
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ  

ΓΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ.: 3228/13-02-2018 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

από ην πξαθηηθό ηεο ππ’ αξηζ. 4/2018 Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ  

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Καζηνξηάο. 

 

ηελ Καζηνξηά θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα Γεπηέξα 12 Φεβξνπαξίνπ 2018 θαη ψξα 

18:00, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζ. 

πξση.: 2709/08-02-2018 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ δεκνζηεχζεθε ζηνλ 

εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ, αλαξηήζεθε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γήκνπ θαη επηδφζεθε κε 

θάζε λφκηκν κέζν ζηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζηα 

παξαθάησ ζέκαηα: 

................................................................................................................................................................ 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν 41 Γεκνηηθψλ 

πκβνχισλ ήηαλ: 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ/ΠΑΡΟΤΔ : 25 

1.  Σφκνπ Ησάλλεο - Πξφεδξνο Γ.. 

2.  Παπαδεκεηξίνπ Λεσλίδαο - Αληηδήκαξρνο 

3.  Ληάλνο σθξάηεο - Αληηδήκαξρνο 

 

 

4.  Γακηαλνχ Υξήζηνο - Αληηδήκαξρνο 

5.  ηεξγηφπνπινο Δπάγγεινο - Αληηδήκαξρνο 

6.  Αλησλίνπ Μαιακαηή - Αληηδήκαξρνο 

7.  Εήζεο Λάδαξνο - Αληηδήκαξρνο 

8.  Φσηηάδεο Νηθφιανο 

9.  Σέξςεο Αζαλάζηνο 

10.  Παπαδφπνπινο Γεψξγηνο 

11.  Πεηξφπνπινο Γεκήηξηνο 

12.  Μπισλάο Θεφδσξνο 

 13.  Βαζηιεηάδεο Γεψξγηνο 

14.  Μπηληάθνο Μηραήι 

15.  αλαιίδεο Γεψξγηνο 

16.  ηπιηάδεο Γεκήηξηνο 

17.  ηνχκπαο Αληψληνο 

18.  Αλησληάδεο Κσλζηαληίλνο 

19.  Μπακπάθνο Γεψξγηνο 

20.  Φνπιηξάο ηπιηαλφο 

21.  Υαηδεζπκεσλίδεο Δκκαλνπήι 

22.  Θενδνζφπνπινο Ηάθσβνο 

23.  Σφζθνο Πέηξνο 

24.  Βειιίδεο Βαζίιεηνο 

25.  Αζαλαζίνπ Αζαλάζηνο 

 

ΑΠΟΝΣΔ/ΑΠΟΤΔ : 16

1.  Γάγγαο Παλαγηψηεο – Αληηδήκαξρνο 

 2.  Κσηνχιαο Γεκήηξηνο 

 3.  Λίηζθαο Γηνλχζηνο 

4.  Καπξήο Γεκήηξηνο 

 5.  Πεηζάιληθνπ Άλλα 

6.  Παξραξίδεο Υξήζηνο 

7.  Τθαληίδεο Γακηαλφο 

8.  Πεηθαλάο Γεψξγηνο 

9.  Σζατξίδεο Αιέμαλδξνο 

10.  Μνπηίδεο Γεκήηξηνο 

11.  Ησζεθίδνπ – Παπαδνπνχινπ Άλλα 

12.  Βαζηιεηάδεο Νηθφιανο 

13.  Καξαπαηζαθίδεο Νηθφιανο 
 14.  Κνπκπάλε Βαζηιηθή 

 15.  Καξαληθνιφπνπινο Αζαλάζηνο 

16.  Υαξακνπνχινπ Βαζηιηθή 

 

Απφ ηνπο Πξνέδξνπο θαη Δθπξνζώπνπο ηωλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήηωλ, θιήζεθαλ 

ιφγσ χπαξμεο ζεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ Κνηλφηεηά ηνπο θαη ήηαλ: 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ/ΠΑΡΟΤΔ νη:  

1. ηζηνβάξε Δπαλζία – Πξφεδξνο Γ.Κ. Καζηνξηάο 

2. Μαζθαιίδεο Βαζίιεηνο – Πξφεδξνο Γ.Κ. Μεζνπνηακίαο 

3. Πεηξίδεο Υξήζηνο – Πξφεδξνο Σ.Κ. Λεχθεο 

4. Μηραιφπνπινο Νανχκ – Πξφεδξνο Σ.Κ. Γηζπειηνχ 

ΑΔΑ: Ω4ΧΑΩΕΥ-7ΤΑ



 

ΑΠΟΝΣΔ/ΑΠΟΤΔ νη: 

