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ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
 Από το Ρρακτικό τθσ αρικμ. 2/2019  
 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Δεςκάτθσ. 
Αριιμ. Απόφαςησ: 29/2019 
ΘΕΜΑ: Ζγκριςθ Σχεδίου Κανονιςμοφ Λειτουργίασ Εμποροπανιγυρθσ ςτθν Δθμοτικι Κοινότθτα 
Δεςκάτθσ 

     Στθ Δεςκάτθ και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα, ςιμερα τθν 19θν  Φεβρουαρίου  2019  θμζρα τθσ 
εβδομάδασ Τρίτθ  και ϊρα 19:30 μ.μ. ςυνιλκε ςε Τακτικι  ςυνεδρίαςθ  το Δ.Σ. Δεςκάτθσ  μετά από τθν 
αρικμ. 1098/15-2-2019  ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Ρροζδρου  που δόκθκε ςε κάκε Δθμοτικό Σφμβουλο 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του  άρκρου 67 του Ν. 3852/2010. Αφοφ  διαπιςτϊκθκε  νόμιμθ  απαρτία, 
κακόςον  ςε  ςφνολο 20  μελϊν βρζκθκαν  παρόντα  13  δθλαδι :  

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

Λάμαρθσ Ελευκζριοσ  Ρρόεδροσ  Καραγκοφνθ Σταματία 

Αναγνϊςτου Ιωάννθσ Μίγκοσ Δθμιτριοσ 

Ανδρϊνθσ Δθμιτριοσ Μπγιάλασ Χριςτοσ 

Γκοφμα – Στάκθ  Σοφία Ντοφμασ Λάμπροσ 

Κακοφςιοσ Γεϊργιοσ Ραππάσ Νικόλαοσ 

Κορδίλασ Δθμιτριοσ Σπανοφ – Φακι Ελζνθ 

Μωχςιάδθσ Γεϊργιοσ Τρικαλίδθσ Αριςτείδθσ 

Ορφανίδου – Γκαραλιάκου Σοφία  

Τηιϊλασ Ιωάννθσ  

Τηιϊλασ Νικόλαοσ  

Τςιγάρασ Δθμιτριοσ  

Χατηθηιςθσ Λάμπροσ  

Χρυςάκθσ Στζφανοσ Αν και νόμιμα κλικθκαν 

Ρρόεδροσ Δθμοτικισ  Κοινότθτασ  Δεςκάτθσ : Σταμοφλθ – Τςιλινίκου Βαςιλικι  (παροφςα ) 
Ρρόεδροσ Τοπικισ   Κοινότθτασ  Καρπεροφ : Δοφμασ Γεϊργιοσ  ( απϊν) 
Ρρόεδροσ Τοπικισ   Κοινότθτασ  Ραλιουριάσ: Ραπαδόπουλοσ Τριαντάφυλλοσ ( παρϊν )  
Ρρόεδροσ Τοπικισ  Κοινότθτασ Τρικοκκιάσ: Ραππάσ Βαςίλειοσ ( απϊν )  
Εκπρόςωποσ Τοπικισ Κοιν. Δαςοχωρίου : Μαλλιϊρασ Χριςτοσ  ( απϊν)  
Εκπρόςωποσ Τοπικισ Κοιν. Κατάκαλθσ : Λιόλιοσ Χριςτοσ ( απϊν )  
Εκπρόςωποσ Τοπικισ Κοιν. Ραναγιάσ : Τςιοφγκοσ Στζργιοσ ( απϊν ) 
Εκπρόςωποσ Τοπικισ Κοιν. Ραραςκευισ: Βελλισ Χριςτοσ (απϊν )  
 
Ραριςταμζνου  και του  Δθμάρχου κ. Καραςτζργιου Θ. Δθμθτρίου  
 
Στθ  ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκε  και θ κ. Τςικνογιάννθ  Ιωάννα  για  τθν τιρθςθ  των  πρακτικϊν  
 
 
Ο Ρρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και ειςθγοφμενοσ το 15ον  κζμα τθσ θμερθςίασ 
διάταξθσ, ζκεςε υπόψθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου τα εξισ: 
 
     Το Συμβοφλιο τθσ Δθμοτικισ  Κοινότθτασ  Δεςκάτθσ με τθν υπϋαρικμ. 10/2018  απόφαςθ      με  κζμα                                
« Σχζδιο κανονιςμοφ λειτουργίασ Εμποροπανιγυρθσ ςτθν Δ.Κ.  Δεςκάτθσ »  ειςθγείται  προσ το 
Δθμοτικό Συμβοφλιο   τθν ζκδοςθ  ςχετικισ κανονιςτικισ απόφαςθσ   λειτουργίασ  Εμποροπανιγυρθσ 
ςτθν Δ.Κ.  Δεςκάτθσ  τθν οποία και κζτω υπόψθ ςασ ωσ κάτωκι:  
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ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΕΜΡΟΟΡΑΝΘΓΥΘΣ ΣΤΘΝ Δ.Κ. ΔΕΣΚΑΤΘΣ 

Άρκρο 1 
 

Αντικείμενο κανονιςμοφ 
Ο παρϊν κανονιςμόσ ρυκμίηει τισ προχποκζςεισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ  

εμποροπανιγυρθσ τθσ Δ.Κ. Δεςκάτθσ, τισ προχποκζςεισ για τθ χοριγθςθ αδειϊν 
ςυμμετοχισ εμποροπανθγφρεων κ.λ.π. κατά το Ν.4497/2017, κακϊσ επίςθσ και κανόνεσ αιςκθτικισ, 
υγιεινισ, περιβάλλοντοσ και αςφαλείασ. 
 

Άρκρο 2 
 

Νομικό πλαίςιο 
Για τθ ςφνταξθ του παρόντοσ Κανονιςμοφ ζχουν λθφκεί υπόψθ : 

 Το άρκρο 75 ενότθτα Ι, §γ περ.5 & ενότθτα ΙΙ περ. 19 και το άρκρο 79 του Ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ114/Α/8-6-2006) «Κφρωςθ Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Ο Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/4/7-6-2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Το άρκρο 38 §1 και 3 ζωσ 7 και το άρκρο 45 του Ν. 4497/2017 «Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν 
δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ» 
(ΦΕΚ171Α'/13.11.2017), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Θ υπ’ αρικ. 1/2018 (ΑΔΑ: 7ΝΤΜ465ΧΙ8-ΘΥΤ) εγκφκλιοσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και 
Ρροςταςίασ Καταναλωτι με κζμα «Εφαρμογι του ν. 4497/2017 ςχετικά με τθν άςκθςθ υπαίκριων 
εμπορικϊν δραςτθριοτιτων» (αρ. πρωτ.: 37698/3-4-2018) 

 Θ Υγειονομικι Διάταξθ Υ1 γ/Γ.Ρ/οικ.47829/21.06.2017 «Υγειονομικοί όροι και προχποκζςεισ 
λειτουργίασ επιχειριςεων τροφίμων / ποτϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 2161 Β’/23.06.2017) 

 Το άρκρο 19 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «Ρερί κωδικοποιιςεωσ εισ ενιαίον κείμενον νόμου των 
ιςχυουςϊν διατάξεων περί των προςόδων των Διμων και Κοινοτιτων», όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει. 

