
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αριθµ. απόφ. 132/2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  

Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

  
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 18-7-2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη 
µε αρ. πρωτ. 23547/11-7-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10 για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
           Κατάρτιση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκµίσθωση των δηµοτικών χώρων, µε δικαίωµα 
χρήσης τεσσάρων(4)  ηµερών από 3-8-2016 µέχρι και 6-8-2016, για την έκθεση εµπορευµάτων-καντινών-
λούνα παρκ κ.λ.π. κατά την τέλεση της  εµποροπανήγυρης έτους 2016, της τοπικής εορτής Μεταµόρφω- 
σης του Σωτήρος στην Τ.Κ. ΄Αρδασσας. 
………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω 
µέλη: 
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος                                1.Ιωαννης Αριστεριδης 
2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης                                                    2.Γεώργιος Κοκκινίδης 
3. Κωνσταντίνος Σερσέµης  
4. Γεώργιος Χαϊτίδης  
5. Παρασκευή Βρυζίδου   
6.Γεώργιος Καραίσκος  
7. Σοφοκλης Σιδηροπουλος  
  
  

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε 
υπόψη των µελών την υπ΄αρίθµ 169/2016 Α∆Σ τονίζοντας την ανάγκη για την κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκµίσθωση των δηµοτικών χώρων, µε δικαίωµα χρήσης τεσσάρων(4)  
ηµερών από 3-8-2016 µέχρι και 6-8-2016, για την έκθεση εµπορευµάτων-καντινών-λούνα παρκ κ.λ.π. κατά 
την τέλεση της  εµποροπανήγυρης έτους 2016, της τοπικής εορτής Μεταµόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ. 
΄Αρδασσας. 
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ.  132/2016 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε: 
1. τις διατάξεις του Ν.3852/2010  
2. τις διατάξεις του Π.∆.270/81  
3. την υπ΄αρίθµ 169/2016 Α∆Σ & την ……..απόφαση της Τ.Κ Άρδασσας 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκµίσθωση των δηµοτικών χώρων, µε δικαίωµα 
χρήσης τεσσάρων(4)  ηµερών από 3-8-2016 µέχρι και 6-8-2016, για την έκθεση εµπορευµάτων-
καντινών-λούνα παρκ κ.λ.π. κατά την τέλεση της  εµποροπανήγυρης έτους 2016, της τοπικής εορτής 
Μεταµόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ. ΄Αρδασσας,  όπως παρακάτω:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
   Ο ∆ήµος Εορδαίας κατ’εφαρµογή : 
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1. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) και Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν σήµερα, 

2. Το άρθρο 2 παρ.1 του Ν. 2323/95 (ΦΕΚ145/Α/13-7-1995), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 
του Ν. 3377/05 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 παρ.5 του Ν.3557/07 και όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 16 του Ν. 3769/09, και τροποποιήθηκε από την Κ1/164/11 (ΦΕΚ 275/Β/22-2-2011) 
απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Οικονοµικών 
Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

3. Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-05-2014), καθώς και τροποποίηση αυτού από το άρθρο 93 του Ν. 
4314/14 (ΦΕΚ-265/ Α/23-12-14) 

4. Π.∆.12/2005 (ΦΕΚ 10/Α΄/18-01-2005), 
5. Υγειονοµική ∆ιάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718/ Β΄/08.10.2012), καθώς και των 

διευκρινιστικών εγκύκλιων αυτής. 
6. KYA ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/Β'/09-12-2013) 
7. Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 7286/21.01.2015. 
8. Άρθρο 233 του Ν. 4281/14. 
9. Το µε αριθ. Κ1- 929/10-06-2014 έγγραφο Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παροχή 

