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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 6779/17-04-2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 05/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.
Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και ώρα 18:00,
συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.:
6473/12-04-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που δημοσιεύθηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Δήμου και επιδόθηκε με κάθε
νόμιμο μέσο στους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέματα:
................................................................................................................................................................
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών
Συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ/ΠΑΡΟΥΣΕΣ : 22
1. Τόμου Ιωάννης - Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Παπαδημητρίου Λεωνίδας - Αντιδήμαρχος
3. Λίτσκας Διονύσιος - Αντιδήμαρχος
4. Στεργιόπουλος Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος
5. Στούμπας Αντώνιος - Αντιδήμαρχος
6. Πετσάλνικου Άννα - Αντιδήμαρχος
7. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
8. Φωτιάδης Νικόλαος
9. Παπαδόπουλος Γεώργιος
10. Λιάνος Σωκράτης
11. Δαμιανού Χρήστος
ΑΠΟΝΤΕΣ/ΑΠΟΥΣΕΣ : 19
1. Καπρής Δημήτριος - Αντιδήμαρχος
2. Τέρψης Αθανάσιος
3. Πετρόπουλος Δημήτριος
4. Μυλωνάς Θεόδωρος
5. Βασιλειάδης Γεώργιος
6. Κωτούλας Δημήτριος
7. Μπαμπάκος Γεώργιος
8. Παρχαρίδης Χρήστος
9. Θεοδοσόπουλος Ιάκωβος
10. Υφαντίδης Δαμιανός

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Μπινιάκος Μιχαήλ
Σαναλίδης Γεώργιος
Στυλιάδης Δημήτριος
Αντωνίου Μαλαματή
Ζήσης Λάζαρος
Δάγγας Παναγιώτης
Φουλιράς Στυλιανός
Χατζησυμεωνίδης Εμμανουήλ
Καραπατσακίδης Νικόλαος
Αθανασίου Αθανάσιος
Καρανικολόπουλος Αθανάσιος

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Πετκανάς Γεώργιος
Τόσκος Πέτρος
Τσαϊρίδης Αλέξανδρος
Μουτίδης Δημήτριος
Ιωσηφίδου – Παπαδοπούλου Άννα
Βελλίδης Βασίλειος
Βασιλειάδης Νικόλαος
Κουμπάνη Βασιλική
Χαραμοπούλου Βασιλική

Από τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν
λόγω ύπαρξης θεμάτων, που αφορούν στην Κοινότητά τους και ήταν:
ΠΑΡΟΥΣΑ/ΠΑΡΩΝ οι:
1.
2.

Σιστοβάρη Ευανθία – Πρόεδρος Δ. Κ. Καστοριάς
Μασκαλίδης Βασίλειος – Πρόεδρος Δ. Κ. Μεσοποταμίας
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ΑΠΟΝΤΕΣ :
1.
2.

Παπαθωμάς Σωτήριος – Πρόεδρος Τ. Κ. Τοιχιού
Μιχαλόπουλος Ναούμ – Πρόεδρος Τ. Κ. Δισπηλιού

