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Ανακοίνωση – Πρόσκληση
Ο Δήμος Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη την αρ. 127/2022 Α.Δ.Σ. (Κανονισμός
Λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς ΑΔΑ : ΨΦΠΗΩΕΥ-38Β) καλεί όσους ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν στην Χριστουγεννιάτικη αγορά που θα διεξαχθεί στο Πάρκο Ολυμπιακής
Φλόγας, στην Κοινότητα Καστοριάς κατά εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου από τις 1012-2022 έως και τις 08-01-2023, να υποβάλλουν αίτηση από 04 Νοεμβρίου έως και 06
Δεκεμβρίου 2022 (ώρα λήξης υποβολής αιτήσεων 15:00), προσκομίζοντας-αποστέλλοντας
(ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά) τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και
Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Καστοριάς δια μέσου της υπηρεσίας
πρωτοκόλλου του Δήμου (e-mail: vasiliou@kastoria.gov.gr) τηλ. 24673-51187/51119.
Εφόσον ξεκινήσει να υποστηρίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικά από το Ο.Π.Σ.Α.Α. οι υποψήφιοι
πωλητές θα υποβάλλουν υποχρεωτικά και αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού
συστήματος (https://openmarket.mindev.gov.gr) στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τους όρους
της προκήρυξης, την αίτηση και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά συμμετοχής,
πραγματοποιώντας είσοδο με τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Η υπογεγραμμένη
αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα αναρτώνται σε μορφή pdf.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:
Α. Εντός του χώρου της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς θα διατεθούν δεκαπέντε (15) θέσεις
υπαίθριου εμπορίου (3Χ2μ.). Οι δέκα (10) θέσεις εκ των παραπάνω θα διατεθούν για την
εγκατάσταση δέκα (10) ξύλινων οικίσκων ιδιοκτησίας του Δήμου οι οποίοι θα εκμισθωθούν σε
συμμετέχοντες πωλητές. Έξι (6) θέσεις με ξύλινους οικίσκους διαστάσεων 3Χ2μ. θα διατεθούν
για δραστηριότητες παρασκευής τροφίμων και τέσσερις (4) θέσεις με ξύλινους οικίσκους
διαστάσεων 2,40Χ2μ. για δραστηριότητες εμπορικές.
Οι θέσεις που δεν εγκαθίστανται οικίσκοι ιδιοκτησίας του Δήμου δύναται να
χρησιμοποιηθούν ως απλές θέσεις δραστηριοποίησης για πωλητές κυρίως εγκαταστάσεων
έψησης, αλλά και παρασκευής τροφίμων (από τα επιτρεπόμενα είδη) με το αντίστοιχο
οριζόμενο τέλος χρήσης, εφόσον κατά προτεραιότητα διατεθούν οι αδιαίρετες θέσεις μετά
των οικίσκων.
Β. Η διεξαγωγή δραστηριοτήτων ψυχαγωγικών παιχνιδιών (Λούνα Παρκ, παγοδρόμιο κλπ) με
άδεια προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας θα γίνει σε προβλεπόμενο χώρο έκτασης
έως και 2.430 τ.μ (Δ. Τμήμα του Ο.Τ. 227) που απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό
διάγραμμα της αγοράς.
Το μέγιστο επιτρεπτό μήκος της πρόσοψης των πάγκων δεν μπορεί να ξεπερνά το ορισμένο
από τον κανονισμό μήκος της θέσης που αποδόθηκε στον πωλητή
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63650ee0eb32ff008d1c7166 στις 04/11/22 15:20

Απαγορεύεται κάθε είδους διαφήμιση επί των εκθετηρίων.
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ:
Α. Τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται είναι:
• Ζαχαρωτά, καραμέλες, ξηροί καρποί
• Είδη σοκολατοποιΐας, βάφλες, λουκουμάδες, χαλβάς κτλ
• Παραδοσιακά προϊόντα (όσπρια, γλυκά κουταλιού κτλ)
• Είδη Οινοπωλείου (ζεστό κρασί), Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια, μινιατούρες
• Πρόχειρο φαγητό & λοιπά είδη πρόχειρης διατροφής (Πίτσες, πεϊνιρλί, χάμπουργκερς,
σάντουιτς κτλ.)