διευκρινίσεων διατάξεων του ν. 4264/2014. παρ.3 εδάφιο 4 . 
10. Τη µε αριθ. 633/05-01-2015 (ΦΕΚ 116/ 12-01-2015 τεύχος Β') Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας «Τον καθορισµό των ειδών που πωλούν οι τυφλοί» 
11. Ν. 4045/1960 (Α΄ 47) και 1642/1986 (Α΄ 125) 
12. Ν. 2946/2001 (Φ∆Κ 224 Α') «Περί υπαίθριας διαφήµισης συµπολιτείες ∆ήµων και κοινοτήτων. 
13. Την Α.∆.Σ. ….. Κανονισµός Κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου Εορδαίας 
14. Το άρθρο 13 παρ.1 του Β.∆ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του 

Ν.1080/80 (ΦΕΚ 246/Α/1980) 
15. ΥΠΕΣ∆∆Α εγκ.41/12243/14.06.2007 
16. ∆ΙΑ∆Π Φ.Α.2.1 31600 ΦΕΚ 3106 9.12.2013 Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και 
Κινηµατογράφου. 

17. Την παρ.1 του άρθρου 1 της Πυροσβεστικής ∆ιάταξης 3/2015 (ΦΕΚ Β΄ 529/2015) 
18. Tην υπ' αριθ. 76936/3992/07.12.1987 (ΦΕΚ 783/31.12.1987 τεύχος Β') απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε 
19. Κ1-707/12-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµίας Υποδοµών Ναυτιλίας & Τουρισµού Γενικής 

Γραµµατείας Εµπορίου Προστασίας Καταναλωτή. 
20. το Π.∆ 270/81 
21. την 373/2014 Α∆Σ 
22. την 169/2016 Α∆Σ & την ……….απόφαση Τ.Κ Άρδασσας 
23. την ……… ΑΟΕ 

προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους : 

Α. σε προφορική-φανερή-πλειοδοτική δηµοπρασία, σε εκτέλεση της υπ’αριθµ 169/2016 Α.∆.Σ. και σύµφωνα 
µε τους παρακάτω όρους που κατάρτισε η Οικονοµική Επιτροπή, για την εκµίσθωση χρήσης  των δηµοτικών 
χώρων για  την λειτουργία λούνα παρκ µεγάλος χώρος και λούνα παρκ µικρός χώρος  κατά την τέλεση της 
Εµποροπανήγυρης έτους 2016 της ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ  METAMOΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ 
Τ.Κ.ΑΡ∆ΑΣΣΑΣ στις 28-7-2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου 
Εορδαίας, ενώπιον της Επιτροπής όπως αυτή ορίστηκε µε την 373/2014 Α∆Σ. 
Σε περίπτωση άγονης δηµοπρασίας επανάληψη της δηµοπρασίας θα διενεργηθεί από την εν λόγω Επιτροπή 
στις 1-8-2016 ηµέρα ∆ευτέρα   και ώρα 10.00 π.µ. 
 
Β. στην κατάθεση αιτήσεων συµµετοχής για τις θέσεις πώλησης προϊόντων όπως αναφέρονται στο 
τοπογραφικό διάγραµµα, στις 28-7-2016 και ώρα 09:00-11:00 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου 
Εορδαίας ενώπιον της Επιτροπής Εµποροπανήγυρης , όπως συγκροτήθηκε µε την υπ’αριθµ 169/2016 Α∆Σ 
και την ………απόφαση της Τ.Κ Άρδασσας και τυχόν κλήρωσης για την παραχώρηση θέσεων στους 
ενδιαφερόµενους, 
 
µε δικαίωµα χρήσης τεσσάρων(4)  ηµερών από 3-8-2016 µέχρι και 6-8-2016 
 
 και σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: 
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΄Αρθρο 1ο 

   Καθορίζεται ως χώρος, ο χώρος όπως περιγράφεται στο συνηµµένο τοπογραφικό, από την εκκλησία έως 
το τέλος του πάρκου. 

Η οριοθέτηση θα γίνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην παρεµποδίζεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων. 

