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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 18/2018  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Φαρκαδόνας 

 

Αριθμ. Αποφ. 173/2018 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εναρμόνιση του Κανονισμού Λειτουργίας της Θρησκευτικής 

εμποροπανήγυρης της Δ.Κ. Οιχαλίας και της παραδοσιακής 

εμποροπανήγυρης της Δ.Κ. Φαρκαδόνας» 

 

Στη Φαρκαδόνα σήμερα, 11/10/2018 ημέρα Πέμπτη 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. 8014/05-10-2018 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 δεκαπέντε (22) και ονομαστικά οι: 

Παρόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Απόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Αναγνώστου Ιωάννης 

2. Μπότη – Στεργίου Ελένη 

1. Πάσχος Γεώργιος 

2. Φιλιππίδης Χρήστος 

3. Μπαγιώτης Μιχαήλ 3. Νεοφώτιστος Αθανάσιος 

4. Ζαφείρης Ευάγγελος 4. Θωμόπουλος Απόστολος 

5. Παπαγεωργίου Ανδρέας 5. Τσιακάρας Κωνσταντίνος 

6. Θωμάς Κωνσταντίνος   (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

7. Χαλκιάς Δημήτριος  

8. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος  

9. Καραμάνος Ηλίας  

10. Κοσμάς Κωνσταντίνος  

11. Μέμηλας Ιωάννης  

12. Αγγέλης Βασίλειος  
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       Παρόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

13. Νικολός Κοσμάς 

14. Μακρυνιώτης Γεώργιος 

 

15. Μακρής Γεώργιος  

16. Γεωργολόπουλος Ιωάννης  

17. Στάμος Ιωάννης 

18. Ζιώγκου Μαρία 

19. Γάτσιου Παναγιώτα 

20. Παπαδημητρίου Αθανάσιος 

21. Αυγελής Βασίλειος 

22. Μανιώτης Δήμος 

 

 

                  Παρόντες                                                                     Απόντες 

Πρόεδροι  Τοπικών Συμβουλίων                               Πρόεδροι  Τοπικών Συμβουλίων   

1. Χαλβατζά Αθανασία (Φαρκαδόνας) 

2. Γκαγκαμάνου  Φωτεινή (Οιχαλίας)  

                                                                                (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

      

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

υπάλληλος κ. Τσιαούση Ελένη για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 

Οι κ.κ. Φιλιππίδης Χρήστος και Τσιακάρας Κωνσταντίνος προσήλθαν στη συνεδρίαση μετά 

τη διαπίστωση της απαρτίας. 

Ο κ. Νεοφώτιστος Αθανάσιος  προσήλθε στη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 4ου θέματος 

της Η.Δ και  τη λήψη της αριθ. 175/2018 απόφασης. 

Ο κ. Παπαγεωργίου Ανδρέας αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της  

συζήτησης του 1ου θέματος της Η.Δ. και πριν τη λήψη της αριθ. 172/2018 απόφασης, 

επανήλθε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος και πριν τη λήψη της αριθ. 174/2018 απόφασης 

και αποχώρησε οριστικά μετά την ολοκλήρωση της  συζήτησης του 4ου θέματος και τη λήψη 

της αριθ. 175/2018 απόφασης. 

Ο κ. Φιλιππίδης Χρήστος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη ολοκλήρωση της 

συζήτησης του 1ου θέματος της Η.Δ. και τη λήψη της αριθ. 172/2018 απόφασης και επανήλθε 

κατά τη διάρκεια της  συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.  και πριν τη λήψη της αριθ. 

174/2018 απόφασης 
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Ο κ. Γεωργολόπουλος Ιωάννης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της  

συζήτησης του 3ου θέματος της Η.Δ. και πριν τη λήψη της αριθ. 174/2018 απόφασης 

Οι κ.κ. Νικολός Κοσμάς,  Αυγελής Βασίλειος και  Γάτσιου Παναγιώτα    αποχώρησαν από 

τη συνεδρίαση μετά τη ολοκλήρωση της συζήτησης του 3ου θέματος της Η.Δ. και τη λήψη 

της αριθ. 174/2018 απόφασης 

Οι κ.κ. Παπαδημητρίου Αθανάσιος, Ζιώγκου Μαρία και Μπότη-Στεργίου Ελένη  

αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της  συζήτησης του 4ου θέματος της Η.Δ. 

και πριν τη λήψη της αριθ. 175/2018 απόφασης 

 

 

Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναγγέλλοντας  το    2ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ Καραμάνο Ηλία, ο οποίος έθεσε 

υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φαρκαδόνας με το υπ’ αριθμόν 

5550/05-07-2018 έγγραφό του  υπέβαλε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχέδιο Κανονισμού 

Λειτουργίας της θρησκευτικής Εμποροπανήγυρης της Δ.Κ Οιχαλίας και της Παραδοσιακής 

Εμποροπανήγυρης της Δ.Κ Φαρκαδόνας, εναρμονισμένο με τις διατάξεις του Ν. 4497/17, 

προκειμένου να προβούν στην διαμόρφωση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο  για 

λήψη απόφασης Εναρμόνισης του ανωτέρω Κανονισμού Λειτουργίας. 