1. Βαζηιεηάδεο Δπζηάζηνο – Πξφεδξνο Γ.Κ. Μαληάθσλ 

2. Πηπεξίδεο Οξέζηεο – Πξφεδξνο Σ.Κ. Πεληαβξχζνπ 

3. Πξνθνπίδεο Αζαλάζηνο – Πξφεδξνο Σ.Κ. Βαζηιεηάδαο 

4. Γνπγνχζεο Γεκήηξηνο – Πξφεδξνο Σ.Κ. Κνξεζνχ 

5. Ησάλλνπ Ησάλλεο – Πξφεδξνο Σ.Κ. Ληζηάο 

6. Βαζηιάθεο ηέθαλνο – Πξφεδξνο Σ.Κ. Μεηακφξθσζεο 

7. Παπαζσκάο σηήξηνο – Πξφεδξνο Σ.Κ. Σνηρηνχ 

8. Σξηαληαθχιινπ Υαξάιακπνο – Πξφεδξνο Σ.Κ. Μαπξνρσξίνπ 

9. Μπνχξθαο Γεκήηξηνο – Πξφεδξνο Σ.Κ. Πνιπθάξπεο 

10. Κσλζηαληηλίδεο Αζαλάζηνο – Πξφεδξνο Σ.Κ. Οηλφεο 

11. Βιάρνο Ησάλλεο – Δθπξφζσπνο Σ.Κ. Απγήο 

12. Μαλψιεο Θεφδσξνο – Δθπξφζσπνο Σ.Κ. Σζάθσλεο 

13. Νψηεο Γεκήηξηνο ηνπ Νηθνιάνπ Σ.Κ. ηδεξνρσξίνπ 

14. Σζίθνο Θεφδσξνο – Δθπξφζσπνο Σ.Κ. Ηεξνπεγήο 

15. Γνχθαο Γεκήηξηνο – Δθπξφζσπνο Σ.Κ. Γελδξνρσξίνπ 

16. Γάθεο Υξήζηνο – Δθπξφζσπνο Σ.Κ. Κιεηζνχξαο 

17. Μαδγαιηδίδνπ Γέζπνηλα – Δθπξφζσπνο Σ.Κ. Αγίνπ Αλησλίνπ 

18. Μπφηζαξεο Βαζίιεηνο – Δθπξφζσπνο Σ.Κ. Μαθξνρσξίνπ 

19. Αλησλάθνο Αζαλάζηνο – Δθπξφζσπνο Σ.Κ. Μειά 

20. Σεξδίδεο Γεψξγηνο – Δθπξφζσπνο Σ.Κ. Αγίαο Κπξηαθήο 

21. Δπζηαζηφπνπινο Γεψξγηνο – Δθπξφζσπνο Σ.Κ. Πηεξηάο 

 

ΠΑΡΩΝ : ν Γήκαξρνο Καζηνξηάο Αλέζηεο Αγγειήο. 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε Νεξάληδα Καηζηακάθε, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο, γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 

 

εκεηψλεηαη φηη: 

 ζηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Παλαγηψηεο Γάγγαο, κεηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο θαη 

 απφ ηε ζπλεδξίαζε απνρψξεζαλ κε ηελ άδεηα ηνπ Πξνέδξνπ νη Γεκνηηθνί χκβνπινη: 

– θ. Μηραήι Μπηληάθνο, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 14
νπ

 ζέκαηνο θαη νη 

– θ.θ. Δκκαλνπήι Υαηδεζπκεσλίδεο θαη Ηάθσβνο Θενδνζφπνπινο, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 

15
νπ

 ζέκαηνο. 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο εμήο ηα ζέκαηα 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

ΘΔΜΑ 14
ν 

: «Έγθξηζε Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηεο ζξεζθεπηηθήο εκπνξνπαλήγπξεο ηεο 

Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Λεύθεο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο». 

 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 17/18 

 

Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ 

Γ ηελ αξηζ. 10/18 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, ε νπνία αθνχ έιαβε ππφςε: 

 

Α) ηελ από 26-01-2018 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Αγξνηηθώλ Θεκάησλ - Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θ. 

Δάγγα Παλαγηώηε, κε ηελ νπνία δεηά ηε ζύληαμε Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηεο ζξεζθεπηηθήο 

Εκπνξνπαλήγπξεο ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Λεύθεο, ζύκθσλα κε: 

 

ΑΔΑ: Ω4ΧΑΩΕΥ-7ΤΑ



 

- Τν άξζξν 79, παξ.1 ηνπ Ν. 3463/2006, νη δεµνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο ξπζµίδνπλ ζέµαηα 

ηεο αξµνδηόηεηάο ηνπο εθδίδνληαο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ζην πιαίζην ηεο θείµελεο 

λνµνζεζίαο, µε ηηο νπνίεο: «...Καζνξίδνπλ ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο: δ1. Γηα ηε ρξήζε 

θαη ιεηηνπξγία ησλ δεµνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ αγνξώλ, ησλ εµπνξνπαλεγύξεσλ, παξαδνζηαθνύ 

ή µε ραξαθηήξα, ησλ δσνπαλεγύξεσλ, ησλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξώλ θαη γεληθά ησλ 

ππαίζξησλ εµπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ» 

- Τελ παξ.16 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν.4497/2017 ,ζύκθσλα κε ηελ νπνία «…γηα όιεο ηηο πθηζηάκελεο 

θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο αγνξέο ηνπ άξζξνπ 38, ν νηθείνο δήκνο εθδίδεη κε απόθαζε 

Δ.Σ. εληόο ηξηώλ κελώλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο 

ελαξκνληζκέλν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ, ηνλ νπνίν θνηλνπνηεί ζηελ νηθεία 

Πεξηθέξεηα. Σε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο ηα αξκόδηα όξγαλα ππέρνπλ 

πεηζαξρηθή επζύλε, όπσο νξίδεηαη ζην λ.3852/2010» 

- Τελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.4497/2017 ζύκθσλα κε ηελ νπνία «… γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

ππαίζξησλ αγνξώλ ηνπ παξόληνο ιακβάλεηαη απόθαζε ηνπ νηθείνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ λ.3463/2006 (Ά 114), ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηελ νηθεία 