   Ο χώρος αυτός θα διατεθεί  µε δικαίωµα χρήσης τεσσάρων (4) ηµερών από 3-8-2016 µέχρι και 6-8-2016 
σύµφωνα µε τις προτεινόµενες παρακάτω τιµές:  
 
          
Βιοτέχνες-Έµποροι –παραδοσιακά κλπ     15,00 € το τρέχον µέτρο    
                                                                    
Ψησταριές /catering                                  350,00  € κατά αποκοπή/ 25 m2 
 

Καντίνες                                                     120,00 ευρώ κατά αποκοπή 
                                                                    2,00χ6,00µ 
 
ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ-παιχνίδια µεγάλος χώρος   πρώτη προσφορά 1.000 ευρώ    
ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ-παιχνίδια µικρός χώρος      πρώτη προσφορά   200 ευρώ 
 
 Για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων οι ενδιαφερόµενοι θα πληρώσουν τέλος  ως εξής :  
1.Ψησταριές /catering                          10 ευρώ / m2   και µέχρι 100 m2 
2. καντίνες                                              10 ευρώ / m2   και µέχρι 50 m2 

3. ταβέρνες /καφετερίες/καφενεία, υγειονοµικού ενδιαφέροντος, δύναται να  τοποθετήσουν 
τραπεζοκαθισµατα στην πρόσοψη του καταστήµατος, σύµφωνα µε το ισχύοντα κανονισµό µε 
την προϋπόθεση την ελεύθερη πρόσβαση πεζών και οχηµάτων εκτάκτων αναγκών, ήτοι 3,5 µε 
τιµή 5ευρώ /m2.                              
 

       Οι άδειες θα έχουν ισχύ τεσσάρων -4- ηµερών ήτοι από 3-8-2016 µέχρι και 6-8-2016, 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 2ο  

Αιτήσεις για συµµετοχή στην Εµποροπανήγυρη θα υποβάλλονται στην ηµέρα και ώρα που ορίζεται στην 
παρούσα διακήρυξη ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας Εµποροπανήγυρης ,συνοδευµένες από τα 
δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ανά κατηγορία στο αρ 3 της παρούσης. Η µη προσκόµιση των 
ζητούµενων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόµενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών. 

Οι θέσεις θα διατεθούν κατόπιν αιτήσεως και σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα και την δήλωση 
θέσης από τους ενδιαφεροµένους. Στην περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων, είναι µεγαλύτερος του 
αριθµού των διαθέσιµων θέσεων ή αιτούνται την ίδια θέση, θα διεξαχθεί δηµόσια κλήρωση για την επιλογή 
των ενδιαφεροµένων και την τοποθέτησή τους, από την Επιτροπή Εµποροπανήγυρης . 

    

