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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Φαρκαδόνας 

 

Αριθμ. Αποφ. 138/2015 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης στις Δ.Κ. Οιχαλίας 

και Φαρκαδόνας» 

 

Στη Φαρκαδόνα σήμερα, 3/8/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Φαρκαδόνας συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό 

κατάστημα Φαρκαδόνας ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9167/24-7-2015 πρόσκληση του 

Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114). 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 

παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση είκοσι (20) και ονομαστικά οι: 

Παρόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Απόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Μπότη – Στεργίου Ελένη 1. Νικολός Κοσμάς 

2. Μπαγιώτης Μιχαήλ 2. Κοσμάς Κωνσταντίνος 

3. Ζαφείρης Ευάγγελος 3. Φιλιππίδης Χρήστος 

4. Παπαγεωργίου Ανδρέας (αποχώρησε κατά τη 

διάρκεια συζήτησης της 125/2015 απόφασης) 
4. Αυγελής Βασίλειος 

5. Θωμάς Κωνσταντίνος 5. Χαλβατζάς Κίμων 

6. Χαλκιάς Δημήτριος 6. Οικονόμου Κωνσταντίνος 

7. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

προσκλήθηκαν νόμιμα) 8. Τσιακάρας Κωνσταντίνος (αποχώρησε κατά τη 

διάρκεια συζήτησης της 121/2015 απόφασης και επέστρεψε 

μετά τη συζήτηση της 137/2015 απόφασης) 
9. Μέμηλας Ιωάννης 7. Ζιώγκου Μαρία 

10. Μακρυνιώτης Γεώργιος (της έχει χορηγηθεί εννιάμηνη άδεια από το 

Δ.Σ.) 11. Αγγέλης Βασίλειος 

12. Αναγνώστου Ιωάννης  
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Παρόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 

13. Πάσχος Γεώργιος  

14. Καραμάνος Ηλίας  

15. Γάτσιου Παναγιώτα (αποχώρησε κατά τη διάρκεια 

συζήτησης της 125/2015 απόφασης) 
 

16. Γεωργολόπουλος Ιωάννης (αποχώρησε κατά τη 

διάρκεια συζήτησης της 125/2015 απόφασης) 
 

17. Χαντζής Δημήτριος (αποχώρησε κατά τη διάρκεια 

συζήτησης της 125/2015 απόφασης) 
 

18. Μακρής Γεώργιος (αποχώρησε κατά τη διάρκεια 

συζήτησης της 125/2015 απόφασης) 
 

19. Νεοφώτιστος Αθανάσιος (αποχώρησε κατά τη 

διάρκεια συζήτησης της 121/2015 απόφασης και επέστρεψε 
μετά τη συζήτηση της 137/2015 απόφασης) 

 

20. Θωμόπουλος Απόστολος (αποχώρησε κατά τη 

διάρκεια συζήτησης της 121/2015 απόφασης) 
 

 

Παρόντες 

Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων 

Απόντες 

Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων 

1. Γκαγκαμάνου Φωτεινή (Οιχαλία) 1. Χαλβατζά Αθανασία (Φαρκαδόνα) 

2. Θεοδώρου Βασίλειος (Κεραμίδι) 2. Ζιώγκος Ευάγγελος (Γεωργανάδες) 

3. Κουτσοδήμος Βασ. (Αχλαδοχώρι) 3. Κακαδιάρης Αχιλλέας (Γριζάνο) 

4. Αναγνώστου Δημήτριος (Κρήνη) 4. Βούλγαρης Ιωάννης (Ζάρκο) 

5. Καμήτας Κων/νος (Φανερωμένη) 5. Κοσμάς Αθανάσιος (Κλοκοτός) 

 
6. Καϊνανά Ευδοξία (Νομή) 

 7. Φορτοτήρας Κων/νος (Πετρόπορο) 

 8. Εμμανουήλ Κυρίτσης (Πετρωτό) 

 9. Γιαννακός Χρήστος (Πηνειάδα) 

 10. Γκαρνάρας Σωκράτης (Σερβωτά) 

 11. Καταραχιάς Απόστολος (Ταξιάρχες) 

 12. Παλαμιώτης Ιωάννης 

 (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

προσκλήθηκαν νόμιμα)  

 

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μεριβάκης Αθανάσιος και ο δημοτικός 

υπάλληλος κ. Βασιλειώρης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 16ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας 

τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: 
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...Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: δ1. Για τη χρήση και λειτουργία των 

δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των  εμποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα, 

των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων  αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων. (παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006) 

 

Πριν την έκδοση των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

εισηγείται σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 στο δημοτικό συμβούλιο, το 

σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ. ενώ κατά την παρ. 1γ του 

άρθρου 83 και την παρ. 2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής ή 

της τοπικής κοινότητας αντίστοιχα προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής τους χώρους 

λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά υπαίθριων 

εμπορικών δραστηριοτήτων. 