ΠΑΡΩΝ ο Δήμαρχος Καστοριάς Ανέστης Αγγελής.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νεράντζα Κατσιαμάκη, υπάλληλος του Δήμου Καστοριάς, για
την τήρηση των πρακτικών.
Σημειώνεται ότι:
Α) – Τα θέματα 7ο, 8ο , 24ο, 25ο και 9ο της ημερήσιας διάταξης προτάχθηκαν και συζητήθηκαν με τη
σειρά, μετά το 2ο θέμα και
– Τα θέματα 51ο, 52ο, 53ο και 20ο της ημερήσιας διάταξης προτάχθηκαν και συζητήθηκαν με τη
σειρά, μετά το 6ο θέμα
B) Από τη συνεδρίαση αποχώρησαν με την άδεια του Προέδρου:
ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Μπινιάκος, μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος
ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Χατζησυμεωνίδης, μετά τη συζήτηση του 20ου θέματος.
η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαλαματή Αντωνίου, μετά τη συζήτηση του 32ου θέματος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέματα
της ημερησίας διάταξης:
ΘΕΜΑ 17ο : «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 95/18 Κανονιστικής Απόφασης Δ.Σ. με θέμα:
Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς Ανθοκομική
Έκθεση στην περιοχή Χλόη – Φουντουκλή».
Αριθμός Απόφασης : 120/19
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του
ΔΣ την υπ’ αριθ. 19/19 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: "Εισήγηση προς το
Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς
«Ανθοκομική Έκθεση» στην περιοχή Χλόη – Φουντουκλή", η οποία έχει ως εξής:
Αριθμός απόφασης 19/2019
Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:
Α) Την από 28/03/2019 εισήγηση του Αντιδημάρχου Αγροτικών Θεμάτων - Πολιτικής Προστασίας κ.
Αντώνιου Στούμπα, η οποία έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
- την αριθ. 95/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς που αφορά στον καθορισμό των όρων
λειτουργίας της "Ανθοκομικής Έκθεσης" που διοργανώνεται κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο του μηνός
Μαΐου και για τρεις (3) ημέρες στην περιοχή Χλόη – Φουντουκλή, στη συμβολή των οδών Αποδήμων
Καστοριανών & Βασιλείου Δόικου, στη Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς,
- τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) και του Ν. 4497/2017
(Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων),
- την ανάγκη τροποποίησης της υπάρχουσας κανονιστικής απόφασης με:
α) την προσθήκη βιβλίων και παιχνιδιών στα πωλούμενα είδη και
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β) την αλλαγή του τοπογραφικού διαγράμματος ως προς τις διαστάσεις των θέσεων, τον αριθμό
τους κατά δραστηριότητα και τα σημεία τοποθέτησης των συμμετεχόντων
Εισηγείται
την τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας της Ανθοκομικής Έκθεσης Καστοριάς στα παρακάτω
άρθρα:
Άρθρο 4
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
Τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται είναι:
Άνθη-φυτά, χαλβάδες, λουκουμάδες, είδη κηπουρικής (εργαλεία κ.α.), είδη κήπου (τραπέζια,
καρέκλες), βιβλία και παιχνίδια
Άρθρο 7
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 26 του ν.4497/2017, με την επιφύλαξη των διατάξεων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η κατασκευή και τοποθέτηση στους χώρους
λειτουργίας των υπαίθριων αγορών στεγάστρων - σκιάδων ανοιχτού τύπου, μεταλλικών ή μη,
πακτωμένων στο έδαφος με μπετόν ή μη, εγκαθίστανται από τον οικείο Δήμο, ύστερα από έγκριση της
αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του για την ασφάλεια και τη στατικότητα των κατασκευών.
Οι προς διάθεση χώροι είναι:
τριάντα τέσσερις (34) διαστάσεων 3 X 2,5 μ από τις οποίες:
πέντε (5) για πώληση λουκουμάδων - χαλβάδων
πέντε (5) για είδη κηπουρικής (εργαλεία κ.α) και είδη κήπου (τραπέζια, καρέκλες)
δύο (2) για πώληση βιβλίων
δύο (2) για πώληση παιχνιδιών