Άρκρο 3 
 

Οριςμοί 
Γ ια τθν εφαρμογι του παρόντοσ κανονιςμοφ ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί: 
1. «Υπαίκριο εμπόριο»: θ εμπορικι δραςτθριότθτα που αςκείται ςε ανοικτό χϊρο, όπωσ θ πϊλθςθ 
προϊόντων ςε λαϊκζσ και λοιπζσ οργανωμζνεσ υπαίκριεσ αγορζσ, κακϊσ και το πλανόδιο εμπόριο. 
2. «Στάςιμο εμπόριο»: θ άςκθςθ υπαίκριασ εμπορικισ δραςτθριότθτασ από πωλθτι που δεν 
μετακινείται από το κακοριςμζνο από τθν αρμόδια αρχι ςτακερό ςθμείο. 
3. «Ρλανόδιο εμπόριο»: θ άςκθςθ υπαίκριασ εμπορικισ δραςτθριότθτασ από πωλθτι που 
μετακινείται με ι χωρίσ τθ χριςθ οποιουδιποτε αυτοκινοφμενου ι ρυμουλκοφμενου οχιματοσ ι 
οποιουδιποτε άλλου κινθτοφ μζςου. 
4. «Εμποροπανιγυρισ»: θ υπαίκρια αγορά, ςτθν οποία διατίκενται ποικίλα εμπορεφματα, με τθν 
ευκαιρία γιορτισ κρθςκευτικοφ ι επετειακοφ χαρακτιρα. 
5. «Οικοτεχνία»: θ μικρισ κλίμακασ μεταποίθςθ γεωργικϊν προϊόντων από παραγωγό εγγεγραμμζνο 
ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Οικοτεχνίασ (Κ.Θ.Μ.Ο.) τθσ παρ. 2 του άρκρου 56 του ν. 4235/2014 
(Α'32), όπωσ ιςχφει. 
6. «Φορζασ λειτουργίασ»: ο φορζασ που είναι αρμόδιοσ για τθν οργάνωςθ και τθν εφρυκμθ 
λειτουργία λαϊκισ ι άλλθσ οργανωμζνθσ αγοράσ και που επιλαμβάνεται κάκε κζματοσ που ανακφπτει, 
όςον αφορά τόςο τθ λειτουργία τθσ εν γζνει, όςο και τθ δραςτθριοποίθςθ των πωλθτϊν ςε αυτι. 
7. «Ραραγωγόσ πωλθτισ υπαίκριου εμπορίου»: ο παραγωγόσ, ο οποίοσ δραςτθριοποιείται ςτο 
υπαίκριο εμπόριο και διακζτει προϊόντα αποκλειςτικά ιδίασ παραγωγισ. 
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8. «Μεταποίθςθ»: θ ενζργεια με τθν οποία τροποποιείται ουςιαςτικά το αρχικό προϊόν, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κερμικισ επεξεργαςίασ, του καπνίςματοσ, του αλατίςματοσ, τθσ ωρίμανςθσ, 
τθσ αποξιρανςθσ, του μαριναρίςματοσ, τθσ εκχφλιςθσ, τθσ εξϊκθςθσ ι ςυνδυαςμοφ αυτϊν των 
μεκόδων. 
9. «Μεταποιθμζνα προϊόντα»: τα τρόφιμα που προζρχονται από τθ μεταποίθςθ μθ μεταποιθμζνων 
προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιζχουν ςυςτατικά τα οποία είναι αναγκαία για τθν 
παραςκευι τουσ ι τα οποία τουσ προςδίδουν ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά. 
10. «Επαγγελματίασ πωλθτισ υπαίκριου εμπορίου»: το φυςικό πρόςωπο, το οποίο δραςτθριοποιείται 
ςτο υπαίκριο εμπόριο, διακζτοντασ τα είδθ του άρκρου 17 του Ν.4497/17, τα οποία δεν προζρχονται 
από ιδία παραγωγι. 
11. «Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφουσ, τθσ κτθνοτροφίασ, τθσ πτθνοτροφίασ, τθσ 
μελιςςοκομίασ, τθσ καλάςςιασ αλιείασ, τθσ ςπογγαλιείασ, τθσ οςτρακαλιείασ, τθσ αλιείασ εςωτερικϊν 
υδάτων, τθσ υδατοκαλλιζργειασ, τθσ δαςοπονίασ, τθσ κθραματοπονίασ και των κάκε είδουσ εκτροφϊν, 
τα προϊόντα που προζρχονται από το πρϊτο ςτάδιο επεξεργαςίασ ι μεταποίθςθσ αυτϊν, κακϊσ και 
κάκε άλλο προϊόν που προζρχεται από τθν αγροτικι εν γζνει δραςτθριότθτα. 
12. «Κινθτζσ καντίνεσ»: οχιματα, αυτοκινοφμενα ι ρυμουλκοφμενα, διαςκευαςμζνα ςε κινθτά 
καταςτιματα, τα οποία, ςφμφωνα με το άρκρο 14 τθσ Υ1γ/Γ.Ρ./ οικ.47829/21.6.2017 (Β'2161) 
απόφαςθσ του Υπουργοφ Υγείασ, κατατάςςονται ςτισ επιχειριςεισ μαηικισ εςτίαςθσ και, ειδικότερα, 
ςτισ επιχειριςεισ παραςκευισ ι και προςφοράσ τροφίμων και ποτϊν ςε κινθτοφσ ι προςωρινοφσ 
χϊρουσ. 
13. «Φορθτζσ εγκαταςτάςεισ ζψθςθσ»: Οι φορθτζσ εγκαταςτάςεισ για τθν παραςκευι πρόχειρων 
γευμάτων, όπωσ ποπ κορν , μαλλί τθσ γριάσ, λουκουμάδεσ και κάςτανα που ςφμφωνα με το άρκρο 14 
τθσ Υ1γ/Γ.Ρ./οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161) απόφαςθσ του Υπουργοφ Υγείασ εντάςςονται ςτισ 
επιχειριςεισ παραςκευισ ι και προςφοράσ τροφίμων και ποτϊν ςε κινθτοφσ ι προςωρινοφσ χϊρουσ. 
14. «Υπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ με ψυχαγωγικό αντικείμενο»: τα ψυχαγωγικά παιχνίδια, όπωσ 
ενδεικτικά, λοφνα παρκ, πίςτεσ αυτοκινθτιδίων, τςίρκο, μουςικζσ ςυναυλίεσ, επιδείξεισ και άλλεσ 
καλλιτεχνικζσ εκδθλϊςεισ, που οργανϊνονται και διεξάγονται από φυςικά ι νομικά πρόςωπα τα οποία 
αςκοφν εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ. 
 