 

Ο Δήμος, ο οποίος προτίθεται να λειτουργήσει υπαίθρια θρησκευτική ή επετειακή 

εμποροπανήγυρη, γνωρίζει τους χώρους που πρόκειται να διεξαχθεί η σχετική εμπορική 

δραστηριότητα και καθορίζει τον αριθμό των πωλητών, των πωλούμενων ειδών, καθώς και 

λοιπές διαδικασίες τοποθέτησης, με βάση τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της ίσης 

μεταχείρισης των ενδιαφερομένων. (Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 

7286/21.01.2015). 

 

Τέλος θέτω υπόψη σας την αριθμ. 25/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί 

σύνταξης κανονισμού λειτουργίας ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης στις Δ.Κ. 

Οιχαλίας και Φαρκαδόνας και σας καλώ να τον εγκρίνουμε. 

 

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

 την εισήγηση του Προέδρου 

 την παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 

 το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 

 την υπ’ αριθμ. 25/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 την υπ’ αριθμ. 24/2015 απόφαση του τοπικού συμβουλίου της Δ.Κ. Οιχαλίας 

 την υπ’ αριθμ. 16/2015 απόφαση του τοπικού συμβουλίου της Δ.Κ. Φαρκαδόνας 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης της Δ.Κ. Οιχαλίας 

και της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης της Δ.Κ. Φαρκαδόνας ο οποίος αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και έχει ως εξής: 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 

ΤΗΣ Δ.Κ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ & ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΗΣ Δ.Κ. 

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 2015 

 

Άρθρο 1  

(Νομοθετικό Πλαίσιο) 

Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων των : 

 Ν. 1080/80  άρθρο 3, 

  Ν.3463/2006 άρθρο 79, 

  Ν.3852/2010 άρθρο 73, 

  Ν.4264/2014 άρθρο 26, 39 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη 

που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου. 

 

Άρθρο 2  

(Πλαίσιο λειτουργίας) 

Για την συμμετοχή σε θρησκευτικές εμποροπανηγύρεων απαιτείται άδεια. 

Η θρησκευτική εμποροπανήγυρη της Οιχαλίας της 15ης Αυγούστου, με διάρκεια από 11 

έως 15 Αυγούστου, θα διεξαχθεί επί της Οδού Δημοκρατίας από την κάθετη οδό Αθ. Διάκου 

& Ανδρούτσου μέχρι την κάθετη οδό Κρήνης. 

- Οι θέσεις αποτυπώθηκαν σε ορθοφωτοχάρτη με μέριμνα του Τμήματος Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης. 

- Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων: 

 για εγκατάσταση χαλβαδοπωλείων είναι έντεκα (11) με διαστάσεις (3*4μ=12τμ). 

 για εγκατάσταση πωλητών (είδη ένδυσης, δερμάτινα είδη, παιχνίδια, κοσμήματα, 

λαϊκής τέχνης, κτλ)  είναι οχτώ (8) με διαστάσεις (5*3μ=15τμ). 

- Οι άδειες θα έχουν ισχύ πέντε (5) ημερών από την 11 έως και την 15 Αυγούστου 2015, 

ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιείται η εμποροπανήγυρη ενώ μία μέρα νωρίτερα η 
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εγκατάσταση και μία μέρα αργότερα η απομάκρυνση αντίστοιχα των πάγκων και των 

εμπορευμάτων. 

 

Η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη της Δ.Κ. Φαρκαδόνας της 18-19-20 & 21 ης 

Αυγούστου, θα διεξαχθεί σε δημοτική έκταση απέναντι από την Παλαιά Εθν. Οδό Τρικάλων- 

Λάρισα όπως γίνεται παραδοσιακά εδώ και χρόνια. Οι θέσεις αποτυπώθηκαν σε συνημμένο 

ορθοφωτοχάρτη με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

- Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων  

 για ψητοπωλεία και αναψυκτήρια είναι Εφτά (7) με διαστάσεις (20*10μ). 

