
                                                                             Καστοριά, 24-11-2022 

                                                                    Αρ. πρωτ. 49383 

 

ΠΕΛΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙ ΛΗΨΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ «ΡΑΓΚΟΥΤΣΑΡΙΩΝ» ΣΤΙΣ 6, 7 ΚΑΙ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

(ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 

ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ Α.Δ.Σ. 466/2018) 

 

ΠΡΟΣ: 1. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ. 114 /08.06.2006-τεύχος-Α) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του 

Ν. 4735/2020. 

 

3. Τις νέες διατάξεις του άρθρου 51 παρ.1, 3 του Ν.4849/21 «Θέσεις άσκησης στάσιμου 
εμπορίου» όπου αναφέρεται ότι: …. «(1).Οι θέσεις άσκησης στάσιμου εμπορίου 
βρίσκονται σε υπαίθριους δημόσιους ή δημοτικούς ή ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή 
ιδιωτικούς χώρους». 
 

4. Την παρ.5β του Ν.4849/21, όπου αναφέρεται ότι: «Κατ’ εξαίρεση, ο Δήμος μπορεί να 

χορηγεί επιπρόσθετες προσωρινές θέσεις δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο …… 

β) στην περίπτωση διοργάνωσης εκθέσεων, αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, σε υφιστάμενους κατόχους άδειας και θέσης 

δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο ή δικαιώματος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο 

εμπόριο, στον οικείο Δήμο, αποκλειστικά για τη λειτουργία κινητής καντίνας, φορητής 

εγκατάστασης έψησης για τη διάθεση τροφίμων και ποτών στο πλαίσιο της εκδήλωσης» 

και την παρ.6 «Οι όροι, η διαδικασία, η χρονική διάρκεια χορήγησης και τα ακριβή σημεία 

των θέσεων που παραχωρούνται, το τέλος που αντιστοιχεί σε κάθε θέση για το σύνολο 

του χρόνου δραστηριοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζονται με απόφαση 

του οικείου Δήμου.» 

 

σε αντικατάσταση των καταργούμενων σχετικών διατάξεων του άρθρου 40 του 

Ν.4497/2017 



5.Την απόφαση Δημάρχου 442/2022 «Καθορισμός Αντιδημαρχιών, Ορισμός Αντιδημάρχων 

και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Μερική διατήρηση της αριθμ. 165/2022 απόφασης 

Δημάρχου». 

6.Την αποφ. Δ.Σ. 466/18 (ΑΔΑ: ΩΖ6ΑΩΕΥ-ΗΥΘ) περί λήψης Κανονιστικής Απόφασης για 

τον καθορισμό των προς παραχώρηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με τις 

διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4497/2017, κατά τη διάρκεια των "Ραγκουτσαριών" στις 6, 

7 και 8 Ιανουαρίου με την οποία καθορίστηκαν οι σχετικές θέσεις όπως παρακάτω: 

«Εκδίδει Κανονιστική Απόφαση για τον καθορισμό των προς παραχώρηση θέσεων για 

την άσκηση στάσιμου εμπορίου την περίοδο των Ραγκουτσαριών στις 6, 7 και 8 

Ιανουαρίου, στα κάτωθι σημεία, όπως αποτυπώνονται στα σχεδιαγράμματα, που 

συνοδεύουν την απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας: 

i.  Στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Τσόντου Βάρδα: 

Μία (1) θέση σε χώρο 2x2,5μ. για πώληση βρώσιμων ειδών (ζαχαρωτά, λουκουμάδες, 

χαλβά, μαλλί της γριάς, κάστανα). 

ii. Στην πλατεία Ντουλτσό: 

Μία (1) θέση καντίνα σε χώρο 5x3μ. 

iii. Στην πλατεία Δαβάκη Τρεις (3) θέσεις: 