Πεξηθέξεηα. Με ηελ ίδηα απόθαζε εγθξίλεηαη θαη ν θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξώλ απηώλ, 

ζηνλ νπνίν εκπεξηέρνληαη απαξαηηήησο ν ρώξνο δηελέξγεηαο ηεο αγνξάο, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

αγνξάο, ηα πσινύκελα είδε, ν ηξόπνο επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ πσιεηώλ, ηα 

θαηαβαιιόκελα ηέιε θαη ν ηξόπνο είζπξαμεο απηώλ, θαζώο θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθό κε ηελ 

νκαιή θαη απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο» 

- Τελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ζύκθσλα κε ην λ.4497/2017 θαη ην 

γεγνλόο όηη πξηλ ηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ ε Επηηξνπή Πνηόηεηαο 

Ζσήο εηζεγείηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 73 παξ.1B ηνπ Ν.3852/2010 ζην Δ.Σ., ην ζρέδην 

θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Κ.∆.Κ. ελώ θαηά ηελ  παξ.1γ ηνπ  άξζξνπ 83 θαη 

ηελ παξ.2α ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Ν.3852/2010 ην ζπµβνύιην ηεο δεµνηηθήο ή ηεο ηνπηθήο 

θνηλόηεηαο αληίζηνηρα πξνηείλεη ζηελ επηηξνπή πνηόηεηαο δσήο ηνπο ρώξνπο ιεηηνπξγίαο 

εµπνξνπαλεγύξεσλ, ρξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξώλ θαη γεληθά ππαίζξησλ εµπνξηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

 

Β) ηελ αξηζ. 2/2018 απόθαζε ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Λεύθεο, ην ζπκβνύιην ηεο νπνίαο γλσκνδνηεί 

ζεηηθά γηα ηε ζύληαμε Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηεο Θξεζθεπηηθήο Εκπνξνπαλήγπξεο ηεο Τνπηθήο 

Κνηλόηεηαο Λεύθεο. 

 

Γ) ην γεγνλόο όηη δελ ππνβιήζεθε θακία παξαηήξεζε ή πξόηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαβνύιεπζεο πνπ πξνεγήζεθε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο θαη έπεηηα από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α 

 

Εηζεγείηαη πξνο ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηεο 

Θξεζθεπηηθήο Εκπνξνπαλήγπξεο ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Λεύθεο ηνπ Δήκνπ Καζηνξηάο 

 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θάιεζε ην Γ λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Γ έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΚ θαη φια ηα 

αλσηέξσ 

 

α π ν θ α ζ ί δ ε η θ α η ά        π ι ε η ν ψ ε θ ί α 

 

Πξνβαίλεη ζηελ έγθξηζε Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηεο Θξεζθεπηηθήο Δκπνξνπαλήγπξεο ηεο 

Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Λεχθεο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο 

ΑΔΑ: Ω4ΧΑΩΕΥ-7ΤΑ



 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ Σ. Κ. ΛΔΤΚΗ ΓΗΜΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ 

 

 

Άξζξν 1
 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

Ο παξψλ θαλνληζκφο ξπζκίδεη: 

1) Σηο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο Θξεζθεπηηθήο Δκπνξνπαλήγπξεο ηεο 

Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Λεχθεο, ε νπνία δηεμάγεηαη ελφςεη ηεο ενξηήο ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο ζηελ 

Σνπηθή Κνηλφηεηα Λεχθεο. 

2) Σνπο θαλφλεο αηζζεηηθήο, θαζαξηφηεηαο, πγηεηλήο θαη ηάμεο ζην ρψξν .  

 

 

Άξζξν 2 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Ο παξψλ Καλνληζκφο εθδίδεηαη βάζεη: 

α) Νφκσλ, 

β) Π.Γ θαη εγθπθιίσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εκπνξνπαλεγχξεσλ φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1) Σα άξζξα 75 θαη 79 ηνπ Ν.3436/2006 Κ.Γ.Κ. 

2) Σα άξζξα 83,84 θαη 94 ηνπ Ν.3852/10 

3) Σν Ν.4497/2017 «Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο 

επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

4) Σελ Τ.Γ. 47829/2017 

5) Σν άξζξν 6 ηνπ Π.Γ.12/2005 

6) Κάζε άιιε δηάηαμε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ 

 

 

Άξζξν 3 

ΓΔΝΙΚΑ 

Ζ Θξεζθεπηηθή Δκπνξνπαλήγπξε ζα δηαξθεί ηξεηο (3) ζπλαπηέο εκέξεο, ε εκεξνινγηαθή 

δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ έπεηηα απφ εηζήγεζε 

ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Λεχθεο θαη ηνπ Τπεχζπλνπ Αληηδεκάξρνπ ηεο πεξηνρήο. 

Θα δηεμάγεηαη ζηελ πεξηνρή "Δθθιεζία Αγίαο Σξηάδνο" ζηελ Σ. Κ. Λεχθεο θαη ζα θαηαιακβάλεη 

ρψξν φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ ζπληάρζεθε θαη ζεσξήζεθε απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία 

ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο θαη ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο απφθαζεο απηήο. 