Α ρ θ ρ ο  3ο 

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΩΝ- ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
 Α.  Οι χώροι πώλησης διατίθενται και κατακυρώνονται, µε την καταβολή εφάπαξ όλου του αναλογούντος 
τέλους χρήσης, στο Ειδικό Ταµείο του ∆ήµου Εορδαίας. Οι εναποµείνασες θέσεις διατίθενται µε ευθύνη της 
Επιτροπής Εµποροπανήγυρης.  
Α1. Η συµµετοχή στην εµποροπανήγυρη για την κατοχύρωση χώρου πώλησης προϊόντων γίνεται µε:  
1. Κατάθεση σχετικής αίτησης – δελτίου συµµετοχής (έντυπο Υπηρεσίας) που θα περιλαµβάνει τα στοιχεία:  
– Ονοµατεπώνυµο ή την Επωνυµία του αιτούντος  
– Όνοµα Πατρός  
– ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή θεωρηµένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, µε την αντίστοιχη άδεια 
παραµονής σε ισχύ  
– ∆ιεύθυνση κατοικίας  
– ΑΦΜ και ∆ΟΥ  
– Ακριβή θέση του χώρου  
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– Αριθµό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει  
– Πωλούµενο είδος  
2. Απόδειξη Ταµειακής µηχανής.  
3. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια ∆ΟΥ 
4. ∆ηµοτική Ενηµερότητα από τον ∆ήµο Εορδαίας (άρθρο 285 ∆.Κ.Κ.).  
5.Υπευθυνη ∆ήλωση µε την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους 
παρόντες όρους   
Κατ’ εφαρµογή του αρ26 του Ν4264/2014 «Επιτρέπεται η συµµετοχή και σε κατόχους άδειας επαγγελµατία 
πωλητή βιοµηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό 20%..... Σε περίπτωση που ο αριθµός των 
αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό διενεργείται κλήρωση …..» 
Α2 Οι θέσεις για λουκουµάδες , χαλβάδες κλπ υπάγονται στην κατηγορία «επιχειρήσεις µαζικής εστίασης … 
σε προσωρινό χώρο»σύµφωνα µε την Υγειονοµική διάταξη Υ1γ/96967/7-8-2012 και θα πρέπει να έχουν την 
αντίστοιχη άδεια. 
 Θα τοποθετηθούν στις θέσεις που ορίζονται στο τοπογραφικό διάγραµµα. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις 
είναι περισσότερες των θέσεων θα διενεργηθεί κλήρωση από την Επιτροπή Εµποροπανήγυρης σε 
ηµεροµηνία και ώρα που θα καθορίσει η Επιτροπή.  
1 Κατάθεση σχετικής αίτησης – δελτίου συµµετοχής (έντυπο Υπηρεσίας) που θα περιλαµβάνει τα στοιχεία:  
– Ονοµατεπώνυµο ή την Επωνυµία του αιτούντος  
– Όνοµα Πατρός  
– ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή θεωρηµένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, µε την αντίστοιχη άδεια 
παραµονής σε ισχύ  
– ∆ιεύθυνση κατοικίας  
– ΑΦΜ και ∆ΟΥ  
– Ακριβή θέση του χώρου  
– Αριθµό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει  
– Πωλούµενο είδος  
2. Απόδειξη Ταµειακής µηχανής.  
3. Άδεια υπαιθρίου εµπορίου καντίνες - ψησταριες 
4. ∆ηµοτική Ενηµερότητα από τον ∆ήµο Εορδαίας (άρθρο 285 ∆.Κ.Κ.).  
Επίσης θα κατατεθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειµένου να γνωµοδοτήσει η ∆.νση ∆ηµόσιας 
Υγείας Ν. Κοζάνης προκειµένου να χορηγηθεί η άδειας λειτουργίας επιχείρησης µαζικής εστίασης.  

 Οι εκθέτες- πωλητές των ανωτέρω κατηγοριών ( Α1,Α2), µεριµνούν µε ιδία ευθύνη την ηλεκτροδότηση των 
χώρων τους  µε τη χρήση γεννήτριας. 

Β. Για την συµµετοχή στην φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία που θα διενεργηθεί σε ηµέρα και ώρα που 
ορίζεται στην διακήρυξη,  για τους χώρους ( µικρός & µεγάλος) διάθεσης και εγκατάστασης  Λουνα Παρκ , 
ισχύουν τα κάτωθι: 

«Υφίστανται ειδικές κατηγορίες επαγγελµατιών, όπως είναι οι Επαγγελµατίες Τεχνικών Ψυχαγωγικών 
Παιγνίων Θεαµάτων Λούνα-Παρκ, όπου σχετικές προσωποπαγείς άδειες που τους είχαν χορηγηθεί, µε ειδικό 
καθεστώς (αναπήρων πολέµου, Β.∆. 29/1971), ούτε έχουν ανακληθεί, ούτε η σχετική νοµοθεσία που τις 
καθιέρωσε έχει ρητά καταργηθεί. Η παραδοσιακή συµµετοχή τους στις εµποροπανηγύρεις είναι διαχρονική. 
Για λόγους χρηστής διοίκησης και δεδοµένου του µικρού αριθµού εναποµεινάντων τέτοιων αδειών και 
σχετικών δραστηριοτήτων, επιτρεπτή είναι η δυνατότητα συµµετοχής τους στις εµποροπανηγύρεις, στην 
κατηγορία των ψυχαγωγικών παιγνίων. 
(Υπ. Ανάπτυξης & Με το άρθρο 40 του Ν. 4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') καταργούνται οι 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2323/95 πλην της παρ.12 η οποία διατηρείται σε ισχύ. 