Άρκρο 4 
 

Χϊροσ διεξαγωγισ και διάρκεια τθσ εμποροπανιγυρθσ 
 

Ο χϊροσ διεξαγωγισ τθσ εμποροπανιγυρθσ είναι επί τθσ οδοφ Γ. Γεννθματά και ςυγκεκριμζνα 
από τον κόμβο τθσ Ραδίτςασ  ζωσ τθν διαςταφρωςθ του κζντρου υγείασ Δεςκάτθσ ςφμφωνα με το 
ςυνθμμζνο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του παρόντοσ 
κανονιςμοφ.  

Πλεσ οι κζςεισ ςτισ οποίεσ κα αναπτυχκοφν οι πωλθτζσ τθσ εμποροπανιγυρθσ κα 
διαγραμμιςτοφν και κα αρικμθκοφν με ευκφνθ του Διμου. Οι διαςτάςεισ κάκε κζςθσ κα είναι 3,80 μ Χ 
3,00 μ ενϊ για τισ ψθςταριζσ οι διαςτάςεισ κα είναι   8.80 μ Χ 3,00 μ και 3,80 μ Χ 3,00 μ.  

Θ ετιςια εμποροπανιγυρθ ςτθ Δ.Κ. Δεςκάτθσ κα διαρκεί πζντε  (5) ςυναπτζσ θμζρεσ και θ 
θμερομθνία ζναρξθσ κα ορίηεται με απόφαςθ του Δ.Σ. Δεςκάτθσ.  

Άρκρο 5 
 

Διαδικαςία ανάδειξθσ αναδόχου καταςκευισ παραπθγμάτων  
 

Ο τρόποσ καταςκευισ των προςωρινϊν παραπθγμάτων για τθν τοποκζτθςθ των εμπορευμάτων 
ορίηεται με απόφαςθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ του Διμου  Δεςκάτθσ. 
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Άρκρο 6 
 

Θλεκτροφωτιςμόσ χϊρων εμποροπανιγυρθσ 
 

Θ διαδικαςία για  τον θλεκτροφωτιςμό του χϊρου τθσ εμποροπανιγυρθσ ορίηεται με απόφαςθ 
τθσ οικονομικισ επιτροπισ του Διμου  Δεςκάτθσ. 

 
Άρκρο 7 

 
Δικαιοφχοι ςυμμετοχισ 

 
Στθν εμποροπανιγυρθ τθσ Δ.Κ. Δεςκάτθσ μποροφν να ςυμμετζχουν: 
α)πωλθτζσ που διακζτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραςτατικά και δεν είναι αδειοφχοι 

λαϊκϊν αγορϊν, πλανόδιου ι ςτάςιμου εμπορίου, εφόςον διακζτουν βεβαίωςθ δραςτθριοποίθςθσ 
υπαίκριου εμπορίου ετιςιασ διάρκειασ. Στουσ πωλθτζσ τθσ κατθγορίασ αυτισ περιλαμβάνονται και 
κάτοχοι αδειϊν για ςυγκεκριμζνεσ κυριακάτικεσ αγορζσ που εκδόκθκαν με βάςθ προγενζςτερο 
κεςμικό πλαίςιο. 

β)Ρωλθτζσ βιομθχανικϊν ειδϊν αδειοφχοι λαϊκϊν αγορϊν και κάτοχοι παραγωγικισ άδειασ 
λαϊκϊν αγορϊν με αντικείμενο εκμετάλλευςθσ άνκθ, φυτά και μεταποιθμζνα προϊόντα. 

γ)Αδειοφχοι πλανόδιου ι ςτάςιμου εμπορίου με αντικείμενο πϊλθςθσ από τα επιτρεπόμενα ςτο 
άρκρο 9 του παρόντοσ κανονιςμοφ. 

δ) Κάτοχοι αδειϊν για διάκεςθ ζργων τζχνθσ, καλλιτεχνθμάτων, χειροτεχνθμάτων και λοιπϊν 
ζργων πρωτότυπθσ ιδίασ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ. Στθν κατθγορία αυτι ανικουν και οι φορείσ 
κοινωνικισ και αλλθλζγγυασ οικονομίασ ( Κ.ΑΛ.Ο). 

ε)Επαγγελματίεσ ζχουν κθρυχκεί ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ 
Άρκρο 8 

 
Ροςοςτιαία κατανομι εγκρίςεων ςυμμετοχισ ςτθν εμποροπανιγυρθ 

 
Οι εγκρίςεισ ςυμμετοχισ ςτθν εμποροπανιγυρθ κατανζμονται ποςοςτιαία ςτισ κατθγορίεσ 

δικαιοφμενων ςυμμετοχισ  του άρκρου 7 του παρόντοσ, ωσ εξισ: 
• Ροςοςτό 70%, ςτθν κατθγορία (α) 
• Ροςοςτό 20% ςτθν κατθγορία (β) 
• Ροςοςτό 10% ςτθν κατθγορία (γ) 

Σε περίπτωςθ μθ ενδιαφζροντοσ από αδειοφχουσ των κατθγοριϊν (β) και (γ), ο αρικμόσ των 
κζςεων των κατθγοριϊν αυτϊν προςτίκεται ςτον αρικμό τθσ (α) κατθγορίασ. 

Οι εγκρίςεισ ςυμμετοχισ των κατθγοριϊν (α), (β) και (γ) χορθγοφνται μετά από τθν υποβολι τθσ 
αίτθςθσ του άρκρου 11, με τθ διαδικαςία του άρκρου 12 του παρόντοσ. 

Στισ κατθγορίεσ (δ) και (ε) χορθγοφνται εγκρίςεισ ςυμμετοχισ και διατίκενται επιπλζον κζςεισ οι 
οποίεσ δεν περιλαμβάνονται ςτισ κζςεισ που καταλαμβάνουν οι ςυμμετζχοντεσ των κατθγοριϊν (α), (β) 
και (γ). Ο αρικμόσ των κζςεων αυτϊν κακορίηεται κάκε φορά ανάλογα με τισ αντίςτοιχεσ υποβλθκείςεσ 
αιτιςεισ ςυμμετοχισ. 

Για τθν καλφτερθ λειτουργία τθσ εμποροπανιγυρθσ προβλζπεται  μζγιςτοσ αρικμόσ εγκρίςεων 
ςυμμετοχισ για τα παρακάτω αντικείμενα δραςτθριοτιτων: 

 Μζχρι επτά (7) αδειοφχοι - πωλθτζσ  χαλβάδων- λουκουμάδων-παγωτϊν και ειδϊν κυλικείου. 

 Μζχρι δφο (2) αδειοφχοι - πωλθτζσ ξθρϊν καρπϊν- μπαχαρικϊν και καραμελϊν. 