Τπεχζπλνο γηα ηε δηνξγάλσζε, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηε 

ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ δηαθφξσλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ζε 

απηήλ, ηε δηελέξγεηα εθδειψζεσλ ζην ρψξν θαηά ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηελ ελ γέλεη θαιή 

ιεηηνπξγία θαη δηεμαγσγή ηεο, είλαη ν Γήκνο Καζηνξηάο, ν αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο Αγξνηηθψλ 

ζεκάησλ - Πνιηηηθήο πξνζηαζίαο – ε Γηεχζπλζε Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο - Σκήκα 

Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

 

 

Άξζξν 4
 

ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΔΙΓΩΝ ΠΡΟ ΠΩΛΗΗ 

Σα είδε πνπ επηηξέπεηαη λα πσινχληαη είλαη: 

Άλζε, θπηά, κεηαπνηεκέλα αγξνηηθά πξντφληα, αζεκηθά θαη Faux Bijoux (Φν Μπηδνχ), βηβιία, 

κηθξνεξγαιεία, είδε ιατθήο ηέρλεο, είδε θεπνπξηθήο, είδε δψξσλ θαη δηαθφζκεζεο, είδε νηθηαθήο 

ρξήζεο – παιηθά, θαιιπληηθά, ιεπθά είδε – είδε πξνηθφο, εθθιεζηαζηηθά είδε, δεξκάηηλα θαη 
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γνχληλα είδε, είδε έλδπζεο – ππφδεζεο, αμεζνπάξ έλδπζεο, παηδηθά παηρλίδηα, παξαδνζηαθά 

πξντφληα, λσπά θαη απνμεξακέλα θξνχηα, μεξνί θαξπνί, παξαδνζηαθά γιπθά, παγσηά, πνπ θνξλ, 

καιιί γξηάο, ραιβάο θαη ινπθνπκάδεο. 

 

 

Άξζξν 5 

ΔΓΚΡΙΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΓΙΑΘΔΗ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ 

χκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ Ν.4497/2017: 

1. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο ππαίζξηεο αγνξέο απαηηείηαη έγθξηζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηνλ 

θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο παξνχζαο αγνξάο. 

2. Ζ ηζρχο ησλ εγθξίζεσλ απηψλ είλαη ίζε κε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ππαίζξηαο αγνξάο 

3. Οη εγθξίζεηο δίλνληαη κε θιήξσζε σο εμήο: 

α) ε πνζνζηφ 70% ζε πσιεηέο πνπ δηαζέηνπλ φια ηα λφκηκα θνξνινγηθά παξαζηαηηθά θαη 

ΚΑΓ ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε ζην ππαίζξην εκπφξην 

β) 20% ζε πσιεηέο βηνκεραληθψλ εηδψλ αδεηνχρνπο πσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ θαη ζε θαηφρνπο 

παξαγσγηθήο άδεηαο ιατθψλ αγνξψλ κε αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο άλζε, θπηά θαη 

κεηαπνηεκέλα πξντφληα 

γ) 10% ζε αδεηνχρνπο πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ κε αληηθείκελν πψιεζεο απφ ηα 

επηηξεπφκελα ζηελ παξνχζα αγνξά. ε πεξίπησζε κε ελδηαθέξνληνο απφ αδεηνχρνπο ησλ 

θαηεγνξηψλ (β) θαη (γ) ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ πξνζηίζεηαη ζηνλ 

αξηζκφ ηεο θαηεγνξίαο (α). 

Κάηνρνη αδεηψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο θπξηαθάηηθεο αγνξέο πνπ εθδφζεθαλ κε βάζε πξνγελέζηεξν 

ζεζκηθφ πιαίζην, κπνξνχλ λα δεηνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ππαίζξηεο αγνξέο ηνπ παξφληνο θαη 

ππνινγίδνληαη ζην πνζνζηφ ηεο πεξίπησζεο (α). Οη θνξείο ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα θαζνξίδνπλ 

ππεξβάιινληα αξηζκφ ζέζεσλ πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο αδεηνχρνπο θνξείο 

Κ.ΑΛ.Ο. (Κνηλσληθή Αιιειέγγπα Οηθνλνκία) ηνπ άξζξνπ 45. Γηα ηνπο ελ ιφγσ αδεηνχρνπο δίδεηαη 

κία ζέζε αλά ηέζζεξα κέιε, ηα νπνία δηαζέηνπλ βεβαίσζε πηζηνπνίεζεο ηδίαο δεκηνπξγίαο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 45. 

- ηελ παξνχζα αγνξά ζπκκεηέρνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 παξάγξαθνο 3 πσιεηέο πνπ 

δηαζέηνπλ φια ηα λφκηκα θνξνινγηθά παξαζηαηηθά θαη δελ είλαη αδεηνχρνη ιατθψλ αγνξψλ, 

πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, εθφζνλ δηαζέηνπλ βεβαίσζε δξαζηεξηνπνίεζεο ππαηζξίνπ 

εκπνξίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο πνπ εθδίδεηαη απφ ην Γήκν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο. Γηα ηε ρνξήγεζε 

ηεο ελ ιφγσ βεβαίσζεο θαηαηίζεηαη αίηεζε κε ηα επηζπλαπηφκελα δηθαηνινγεηηθά: 

α. βεβαίσζε έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο απφ ην ΣΑΥΗS 

β. βεβαίσζε ηακεηαθήο κεραλήο απφ ην ΣΑΥΗS ή βεβαίσζε απαιιαγήο απφ αξκφδηα θνξνινγηθή 

αξρή, 

γ. πηζηνπνηεηηθφ πγείαο, φπνπ απαηηείηαη, 

δ. θσηνηππία δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ θαηά πεξίπησζε, 

ε. άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ, θαηά πεξίπησζε. 

4. Γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ην ελδηαθεξφκελν θπζηθφ πξφζσπν ππνβάιιεη ζηε 

Γηεχζπλζε Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο - Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, επηδεηθλχνληαο: 

α) ηελ άδεηα ππαηζξίνπ εκπνξίνπ πνπ θαηέρεη ή ηε βεβαίσζε ηεο παξαγξάθνπ 3 θαηά πεξίπησζε 

θαη 

β) βηβιηάξην πγείαο ,εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ. 

Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο, εθδίδεηαη θαηάινγνο 

ζπκκεηερφλησλ ν νπνίνο αλαξηάηαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ νη επηιεγέληεο λα 

θαηαβάιινπλ ηα αλαινγνχληα ηέιε θαη λα εθδνζεί ε έγθξηζε ζπκκεηνρήο. Oη ζρεηηθέο εγθξίζεηο 

ζπκκεηνρήο ρνξεγνχληαη χζηεξα απφ δεκφζηα θιήξσζε κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, εθφζνλ θάζε 

θνξά απαηηείηαη (εάλ ν αξηζκφο ησλ αηηνπκέλσλ μεπεξλά ηνλ θαζνξηζκέλν αξηζκφ ζέζεο – 

δξαζηεξηφηεηαο). 
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5. Οη ζπκκεηέρνληεο γηα πψιεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηε 

βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξνζσξηλνχ ρψξνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ απφ ηε Γ/λζε 

Γεκφζηαο Τγείαο Π. Δ. Καζηνξηάο, ζχκθσλα κε ηελ Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε Τ.Γ. 47829/2017 θαη 

ηνπ Δ.Κ. 852/2004. 

6. Οη ζπκκεηέρνληεο δελ πξέπεη λα έρνπλ νηθνλνκηθέο εθθξεκφηεηεο κε ην Γήκν ζχκθσλα κε φζα 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 285 ηνπ λ. 3463/2006. 

7. Οη άδεηεο είλαη πξνζσπνπαγείο θαη δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε, εηζθνξά, ε εθκίζζσζε θαη ε 

παξαρψξεζε θαηά ρξήζε ησλ αδεηψλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαζψο θαη ε άζθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο, απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο 

ππελνηθίαζεο ηεο ζέζεσο ζε άιιν πξφζσπν ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν θαη ζηνπο δχν. 

8. Ζ έθδνζε θαη ε παξαιαβή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο ηνπ Γήκνπ γηα ρξήζε 

θαη εγθαηάζηαζή ηνπ ζην ρψξν δηεμαγσγήο, παξέρεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ρψξνπ θαηά ην 

δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ. Καηά ζπλέπεηα ε νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε ή ρξήζε ηνπ ρψξνπ πξηλ 

ηελ έθδνζε θαη παξαιαβή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο ζρεηηθήο αδείαο ή ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ 

κεηά ηε ιήμε ηεο αδείαο ζεσξείηαη απζαίξεηε, ζπληζηά παξάλνκε θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ 

ρψξνπ θαη ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπεη ν Νφκνο. 

9. Γηα ηε ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη θάζε πωιεηήο δηελεξγείηαη θιήξωζε. 

 

 

Άξζξν 6 

ΚΑΣΑΒΑΛΛΟΜΔΝΟ ΣΔΛΟ 

Σν θαηαβαιιφκελν ηέινο ζα θαζνξίδεηαη εηεζίσο κε απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

 

Άξζξν 7 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΔΚΓΗΛΩΗ 

χκθσλα κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4497/2017, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, ε θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηνπο 

ρψξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ππαίζξησλ αγνξψλ ζηεγάζηξσλ - ζθηάδσλ αλνηρηνχ ηχπνπ, κεηαιιηθψλ ή 

κε, παθησκέλσλ ζην έδαθνο κε κπεηφλ ή κε, εγθαζίζηαληαη απφ ηνλ νηθείν Γήκν, χζηεξα απφ 

έγθξηζε ηεο αξκφδηαο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηε ζηαηηθφηεηα ησλ 

θαηαζθεπψλ. 

Οη πξνο δηάζεζε ρψξνη είλαη: 

 Σξηάληα ηξεηο (33) ζέζεηο, δηαζηάζεσλ 3x3,5κ., απφ ηηο νπνίεο: 

 δχν (2) γηα πψιεζε αλζέσλ – θπηψλ θαη κεηαπνηεκέλσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

 κία (1) γηα πψιεζε δεξκάηηλσλ θαη γνχληλσλ πξντφλησλ 

 κία (1) γηα πψιεζε εηδψλ θεπνπξηθήο 

 κία (1) γηα πψιεζε κηθξνεξγαιείσλ 

 κία (1) γηα πψιεζε εηδψλ ιατθήο ηέρλεο 

 κία (1) γηα πψιεζε παγσηνχ 

 κία (1) γηα πψιεζε μεξψλ θαξπψλ θαη λσπψλ θαη απνμεξακέλσλ θξνχησλ 

 κία (1) γηα πψιεζε παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ θαη γιπθψλ 

 κία (1) γηα πψιεζε εθθιεζηαζηηθψλ εηδψλ 

 ηξεηο (3) ρψξνη γηα πψιεζε ινπθνπκάδσλ – ραιβάδσλ θαη 

 είθνζη (20) ρψξνη γηα ινηπά βηνκεραληθά είδε 

ε πεξίπησζε κε θάιπςεο ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ νη θελέο ζέζεηο ζα θαιχπηνληαη αλάινγα κε ηε 

δήηεζε θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο θιεξψζεσο. 