είκοσι (20) για άνθη-φυτά
Σε περίπτωση μη κάλυψης των ανωτέρω θέσεων, οι κενές θέσεις θα καλύπτονται ανάλογα με τη
ζήτηση και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαχείρισης με την διαδικασία της κληρώσεως.
Ο καθένας από τους δικαιούχους μπορεί να δηλώσει κατόπιν αιτήσεώς του τον ακριβή αριθμό των
χώρων που επιθυμεί και που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) συνεχόμενες θέσεις.
Αν ο αιτών τη συμμετοχή υπαναχωρήσει ή δε συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης
εκπίπτει υπέρ του Δήμου, ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα.
Β) Την υπ’ αριθ. 21/19 απόφαση της Δ. Κ. Καστοριάς, το συμβούλιο της οποίας γνωμοδοτεί θετικά για την
τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Υπαίθριας Αγοράς «Ανθοκομική Έκθεση», σύμφωνα με
την εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης.
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης,
- τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010,
- την ηλεκτρονική διαβούλευση που προηγήθηκε της συνεδρίασης, στο πλαίσιο της οποίας κατατέθηκε
πρόταση από τον Εξωραϊστικό - Πολιτιστικό Σύλλογο Χλόη – Φουντουκλή και η οποία αφορά στην
προσθήκη πέντε (5) επιπλέον θέσεων στις ήδη υπάρχουσες, για την πώληση τυποποιημένων
τροφίμων (π.χ. μανιτάρια, μέλι, κ.ά.),
- το γεγονός της παράλειψης στα άρθρα 4 και 7 του Κανονισμού, των: ζαχαρωδών ειδών, ξηρών
καρπών, κτλ, τα οποία είδη, εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκαν στην εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης, ενώ υπήρχαν στην αρχική απόφαση του Κανονισμού και
- έπειτα από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της υπαίθριας
αγοράς «Ανθοκομική Έκθεση» που διοργανώνεται κάθε χρόνο στην περιοχή Χλόη – Φουντουκλή, στα
παρακάτω άρθρα, ως εξής:
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Άρθρο 4
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
Τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται είναι:
άνθη - φυτά
χαλβάδες, λουκουμάδες, ζαχαρώδη είδη, ξηροί καρποί, κ.τ.λ.
είδη κηπουρικής (εργαλεία, κτλ) και είδη κήπου (τραπέζια, καρέκλες, κ.τ.λ.)
βιβλία
παιχνίδια και
τυποποιημένα τρόφιμα
Άρθρο 7
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 26 του ν.4497/2017, με την επιφύλαξη των διατάξεων αρμοδιότητας
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η κατασκευή και τοποθέτηση στους χώρους λειτουργίας των
υπαίθριων αγορών στεγάστρων - σκιάδων ανοιχτού τύπου, μεταλλικών ή μη, πακτωμένων στο έδαφος με
μπετόν ή μη, εγκαθίστανται από τον οικείο Δήμο, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας
του για την ασφάλεια και τη στατικότητα των κατασκευών.
Οι προς διάθεση χώροι –όπως φαίνεται και στο συνημμένο τοποδιάγραμμα– είναι:
τριάντα εννέα (39) διαστάσεων 3 X 2,5 μ από τις οποίες:
είκοσι (20) για άνθη - φυτά
πέντε (5) για πώληση λουκουμάδων, χαλβάδων, ζαχαρωδών ειδών, ξηρών καρπών, κ.τ.λ.
πέντε (5) για είδη κηπουρικής (εργαλεία, κ.τ.λ.) και είδη κήπου (τραπέζια, καρέκλες, κ.τ.λ.)
δύο (2) για πώληση βιβλίων
δύο (2) για πώληση παιχνιδιών και
πέντε (5) για πώληση τυποποιημένων τροφίμων (μανιτάρια, μέλι, κ.ά.)
Σε περίπτωση μη κάλυψης των ανωτέρω θέσεων, οι κενές θέσεις θα καλύπτονται ανάλογα με τη ζήτηση
και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαχείρισης με τη διαδικασία της κληρώσεως.
Ο καθένας από τους δικαιούχους μπορεί να δηλώσει κατόπιν αιτήσεώς του τον ακριβή αριθμό των
χώρων που επιθυμεί και που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) συνεχόμενες θέσεις.
Αν ο αιτών τη συμμετοχή, υπαναχωρήσει ή δε συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης εκπίπτει
υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθ. 95/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2019