Δύο (2) θέσεις καντίνας σε χώρο 5x3μ. και 

Μία (1) θέση σε χώρο 2x2,5μ. για πώληση βρώσιμων ειδών (ζαχαρωτά, λουκουμάδες, 

χαλβά, μαλλί της γριάς, κάστανα). 

iv. Στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Δούκα Σαχίνη (bouquillon): 

Μία (1) θέση σε χώρο 2x2,5μ. για πώληση βρώσιμων ειδών (ζαχαρωτά, λουκουμάδες, 

χαλβά, μαλλί της γριάς, κάστανα). 

v. Επί της οδού Μητροπόλεως προς εκκλησία Κουμπελίδικη: 

Μία (1) θέση σε χώρο 2x2,5μ. για πώληση βρώσιμων ειδών (ζαχαρωτά, λουκουμάδες, 

χαλβά, μαλλί της γριάς, κάστανα)» 

 

7. Την Αποφ. Δ.Σ. 217/2022 περί καθορισμού τελών χρήσης προσωρινών θέσεων 

δραστηριοποίησης πωλητών στην εκδήλωση. 

 

8. Την αρ. πρωτ. 48000/16-11-2022 χωροταξική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Καστοριάς. 

 

9. Tα τοπογραφικά διαγράμματα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Δημοτικής 

περιουσίας όπου αποτυπώνονται οι θέσεις και οι περιοχές όπου προτείνονται να γίνει 

καθορισμός θέσεων της σχετικής προσωρινής άσκησης εμπορικής δραστηριότητας. 

 

10.Το σύνηθες πλήθος και είδος συμμετοχών κατά έτος στην εκδήλωση των Ραγκουτσαρίων 

και τον προσωρινό χαρακτήρα δραστηριοποίησης  

 

εισηγούμαστε 

 

Οι όροι, η διαδικασία, η χρονική διάρκεια χορήγησης και τα ακριβή σημεία των προσωρινών 

θέσεων που παραχωρούνται κατά τη διάρκεια των «Ραγκουτσαρίων» στις 6, 7 και 8 



Ιανουαρίου, το τέλος που αντιστοιχεί σε κάθε θέση για το σύνολο του χρόνου 

δραστηριοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα να οριστούν όπως παρακάτω: 

 

Α. Για την παροχή της προσωρινής άδειας δραστηριοποίησης στην εκδήλωση προηγείται 

δημόσια πρόσκληση του  δήμου αναφέροντας τους όρους και τη διαδικασία συμμετοχής 

βάσει των προβλεπόμενων κάθε φορά σχετικών διατάξεων. Αν ο αριθμός των αιτήσεων 

υπερβαίνει τον αριθμό των προς διάθεση αδειών που έχουν οριστεί με την πρόσκληση, 

διενεργείται με ευθύνη του δήμου δημόσια κλήρωση. Κλήρωση θα διενεργείται και μεταξύ 

των επιλεγέντων για τη θέση που θα καταλάβει ο κάθε αδειούχος. 

Για τη συμμετοχή στην εκδήλωση θα εκδίδεται σχετική έγκριση Δημάρχου, αφού 

κατατεθεί από τον κάθε εγκεκριμένο συμμετέχοντα άδεια κατάληψης κοινόχρηστου 

χώρου με το αποδεικτικό πληρωμής του οριζόμενου κάθε φορά τέλους. 

Β. Οι ημέρες δραστηριοποίησης των εν λόγω πωλητών να μην υπερβαίνουν τον αριθμό των 

ημερών διεξαγωγής της εκδήλωσης και σε κάθε περίπτωση η διάθεση να γίνεται για 

χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από δύο (2) ώρες πριν την έναρξη και δύο (2) ώρες 

μετά τη λήξη της εκδήλωσης.  