 για Καντίνες είναι δύο (2) με διαστάσεις (5*3μ= 15τμ). 

 για εγκατάσταση χαλβαδοπωλείων είναι έξι (6) με διαστάσεις (3*4μ=12τμ). 

 για πώληση γλυκισμάτων (Λουκουμάδες- Μαλλί της Γριάς) είναι δύο (2) με 

διαστάσεις(4*3μ=12τμ). 

 για εγκατάσταση πωλητών (είδη ένδυσης, δερμάτινα είδη, παιχνίδια, κοσμήματα, κτλ)  

είναι δώδεκα (12) με διαστάσεις (5*3μ=15τμ). 

 για εγκατάσταση και λειτουργία Ψυχαγωγικής Παιδείας Λούνα Παρκ είναι μία (1) με 

διαστάσεις (50*80μ= 4000τμ) 

- Οι άδειες θα έχουν ισχύ τεσσάρων (4) ημερών από την 18 έως και την 21 Αυγούστου 2015, 

ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιείται η εμποροπανήγυρη ενώ μία μέρα νωρίτερα η 

εγκατάσταση και μία μέρα αργότερα η απομάκρυνση αντίστοιχα των πάγκων και των 

εμπορευμάτων. 

 

 

Άρθρο 3 

(Γενικά χαρακτηριστικά αδειών συμμετοχής) 

Οι άδειες συμμετοχής : 

- Είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η 

παραχώρηση κατά χρήση καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές 

από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τον/την σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων τους με 

προσωρινή τους αναπλήρωση. 

-  Χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα υπό την προϋπόθεση ότι αυτά διαθέτουν τα νόμιμα 

παραστατικά, πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής 

νομοθεσίας για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας (εμπόριο σε υπαίθρια 

οργανωμένη αγορά) και τηρούν τους επιμέρους όρους του παρόντος κανονισμού. 
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- Παραδίδονται αποκλειστικά στον δικαιούχο με την επίδειξη αποδεικτικού στοιχείου 

ταυτότητας  μετά την καταβολή των αναλογούντων τελών. 

-  Έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της εμποροπανηγύρεως για την οποία χορηγούνται. 

- Αφορούν αποκλειστικά την έκθεση και πώληση ειδών που είναι αντικείμενο 

δραστηριότητας του ενδιαφερομένου. 

 

 

Άρθρο 4 

(Προϋποθέσεις συμμετοχής - Συμπλήρωση αιτήσεων) 

Η σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, έντυπο της οποίας θα χορηγείται από το Τμήμα 

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

α) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης 

έναρξης άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α΄ 47) και 1642/1986 

(Α΄ 125), 

β) πρόσφατη απόδειξη της ταμειακής μηχανής. 

γ) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν, 

δ) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο 

ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον 

πρόκειται για διάθεση τροφίμων ποτών, 

ε) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. 

ζ) Δημοτική Ενημερότητα από το αρμόδιο Τμήμα Ταμείου του Δήμου ( Άρθρο 285 Κ.Δ.Κ. ) 

η) φωτ/φα θεωρημένα των σχετικών αδειών που κατέχουν όπως α) αδειών επαγγελματιών 

πωλητών λαϊκών αγορών ή άδειών παραγωγών λαϊκών αγορών, β) αδειών άσκησης 

υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου ή στάσιμου), γ) αδειών συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές,  

θ) βεβαίωση περί εγγραφής στο Αρμόδιο επιμελητήριο οι έμποροι (εφόσον διαθέτουν 

επαγγελματική στέγη, κατάστημα, βιοτεχνία, πρατήριο κλπ.), 

ι) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής που του επιτρέπει την άσκηση 

ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας (για τους αλλοδαπούς) 

κ) Πιστοποιητικό υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων 

λ) Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του κανονισμού λειτουργίας 

εμποροπανηγύρεως της Δ.Κ Οιχαλίας και της Δ.Κ. Φαρκαδόνας και ότι αποδέχονται 

ανεπιφύλακτα τους όρους αυτού. 

Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού 

του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν 
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πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας και βιβλιάριο 

υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων– ποτών. (Καντίνες) 

Για την εγκατάσταση και λειτουργία Ψυχαγωγικής Παιδείας Λούνα Παρκ, βλέπε άρθρο 6. 