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.
Το ΔΣ έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ, όλα τα
ανωτέρω, καθώς και τη 2η διαβούλευση, που κρίθηκε αναγκαία μετά τη προσθήκη των προτάσεων
του Εξωραϊστικού - Πολιτιστικού Συλλόγου «Χλόη», που κατατέθηκαν κατά τη 1η διαβούλευση
και συμπεριλήφθηκαν στην παραπάνω απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
αποφασίζει

ομόφωνα

Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 95/18 Κανονιστική Απόφαση Δ.Σ. με θέμα: "Έγκριση του Κανονισμού
Λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς "Ανθοκομική Έκθεση" στην περιοχή Χλόη – Φουντουκλή" στα
άρθρα 4 και 7, όπως αυτά αναφέρονται στην απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Συνεπώς, ο Κανονισμός Λειτουργίας διαμορφώνεται ως εξής:
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΟΗ – ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει:
1) Τις προϋποθέσεις λειτουργίας και την οργάνωση της υπαίθριας αγοράς με το διακριτικό τίτλο
«Ανθοκομική Έκθεση» στην περιοχή Χλόη - Φουντουκλή επί της οδού Αποδήμων
Καστοριανών & Βασιλείου Δόικου Δημοτικής Κοινότητας Καστοριάς.
2) Τους κανόνες αισθητικής, καθαριότητας, υγιεινής και τάξης στο χώρο.
Άρθρο 2
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει Νόμων, Π.Δ και εγκυκλίων που αφορούν στην ίδρυση και
λειτουργία εμποροπανηγύρεων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και συγκεκριμένα:
1) Τα άρθρα 75 και 79 του Ν.3436/2006 Κ.Δ.Κ
2) Τα άρθρα 83,84 και 94 του Ν.3852/10
3) Το Ν.4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
4) Την Υ.Δ. 47829/2017
5) Κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό.
Άρθρο 3
ΓΕΝΙΚΑ
Η υπαίθρια αγορά:
- θα έχει διάρκεια 3 (τρεις) συναπτές ημέρες (Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή),
- θα πραγματοποιείται στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας του μηνός Μαΐου κάθε έτους ή σε
ημερομηνία που θα καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σε περίπτωση αναβολής
της και
- θα διεξάγεται στην περιοχή Χλόη της Δημοτικής Κοινότητας Καστοριάς και συγκεκριμένα επί
των οδών Αποδήμων Καστοριανών και Βασιλείου Δόικου, όπως φαίνεται στο συνημμένο
διάγραμμα.
Υπεύθυνος για τη διοργάνωση, τον καθορισμό των όρων συμμετοχής των συμμετεχόντων, τη
χορήγηση των σχετικών εγκρίσεων συμμετοχής των διαφόρων φυσικών ή νομικών προσώπων σε
αυτήν, τη διενέργεια εκδηλώσεων στο χώρο κατά το χρόνο λειτουργίας της και την εν γένει καλή
λειτουργία και διεξαγωγή της, είναι ο Δήμος Καστοριάς, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Αγροτικών
θεμάτων - Πολιτικής προστασίας και η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης - Τμήμα
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
Άρθρο 4
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
Τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται είναι:
άνθη - φυτά
χαλβάδες, λουκουμάδες, ζαχαρώδη είδη, ξηροί καρποί, κ.τ.λ.
είδη κηπουρικής (εργαλεία, κτλ) και είδη κήπου (τραπέζια, καρέκλες, κ.τ.λ.)
βιβλία
παιχνίδια και
τυποποιημένα τρόφιμα
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Άρθρο 5
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4497/2017:
1. Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής σύμφωνα με τον
κανονισμό λειτουργίας της παρούσας αγοράς.
2. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς.
3. Οι εγκρίσεις δίνονται με κλήρωση ως εξής:
α) Σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ
σχετικά με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο
β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους πωλητές λαϊκών αγορών και σε κατόχους
παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και
μεταποιημένα προϊόντα
γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα
επιτρεπόμενα στην παρούσα αγορά. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των
κατηγοριών β και γ ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της
κατηγορίας α.
Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο
θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του παρόντος και
υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης (α).
Οι φορείς λειτουργίας μπορεί να καθορίζουν υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που προορίζονται
αποκλειστικά για τους αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. (Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία) του
άρθρου 45.
Για τους εν λόγω αδειούχους δίδεται μία θέση ανά τέσσερα μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση
πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45.
- Στην παρούσα αγορά συμμετέχουν σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 3 πωλητές που
διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών,
πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου
εμπορίου ετήσιας διάρκειας που εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας τους. Για τη
χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης κατατίθεται αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:
α. βεβαίωση έναρξη δραστηριότητας από το ΤΑΧΙS,
β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το ΤΑΧΙS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική
αρχή,
γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,
δ. φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά περίπτωση,
ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.
4. Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο υποβάλλει στη
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών
δραστηριοτήτων, επιδεικνύοντας:
α) την άδεια υπαιθρίου εμπορίου που κατέχει ή την βεβαίωση της παραγράφου 3 κατά περίπτωση
και
β) βιβλιάριο υγείας ,εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας, εκδίδεται κατάλογος
συμμετεχόντων ο οποίος αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου οι επιλεγέντες να
καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Oι σχετικές εγκρίσεις
συμμετοχής χορηγούνται, ύστερα από δημόσια κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων, εφόσον
κάθε φορά απαιτείται (εάν ο αριθμός των αιτουμένων ξεπερνά τον καθορισμένο αριθμό θέσης –
δραστηριότητας).
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5. Οι συμμετέχοντες για πώληση τροφίμων και ποτών θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τη
βεβαίωση καταλληλότητας του προσωρινού χώρου που θα χρησιμοποιήσουν από τη Δ/νση
Δημόσιας Υγείας Π. Ε. Καστοριάς σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη ΥΔ.47829/2017
άρθρο 14 παρ.4α και του Ε.Κ. 852/2004.
6. Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το Δήμο σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στο άρθρο 285 του ν. 3463/2006.
7. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, εισφορά, η εκμίσθωση και η
παραχώρηση κατά χρήση των αδειών της παραγράφου αυτής καθώς και η άσκηση των
δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση διαπίστωσης
υπενοικίασης της θέσεως σε άλλο πρόσωπο θα επιβάλλεται πρόστιμο και στους δύο.
8. Η έκδοση και η παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής έγκρισης του Δήμου για χρήση
και εγκατάστασή του στο χώρο διεξαγωγής, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το
διάστημα λειτουργίας του. Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν
την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής αδείας ή η χρήση του χώρου
μετά τη λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη κοινοχρήστου
χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος.
9. Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση.
Άρθρο 6
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ
Το καταβαλλόμενο τέλος θα καθορίζεται ετησίως με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 7
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 26 του ν.4497/2017, με την επιφύλαξη των διατάξεων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η κατασκευή και τοποθέτηση στους
χώρους λειτουργίας των υπαίθριων αγορών στεγάστρων - σκιάδων ανοιχτού τύπου, μεταλλικών ή
μη, πακτωμένων στο έδαφος με μπετόν ή μη, εγκαθίστανται από τον οικείο Δήμο, ύστερα από
έγκριση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του για την ασφάλεια και τη στατικότητα των
κατασκευών.
Οι προς διάθεση χώροι –όπως φαίνεται και στο συνημμένο τοποδιάγραμμα– είναι:
τριάντα εννέα (39) διαστάσεων 3 X 2,5 μ από τις οποίες:
είκοσι (20) για άνθη - φυτά
πέντε (5) για πώληση λουκουμάδων, χαλβάδων, ζαχαρωδών ειδών, ξηρών καρπών, κ.τ.λ.
πέντε (5) για είδη κηπουρικής (εργαλεία, κ.τ.λ.) και είδη κήπου (τραπέζια, καρέκλες, κ.τ.λ.)
δύο (2) για πώληση βιβλίων
δύο (2) για πώληση παιχνιδιών και
πέντε (5) για πώληση τυποποιημένων τροφίμων (μανιτάρια, μέλι, κ.ά.)
Σε περίπτωση μη κάλυψης των ανωτέρω θέσεων, οι κενές θέσεις θα καλύπτονται ανάλογα με τη
ζήτηση και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαχείρισης με τη διαδικασία της κληρώσεως.
Ο καθένας από τους δικαιούχους μπορεί να δηλώσει κατόπιν αιτήσεώς του τον ακριβή αριθμό
των χώρων που επιθυμεί και που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) συνεχόμενες θέσεις.
Αν ο αιτών τη συμμετοχή, υπαναχωρήσει ή δε συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης
εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα.
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Άρθρο 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται:
α. Να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη τη διάρκειά της αγοράς, προβαίνοντας στη συλλογή των
απορριμμάτων σε σακούλες απορριμμάτων, προκειμένου η υπηρεσία του Δήμου μας να
προβαίνει στην αποκομιδή των απορριμμάτων,
β. Να κάνουν χρήση αποκλειστικά του χώρου που βρίσκεται εντός των ορίων τους ή των
παραπηγμάτων τους και απαγορεύεται να επεκτείνονται εκτός τούτων σε άλλους χώρους
(διαδρόμους, τυχόν κενές θέσεις κ.λπ.).
Άρθρο 9
ΤΕΛΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Απαγορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση του χώρου από τους δικαιούχους, σε τρίτο
ή η χρησιμοποίησή του για κάθε άλλο σκοπό, εκτός αυτού για τον οποίο διατίθεται ο χώρος. Σε