 Μζχρι ζξι (6) αδειοφχοι καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ (καντίνα ι ψθςταριά). 

 Μζχρι  (3) αδειοφχοι καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ (καφενείο- καφετζρια -

αναψυκτιριο). 
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 Πλεσ οι άλλεσ κζςεισ προορίηονται για τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων του εμπορικοφ τομζα. 

Πλεσ οι κζςεισ ανά κατθγορία δραςτθριότθτασ κακορίηονται ςτο τοπογραφικό διάγραμμα τθσ 
εμποροπανιγυρθσ. 

Θ επιτροπι εμποροπανιγυρθσ λαμβάνοντασ υπόψθ των αρικμό των αιτιςεων κακϊσ και τα 
πωλοφμενα είδθ μπορεί να τοποκετιςει πωλθτζσ  και ςε κζςεισ που δεν αντιςτοιχοφν ςτο αντικείμενο 
δραςτθριότθτάσ τουσ. 

 
Άρκρο 9 

 
Ρωλοφμενα είδθ – όροι διάκεςθσ προϊόντων 

 
Α. Τα επιτρεπόμενα πωλοφμενα είδθ ενδεικτικά είναι τα εξισ: 
1. Είδθ προικόσ, Λευκά είδθ 
2. Είδθ υπόδθςθσ 
3. Είδθ ζνδυςθσ 
4. Δερμάτινα (τςάντεσ, ηϊνεσ κλπ.) 
5. Είδθ οικιακισ χριςθσ 
6. Ηαχαρϊδθ είδθ και αναψυκτικά 
7. Ραραδοςιακά Γλυκά-Ραγωτά, μαλλί τθσ γριάσ και λουκουμάδεσ 
8. Ξθροί καρποί, είδθ διατροφισ 
9. Μικροεργαλεία 
10. Είδθ Λαϊκισ Τζχνθσ, ζργων τζχνθσ 
11. Είδθ δϊρων και διακόςμθςθσ 
12. Αςθμικά και Φο Μπιηοφ 
13. Αποξθραμζνα άνκθ και φυτά 
14. Υαλικά 
15. Ραιδικά Ραιχνίδια 
16. Εκκλθςιαςτικά είδθ, Αγιογραφίεσ, αφίςεσ κλπ. 
17. Ψιλικά, είδθ δϊρων, μπιηοφ, αξεςουάρ ζνδυςθσ κλπ. 
18. Βιβλία 
19. Είδθ υγιεινισ 
20. Είδθ Λαϊκισ Τζχνθσ 
21. Γεωργικά μθχανιματα, εργαλεία κλπ. 
22. Ραραδοςιακά προϊόντα 
23. Εκκλθςιαςτικά είδθ 
24. Αξεςουάρ ζνδυςθσ 
25. Ραιδικά παιχνίδια 
22. Καφζδεσ , ποτά 
23. Τρόφιμα ψθςταριάσ (ςουβλάκια- λουκάνικα- ςάντουιτσ κ.λπ.)   
Θ επιτροπι διεξαγωγισ εμποροπανιγυρθσ μπορεί κατά τθν κρίςθ τθσ να δεχκεί τθν πϊλθςθ και άλλων 
ειδϊν. 
 
Β. Δεν επιτρζπεται θ πϊλθςθ ειδϊν που προκαλοφν τθν δθμόςια αιδϊ ι μποροφν να προκαλζςουν 
ατυχιματα ςε μικροφσ ι μεγάλουσ κακϊσ και ογκϊδθ εμπορεφματα που ενδεχομζνωσ δυςκολεφουν τισ 
μετακινιςεισ μζςα ςτο χϊρο τθσ Εμποροπανιγυρθσ και γενικά προκαλοφν δυςχζρεια ςτουσ λοιποφσ 
εμπόρουσ. 
 
Γ. Τα προσ πϊλθςθ ςτο υπαίκριο εμπόριο είδθ διατίκενται, ςφμφωνα με τουσ Κανόνεσ ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ. με 
τθν επιφφλαξθ ειδικϊν κατά περίπτωςθ διατάξεων αρμοδιότθτασ ΓΧΚ και πρζπει να πλθροφν τισ 
διατάξεισ του Κϊδικα Φορολογικισ Απεικόνιςθσ Συναλλαγϊν (υποπαράγραφοσ Ε1 τθσ παρ. Ε' του 
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άρκρου πρϊτου του Ν. 4093/ 2012, Α' 222). Σε καμία περίπτωςθ, δεν πρζπει να ςυνιςτοφν παράνομθ 
απομίμθςθ προϊόντων ι να διακινοφνται κατά παράβαςθ των ςχετικϊν με τθν προςταςία των 
δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ διατάξεων ι διατάξεων τθσ κοινοτικισ τελωνειακισ νομοκεςίασ, 
του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (Ν. 2960/2001, Α' 265) και του Ν. 2969/2001 (Α' 281). 

 
Άρκρο 10 

 
Επιτροπι διεξαγωγισ εμποροπανιγυρθσ 

 
Θ ευκφνθ για τθ διεξαγωγι και λειτουργία τθσ Εμποροπανιγυρθσ ςτθ Δ.Κ. Δεςκάτθσ  ανατίκεται 

ςτθν Επιτροπι Διεξαγωγισ τθσ Εμποροπανιγυρθσ, θ οποία ορίηεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου. 

Θ  Επιτροπι διεξαγωγισ τθσ Εμποροπανιγυρθσ είναι τριμελισ (3μελισ) και  απαρτίηεται από: 
α) δφο (2) Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ (εκ των οποίων ζνασ (1) από τθ πλειοψθφία που κα εκτελεί χρζθ 
προζδρου και ζνασ (1) από τθ μειοψθφία) με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ. Σε περίπτωςθ που θ μειοψθφία 
αρνθκεί, οι αντίςτοιχεσ κζςεισ κα καλυφκοφν από τθν πλειοψθφία. 
β)τον Ρρόεδρο τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Δεςκάτθσ 
 

Θ Επιτροπι Διεξαγωγισ τθσ εμποροπανιγυρθσ κα είναι αρμόδια για: 
 

 Τον ζλεγχο των υποβαλλόμενων αιτιςεων και των ςυνθμμζνων ςε αυτζσ απαραίτθτων 
δικαιολογθτικϊν  

 τθν παράταςθ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ ςτθν εμποροπανιγυρθ 

 τθν κατάρτιςθ του πίνακα δικαιοφχων ςυμμετοχισ 

 τθν διενζργεια απαιτοφμενων κλθρϊςεων 

 τθν κατανομι των κζςεων 

 τθν χοριγθςθ ςτουσ δικαιοφχουσ ζγκριςθ ςυμμετοχισ υπογεγραμμζνθ από τον Ρρόεδρο τθσ 
Επιτροπισ  