• Ροφήματα ζεστά
• Αγιογραφίες, κεραμικά
• Ψιλικά, είδη δώρων, μπιζού, ηλεκτρονικά, gadgets κ.λπ. βοηθήματα
• Είδη αρωματοποιίας
• Βιβλία
• Είδη λαϊκής τέχνης
• Είδη γουναρικών
• Κάστανα
Β. Τα ψυχαγωγικά παίγνια που κατ’ ελάχιστο πρέπει να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει ο
ανάδοχος θα περιλαμβάνουν παγοδρόμιο, καρουζέλ, συγκρουόμενα αυτοκινητάκια και τροχό.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.4849/2021:
Α. Στις βραχυχρόνιες αγορές μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές, φυσικά και νομικά
πρόσωπα, κάτοχοι
α) Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
β) Άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές
αγορές,
γ) Άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο,
δ) Άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη.
Β. Κάθε πωλητής που δικαιούται να συμμετέχει στις σχετικές διαδικασίες απόδοσης θέσης,
δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία (1) θέσεις σε κάθε βραχυχρόνια αγορά.
Γ. Οι θέσεις αποδίδονται στις κατηγορίες δικαιούχων πωλητών με την ακόλουθη
ποσόστωση:
α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης
δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και
επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές
γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο
στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και
δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη.
Σε περίπτωση μη κάλυψης της ποσόστωσης της κάθε κατηγορίας, ο αριθμός των θέσεων θα
προστίθεται στις υπόλοιπες κατηγορίες κατ’ εκτίμηση της Επιτροπής Διαχείρισης της Αγοράς
και μέχρι της κάλυψης των συνολικών διατιθέμενων θέσεων.
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Σε περίπτωση μη κάλυψης των διατιθέμενων θέσεων, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να
τοποθετήσει ενδιαφερομένους, στις κενές θέσεις, εκδίδοντας συμπληρωματικό κατάλογο
συμμετεχόντων ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαχείρισης με την διαδικασία της
κληρώσεως.
Η απόδοση των θέσεων θα γίνει με κλήρωση ανά κατηγορία πωλητών κατά την
προαναφερόμενη προβλεπόμενη ποσόστωση εφόσον ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει
τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων.
Δ. Πριν από την ημερομηνία έναρξης της βραχυχρόνιας αγοράς, βάσει του οριστικού
καταλόγου κατόχων θέσεων που προκύπτει μετά από τη διαδικασία απόδοσης θέσεων μέσω
έκδοσης προκήρυξης, εκδίδεται από τον φορέα λειτουργίας απόφαση έγκρισης συμμετοχής
στην αγορά, η οποία αναρτάται στο Ο.Π.Σ.Σ.Α. (όταν τεθεί σε λειτουργία σχετική επιλογή
καταχώρησης), στην ιστοσελίδα και σε πίνακα ανακοινώσεων του φορέα λειτουργίας με
μέριμνα του τελευταίου.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
1.Για την έγκριση της συμμετοχής και την απόδοση της θέσης οι υποψήφιοι πωλητές
υποβάλλουν στην Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Τμήμα Αδειοδοτήσεων και
Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων, δια μέσου της υπηρεσίας πρωτοκόλλου
(vasiliou@kastoria.gov.gr τηλ. 24673-51187/51119) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας (από τον Δήμο
μόνιμης κατοικίας του πωλητή) ή την άδεια που κατέχουν ανάλογα με την κατηγορία στην
οποία ανήκουν.
β) Άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, καθώς και Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε
ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος (όπου απαιτείται)
δ) Πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
ε) Δημοτική ενημερότητα του Δήμου Καστοριάς.
-Όταν η αίτηση δεν συντάσσεται επί του εντύπου της Αίτησης/Δήλωσης συμμετοχής και
ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται προσκόμιση ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης
μέσω της εφαρμογής του gov.gr με χρήση των κωδικών taxisnet ή έντυπη βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
- Για την εκμίσθωση των ξύλινων οικίσκων που θα τοποθετηθούν στις θέσεις των πωλητών
απαιτείται αίτηση για την εκμίσθωση αυτών στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών στο αρμόδιο
τμήμα Περιουσίας.