Δεν απαιτείται η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο, φορολογικής ή ασφαλιστικής 

ενημερότητας στο Δήμο για την εν λόγω δραστηριότητα (εμποροπανήγυρη). Η μη απαίτηση 

υποβολής φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας και στον Δήμο, που διοργανώνει την 

εμποροπανήγυρη από τους ενδιαφερόμενους, εκκινεί και από το βραχύβιο αυτών των ειδικών 

αδειών και τη δυσκολία να τα προσκομίζουν. (Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 

7286/21.01.2015) 

Στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αναγράφεται το είδος του προς πώληση εμπορεύματος 

καθώς επίσης και ο αριθμός των θέσεων, με επιμέρους ανάλυση και σε μέτρα. 

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα  εξουσιοδοτημένο άτομο στο 

Δήμο Φαρκαδόνας. 

Η μη προσκόμιση των ζητουμένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη 

διαδικασία χορήγησης των αδειών. 

 

 

Άρθρο 5 

(Διαδικασία χορήγησης αδειών) 

-Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται έως τις 7 Αυγούστου 2015 

για την θρησκευτική εμποροπανήγυρη της Δ.Κ. Οιχαλίας και έως τις 14 Αυγούστου 2015 για 

την παραδοσιακή εμποροπανήγυρη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Δήμο 

Φαρκαδόνας.  

-Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των 

διαθέσιμων θέσεων θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την επιλογή των ενδιαφερομένων από 

την τριμελή επιτροπή εμποροπανήγυρης ορισμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

-Οι θέσεις θα διατεθούν μετά από κλήρωση με την προαναφερόμενη στην παράγραφο 3 του 

ίδιου άρθρου διαδικασία. 

-Για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων του Δήμου 

Φαρκαδόνας και κυρίως για λόγους μη παρεμπόδισης άσκησης βιοποριστικής εργασίας για 

θέματα όπου δεν έχουν υπαιτιότητα οι ενδιαφερόμενοι,  το Δημοτικό Συμβούλιο 

εξουσιοδοτεί: 

α. τον Δήμαρχο Φαρκαδόνας για την έκδοση των αδειών συμμετοχής μετά από έλεγχο των 

δικαιολογητικών από την επιτροπή εμποροπανήγυρης. 
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β. την επιτροπή εμποροπανήγυρης για την διενέργεια της κλήρωσης των δικαιούχων όπου 

αυτή απαιτείται, τον έλεγχο των προϋποθέσεων συμμετοχής κάθε ενδιαφερομένου και 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.  

-Η επιτροπή εμποροπανήγυρης αποτελείται από 3 δημοτικούς συμβούλους όλων των 

παρατάξεων με τους αναπληρωτές. 

Η ημερομηνία της κλήρωσης θα ανακοινωθεί εγκαίρως σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαρκαδόνας και, δεδομένου το μικρό αριθμό των 

διατιθέμενων θέσεων, με τηλεφωνική επικοινωνία των αιτούντων, την επόμενη της 

ημερομηνίας λήξης κατάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής. 

Η κλήρωση θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης του Δημοτικού Συμβουλίου  

κατά τις κείμενες διατάξεις. 

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων 

καταρτίζεται πίνακας επιλαχόντων μέσω της διαδικασίας της κληρώσεως. 

Ποσοστό μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των προς χορήγηση 

αδειών της κάθε δραστηριότητας, θα δοθεί  σε κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή 

βιομηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών. Οι υπόλοιπες αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα 

εξαιρούνται από τις υπόλοιπες κληρώσεις. 

Τα πρακτικά της κλήρωσης θα διαβιβάζονται στον αρμόδιο τμήμα Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης για την συμπλήρωση των αδειών συμμετοχής. Πριν την έκδοση των αδειών 

συμμετοχής ο ενδιαφερόμενος εκθέτης θα πρέπει να καταβάλει τα τέλη για την κατάληψη του 

χώρου όπως αυτό ορίστηκε με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση 

της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 

Άρθρο 6 

(Λούνα Παρκ) 

Για την εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, κινηματογράφων και ψυχαγωγικών παιχνιδιών 

(λούνα-παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κ.λπ.,) απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από 

τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις 

του άρθρου 80 του ΚΔΚ και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των οικείων διατάξεων που 

διέπουν αυτά. (άρθρο 81 Ν.3463/06) 

1.Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν υποχρεωτικά (Π.Δ. 12/2005 άρθρο 6 παρ. 2 ) για τη 

χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας κάθε φύσεως ψυχαγωγικών παιχνιδιών, 