Ο θαζέλαο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο κπνξεί λα δειψζεη θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπ ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ 

ρψξσλ πνπ επηζπκεί θαη πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δχν (2) ζπλερφκελεο ζέζεηο. 
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Αλ ν αηηψλ ηε ζπκκεηνρή, ππαλαρσξήζεη ή δε ζπκκεηάζρεη, ην ηπρφλ θαηαβιεζέλ ηέινο ρξήζεο 

εθπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ σο εχινγε θαη δίθαηε πνηληθή ξήηξα. 

 

 

Άξζξν 8 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη: 

α. Να δηαηεξνχλ ην ρψξν θαζαξφ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο αγνξάο, πξνβαίλνληαο ζηε ζπιινγή ησλ 

απνξξηκκάησλ ζε ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ, πξνθεηκέλνπ ε ππεξεζία ηνπ Γήκνπ καο λα 

πξνβαίλεη ζηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ 

β. Να θάλνπλ ρξήζε απνθιεηζηηθά ηνπ ρψξνπ πνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ή ησλ 

παξαπεγκάησλ ηνπ θαη απαγνξεχεηαη λα επεθηείλνληαη εθηφο ηνχησλ ζε άιινπο ρψξνπο 

(δηαδξφκνπο, ηπρφλ θελέο ζέζεηο, θ.ιπ.).  

 

 

Άξζξν 9 

ΣΔΛΙΚΔ ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

1. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ηνπ ρψξνπ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, ζε ηξίην 

ή ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ γηα θάζε άιιν ζθνπφ, εθηφο απηνχ γηα ηνλ νπνίν δηαηίζεηαη ν ρψξνο. ε 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ηα ζηνηρεία Σακεηαθήο Μεραλήο ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν 

ζηνηρείν εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ρψξνπ ζα επηβάιιεηαη ην λφκηκν πξφζηηκν. 

2. ε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε ησλ παξαπάλσ φξσλ, παξέρεηαη ζην Γήκν ην δηθαίσκα: 

α. λα απνθιείεη ηνλ παξαβάηε απφ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο γηα κία ή πεξηζζφηεξεο ρξνληέο. 

β. λα δηαθφπηεη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ κηζζίνπ, λα θεξχζζεη έθπησην ην κηζζσηή θαη λα 

δηαζέηεη θαηά ηε βνχιεζή ηνπ ην ρψξν θαη γεληθά λα ιακβάλεη θάζε λφκηκν κέηξν 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ ηα δεκνηηθά ζπκθέξνληα. 

3. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα αγνξά ζπλεπάγεηαη θαη ξεηή, πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή 

φισλ ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

4. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ παξνχζα αγνξά, κπνξνχλ λα 

πξνκεζεπηνχλ εγθαίξσο ηελ Καλνληζηηθή Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Καζηνξηάο. 

5. Ο Γήκνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη πιήξεηο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο 

ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. Οη εληφο ηνπ θάζε εθζεζηαθνχ ρψξνπ εγθαηαζηάζεηο είλαη 

επζχλε ησλ εθζεηψλ πνπ φκσο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ηερληθψλ ηνπ 

Γήκνπ. 

6. Ο Γήκνο ζα θξνληίδεη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ θαηά ηεο δηάξθεηα θαη κεηά ην πέξαο ηεο 

Δκπνξνπαλήγπξεο. 

7. Ο Γήκνο ζα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή θάζε ζπγθνηλσληαθήο 

παξαθψιπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο. 

8. Ο Γήκνο δε θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ θχιαμε εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ πνπ ζα 

εγθαηαζηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε ζην ρψξν πνπ ζα ηνπο δηαηεζεί. Ζ 

επζχλε γηα ηε θχιαμε εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνπο ίδηνπο. 

9. Ο Γήκνο δε θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζεί ππξθαγηά ζην ρψξν ηεο 

Δκπνξνπαλήγπξεο απφ νπνηαδήπνηε αηηία. Ζ επζχλε βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνπο ίδηνπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε. 

10. Πεξηπηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ θαη δελ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ, ζα θαιχπηνληαη απφ 

ηνπο ζρεηηθνχο Νφκνπο, Γηαηάγκαηα θαη Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. 
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Άξζξν 10 

ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΣΡΙΜΔΛΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ 

Ζ δηνξγάλσζε ηεο Θξεζθεπηηθήο Δκπνξνπαλήγπξεο ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Λεχθεο ζπληζηά έλα 

ζχλζεην έξγν πνπ πξέπεη ν Γήκνο Καζηνξηάο λα δηαρεηξηζζεί κε πξνζνρή, ππεπζπλφηεηα θαη 

ζνβαξφηεηα ψζηε λα επαιεζεπηνχλ νη πξνζδνθίεο γηα πςειήο πνηφηεηαο νξγάλσζε θαη απφδνζε. 