περίπτωση που διαπιστωθεί από τα στοιχεία Ταμειακής Μηχανής ή από οποιοδήποτε άλλο
στοιχείο εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση χώρου θα επιβάλλεται το νόμιμο πρόστιμο.
2. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε των παραπάνω όρων, παρέχεται στο Δήμο το δικαίωμα:
α. να αποκλείει τον παραβάτη από το δικαίωμα συμμετοχής για μία ή περισσότερες χρονιές,
β. να διακόπτει την εν γένει λειτουργία του μισθίου, να κηρύσσει έκπτωτο το μισθωτή και να
διαθέτει κατά τη βούλησή του το χώρο και γενικά να λαμβάνει κάθε νόμιμο μέτρο
προκειμένου να διασφαλιστούν τα δημοτικά συμφέροντα.
3. Η συμμετοχή στην παρούσα αγορά συνεπάγεται και ρητή, πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή
όλων των όρων του παρόντος Κανονισμού.
4. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παρούσα αγορά, μπορούν να
προμηθευτούν εγκαίρως την Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Καστοριάς.
5. Ο Δήμος υποχρεούται να παρέχει πλήρεις και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Οι εντός του κάθε εκθεσιακού χώρου εγκαταστάσεις είναι
ευθύνη των εκθετών που όμως πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τεχνικών του
Δήμου.
6. Ο Δήμος θα φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου κατά της διάρκεια και μετά το πέρας της
υπαίθριας αγοράς.
7. Ο Δήμος θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε συγκοινωνιακής
παρακώλυσης σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές.
8. Ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την φύλαξη εμπορευμάτων ή προϊόντων που θα
εγκαταστήσουν οι συμμετέχοντες στην υπαίθριας αγοράς στο χώρο που θα τους διατεθεί. Η
ευθύνη για τη φύλαξη εμπορευμάτων ή προϊόντων βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους.
9. Ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που προκληθεί πυρκαγιά στο χώρο της υπαίθριας
αγοράς από οποιαδήποτε αιτία. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους τους συμμετέχοντες
στην υπαίθριας αγοράς.
10. Περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν και δεν αναφέρονται στον Κανονισμό, θα καλύπτονται από
τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις.
Άρθρο 10
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ»
Η διοργάνωση της υπαίθριας αγοράς με το διακριτικό τίτλο «Ανθοκομική Έκθεση», συνιστά ένα
σύνθετο έργο που πρέπει ο Δήμος Καστοριάς να διαχειρισθεί με προσοχή, υπευθυνότητα και
σοβαρότητα ώστε να επαληθευτούν οι προσδοκίες για υψηλής ποιότητας οργάνωση και απόδοση.
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Για το λόγο αυτό, θα συγκροτείται κάθε χρόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έπειτα από
εισήγηση του Υπεύθυνου Αντιδημάρχου της περιοχής, Τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης της
υπαίθριας αγοράς με το διακριτικό τίτλο «Ανθοκομική Έκθεση», με αρμοδιότητα:
1. Την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης του έργου, το οποίο θα
προσδιορίζει όλες τις παραμέτρους, θα θέτει συγκεκριμένους στόχους και κριτήρια επιτυχίας, θα
αναλύει κινδύνους, θα προβλέπει σενάρια διαχείρισης κρίσης, θα επιμελείται όλων των
προβλημάτων και θα επιλύει περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν και αναφέρονται στον παρόντα
κανονισμό.
2. Την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την εξασφάλιση της παρουσίας της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να διευθετείται η
κυκλοφορία και η στάθμευση των οχημάτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπαίθριας αγοράς.
3. Τη μέριμνα για την εγκατάσταση πινακίδων ενημέρωσης – ανακοινώσεων και πληροφοριακών
στοιχείων κτλ.
4. Την εν γένει ενημέρωση των συμμετεχόντων στην εμποροπανήγυρη.
Άρθρο 11
Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία της υπαίθριας αγοράς με το
διακριτικό τίτλο «Ανθοκομική Έκθεση» και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξη.
Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους.
Γενικές διατάξεις
Προϋπόθεση έκδοσης της άδειας συμμετοχής είναι η καταβολή του τέλους αυτής.
Η άδεια συμμετοχής δεν εκδίδεται αν δεν υφίσταται Δημοτική Ενημερότητα από την Ταμειακή
Υπηρεσία του Δήμου Καστοριάς.
Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση.
Η συμμετοχή στην υπαίθρια αγορά με το διακριτικό τίτλο «Ανθοκομική Έκθεση» του Δήμου
Καστοριάς, συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων του παρόντος
Κανονισμού.
Περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν και δεν αναφέρονται στον Κανονισμό, θα καλύπτονται από
τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 120/19
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται, όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Τόμου

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. Κατσιαμάκη

ΤΑ ΜΕΛΗ
Λ.Παπαδημητρίου, Δ.Λίτσκας, Ε.Στεργιόπουλος,
Α.Στούμπας, Ά.Πετσάλνικου, Κ.Αντωνιάδης,
Ν.Φωτιάδης, Γ.Παπαδόπουλος, Σ.Λιάνος, Χ.Δαμιανού,
Γ.Σαναλίδης, Δ.Στυλιάδης, Μ.Αντωνίου, Λ.Ζήσης,
Π.Δάγγας, Σ.Φουλιράς, Ν.Καραπατσακίδης,
Α.Αθανασίου, Α.Καρανικολόπουλος.
Σιστοβάρη Ευανθία – Πρόεδρος Δ. Κ. Καστοριάς