Σύμφωνα με τον Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/Α΄/2017) , του οποίου οι διατάξεις, εκτός των άλλων, 

ρυθμίζουν τη λειτουργία των εμποροπανηγύρεων (άρθρο 16 του  Ν. 4497/17), οι Δήμοι 

εκδίδουν για όλες τις υφιστάμενες αγορές του άρθρου 38 (Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες 

αγορές, Χριστουγεννιάτικες, Πασχαλινές αγορές και λοιπές οργανωμένες αγορές) με 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κανονισμό Λειτουργίας εναρμονισμένο με τις διατάξεις 

του παραπάνω νόμου (παρ. 16 του άρθρου 59 του  Ν. 4497/170 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με την αριθμ. 24/2018 απόφασή της,  εισηγείται προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φαρκαδόνας την Εναρμόνιση του Κανονισμού λειτουργίας 

της θρησκευτικής Εμποροπανήγυρης της Δ.Κ Οιχαλίας και της Παραδοσιακής 

Εμποροπανήγυρης της Δ.Κ Φαρκαδόνας σύμφωνα με το σχέδιο του τμήματος της Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φαρκαδόνας, που της υποβλήθηκε με το υπ’ αριθμόν 

5550/05-07-2018 έγγραφό του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασής της. 

 Κατόπιν των ανωτέρω  
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Σας υποβάλλω το σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης του Δήμου και προτείνω τη λήψη απόφασης για την  Εναρμόνιση του υπάρχοντα 

Κανονισμού Λειτουργίας της Θρησκευτικής εμποροπανήγυρης της Δ.Κ. Οιχαλίας και της 

παραδοσιακής εμποροπανήγυρης της Δ.Κ. Φαρκαδόνας (138/2015 Α.Δ.Σ. – 

ΑΔΑ:6ΤΖ4ΩΗΗ-Β0Ο),  σύμφωνα με τον Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/Α΄/2017) 

 

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 

Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/Α΄/2017) 

Το υπ’ αριθμόν 5550/05-07-2018 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

του Δήμου 

Την αριθμ. 24/2018 απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Την  138/2015 Α.Δ.Σ. Φαρκαδόνας  

Την εισήγηση του Προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει την εναρμόνιση του Κανονισμού Λειτουργίας της Θρησκευτικής εμποροπανήγυρης 

της Δ.Κ. Οιχαλίας και της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης της Δ.Κ. Φαρκαδόνας,  σύμφωνα 

με τον Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/Α΄/2017) 

Ο  Κανονισμός Λειτουργίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης 

 

Γίνεται μνεία ότι οι κκ Γεωργολόπουλος Ιωάννης και Στάμος Ιωάννης ψήφισαν λευκό 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  173/2018. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Αναγνώστου  Ιωάννης 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ 

& ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ  

 

Άρθρο 1  

(Νομοθετικό Πλαίσιο) 

Ο παρών κανονισμός εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη: 

  Της διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α’/2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και της διατάξεις»  

  Της διατάξεις των άρθρων 73,83,84 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» 

  Της διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

 

Άρθρο 2  

(Πλαίσιο λειτουργίας)  

Για την συμμετοχή σε θρησκευτικές εμποροπανηγύρεων απαιτείται έγκριση συμμετοχής. 

Η θρησκευτική εμποροπανήγυρη της Δ.Κ Οιχαλίας της 15ης Αυγούστου, με διάρκεια από 

11 έως 15 Αυγούστου κάθε έτους, θα διεξάγεται 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 και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

- Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων: 

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

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

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

- Οι εγκρίσεις συμμετοχής θα έχουν ισχύ πέντε (5) ημερών από την 11 έως και την 15 

Αυγούστου ετησίως, ημέρες κατά της οποίες θα πραγματοποιείται η εμποροπανήγυρη ενώ 

μία μέρα νωρίτερα η 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 διεξάγεται στη δημοτική έκταση απέναντι από την Παλαιά Εθν. Οδό Τρικάλων- Λάρισας 

της γίνεται παραδοσιακά εδώ και χρόνια. Οι θέσεις αποτυπώθηκαν σε συνημμένο 

ορθοφωτοχάρτη με μέριμνα του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου. 

- Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων είναι: 

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

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

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

 Δύο (2) με διαστάσεις(4*3μ=12τμ) για πώληση γλυκισμάτων (Λουκουμάδες- Μαλλί 
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της Γριάς). 

 Δώδεκα (12) με διαστάσεις (5*3μ=15τμ) για εγκατάσταση πωλητών (είδη ένδυσης, 

δερμάτινα είδη, παιχνίδια, κοσμήματα, κτλ). 