Γ. Για τη χωροθέτηση των θέσεων θα λαμβάνονται υπόψη η ομαλή πρόσβαση σε κατοικίες 

και επιχειρήσεις, η ανεμπόδιστη διέλευση ατόμων με κινητικά προβλήματα και οι 

επιπτώσεις στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, η ανεμπόδιστη διέλευση των 

δημοτών, επισκεπτών στον χώρο της εκδήλωσης, των ατόμων που συμμετέχουν σ΄ 

αυτήν (καλλιτέχνες, μουσικά σχήματα, χορευτικά  σχήματα, συλλόγους, φορείς, μέσα 

ενημέρωσης και προβολής της εκδήλωσης, τεχνικούς κλπ). Τα  ακριβή σημεία σε κάθε 

περίπτωση θα καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου κατόπιν  σύμφωνης 

γνώμης του συμβουλίου της Κοινότητας που διεξάγεται η εκδήλωση και θα εγκρίνονται 

με απόφαση του αρμοδίου οργάνου. 

Ο χώρος που θα καταλαμβάνουν δεν θα ξεπερνά τα 5 τ.μ. με εξαίρεση δραστηριότητα 

καντίνας όπου ο χώρος κατάληψης θα είναι ο απαραίτητος για την εγκατάστασή της. 

Ως παραχωρούμενες προσωρινές θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου μαζί με τα 

πωλούμενα είδη στα πλαίσια της εκδήλωσης είναι αυτά που θα καθορίζονται με απόφαση 

του αρμοδίου οργάνου.  

Για την άσκηση της προσωρινής δραστηριότητας στάσιμου εμπορίου από κατόχους 

άδειας στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου για την περίοδο Ραγκουτσαριών 6, 7, 8 

Ιανουαρίου καθοριζόμενες θέσεις και είδη είναι : 

 

1. οδός Μητροπόλεως με Τσόντου Βάρδα, μία θέση σε χώρο (2x2,5) για πώληση ειδών 

(ζαχαρωτά, λουκουμάδες, χαλβά, μαλλί της γριάς, κάστανα) 

2. πλατεία Ντολτσό, μία θέση καντίνα σε χώρο (5x3) 

3. Πλατεία Δαβάκη (τρείς θέσεις): 

δυο θέσεις καντίνες σε χώρο (5x3) και 



μία θέση σε χώρο (2x2,5) για πώληση ειδών (ζαχαρωτά, λουκουμάδες, χαλβά, μαλλί 

της γριάς, κάστανα) 

4. Διασταύρωση οδού Μητροπόλεως με Δούκα Σαχίνη (bouquillon), μία θέση σε χώρο 

(2x2,5)για πώληση ειδών (ζαχαρωτά, λουκουμάδες, χαλβά, μαλλί της γριάς, κάστανα) 

5. επί της οδού Μητροπόλεως προς εκκλησία Κουμπελίδικη μία θέση σε χώρο (2x2,5) για 

πώληση ειδών (ζαχαρωτά, λουκουμάδες, χαλβά, μαλλί της γριάς, κάστανα) 

(όμοια καθοριζόμενα με ΑΔΣ 466/2018) 

Δ. Την κατάργηση της αποφ. Δ.Σ. 466/18 (ΑΔΑ: ΩΖ6ΑΩΕΥ-ΗΥΘ) περί λήψης Κανονιστικής 

Απόφασης για τον καθορισμό των προς παραχώρηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου 

εμπορίου κατά τη διάρκεια των "Ραγκουτσαριών" στις 6, 7 και 8 Ιανουαρίου με την οποία 

καθορίστηκαν οι σχετικές θέσεις. 

Ε. Τα τέλη κάθε φορά θα ορίζονται με αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων. 

(Τα προβλεπόμενα τέλη είναι αυτά που ορίστηκαν με την ΑΔΣ 217/2022) 

 

                                                                        Καστοριά 24-11-2022 

                                              Ο Αντιδήμαρχος 

                                                                     Ανάπτυξης, Εμπορίου, 

                                                          Ενέργειας και Επιχειρηματικότητας 

 

                                                                          Πέλκας Σωκράτης 

 

  












