεξεζίαο θαη ηελ ππ΄αξ.13/2017 απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ,  
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ      

 

      Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξ. 13/2017 Απφθαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ σο 

εμήο:      

 

Α) Ζ παπ.1 ηος άπθπος 11 έσει υρ εξήρ:   

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  ζηο ημήμα αδειοδοηήζεων  και ρύθμιζης εμπορικών 

δραζηηριοηήηων ( ηηλ:2332350369) 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. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Β) Ζ παπ.1 ηος άπθπος 12 έσει υρ εξήρ:   

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 ηκήκαηνο αδειοδοηήζεων 

και ρσθμίζεις εμπορικών δραζηηριοηήηων ηοσ Δήμοσ  Η.Π. Νάοσζας.  

………………………………………………………………………………………….. 

 

Γ) Σο άπθπο 6 έσει υρ εξήρ:  

Άξζξν 6 

Άδεια για ζςμμεηοσή ζηην εμποποπανήγςπη 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ εκπνξνπαλήγπξε  ζα απαηηείηαη ε άδεηα, ε νπνία ζα 

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 ρνξεγνύληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 26 ηος Ν4264/14  

1. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζε εκπνξνπαλεγύξεηο πνπ δηελεξγνύληαη κε ηελ επθαηξία ζξεζθεπηηθώλ ή 

επεηεηαθώλ ενξηώλ, ζε παξαδνζηαθέο εκπνξνπαλεγύξεηο θαη δσνπαλεγύξεηο πνπ ηεινύληαη κία 

θνξά ην ρξόλν, ζε παζραιηλέο θαη ζε ρξηζηνπγελληάηηθεο αγνξέο, απαηηείηαη άδεηα. Η ηζρύο ησλ 

αδεηώλ απηώλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη γηα ηηο εκπνξνπαλεγύξεηο ησλ ζξεζθεπηηθώλ ή 

επεηεηαθώλ ενξηώλ ηηο πέληε (5) ζπλαπηέο εκέξεο, γηα ηηο παξαδνζηαθέο εκπνξνπαλεγύξεηο θαη 

δσνπαλεγύξεηο πνπ ηεινύληαη κία θνξά ην ρξόλν ηηο επηά (7) ζπλαπηέο εκέξεο, γηα ηηο 

παζραιηλέο αγνξέο ηηο δέθα (10) ζπλαπηέο εκέξεο θαη γηα ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο αγνξέο ηηο 

δεθαπέληε (15) ζπλαπηέο εκέξεο. Η άδεηα ρνξεγείηαη κε απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, 

ην νπνίν απνθαίλεηαη θαη γηα ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εληόο ησλ νξίσλ ηνπ πξνεγνύκελνπ 

εδαθίνπ. 

2. Σηελ έλλνηα ηνπ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξνρή πξόρεηξσλ 

γεπκάησλ ζηνπο δηεξρόκελνπο πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηόπνπ είηε εληόο απηνθηλνύκελσλ ή 

ξπκνπιθνύκελσλ νρεκάησλ (θαληίλεο) πνπ ζηαζκεύνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη γηα ρξόλν ίζν 

πξνο ηε ιεθζείζα άδεηα είηε ζε θνξεηέο εγθαηαζηάζεηο έςεζεο. 
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Οη άδεηεο απηέο ηζρύνπλ εληόο ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία αλήθεη ν δήκνο πνπ ηηο ρνξήγεζε. Η 

παξνύζα ξύζκηζε θαηαιακβάλεη απηνδηθαίσο θαη ηηο ηζρύνπζεο άδεηεο. 

3. Τν ππαίζξην ζηάζηκν εκπόξην δηεμάγεηαη ζε πιαηείεο ή άιινπο αλεμάξηεηνπο, ππαίζξηνπο, 

ειεύζεξνπο, ηδησηηθνύο, δεκόζηνπο, δεκνηηθνύο ή εθθιεζηαζηηθνύο ρώξνπο. Τν Δεκόζην, νη 

δήκνη θαη νη εθθιεζηαζηηθέο αξρέο δελ επηηξέπεηαη λα εθκηζζώλνπλ ή λα παξαρσξνύλ θαηά 

ρξήζε ρώξνπο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ζε 

πξόζσπα πνπ δελ θαηέρνπλ ηε ζρεηηθή εηδηθή άδεηα. 

4. Οη άδεηεο πνπ εθδίδνληαη γηα ην ππαίζξην ζηάζηκν εκπόξην ηεο παξαγξάθνπ 1 έρνπλ ηζρύ όζε 

θαη ε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο γηα ηελ νπνία εθδόζεθαλ. 

5. Σην ππαίζξην ζηάζηκν εκπόξην επηηξέπεηαη θαη ε πώιεζε ησλ πξντόλησλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξόληνο ηεξνπκέλνπ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ παξόληνο. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ε πώιεζε ησλ πξντόλησλ απηώλ δηελεξγείηαη από παξαγσγνύο θαηόρνπο 

άδεηαο ππαίζξηνπ πιαλόδηνπ εκπνξίνπ, δελ πθίζηαηαη ην πιεζπζκηαθό όξην πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 25. 

6. Επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ζε θαηόρνπο άδεηαο 

επαγγεικαηία πσιεηή βηνκεραληθώλ εηδώλ ησλ ιατθώλ αγνξώλ ζε πνζνζηό κέρξη είθνζη ηνηο 

εθαηό (20%) επί ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ πξνο ρνξήγεζε αδεηώλ ηεο θάζε δξαζηεξηόηεηαο. 

Σε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ αηηνύλησλ ππεξβαίλεη ην αλσηέξσ πνζνζηό δηελεξγείηαη 

δεκόζηα θιήξσζε κεηαμύ ησλ αηηνύλησλ από ην πεξηθεξεηαθό ή ην δεκνηηθό ζπκβνύιην θαηά 

πεξίπησζε. 

7. Μεηά από πξόηαζε ηεο Εζληθήο Οκνζπνλδίαο Τπθιώλ ζηνλ Υπνπξγό Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθόηεηαο, θαζνξίδνληαη κε απόθαζή ηνπ ηα είδε πνπ πσινύλ νη ηπθινί κε άδεηα 

ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ. 

 

 

Γ) Ζ παπ.4 ηος άπθπος 13 έσει υρ εξήρ:  

ΆΡΘΡΟ 13 

Γενικέρ οδηγίερ  και απαγοπεύζειρ 

1…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

4.Γχλαηαη ε δπλαηφηεηα δηνξγάλσζεο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ  απφ ζπιιφγνπο εθφζνλ  

πάξνπλ έγθξηζε απφ ηελ εθάζηνηε ηνπηθή θνηλφηεηα πνπ ζα επηθαηξνπνηείηαη με έγκριζη ηοσ 

Δημοηικού Σσμβοσλίοσ. 

………………………………………………………………………………………….. 

  

   Καηά ηα λοιπά η ςπ΄απ.13/2017 Α.Γ.. ιζσύει υρ έσει. 

 

   ηελ παξνχζα απφθαζε κεηνςήθεζαλ νη θ.θ Καξηζηνχλεο θαη Λαθελάλνο. 

 

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 ΠΡΟΔΓΡΟ                                    ΣΑ  ΜΔΛΖ  

      Τπνγξαθή φπσο ζηελ αξρή                    Τπνγξαθή φπσο ζηελ αξρή 

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..  

 

 ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΡΘΔΝΟΠΟΤΛΟ        
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