 τισ  απαραίτθτεσ ςυςτάςεισ και τον ςχετικόσ ζλεγχοσ τθσ ορκισ εγκατάςταςθσ των δικαιοφχων 

 τθν τιρθςθ των όρων τθσ άδειασ και τθν απομάκρυνςθσ των άνευ αδείασ ςυμμετεχόντων ςτθν 
εμποροπανιγυρθ 

 τθν επίλυςθ οποιουδιποτε κζματοσ προκφψει ςτθ διάρκεια τθσ εμποροπανιγυρθσ που δεν 
προβλζπεται από τθν κανονιςτικι απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου 

 τθν διενζργεια τακτικϊν ελζγχων ςτουσ χϊρουσ ανάπτυξθσ τθσ εμποροπανθγφρεωσ για τθ 
διαπίςτωςθ τθσ καλισ και ομαλισ λειτουργίασ 

 τθν εξζταςθ παράπονων ι καταγγελιϊν 

  τθ παροχι οδθγιϊν και τθ επίλυςθ κάκε προβλιματοσ που κα ανακφψει κατά τθν λειτουργία  
τθσ εμποροπανιγυρθσ 

 τθν τροποποίθςι του παρόντοσ κανονιςμοφ μετά από ςχετικι ειςιγθςθ 

 
Άρκρο 11 

Υποβολι αιτιςεων - Δικαιολογθτικά 

Ο Διμοσ Δεςκάτθσ  με πρόςκλθςι του καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ για τθν υποβολι αίτθςθσ 
ςυμμετοχισ ςτθν εμποροπανιγυρθ τθσ Δ.Κ. Δεςκάτθσ. Θ προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων ορίηεται 
με απόφαςθ του Δ.Σ. Δεςκάτθσ και  μπορεί να παρατακεί μετά από απόφαςθ τθσ επιτροπισ 
διεξαγωγισ τθσ εμποροπανιγυρθσ. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ςτον Διμου Δεςκάτθσ  αίτθςθ για ςυμμετοχι ςτθν 
εμποροπανιγυρθ και παραχϊρθςθ κζςεων. Θ αίτθςι τουσ ςυνοδεφεται από τα ακόλουκα 
δικαιολογθτικά: 
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 Κατά περίπτωςθ, φωτοαντίγραφο βεβαίωςθσ δραςτθριοποίθςθσ ι άδειασ υπαίκριου εμπορίου 
ι άδειασ για διάκεςθ ζργων τζχνθσ, καλλιτεχνθμάτων, χειροτεχνθμάτων, ειδϊν λαϊκισ τζχνθσ, ι 
ςχετικισ βεβαίωςθσ πτϊχευςθσ (για επαγγελματίεσ που ζχουν κθρυχκεί ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ). 

 Ριςτοποιθτικό υγείασ (ςε περίπτωςθ διάκεςθσ τροφίμων) 

 Βεβαίωςθ μθ οφειλισ (Δθμοτικι Ενθμερότθτα) του Διμου Δεςκάτθσ (άρκρο 285 Δ.Κ.Κ.). 
Ο ζλεγχοσ των ανωτζρω αιτιςεων και των υποβαλλόμενων δικαιολογθτικϊν κα γίνεται από τθν 

Επιτροπι Εμποροπανιγυρθσ. 
 

Άρκρο 12 
 

Διαδικαςία χοριγθςθσ εγκρίςεων ςυμμετοχισ και απόδοςθσ κζςεων 
 

Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων θ Επιτροπι εμποροπανιγυρθσ ταξινομεί 
τισ υποβλθκείςεσ αιτιςεισ ςτισ κατθγορίεσ του άρκρου 7 και ελζγχει τθν τιρθςθ τθσ ποςόςτωςθσ του 
άρκρου 8 του παρόντοσ. 
Σε περίπτωςθ που ο αρικμόσ των αιτιςεων υπερβαίνει τον αρικμό των διακζςιμων κζςεων ανά 
κατθγορία, διενεργείται κλιρωςθ. 

Επίςθσ ςε περίπτωςθ που οι αιτιςεισ των κατθγοριϊν (β) και (γ) του άρκρου 7 υπερβαίνουν ανά 
κατθγορία τα αντίςτοιχα ποςοςτά επί του ςυνόλου των αιτιςεων των κατθγοριϊν (α), (β) και (γ), 
διενεργείται δθμόςια κλιρωςθ για τθν επιλογι των δικαιοφχων των κατθγοριϊν αυτϊν. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εκδίδεται από τθν επιτροπι εμποροπανιγυρθσ 
κατάλογοσ ςυμμετεχόντων ο οποίοσ αναρτάται ςτο Δθμαρχείο Δεςκάτθσ.  

Επίςθσ από τθν Επιτροπι Εμποροπανιγυρθσ ορίηεται θ προκεςμία καταβολισ των 
αναλογοφντων τελϊν προκειμζνου να καταβάλουν οι ςυμμετζχοντεσ τα τζλθ υπζρ του διμου. 

 Για τθ κζςθ (ι τισ κζςεισ) που καταλαμβάνει κάκε πωλθτισ, διενεργείται δθμόςια κλιρωςθ  με 
ευκφνθ τθσ Επιτροπισ Εμποροπανιγυρθσ. Στθν κλιρωςθ ςυμμετζχουν όςοι περιλαμβάνονται ςτον 
κατάλογο ςυμμετεχόντων. Για το ςκοπό αυτό, με ςειρά προτεραιότθτασ που κακορίηεται από τθν 
κλιρωςθ, καλείται από τθν Επιτροπι ο κάκε ενδιαφερόμενοσ να επιλζξει τθν κζςθ ι τισ κζςεισ τισ 
οποίεσ επικυμεί να καταλάβει, ανάλογα με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ του.  

Μετά τθν κλιρωςθ για τθν απόδοςθ κζςεων εκδίδονται οι εγκρίςεισ ςυμμετοχισ, οι οποίεσ 
υπογράφονται από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Εμποροπανιγυρθσ. Θ ζγκριςθ ςυμμετοχισ είναι 
προςωπικι, αμεταβίβαςτθ και επιτρζπεται θ υποβοικθςθ του δικαιοφχου από τθ ςφηυγο και τα 
ενιλικα τζκνα. 

Σε κάκε περίπτωςθ, κα κακορίηεται και κα ανακοινϊνεται από τθν Επιτροπι Εμποροπανιγυρθσ 
ο τόποσ και χρόνοσ διενζργειασ των προβλεπόμενων κλθρϊςεων. 

Θ ζγκριςθ ςυμμετοχισ παραλαμβάνεται αυτοπροςϊπωσ από τον ενδιαφερόμενο.  Κακζνασ από 
τουσ ζχοντεσ, κατά τα άρκρο 7 δικαίωμα ςυμμετοχισ, μπορεί, για τθν ευχερι άςκθςθ τθσ 
δραςτθριότθτάσ του, να ηθτιςει κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςισ του περιςςότερεσ τθσ μίασ κζςεισ, που 
όμωσ δεν μποροφν να υπερβαίνουν τισ τζςςερισ (4). Σ’ αυτι τθν περίπτωςθ αυτοδικαίωσ κα 
κατοχυρϊνονται ςτον δικαιοφχο οι όμορεσ, κατ’ αφξοντα αρικμό, κζςεισ. 