Επιπλέον στην παρ.8 του άρθρου 39 του Ν. 4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') ορίζεται ότι µέχρι την 
έκδοση του προεδρικού διατάγµατος που προβλέπεται στη διατηρούµενη παράγραφο 12 του άρθρου 1 του 
ν. 2323/1995 (Α' 145), ισχύει το π.δ. 12/2005 (Α' 10).Ανταγωνιστικότητας 3983/14.01.2015) (ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. 
οικ.7171/25.02.2015) 

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 Κ∆Κ και εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις των οικείων διατάξεων που διέπουν αυτά. (άρθρο 81 Ν.3463/06)» 
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Και ως εκ τούτου οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν υποχρεωτικά (Π.∆. 12/2005 άρθρο 6 παρ. 2 ): 

1.  ∆ηµοτική ενηµερότητα περί µη οφειλής στον ∆ήµο Εορδαίας,  

2. Έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης στην Εφορία.. 

3. Ο ανάδοχος καταθέτει  εγγυητική επιστολή συµµετοχής ύψους 10% επί του ορίου της πρώτης 
προσφοράς η οποία συνοδεύει την αίτηση του µαζί µε τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

α) Βεβαίωση µηχανολόγου µηχανικού ανωτάτης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των 
παιχνιδιών, 

 β) βεβαίωση ηλεκτρολόγου µηχανικού ανωτάτης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, 

 γ) βεβαίωση πολιτικού µηχανικού για την στατικότητα των εγκαταστάσεων του Λούνα Παρκ. Ο πλειοδότης 
οφείλει να έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση του Λούνα Παρκ τρεις (3) µέρες πριν από την έναρξη της 
Εµποροπανήγυρης, ώστε να διενεργηθεί αυτοψία  και να εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια λειτουργίας από τον 
∆ήµο Εορδαίας., 

δ) υπεύθυνη δήλωση του ιδίου περί καλής εκτελέσεως όλων των όρων του Συµφωνητικού, σύµφωνα µε 
τους όρους της παρούσης, 

ε) βεβαίωση της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, 
αερόστατων ή άλλων τεχνικών µέσων, ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισµούς 
της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναέριου χώρου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση αιτούντος για µη 
πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αερόστατων ή άλλων τεχνικών µέσων, 

στ) βεβαίωση της ∆ΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει η 
πτήση ή ανύψωση, 

ζ) πρωτόκολλο της αίτησης προς την Πυροσβεστική για το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, 

η) άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης για µηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων ή Υπεύθυνη 
∆ήλωση αιτούντος για- µη χρήση µηχανολογικών εγκαταστάσεων άνω των 10 ή 15 ίππων, - µέτρα 
ασφαλείας. 

 Καθορίζεται ο χώρος  όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα του ∆ήµου, ως χώρος για την 
εγκατάσταση των Λούνα Παρκ.  

 Ο ανάδοχος πλειοδότης υποχρεούται, αµέσως µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας 
από την Ο.Ε και την σχετική εγκριτική της από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση ∆υτ. Μακ/νιας  , να καταβάλει 
στο ταµείο του ∆ήµου το τίµηµα πριν από την εγκατάστασή του στο υποδεικνυόµενο χώρο. 

 Η χρήση του χώρου αυτού, ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά και µόνο για εγκατάσταση µονάδων 
ψυχαγωγικών µέσων (Λούνα Παρκ), περιέχει µηχανικά µέσα ψυχαγωγίας, όπως συγκρουόµενα αυτοκίνητα, 
σιδηροδρόµους, ρόδα, αιώρες, θεάµατα κ.ά. συναφή προς αυτή την µορφή ψυχαγωγίας είδη. Στον ίδιο 
χώρο επιτρέπεται η 

-  Η τοποθέτηση κερµατοφορων παιχνιδιών  

- Η πώληση οποιονδήποτε παιχνιδιών, ψιλικών και γενικά ειδών εµπορικής χρήσης-κατανάλωσης. 