 Μία (1) με διαστάσεις (50*80μ= 4000τμ) για εγκατάσταση και λειτουργία 

Ψυχαγωγικής Παιδείας Λούνα Παρκ.  

- Οι εγκρίσεις συμμετοχής θα έχουν ισχύ τεσσάρων (4) ημερών από την 18 έως και την 21 

Αυγούστου ετησίως, ημέρες κατά της 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 εγκρίσεων συμμετοχής) 

Οι εγκρίσεις 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 της 

με προσωρινή της αναπλήρωση. 

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

νόμιμα παραστατικά, πληρούν της της απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης 

νομοθεσίας για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας (εμπόριο σε υπαίθρια 

οργανωμένη αγορά) και τηρούν της επιμέρους όρους του παρόντος κανονισμού. 

- 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) 

Της αγορές του παρόντος άρθρου συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα 
φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου 
εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας 
διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων 
πωλητών. 
Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήμο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειμένου να 
συμμετέχει της αγορές των δήμων της της χώρας και στην αίτησή του επισυνάπτει: 
α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS, 
β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS 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. 
Ο Δήμος που εκδίδει την ανωτέρω βεβαίωση είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του 
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Πληροφοριακού Συστήματος. 
Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση 
της εν λόγω αγορές. 
 

Άρθρο 5 

(Διαδικασία χορήγησης εγκρίσεων συμμετοχής) 

Για τη συμμετοχή της υπαίθριες αγορές του παρόντος άρθρου απαιτείται έγκριση 
συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου δήμου, σύμφωνα με τον 
κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια 
λειτουργίας των υπαίθριων αγορών που αφορά η πρόσκληση. Οι εγκρίσεις δίδονται με 
κλήρωση ως εξής: 
α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και 
ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, 
β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους 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 της αγορές του παρόντος. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους 
των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον 
αριθμό της (α) κατηγορίας. Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που 
εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή της 
της υπαίθριες αγορές του παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α’. Οι 
φορείς λειτουργίας μπορεί να καθορίζουν υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που προορίζονται 
αποκλειστικά για αδειούχους του άρθρου 45. Ειδικά, για της αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. 
του άρθρου 45 δίδεται μία θέση ανά τέσσερα (4) μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση 
πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45. 
Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με 
την παράγραφο 4, υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου αίτηση, επιδεικνύοντας: 
α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση της παραγράφου 3, κατά 
περίπτωση και 
β) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων. Σε περίπτωση που ο αριθμός 
των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία, διενεργείται 
κλήρωση. 
Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος 
συμμετεχόντων για την κάθε υπαίθρια αγορά, ο οποίος αναρτάται στο οικείο δημοτικό 
κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του 
Δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία 
Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος. Για 
τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων 
μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στο φορέα 
λειτουργίας. 
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από της συμμετέχοντες με άδεια συμμετοχής της 
υπαίθριες αγορές του παρόντος των ειδών της κατά της ημέρες και της ώρες που τα 
αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με της ισχύουσες 
κάθε φορά διατάξεις. 
 

Άρθρο 6 
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(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 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: 

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 (της 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 της 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 

της οικείους κανονισμούς της, και της 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 Συμμετοχής) 

Το ύψος των τελών καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση 

της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Άρθρο 8  

(Ειδικές διατάξεις) 

Η έγκριση συμμετοχής δεν εκδίδεται αν δεν υφίσταται «Δημοτική Ενημερότητα» από 

την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Φαρκαδόνας για τον δικαιούχο της. 

Προϋπόθεση έκδοσης της έγκρισης συμμετοχής είναι η καταβολή του τέλους της. 

Η έγκριση χορηγείται της δικαιούχους για συγκεκριμένο χώρο και θέση. 

ΑΔΑ: 6ΙΟΞΩΗΗ-Ρ64



 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

9 

 

 

Άρθρο 9  

(Γενικές διατάξεις) 

Η συμμετοχή της 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 της σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις. 

 

Άρθρο 10 

(Κανόνες Καθαριότητας) 

Οι συμμετέχοντες πωλητές είναι προσωπικά υπεύθυνοι και υπόλογοι για την συνεχή 

καθαριότητα του χώρου ευθύνης της. Μετά την αποχώρησή της ο χώρος θα είναι 

ελεύθερος και καθαρός της ελεύθερο και καθαρό τον παρέλαβαν. Οι σάκοι απορριμμάτων 

θα μένουν στη κάθε θέση, και θα της συγκεντρώνει η υπηρεσία καθαριότητας. 

 

Οι κάτοχοι αδείας πρέπει να τηρούν της όρους και της προϋποθέσεις άσκησης υπαίθριου 

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

προβλήματα σε βάρος του περιβάλλοντος και των περιοίκων. 

 

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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