Σε περίπτωςθ μθ χριςθσ του χϊρου με υπαιτιότθτα του δικαιοφχου, το καταβλθκζν ποςό 
παρακρατείται από τον Διμο. Θεωρείται ότι θ αποχϊρθςθ του δικαιοφχου δεν γίνεται με υπαιτιότθτά 
του, όταν αυτι, αποδεδειγμζνα, οφείλεται ςε λόγουσ ανϊτερθσ βίασ, οπότε το καταβλθκζν ποςό 
επιςτρζφεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 

Εάν μετά τθν ολοκλιρωςθ των επιλογϊν των κζςεων από τουσ δικαιοφχουσ υποβλθκεί κοινό 
ζγγραφο αίτθμα, για αμοιβαία ανταλλαγι κζςεων μεταξφ δικαιοφχων, αρμόδια να αποφανκεί είναι θ 
Επιτροπι Εμποροπανιγυρθσ.  

Θ ζγκριςθ χορθγείται αποκλειςτικά για τθν ζκκεςθ και πϊλθςθ ειδϊν που είναι αντικείμενο 
δραςτθριότθτασ του ενδιαφερομζνου. 

Για τουσ ενδιαφερόμενουσ που υποβάλουν αίτθςθ εκπρόκεςμα θ επιτροπι εμποροπανιγυρθσ 
κα ακολουκεί ξανά τθν διαδικαςία τθσ κλιρωςθσ για τθν απόδοςθ κζςθσ. 
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Άρκρο 13 
 

Κακοριςμόσ τελϊν 
 

Ο κακοριςμόσ του φψουσ των τελϊν για κάκε κατθγορία κζςθσ γίνεται με απόφαςθ του 
Δθμοτικοφ Συμβουλίου, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. 
Θ καταβολι του τζλουσ μπορεί να γίνει από τον αιτοφντα: 
α) απ’ ευκείασ ςτο Ταμείο του Διμου Δεςκάτθσ 
β) με κατάκεςθ ςε Τράπεηα, ςτον τραπεηικό λογαριαςμό του Διμου Δεςκάτθσ 

 
Άρκρο 14 

 
Υποχρεϊςεισ πωλθτϊν 

 
Οι πωλθτζσ - εκκζτεσ που ςυμμετζχουν ςτθν εμποροπανιγυρθ υποχρεοφνται: 

1. Να διακζτουν τα απαραίτθτα παραςτατικά που ο εκάςτοτε νόμοσ ορίηει για τα είδθ 
και τισ ποςότθτεσ των προϊόντων που κα διακινθκοφν ςτθν αγορά ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ φορολογικζσ, αγορανομικζσ, αςτυνομικζσ και υγειονομικζσ διατάξεισ. 

2. Να ζχουν ςε εμφανζσ ςθμείο τοποκετθμζνθ τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ ςτθν εμποροπανιγυρθ 
3. Τα προσ πϊλθςθ εμπορεφματα πρζπει να είναι τοποκετθμζνα πάνω ςε πάγκουσ ι τελάρα με 

τζτοιο τρόπο ϊςτε να διαςφαλίηονται οι ςυνκικεσ υγιεινισ και 
κακαριότθτασ και ςτο κάκε είδοσ να υπάρχει πινακίδα με τθν τιμι πϊλθςθσ των 
προϊόντων, τθν προζλευςθ και τθν ποιότθτα των προϊόντων. 

4. Να μθν κλείνουν τουσ διαδρόμουσ με εμπορεφματα κακϊσ και τθν νθςίδα με stand-πάγκουσ. 
5. Οι παραγωγοί επιτρζπεται να πωλοφν προϊόντα αυςτθρά δικισ τουσ παραγωγισ 

και όχι προϊόντα από άλλεσ πθγζσ. 
6. Οι εκκζτεσ οφείλουν να ςυγκεντρϊνουν τα απορρίμματα που 

ο κακζνασ ζχει δθμιουργιςει ςε ςακοφλεσ που κα ςυλλζγουν ςτθ ςυνζχεια οι 
υπάλλθλοι κακαριότθτασ του Διμου.  

7. Οι εκκζτεσ οφείλουν να καταλαμβάνουν μόνο το χϊρο που τουσ παραχωρικθκε 
8. Δεν επιτρζπεται κατά τθ διάρκεια τθσ εμποροπανιγυρθσ θ διανομι διαφθμιςτικοφ υλικοφ και 

θ χριςθ τθλεβόα για διαφιμιςθ προϊόντων. 
9. Απαγορεφεται ρθτά θ υπεκμίςκωςθ των κζςεων που κατζχουν οι εκκζτεσ ςε 

τρίτουσ. 
10. Οι εκκζτεσ πρζπει να διακζτουν ςε εμφανζσ ςθμείο πρόςφατα αναγομωμζνο 

πυροςβεςτιρα. 
11. Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ εγκαταςτάςεων ι πάγκων ςε άλλθ μζρα εκτόσ 

λειτουργίασ τθσ εμποροπανιγυρθσ ι εγκατάλειψθ των ειδϊν αυτϊν μετά τθ λειτουργία τθσ. 
Επιτρζπεται μία μζρα πριν και μια μζρα μετά από τισ θμερομθνίεσ λειτουργιάσ τθσ εμποροπανιγυρθσ θ 
εγκατάςταςθ και απεγκατάςταςθ των πάγκων. 

12. Θ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα εμποροπανιγυρθ ςυνεπάγεται και ρθτι , πλιρθ και 

ανεπιφφλακτθ αποδοχι όλων των όρων του παρόντοσ κανονιςμοφ. 

Άρκρο 15 
 

Υποχρεϊςεισ Διμου Δεςκάτθσ 
 

Ο κακοριςμόσ των όρων ςυμμετοχισ, θ παραλαβι των προβλεπόμενων  δικαιολογθτικϊν, θ 
διενζργεια των προβλεπόμενων κλθρϊςεων, και θ απόδοςθ των κζςεων, θ ζκδοςθ των εγκρίςεων 
ςυμμετοχισ, θ παροχι κάκε δυνατισ βοικειασ και θ ζγκαιρθ πλθροφόρθςθ των ενδιαφερομζνων 
πάνω ςε κζματα που τουσ αφοροφν, αποτελοφν υποχρεϊςεισ του Διμου.  
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Ο Διμοσ κα λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αποφυγι κάκε ςυγκοινωνιακισ 
παρακϊλυςθσ ςε ςυνεργαςία με τισ Αςτυνομικζσ Αρχζσ. 