2. Για την χορήγηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης κατατίθεται αίτηση στο Δήμο μόνιμης
κατοικίας του πωλητή με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:
α) Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά περίπτωση,
β) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι δεν κατέχει άδεια υπαίθριου εμπορίου
γ) Αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και ταμειακής
μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (TAXIS) ή απαλλαγής από τη σχετική υποχρέωση που έχει εκδοθεί από την
αρμόδια φορολογική αρχή,
δ) Άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, καθώς και Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε
ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος,
στ) Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/04.04.2012 (Β’ 1199)
απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ισχύει. (όπου απαιτείται)
ζ) Άδεια διαμονής σε ισχύ (όπου απαιτείται)
Η
αίτηση συμμετοχής θα αναζητηθεί στο πληροφοριακό σύστημα
(https://openmarket.mindev.gov.gr) ή εναλλακτικά στην ιστοσελίδα του
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ΟΠΣΑΑ
Δήμου:

kastoria.gov.gr, και θα κατατεθεί επίσης ηλεκτρονικά στο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα
υπογεγραμμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μορφή pdf.
Εναλλακτικά θα κατατεθεί είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδότηση επικυρωμένη από τα
ΚΕΠ ή την Αστυνομία, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην υπηρεσία πρωτοκόλλου
(vasiliou@kastoria.gov.gr τηλ.24673-51187/51119)
Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος
συμμετεχόντων ο οποίος αναρτάται στο ΟΠΣΑΑ, και στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου οι
επιλεγέντες να καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής .
Διπλότυπο είσπραξης για την καταβολή του τέλους υποβάλλεται ΜΕΤΑ την ανάρτηση του
καταλόγου συμμετεχόντων στο δημοτικό κατάστημα
Β. Για την έγκριση προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιχνιδιών
ισχύουν τα εξής:
1.Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων οι οποίες περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που
εμπίπτουν στην Απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων 50116/20.05.2020 (ΦΕΚ
2065/30.05.2020 τεύχος B’) περί Κανονισμού ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και
διατάξεων ψυχαγωγίας απαιτείται υποβολή αίτησης συμμετοχής και κατάθεση των εξής
δικαιολογητικών:
1) Βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και
λειτουργία των διατάξεων ψυχαγωγίας. (Μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας παρ.2 του άρθ.16
της υπ.αρ.50116/20-05-2020 ΥΑ ή μέχρι την ύπαρξη αναγνωρισμένου φορέα)
Ο εξοπλισμός θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να πληροί τις απαιτήσεις της εθνικής και
ενωσιακής τεχνικής νομοθεσίας από την οποία διέπεται και σε απουσία αυτών να πληροί τις
απαιτήσεις της οδηγίας για τη Γενική Ασφάλεια Προϊόντων, όπως αυτές καθορίζονται στην
υπό στοιχεία Ζ3/2810/14.12.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Οικονομίας και Οικονομικών - Ανάπτυξης - Υγείας και
Κοινωνικής αλληλεγγύης - Δικαιοσύνης - Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 1885).
3) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 αρμόδιου κατά νόμου μηχανικού, στην οποία
δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί, τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα απαιτούμενα μέτρα
και μέσα πυροπροστασίας της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας.
4) Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 50Α του ν.
4442/2016, ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση, ή η είσοδος έξοδος της εγκατάστασης υλοποιήθηκε
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής, εφόσον απαιτείται.
5) Υπεύθυνη Δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ.
101195/17.9.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και ειδικές
απαιτήσεις για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις» (Β’ 4654).
5) Γνωμάτευση ύψους της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με την υπό
στοιχεία Δ3/Δ/3271/781/2009 (Β’ 191) απόφαση, ή ΥΔ αναδόχου ή υπεύθυνου μηχανικού
όπου δηλώνεται ότι δεν απαιτείται.
6) Έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή
ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν
αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του
εναερίου χώρου, ή ΥΔ αναδόχου ή υπεύθυνου μηχανικού όπου δηλώνεται ότι δεν απαιτείται.
7) Βεβαίωση από τους διαχειριστές των δικτύων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και
τηλεπικοινωνιών, για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, όταν πρόκειται να γίνει πτήση ή
ανύψωση, ή ΥΔ αναδόχου ή υπεύθυνου μηχανικού όπου δηλώνεται ότι δεν απαιτείται.
8) Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου (40€) για προσωρινή άσκηση
δραστηριότητας για διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών.
9) Αποδεικτικό της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καταβολής ποσού για την κατάληψη
κοινόχρηστου χώρου με επισυναπτόμενο σχέδιο της κάτοψης του χώρου όπου πρόκειται να
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λειτουργήσει η δραστηριότητα με αποτύπωση σε κλίμακα 1:100 του εξοπλισμού ψυχαγωγίας
σε αυτόν.