Λούνα Παρκ, πίστας αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικών συναυλιών, επιδείξεων και άλλων 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, απαιτούνται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
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α) γνωμάτευση κτηνιάτρου της αρμόδιας οργανικής μονάδας Κτηνιατρικής της 

Περιφερειακής Ενότητας, αν πρόκειται για έκθεση ζώων, περί της υγειονομικής 

καταλληλότητας των ζώων, 

β) γνωμάτευση του Συμβουλίου «περί θεάτρων και κινηματογράφων», αν πρόκειται για 

λούνα-Παρκ, τσίρκο, συναυλίες, πίστες αυτοκινητιδίων, επιδείξεις (όπως το ελαστικό σάλτο) 

και λοιπές παρεμφερείς εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, για την καταλληλότητα των 

χώρων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, 

γ) βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και 

λειτουργία των παιχνιδιών, 

δ) βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, 

ε) βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των τυχόν 

χρησιμοποιουμένων αερίων ή άλλων υλών, 

στ) άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 (Α΄ 216), 

ζ) βεβαίωση της 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, 

η) βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που 

πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση. 

 

 

Άρθρο 7 

(Καθορισμός Τέλους Άδειας Συμμετοχής) 

Το ύψος των τελών της κάθε άδειας συμμετοχής έχει καθοριστεί  με απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 

Άρθρο 8  

(Ειδικές διατάξεις) 

Η άδεια συμμετοχής δεν εκδίδεται αν δεν υφίσταται «Δημοτική Ενημερότητα» από την 

Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Φαρκαδόνας για τον δικαιούχο της. 

Προϋπόθεση έκδοσης της άδειας συμμετοχής είναι η καταβολή του τέλους αυτής. 

Η άδεια χορηγείται στους δικαιούχους για συγκεκριμένο χώρο και θέση 
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Ο δικαιούχος δύναται να αναπληρώνεται προσωρινά μόνον από  τον/την σύζυγο και τα 

τέκνα του. 

 

 

Άρθρο 9  

(Γενικές διατάξεις) 

Η συμμετοχή στις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις του Δήμου Φαρκαδόνας 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. 

 

 

Άρθρο 10 

(Κανόνες Καθαριότητας) 

Οι κάτοχοι της άδειας είναι προσωπικά υπεύθυνοι και υπόλογοι για την συνεχή καθαριότητα 

του χώρου ευθύνης τους. Μετά την αποχώρησή τους ο χώρος θα είναι ελεύθερος και καθαρός 

όπως ελεύθερο και καθαρό τον παρέλαβαν. Οι σάκοι απορριμμάτων θα μένουν στη κάθε 

θέση, και θα τους συγκεντρώνει η υπηρεσία καθαριότητας. 

 

Οι κάτοχοι αδείας πρέπει να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης υπαίθριου 

εμπορίου, να περιορίζονται στο χώρο που τους όρισε ο Δήμος και να μην δημιουργούν 

προβλήματα σε βάρος του περιβάλλοντος και των περιοίκων. 

 

Η συμμετοχή στις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις του Δήμου Φαρκαδόνας 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. 

 

 

Άρθρο 11 

(Ισχύς) 

Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο και 

καταργεί κάθε προηγούμενο για την θρησκευτική εμποροπανήγυρη της Δ.Κ. Οιχαλίας και 

την ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρης της Δ.Κ. Φαρκαδόνας. 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 138/2015. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

 

 

Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη 

Καραμάνος Ηλίας  1. Μπότη-Στεργίου Ελένη 

  2. Μπαγιώτης Μιχαήλ 

  3. Ζαφείρης Ευάγγελος 

  4. Παπαγεωργίου Ανδρέας 

  5. Θωμάς Κωνσταντίνος 

  6. Χαλκιάς Δημήτριος 

  7. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος 

  8. Τσιακάρας Κωνσταντίνος 

  9. Μέμηλας Ιωάννης 

  10. Μακρυνιώτης Γεώργιος 

  11. Αγγέλης Βασίλειος 

  12. Αναγνώστου Ιωάννης 

  13. Πάσχος Γεώργιος 

  14. Γάτσιου Παναγιώτα 

  15. Γεωργολόπουλος Ιωάννης 

  16. Χαντζής Δημήτριος 

  17. Χαλβατζάς Κίμων 

  18. Μακρής Γεώργιος 

  19. Νεοφώτιστος Αθανάσιος 

  20. Θωμόπουλος Απόστολος 

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Καραμάνος Ηλίας 
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