Θ κακαριότθτα του χϊρου τθσ εμποροπανιγυρθσ αποτελοφν υποχρζωςθ του Διμου.  
Ο Διμοσ δεν φζρει καμιά ευκφνθ για τθν φφλαξθ εμπορευμάτων ι προϊόντων που κα 

εγκαταςτιςουν οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ εμποροπανιγυρθ ςτον χϊρο που κα τουσ διακζςει.  
Ο Διμοσ δεν φζρει καμιά ευκφνθ ςε περίπτωςθ που προκλθκεί πυρκαγιά ςτον χϊρο τθσ 

εμποροπανιγυρθσ από οποιαδιποτε αιτία. Θ ευκφνθ βαρφνει αποκλειςτικά τουσ ίδιουσ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτθν εμποροπανιγυρθ.  
   
         Σε περίπτωςθ παράβαςθσ των υποχρεϊςεων του άρκρου 14, παρζχεται ςτο Διμο το δικαίωμα : 

 να αποκλείει τον παραβάτθ από το δικαίωμα ςυμμετοχισ για μία ι περιςςότερεσ 
χρονιζσ. 

 να διακόπτει τθν εν γζνει λειτουργία του μιςκίου , να κθρφςςει ζκπτωτο τον μιςκωτι και να 
διακζτει κατά τθν βοφλθςι του τον χϊρο και γενικά να λαμβάνει κάκε νόμιμο μζτρο προκειμζνου να 
διαςφαλιςτοφν τα δθμοτικά ςυμφζροντα. 

 
Άρκρο 16 

 
Λειτουργιά λοφνα Ραρκ 

 
Στο χϊρο τθσ εμποροπανιγυρθσ κα λειτουργεί ςυγκρότθμα λοφνα Ραρκ ςε ειδικά 

διαμορφωμζνο χϊρο. 
 Θ διάκεςθ του χϊρου που κα λειτουργιςει το λοφνα Ραρκ κα γίνει με προφορικι φανερι 

πλειοδοτικι δθμοπραςία με όρουσ που κα ορίςει θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου (παρ.1ε άρκρο 72 
του Ν.3852/2010) ι με απευκείασ ανάκεςθ από το Δθμοτικό Συμβοφλιο εφόςον αυτζσ αποβοφν 
άκαρπεσ (άρκρο 194 του Ν.3463/2006Κ.Δ.& Κ). 

Πλεσ οι θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ γίνονται με ευκφνθ και δαπάνθ του πλειοδότθ 
αναδόχου(ουδεμία ευκφνθ φζρει ο Διμοσ) και υπό τθν επίβλεψθ αδειοφχου θλεκτρολόγου ο οποίοσ 
μετά τθν ολοκλιρωςθ των εγκαταςτάςεων κατακζτει ςτο Διμο υπεφκυνθ διλωςθ ότι όλεσ οι 
θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ ζγιναν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνικισ και 
πλθροφν τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ ειδικζσ διατάξεισ 
προβλεπόμενεσ προδιαγραφζσ. 

Ο Ανάδοχοσ που κα προκφψει κα είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ, ποινικά και αςτικά ζναντι του 
προςωπικοφ που κα απαςχολεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΛΟΥΝΑ ΡΑΚ, των πελατϊν που κα 
χρθςιμοποιοφν τισ εγκαταςτάςεισ του και παντόσ τρίτου για οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε προκλθκεί 
ςτισ εγκαταςτάςεισ του ι εξαιτίασ των εγκαταςτάςεϊν του κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ εμποροπανιγυρθσ, 
κακϊσ και κατά το χρόνο εγκατάςταςθσ και απεγκατάςταςθσ των διαφόρων μερϊν και εν γζνει 
τεχνικϊν εγκαταςτάςεϊν του και κα είναι ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν 
καταβολι αποηθμιϊςεων. Ο Διμοσ Δεςκάτθσ απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ για κάκε ηθμία που 
πικανόν προκλθκεί από υπαιτιότθτα του αναδόχου. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ για 
όλεσ τισ μονάδεσ ψυχαγωγικϊν μζςων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ νομοκεςία και τισ ςχετικζσ 
διατάξεισ και κα είναι εφοδιαςμζνοσ με όλεσ τισ νόμιμεσ εγκρίςεισ. 

Για τθ λειτουργία του λοφνα-παρκ ςτθν κζςθ που ορίηεται απαιτοφνται τα δικαιολογθτικά που 
κακορίηονται ςτο άρκρο 6 του Ρ.Δ. 12/2005 (ΦΕΚ 10/Α'/18-01-2005) περί ψυχαγωγικϊν παιχνιδιϊν.  

Ο ανάδοχοσ πρζπει να κατακζςει ςτο Διμο τα κάτωκι δικαιολογθτικά: 
α. Βεβαίωςθ μθχανολόγου μθχανικοφ ανϊτατθσ ςχολισ για τθν καλι εγκατάςταςθ και λειτουργία των 
παιχνιδιϊν 
β. Βεβαίωςθ θλεκτρολόγου μθχανικοφ ανωτάτθσ ςχολισ, περί αςφάλειασ των θλεκτρολογικϊν 
εγκαταςτάςεων, 
γ. βεβαίωςθ πολιτικοφ μθχανικοφ για τθ ςτατικότθτα των εγκαταςτάςεων 
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δ. Βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ Ρολιτικισ Αεροπορίασ, όταν πρόκειται για πτιςθ ι ανφψωςθ 
αιωροπτζρων, αερόςτατων ι άλλων τεχνικϊν μζςων, ότι θ πτιςθ δεν αντίκειται ςτουσ οικείουσ 
κανονιςμοφσ τθσ και ςτουσ εν γζνει κανόνεσ αςφαλείασ του εναζριου χϊρου ι Υπεφκυνθ διλωςθ για 
μθ πτιςθ ι ανφψωςθ αιωροπτζρων, αερόςτατων ι άλλων τεχνικϊν μζςων. 
ε. Βεβαίωςθ τθσ ΔΕΘ και ΟΤΕ για τθν αςφάλεια των εγκαταςτάςεων ςτθν περιοχι που πρόκειται να 
γίνει θ πτιςθ ι ανφψωςθ 
ςτ. Άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξθσ για μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ άνω των 10 ι 15 ίππων-μζτρα 
αςφαλείασ 
η. Ριςτοποιθτικό ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ και ότι άλλο προβλζπεται ςτισ διατάξεισ που ρυκμίηουν 
υπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ με ψυχαγωγικό αντικείμενο. 
θ. Συμφωνθτικό μίςκωςθσ του χϊρου που κα λειτουργιςει το λοφνα παρκ 
κ. κάτοψθ του χϊρου με αποτφπωςθ των εγκαταςτάςεων 
ι. ζναρξθ επιτθδεφματοσ 
κ. εκκακαριςτικά ςθμειϊματοσ φόρου ειςοδιματοσ τελευταίασ τριετίασ 
λ. πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ για των  ψυχαγωγικϊν μζςων 

 
 Μετά τθν  ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ του Λοφνα παρκ  και μετά τθν διενζργεια αυτοψίασ 

από τθν Τεχνικι υπθρεςία χορθγείτε ςτον ανάδοχο θ αντίςτοιχθ άδεια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ 
του λοφνα παρκ. 