10) Δημοτική ενημερότητα
Προσωρινή άσκηση δραστηριότητας για τις διατάξεις του παρόντος, νοείται αυτή που διαρκεί
έως εξήντα (60) ημέρες, ενώ η εγκατάσταση στην ίδια θέση μπορεί να λάβει χώρα έως δύο (2)
φορές κατ’ έτος, ανεξαρτήτως του φορέα της δραστηριότητας
Ως περιοδεύουσα διάταξη ψυχαγωγίας του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 απόφασης
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 2065) ορίζεται αυτή της οποίας η περίοδος
εγκατάστασης δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες. (παρ.3 άρθρο 119 Ν.4442/16, όπως
προστέθηκε από το άρθρο 3 του Ν.4796/21)
Η παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής για το Λούνα Παρκ καθώς και η σχετική διαδικασία
αδειοδότησης θα γίνεται από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών
Δραστηριοτήτων του Δήμου.
ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ:
Σύμφωνα με την Αποφ. Ο.Ε. 463/2022 τα τέλη για την Χριστουγεννιάτικη Αγορά στο Πάρκο
Ολυμπιακής Φλόγας διάρκειας 30 ημερών, είναι :
i) 300,00 € ανά θέση για τους επαγγελματίες φορητών εγκαταστάσεων έψησης ή γενικότερα
επιχειρήσεων παρασκευής ή προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς
χώρους
ii) 200,00 € για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες
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 .
-Πέραν των αναλογούντων προαναφερόμενων τελών οι εγκριθέντες για τη συμμετοχή στην
Χριστουγεννιάτικη Αγορά θα κληθούν και στην καταβολή του ποσού εκμίσθωσης το οποίο θα
ανέρχεται στο ποσό των 500 ευρώ ανά μονάδα, για την χρήση των τοποθετούμενων ξύλινων
οικίσκων-σπιτιών ιδιοκτησίας του Δήμου, βάσει σχετικής απόφασης Δημάρχου.
-Για τα ψυχαγωγικά παίγνια πριν την παραλαβή της άδειας προσωρινής εγκατάστασης και
λειτουργίας θα προσκομίζεται απόδειξη πληρωμής του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
-Η διαδικασία κατάληψης κοινόχρηστου χώρου διενεργείται από τη Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών δια μέσου του αρμοδίου τμήματος και με τις ισχύουσες διατάξεις κάθε φορά περί
εκμίσθωσης χώρων μέσω διαδικασίας δημοπράτησης ή και απευθείας ανάθεσης.
-Τα ανωτέρω ποσά θα καταβάλλονται στο ταμείο του Δήμου, ή σε λογαριασμό τραπέζης του
Δήμου Καστοριάς (τηλ. Επικοινωνίας Ταμείου Εισπρακτόρων 24673-51116)
Η απόδειξη του ταμείου του Δήμου ή το αποδεικτικό κατάθεσης της τράπεζας θα κατατίθεται
στο Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Χορήγησης Αδειών
-Αν ο αιτών τη συμμετοχή, υπαναχωρήσει ή δε συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος
χρήσης εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα.
-Πέραν της καθορισμένης προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση.
Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, εισφορά, η εκμίσθωση και
η παραχώρηση κατά χρήση των αδειών του άρθρου αυτού, 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,
σύμφωνα με το άρθρο 5.10 του παρόντος κανονισμού.
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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. Για τους δραστηριοποιούμενους πωλητές της βραχυχρόνιας
αγοράς το διάστημα λειτουργίας είναι από 10-12-2022 έως και 08-01-2023, ενώ για τους
αναδόχους των ψυχαγωγικών παιχνιδιών το διάστημα που εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο
και για το χρονικό διάστημα που αναγράφει η παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου
εγκατάστασης και λειτουργίας των ψυχαγωγικών παιγνίων
Η συμμετοχή στην Χριστουγεννιάτικη αγορά Κοινότητας Καστοριάς, συνεπάγεται και
ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων της αρ. 127/2022 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ : ΨΦΠΗΩΕΥ-38Β)
απόφασης δημοτικού συμβουλίου που αφορά την έγκριση κανονισμού λειτουργίας της.
Σε περίπτωση αλλαγών των προαναφερόμενων πληροφοριών ή και των όρων διεξαγωγής της
αγοράς θα εκδοθεί έγκαιρα επικαιροποιημένη ανακοίνωση.
Κοινοποίηση:
1.Δήμαρχο Καστοριάς
2.Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
3.Πρόεδρο Κοινότητας Καστοριάς
4.Ιστοσελίδα Δήμου
5. Ο.Π.Σ.Α.Α

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΛΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
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