- Γενικά, οτιδήποτε έχει σχέση µε Λούνα Παρκ. 

Επίσης  ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει:  
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� πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλες τις µονάδες ψυχαγωγικών µέσων, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στη νοµοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε όλες 
τις νόµιµες εγκρίσεις. 

� Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γίνονται µε ευθύνη και δαπάνη του πλειοδότη αναδόχου (του 
∆ήµου ουδεµία ευθύνη φέροντος) και υπό την επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, ο 
οποίος µετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων καταθέτει στον ∆ήµο υπεύθυνη δήλωση ότι όλες 
οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έγιναν σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τεχνικής και 
πληρούν τις από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις προβλεπόµενες προδιαγραφές. 

� Κατόπιν των ανωτέρω, ο ανάδοχος µεριµνά ιδία ευθύνη για την σύνδεση των εγκαταστάσεων των 
ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ µε το δίκτυο της ∆ΕΗ ή µε τη χρήση γεννητριας. 

� Σηµειωτέον ότι η εγκατάσταση του Λούνα Παρκ θα είναι εφοδιασµένη µε δικό της πίνακα διανοµής, 
τα δε υλικά τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την ηλεκτρική εγκατάσταση, θα είναι κατάλληλα, έτσι 
ώστε να εξασφαλίζονται τα όσα προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους του παρόντος. 

� Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά έναντι του προσωπικού που θα 
απασχολεί στις εγκαταστάσεις  του Λούνα Παρκ, των πελατών που θα χρησιµοποιούν τις 
εγκαταστάσεις του, των περαστικών εκ του χώρου των εγκαταστάσεών του και παντός τρίτου για 
οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε προκληθεί στις εγκαταστάσεις του ή εξαιτίας των εγκαταστάσεών του, 
οπουδήποτε, καθ’ όλη την διάρκεια της εµποροπανήγυρης καθώς και κατά τον χρόνο εγκατάστασης 
και απεγκατάστασης των διαφόρων µερών, έργων και εν γένει τεχνικών εγκαταστάσεών του και θα 
είναι σε περίπτωση ατυχήµατος, αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή αποζηµιώσεων έστω και 
αν συνυπεύθυνος εκ του νόµου είναι ο ∆ήµος Εορδαίας. 

� Ο ∆ήµος Εορδαίας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε ζηµιά που πιθανόν θα προκληθεί από 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο ∆ήµος Εορδαίας διατηρεί το δικαίωµα επίβλεψης της εγκατάστασης 
και λειτουργίας του Λούνα - Παρκ. 

� Αυτονόητο είναι ότι τον ανάδοχο του Λούνα Παρκ βαρύνει η δαπάνη σύνδεσης και κατανάλωσης 
του ηλεκτρικού ρεύµατος για την λειτουργία όλων των εγκαταστάσεών του και του φωτισµού του 
διακεκριµένου χώρου του. 

Γ. Όλοι οι συµµετέχοντες οφείλουν: 
α) να φροντίζουν για την ευπρεπή εµφάνιση, την πολιτισµένη ατµόσφαιρα και την καθαριότητα του χώρου 
της Εµποροπανήγυρης, 
β) να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα µπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε µορφής και έκτασης 
υποβάθµιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρµόζει στην ιστορία και τον πολιτισµό της πόλης, 
στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες 
της καλής εν γένει συµπεριφοράς, 
γ) να συµµορφώνονται γενικά µε τις διατάξεις των νόµων, Π.∆., εγκυκλίων και οδηγιών, όπως ισχύουν κάθε 
φορά, 
δ) να µην προβαίνουν σε οποιασδήποτε µορφής παρέµβαση στους παραχωρηµένους προς χρήση χώρους 
ε) να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του κανονισµού καθαριότητας του ∆ήµου. 
στ) να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του κανονισµού Κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου Εορδαίας 