Γηα ην ιφγν απηφ ζα ζπγθξνηείηαη θάζε ρξφλν κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ έπεηηα απφ 

εηζήγεζε ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Λεχθεο θαζψο θαη ηνπ Τπεχζπλνπ Αληηδεκάξρνπ ηεο πεξηνρήο, 

Σξηκειήο Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο, κε αξκνδηφηεηα: 

1. Σελ εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ, ην νπνίν ζα 

πξνζδηνξίδεη φιεο ηηο παξακέηξνπο, ζα ζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη θξηηήξηα επηηπρίαο, ζα 

αλαιχεη θηλδχλνπο, ζα πξνβιέπεη ζελάξηα δηαρείξηζεο θξίζεο, ζα επηκειείηαη φισλ ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ζα επηιχεη πεξηπηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ θαη αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ. 

2. Σελ εθηέιεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο παξνπζίαο ηεο 

Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο θαζψο θαη ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ψζηε λα δηεπζεηείηαη ε 

θπθινθνξία θαη ε ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ, θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. 

3. Σελ κέξηκλα γηα ηελ εγθαηάζηαζε πηλαθίδσλ ελεκέξσζεο – αλαθνηλψζεσλ θαη πιεξνθνξηαθψλ 

ζηνηρείσλ θηι. 

4. Σελ ελ γέλεη ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε. 

 

 

Άξζξν 11 

Ο θαλνληζκφο απηφο ζπληάρζεθε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Θξεζθεπηηθήο Δκπνξνπαλήγπξεο 

ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Λεχθεο θαη ππεξηζρχεη θάζε άιιεο αληίζεηεο κε απηφλ δηάηαμεο. Ζ ηζρχο 

ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο γεληθά ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο. 

 

 

Γεληθέο  δηαηάμεηο 

Πξνυπφζεζε έθδνζεο ηεο άδεηαο ζπκκεηνρήο είλαη ε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο απηήο. 

Ζ άδεηα ζπκκεηνρήο δελ εθδίδεηαη αλ δελ πθίζηαηαη Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα απφ ηελ Σακεηαθή 

Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο. 

Ζ άδεηα ρνξεγείηαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ζέζε. 

Ζ ζπκκεηνρή ζηε Θξεζθεπηηθή Δκπνξνπαλήγπξε ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Λεχθεο, ηνπ Γήκνπ 

Καζηνξηάο ζπλεπάγεηαη θαη αλεπηθχιαθηα ηελ απνδνρή φισλ ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

Πεξηπηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ θαη δελ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ, ζα θαιχπηνληαη απφ 

ηνπο ζρεηηθνχο Νφκνπο, Γηαηάγκαηα θαη Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. 

 

 

Γίλεηαη κλεία φηη θαηά ηε ιήςε ηεο παξνχζαο απφθαζεο, κεηνςήθεζε ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. 

Μηραήι Μπηληάθνο, ν νπνίνο θαηέζεζε ηελ παξαθάησ κεηνςεθία:  

«Κύξηε Πξόεδξε, 

Με ηελ παξνύζα δειώλσ ηελ αξλεηηθή κνπ ςήθν ζην ελ ιόγσ ζέκα πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε θαλνληζκνύ 

ιεηηνπξγίαο ηεο ζξεζθεπηηθήο εκπνξνπαλήγπξεο ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Λεύθεο, ηόζν γηα ηππηθνύο όζν 

θαη γηα νπζηαζηηθνύο ιόγνπο: 

1. Όπσο ελεκέξσζα ην ζώκα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζπδήηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζέκαηνο, θαη επηβεβαίσζε θαη ν Πξόεδξνο ηνπ Τνπηθνύ Σπκβνπιίνπ Λεύθεο, ππάξρεη λεόηεξε αξλεηηθή 

απόθαζε ηεο Τ.Κ. Λεύθεο πνπ αλαηξεί ηελ πξνεγνύκελε ζεηηθή θαη δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα, ηόζν γηα 

ην πλεύκα ηεο ηδίαο όζν θαη γηα ηελ απόθαζε-εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ηελ ππ’αξηζκ. Πξσηνθόιινπ 2737/8-2-2017 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

Τ.Κ. Λεύθεο θαη ηελ ελ ζπλερεία ππ’αξηζκ. 3/2018 Απόθαζε ηεο Τ.Κ. Λεύθεο, ην ζπκβνύιην 
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γλσκνδνηεί αξλεηηθά γηα ηελ ζύληαμε θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ζξεζθεπηηθήο εκπνξνπαλήγπξεο 

Λεύθεο.  

2. Σηελ Λεύθε δελ ππήξρε πνηέ ζξεζθεπηηθή εκπνξνπαλήγπξηο, παξά κόλν παξαδνζηαθό παλεγύξη κε ηελ 

επθαηξία ενξηαζκνύ ηεο Αγίαο Τξηάδνο. Απηό απνδεηθλύεηαη εύθνια αθνύ νπδέπνηε πνηέ έρεη 

μαλαςεθηζηεί θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο εκπνξνπαλήγπξηο θαη νπδέπνηε ν Δήκνο ή ην ηνπηθό Σπκβνύιην 

Λεύθεο έρεη πξνβεί ζηελ έθδνζε αλάινγσλ αδεηώλ ζε πιαλόδηνπο, κε ην αλάινγν θπζηθά αληίηηκν. Ωο 

εθ ηνύηνπ, δελ ππήξρε θακία ρξνληθή πίεζε γηα έγθξηζε θαη δήισζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθδήισζεο σο 

εκπνξνπαλήγπξηο κέρξη 13/2, αθνύ απηό αθνξά κόλν ηηο πθηζηάκελεο θαη όρη νπνηαδήπνηε λέα, όπσο 

πνιύ εύζηνρα ζεκείσζε ζηελ παξέκβαζε ηνπ ν ζπλάδειθνο θ. Δεκήηξεο Σηπιηάδεο.  