 
 

Άρκρο 17 
 

Επιχειρθςεισ μαζικθσ εςτίαςησ– επιχειρθςεισ παραςκευθσ και προςφοράσ τροφίμων και ποτών ςε 
προςωρινό χώρο 
 

1. Στθν εμποροπανιγυρθ Δεςκάτθσ καταλαμβάνουν κζςεισ ιδιοκτιτεσ ψθτοπωλείων, ταβερνϊν, 
καφενείων, καφετεριϊν, εργαςτθρίων παραγωγισ χαλβάδων και λουκουμάδων, καντινϊν κλπ. 
Οι παραπάνω δραςτθριότθτεσ υπάγονται ςτθν κατθγορία «επιχειριςεισ μαηικισ εςτίαςθσ - 
επιχειριςεισ παραςκευισ και προςφοράσ τροφίμων και ποτϊν ςε προςωρινό χϊρο» ςφμφωνα 
με τθν Υγειονομικι Διάταξθ ΥΙγ/Γ.Ρ/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017) κακϊσ και 
των  διευκρινιςτικϊν εγκυκλίων αυτισ. 

2. Επιπλζον των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 11 οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να προςκομίςουν 
Α) υπεφκυνθ διλωςθ ότι  ζλαβαν γνϊςθ τθσ εγκυκλίου 6/30.7.2013 με α.π: Υ1γ /Γ.Ρ/οικ.71459 
του Τμιματοσ Υγειονομικϊν Κανονιςμϊν τθσ Δ/νςθσ Δθμόςιασ Υγιεινισ του Υπουργείου Υγείασ, 
με κζμα: «Επιχειριςεισ παραςκευισ ι και προςφοράσ τροφίμων και ποτϊν ςε κινθτοφσ ι 
προςωρινοφσ χϊρουσ» και τθσ Υγειονομικισ 
Διάταξθσ Υ1γ/Γ.Ρ/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017) και  
Β) υπεφκυνθ διλωςθ για τθν τιρθςθ των μζτρων πυραςφάλειασ ςφμφωνα με τισ 
πυροςβεςτικζσ διατάξεισ 

3. Θ επιχείρθςθ κα αναπτφςςεται κάτω από κατάλλθλεσ τζντεσ, υπόςτεγα κ.α. που κα 
προςτατεφουν τα τρόφιμα και τον εξοπλιςμό από τθ βροχι, τθν άμεςθ θλιακι ακτινοβολία κλπ. 

4. Ο πάγκοσ εργαςίασ κα είναι από κατάλλθλο υλικό λείο και αδιαπότιςτο χωρίσ φκορζσ. Εκτόσ 
του πάγκου εργαςίασ κα υπάρχει ανάλογοσ με τθ φφςθ του προςφερόμενου προϊόντοσ 
εξοπλιςμόσ όπωσ φορθτζσ επιφάνειεσ κοπισ, ςκεφθ και εργαλεία, που κα διατθροφνται ςε 
καλι κατάςταςθ. 

5. Θα υπάρχουν κλειςτζσ προκικεσ για τθν προςταςία των τροφίμων από ζντομα και ςκόνθ. 
Ρρζπει να εξαςφαλίηεται θ επαρκισ υποδομι (νεροχφτεσ, νερό, κακαριςτικά) για τον επιτόπιο 
κακαριςμό και όπου απαιτείται και θ απολφμανςθ των εξαρτθμάτων, των ςκευϊν και των 
μερϊν του εξοπλιςμοφ που απαιτοφν ςυχνό πλφςιμο (π.χ. λαβίδεσ, μαχαίρια κλπ).Θα 
διαςφαλίηεται ότι οι πρϊτεσ φλεσ και τα προϊόντα που προςφζρονται προζρχονται από νόμιμεσ 
επιχειριςεισ. 
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6. Τα χρθςιμοποιοφμενα ςκεφθ ςερβιρίςματοσ κα είναι μιασ χριςεωσ και κα υπάρχει χϊροσ 
πλφςθσ για λαβίδεσ, μαχαίρια, κλπ. 

7. Σε περίπτωςθ χριςθσ τροχιλατου οχιματοσ-αμαξϊματοσ, ο χϊροσ μεταχείριςθσ τροφίμων κα 
είναι από κατάλλθλο υλικό, αδιαπότιςτο, το οποίο κα επιδζχεται κακαριςμό και απολφμανςθ 
ϊςτε να διαςφαλίηεται θ υγιεινι και αςφάλεια των τροφίμων και να εμποδίηεται θ αερόφερτθ 
επιμόλυνςθ ειδικά από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. 

8. Για τθν πϊλθςθ των ευαλλοίωτων προϊόντων κα χρθςιμοποιοφνται οχιματα με ιςοκερμικό 
αμάξωμα ι κα φζρουν ψυγείο, κατά προτίμθςθ θλεκτρικό. 

9. Θα υπάρχουν κερμόμετρα ςε όλα τα ψυγεία και τισ καταψφξεισ και κερμόμετρα χειρόσ για τον 
ζλεγχο τθσ κερμοκραςίασ των ευαλλοίωτων πρϊτων υλϊν. Κατά τθ λειτουργία των ανωτζρω 
επιχειριςεων οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι με πιςτοποιθτικό υγείασ και 
πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ. 
 

Ο Διμοσ κα ςυνεργάηεται με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν τιρθςθ των υγειονομικϊν όρων ςτα 
είδθ εςτίαςθσ. 

 
 
Κατόπιν των  ανωτζρω  ο Ρρόεδροσ   κάλεςε το Δθμοτικό Συμβοφλιο να αποφαςίςει ςχετικά.  Το ΔΣ 
αφοφ ζλαβε υπόψθ του τα ανωτζρω , μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ  
 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ  Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει τον Κανονιςμό Λειτουργίασ  τθσ Εμποροπανιγυρθσ τθσ  Δθμοτικισ Κοινότθτασ Δεςκάτθσ ωσ 
ζχει ςτθν ειςιγθςθ  τθσ  παροφςασ. 
 
 Θ απόφαςθ αυτι πιρε αφξοντα αρικμό 29/2019 . 
 Ζτςι ζχει ςυνταχκεί και υπογράφεται 
Ο Ρρόεδροσ                                       Τα μζλθ 
                       
                     Ακριβζσ Απόςπαςμα  
                   Δεςκάτθ  19 Φεβρουαρίου 2019                        
                              Ο Διμαρχοσ 
                      
                        Καραςτζργιοσ Θ. Δθμιτριοσ 
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