 Η άδεια χορηγείται για συγκεκριµένο χώρο και θέση,  εφόσον καταβληθεί το αναλογούν ποσόν εφάπαξ στο 
Ταµείο του ∆ήµου Εορδαίας και δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 4 ηµέρες. 
 ∆εν επιτρέπεται η µεταβίβαση, η εκχώρηση, η εισφορά, η εκµίσθωση κατά χρήση ή η χρήση των αδειών 
αυτών από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εκτός από τον ή την σύζυγο και τα τέκνα των 
φυσικών προσώπων κατόχων των αδειών. 
 Κανένας έµπορος δεν εισέρχεται στον χώρο της εµποροπανήγυρης αν δεν προσκοµίσει την άδεια 
συµµετοχής. 

Γ1 Οι άδειες συµµετοχής στην εµποροπανήγυρη εκδίδονται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που εµπορεύονται 
διάφορα είδη και ενδεικτικά: 
α) σε επαγγελµατίες εµπόρους (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που νόµιµα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε 
υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), 
β) σε κατόχους (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) άδειας συµµετοχής σε κυριακάτικες αγορές, 
γ) σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών, 
δ) σε κατόχους άδειας άσκησης υπαιθρίου (στάσιµου ή πλανόδιου) εµπορίου, 
ε) σε λοιπούς εµπόρους 
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 Η έκδοση και ή παραλαβή από τον ενδιαφερόµενο της σχετικής άδειας του ∆ήµου για χρήση και 
εγκατάστασή του στον χώρο διεξαγωγής της εµποροπανήγυρης, παρέχει το δικαίωµα χρήσης του χώρου 
κατά το διάστηµα λειτουργίας της εµποροπανήγυρης. Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση 
του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόµενο της σχετικής αδείας ή η χρήση του 
χώρου µετά την λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνοµη κατάληψη χώρου και υπόκειται 
στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόµος. 

Γ2 Οι χώροι µε τις χρήσεις αυτών που θα διατεθούν είναι αυτοί, όπως ειδικότερα φαίνονται στο συν/νο 
τοπογραφικό διάγραµµα που συντάχθηκε από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου. 

Α ρ θ ρ ο   4ο 
   Η εγκατάσταση του µισθωτή θα λαµβάνει χώρα, ύστερα από την καταβολή  όλου µισθώµατος και έκδοση 
της σχετικής άδειας ,από την Επιτροπή Εµποροπανήγυρης. 
 
Α ρ θ ρ ο   5ο 
   Το µίσθωµα που θα προκύψει από τη δηµοπρασία εισπράττεται από το αρµόδιο γραφείο εσόδων, που 
εκδίδει διπλότυπο εισπράξεως ενώ η σχετική άδεια από το γρ. αδειοδοτησεων. 
 
Α ρ θ ρ ο   6ο 

  Ο ενοικιαστής δεν δικαιούται να ζητήσει επιστροφή του ενοικίου ή µέρος αυτού στην περίπτωση κατά την 
οποία δεν χρησιµοποιήσει τον  χώρο για οποιαδήποτε αιτία. 
 
Α ρ θ ρ ο  7ο 
  Στην περίπτωση µεταµέλειας του ενοικιαστού και προ της καταβολής του όλου µισθώµατος, η κατατεθείσα 
εγγύηση εκπίπτει υπέρ του ∆ήµου, η δε προκύψασα διαφορά από τη νέα µίσθωση ή αυτής µη 
πραγµατοποιούµενης βεβαιούνται σε βάρος αυτού. 
 
Α ρ θ ρ ο  8ο 
   Απαγορεύεται ο µισθωτής να επεκτείνεται σε µη µισθωµένο  από αυτόν χώρο, τυχόν επέκτασή του 
βεβαιούντα σε βάρος του  µέχρι του διπλάσιου του αναλογούντος τέλους για τη γενοµένη χρήση. 
 