3. Η ζρεδηαδόκελε εθδήισζε θαη ν ραξαθηεξηζκόο ηεο ζαλ εκπνξνπαλήγπξηο δελ έρεη ιάβεη θαζόινπ 

ππόςε ηελ γλώκε ησλ δπν πνιηηηζηηθώλ ζπιιόγσλ ηεο Λεύθεο πνπ εδώ θαη 35 ζπλαπηή έηε 

δηνξγαλώλνπλ, κε πνιύ κεγάιε επηηπρία, ηηο εηήζηεο πνιηηηζηηθέο ηνπο εθδειώζεηο, θαη ηηο νπνίεο 

κάιηζηα αλαγλσξίδεη ν Δήκνο Καζηνξηάο σο παξαδνζηαθέο πνιηηηζηηθέο, ηόζν ζηηο απνθάζεηο 

παξαρώξεζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ όζν θαη επηρνξήγεζεο απηώλ ζαλ πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο θαη όρη 

εκπνξνπαλήγπξε. 

4. Ο αξηζκόο ησλ, θαηά θαηξώ θαη πνηέ ηαθηηθόο θαη δηαξθήο, ζπκκεηερόλησλ πιαλόδησλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ δελ μεπεξλνύζε ηνπο 6-7, γηλόηαλ ρσξίο θαλέλα αληίηηκν, θαη 

αθνξνύζε σο επί ην πιείζηνλ πώιεζε ραιβάδσλ, ινπθνπκάδσλ θαη θαιακπνθηνύ θαη όρη εκπόξσλ, 

γεγνλόο πνπ ζπλάδεη κε ηνλ ραξαθηήξα ησλ πξαγκαηνπνηνύλησλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ θαη 

απνδεηθλύεη ηελ απνπζία εκπνξνπαλήγπξηο. Επηπξόζζεηα, ε δαπάλε πνπ ππνινγίζηεθε όηη πξέπεη λα 

θαιπθζεί από ηνλ Δήκν γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εκπνξνπαλήγπξηο απηήο αγγίδεη ηα 6.000€, ζύκθσλα κε 

δήισζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Τ.Κ. Λεύθεο, πνζό ην νπνίν ζα πιεξσζεί από Δεκνηηθνύο Πόξνπο θαη  

ζεσξείηαη αδύλαην λα ζπγθεληξσζεί από ηελ κίζζσζε ησλ πξνηεηλόκελσλ πάγθσλ, κε δηπιή αξλεηηθή 

ζπλέπεηα ηόζν ηελ απνηπρία ηνπ ζεζκνύ όζν θαη ηελ νηθνλνκηθή δεκηά ηνπ Δήκνπ.  

Ωο εθ ηνύηνπ, θαη ιόγσ όισλ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, ηδηαίηεξα ησλ λέσλ δεδνκέλσλ, πνπ επηδεηθηηθά 

αγλνήζεθαλ από ην Πξνεδξείν, ζεώξεζα, θαη πξόηεηλα ηελ αλαβνιή ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο, θάηη ζην 

νπνίν αλαηερζήθαηε κε ζζέλνο θαη επηκνλή, παξά ην γεγνλόο όηη κέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή είραηε 

πξνρσξήζεη, κε δηθή ζαο απόθαζε, θαη όρη ησλ αλάινγσλ εηζεγεηώλ, ζηελ αλαβνιή ζπδήηεζεο αξθεηώλ 

ήδε ζεκάησλ». 

 

Δπίζεο, ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Βαζίιεηνο Βειιίδεο δήισζε «ΠΑΡΩΝ». 

 

 

Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ : 17/18 

 

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη, φπσο αθνινπζεί:  

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

Ιωάλλεο Σόκνπ 

Η ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

 

Ν. Καηζηακάθε 

ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

Λ.Παπαδεκεηξίνπ, .Ληάλνο, Υ.Γακηαλνχ, Δ.ηεξγηφπνπινο, 

Μ.Αλησλίνπ, Λ.Εήζεο, Π.Γάγγαο, Ν.Φσηηάδεο, Α.Σέξςεο, 

Γ.Παπαδφπνπινο, Γ.Πεηξφπνπινο, Θ.Μπισλάο, 

Γ.Βαζηιεηάδεο, Μ.Μπηληάθνο, Γ.αλαιίδεο, Γ.ηπιηάδεο, 

Α.ηνχκπαο, Κ.Αλησληάδεο, Γ.Μπακπάθνο, .Φνπιηξάο, 

Δ.Υαηδεζπκεσλίδεο, Η.Θενδνζφπνπινο, Π.Σφζθνο, 

Β.Βειιίδεο, Α.Αζαλαζίνπ. 

                                                             Πεηξίδεο Υξήζηνο – Πξφεδξνο Σ.Κ. Λεχθεο 
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