 
Α ρ θ ρ ο  9ο 
   Απαγορεύεται η υπεκµίσθωση ή µε οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσεως µισθωµένου χώρου σε 
οποιονδήποτε.  Ο οποιοσδήποτε χρήστης µισθωµένου από άλλον, υποχρεούται να καταβάλλει το τέλος 
χρήσεως του χώρου του στο ∆ήµο στο δε πλειοδότη που υπεκµισθώνει δηµοτικό χώρο θα επιβάλλεται 
πρόστιµο ίσο µε το πενταπλάσιο της τιµής που επιτεύχθηκε στη δηµοπρασία, θα αποβάλλεται και θα 
διατίθεται ο χώρος σε άλλον. 
 
Α ρ θ ρ ο   10ο 
   Οι χώροι που δεν θα εκµισθωθούν κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας, θα εκµισθώνονται   στους 
ενδιαφερόµενους , ύστερα από σχετική αίτηση τους στην Επιτροπή  προσκοµίζοντας τα σχετικά 
δικαιολογητικά . 
 
Α ρ θ ρ ο  11ο 
   Η βεβαίωση και είσπραξη του δικαιώµατος των αδιάθετων χώρων θα γίνεται µε την καταβολή του 
τιµήµατος στο γρ. εσόδων  προκειµένου να εκδοθεί η σχετική άδεια και να γίνει η τοποθέτηση τους από την 
Επιτροπή Εµποροπανήγυρης.  
 
Α ρ θ ρ ο 12ο 
   ∆εν επιτρέπεται η εγκατάσταση άλλου προσώπου διαφορετικού από αυτό που δηλώθηκε ως πλειοδότη 
κατά τη διάρκεια της δηµοπρασίας.  Οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αποβάλλεται. 
 
Α ρ θ ρ ο  13ο 
   Απαγορεύεται αυστηρά η έκθεση προϊόντων σε χώρους, εκτός των χώρων που ορίσθηκαν στο άρθρο 1 
της παρούσας διακήρυξης.  Οι παραβάτες θα αποβάλλονται. 
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Α ρ θ ρ ο   14ο 
   Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω διατάξεων από τους εµπλεκόµενους µισθωτές ή τους αυθαιρέτως 
καταλαµβάνοντες τις ως άνω δηµοτικές εκτάσεις θα ισχύσουν οι διατάξεις του Ν.1080/80 σε συνδυασµό µε 
το άρθρο 458 Π.Κ. 
 
Α ρ θ ρ ο 15ο 

Αρµοδιότητες υπηρεσιών  
Το τµήµα Καθαριότητας είναι αρµόδιο για την διατήρηση της καθαριότητας των χώρων σε συνεργασία 
πάντοτε µε τους εκθέτες. 
Το Τµήµα Εσόδων και Ειδικού Ταµείου καθώς & το γρ. αδειοδοτήσεων  για την είσπραξη των τιµηµάτων και 
την έκδοση των αδειών αντίστοιχα.  
Για τυχόν κυκλοφοριακές ρυθµίσεις που θα απαιτηθούν, αρµόδιο είναι το Τµήµα Τροχαίας Πτολεµαΐδας  
Η Επιτροπή Εµποροπανήγυρης οφείλει να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη κίνηση των πυροσβεστικών 
οχηµάτων / ασθενοφόρων. 
 
Α ρ θ ρ ο 16ο 
    Περίληψη αυτής θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος αλλά και στο Κοινοτικό Κατάστηµα της Τ.Κ. Αρδασσας 
κατ’εφαρµογή του Π.∆.270/81. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  132/2016. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σάββας Ζαµανίδης 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Κωνσταντίνος Σερσέµης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Γεώργιος Καραϊσκος 
Σοφοκλής Σιδηροπουλος 
Παρασκευή Βρυζίδου  
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

     ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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