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  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
E Μ Π Ο Ρ Ο Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Η 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΣΤΗΝ  ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α 

ΕΤΟΥΣ 2018 
 
   Ο ∆ήµος Εορδαίας κατ’εφαρµογή : 

1. Το Β.∆. ΦΕΚ 171/Α΄/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενο νόµου των ισχυουσών 
διατάξεων περί των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων».  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α΄/22.10.1980) «Περί τροποποιήσεως 
και συµπληρώσεως διατάξεων τινων της περί των προσόδων των Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως Νοµοθεσίας και άλλων τινων συναφών διατάξεων» σχετικά µε το τέλος χρήσεως 
πεζοδροµίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων.  

3. Τις διατάξεις των άρθρων 73,83,84 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης».  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων σχετικά µε τις 
«Κανονιστικές Αποφάσεις».  

5. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/Α΄/13.11.2017) «Άσκηση υπαίθριων εµπορικών 
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 121 του Ν.4512/2018 «Ρυθµίσεις για την εφαρµογή 
των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων του προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής και άλλες 
διατάξεις».  

6. Την Υπουργική Απόφαση Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/Β΄/23.06.2017) σχετικά µε 
τους Υγειονοµικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων / ποτών και 
άλλες διατάξεις. 

7. Την εγκύκλιο 1/2018 (Α∆Α: 7ΝΤΜ465ΧΙ8-ΗΥΤ) του Τµ. Υπαίθριου Εµπορίου/Υπ. Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης «Εφαρµογή του ν. 4497/2017 σχετικά µε την άσκηση υπαίθριων εµπορικών 
δραστηριοτήτων.» 

8. 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» 

9. To 78897/Φ.701.2/15-12-2017 έγγραφο του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
10. το Π.∆ 270/81 
11. την 167/2018 Α∆Σ  
12. την 119/2018 ΑΟΕ 

προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους : 

Στην κατάθεση αιτήσεων συµµετοχής για τις θέσεις πώλησης προϊόντων όπως αναφέρονται στο 
τοπογραφικό διάγραµµα, στις 7-8-2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:00-11:00 π.µ  στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα του ∆ήµου Εορδαίας ενώπιον της Επιτροπής Εµποροπανήγυρης , όπως συγκροτήθηκε µε 
την υπ’αριθµ 167/2018 Α∆Σ, µε δικαίωµα χρήσης τεσσάρων(4)  ηµερών από 27-8-2018 µέχρι και 
30-8-2018 ( µέχρι το µεσηµέρι ώρα 12.00 µ.µ.) και τυχόν κλήρωσης για την παραχώρηση θέσεων 
στους ενδιαφερόµενους σε περίπτωση ενδιαφέροντος για την ίδια θέση, 
 
 και σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: 

 

 



 

΄Αρθρο 1ο 

   Καθορίζεται ως χώρος ο δρόµος πίσω από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη (Μικράς Ασίας) µέχρι το 
πάρκο του Χατζηευστρατίου, όπως περιγράφεται στο συνηµµένο τοπογραφικό, εκτός του πεζοδροµίου 
του ναού. Η οριοθέτηση θα γίνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην παρεµποδίζεται η κυκλοφορία των 
αυτοκινήτων στους κάθετους δρόµους. 

 
   Ο χώρος αυτός θα διατεθεί, µε δικαίωµα χρήσης τεσσάρων (4) ηµερών από 27-8-2018 µέχρι και 30-8-
2018 (µέχρι το µεσηµέρι, ώρα 12.00µ.µ.)  σύµφωνα   µε τις προτεινόµενες παρακάτω τιµές:  
 
          
Βιοτέχνες-Έµποροι                                                              30,00 € /m2 
 
Καντίνες                                                                          170,00  € κατά αποκοπή 
Ψησταριες  
 
Τραπεζοκαθίσµατα καντινών                                    5 ευρώ/m2 έως 20m2 παραπλεύρως 
Τραπεζοκαθισµατα ψησταριών                                 5 ευρώ/m2 έως 40m2 παραπλεύρως 
Ταβέρνες ψησταριές 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 µ                                                    
5ευρώ /m2 
 
Παραδοσιακά προϊόντα                                                        35 ευρώ το τρέχον µέτρο. 
 
Οι δηµότες του ∆ήµου Εορδαίας δικαιούνται έκπτωσης 50% επί της αξίας  των προαναφερόµενων 
τιµών. 
 Οι άδειες θα έχουν ισχύ τεσσάρων -4- ηµερών ήτοι από 27-8-2018 µέχρι και 30-8-2018, 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. ∆ικαιούχοι συµµετοχής  

∆ικαίωµα συµµετοχής στην υπαίθρια αγορά έχουν όσοι λαµβάνουν έγκριση συµµετοχής, ύστερα από 
πρόσκληση του ∆. Εορδαίας, µε τη διαδικασία του άρθρου 38 του Ν.4497/17, ως εξής:  
 
α) Πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών 

αγορών, πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης 



υπαίθριου εµπορίου. Η βεβαίωση δραστηριοποίησης εκδίδεται από το δήµο µόνιµης κατοικίας του 
επαγγελµατία και είναι ετήσιας διάρκειας. 

β) Πωλητές βιοµηχανικών ειδών κάτοχοι αδειών λαϊκών αγορών 
γ) Πωλητές κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών µε αντικείµενο εκµετάλλευσης άνθη, φυτά και 

µεταποιηµένα προϊόντα 
δ) Πωλητές κάτοχοι άδειας πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου µε αντικείµενο πώλησης από τα 

επιτρεπόµενα στις υπαίθριες αγορές 
ε) Κάτοχοι αδειών για συγκεκριµένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν µε βάση προγενέστερο 

θεσµικό πλαίσιο 
στ) Κάτοχοι άδειας του άρθρου 45 του Ν.4497/17 (φυσικά πρόσωπα και Φορείς Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονοµίας) για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνηµάτων, χειροτεχνηµάτων, ειδών 
λαϊκής τέχνης 

ζ) Όσοι επαγγελµατίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, προσκοµίζοντας το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό. 

Υποβολή αιτήσεων έγκρισης συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά-  

Ο ∆ήµος δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του καθώς και στη διαύγεια πρόσκληση, µε την οποία καλεί τους 
ενδιαφερόµενους για την υποβολή αίτησης συµµετοχής σε συγκεκριµένη εµποροπανήγυρη. Η 
προθεσµία υποβολής των αιτήσεων δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 4 εργάσιµες ηµέρες. 
Για την υποβολή της αίτησης συµµετοχής το ενδιαφερόµενο φυσικό πρόσωπο, υποβάλλει στο Τµήµα 
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων και Χορήγησης Αδειών του δήµου αίτηση. 
∆ικαιολογητικά 
1.Για τη συµµετοχή στις υπαίθριες αγορές απαιτείται έγκριση συµµετοχής, που εκδίδεται ύστερα από 
πρόσκληση του οικείου ∆ήµου.  
2. Για το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Αίτησης συµµετοχής – Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων διενέργειας της εµποροπανήγυρης  
β) Την άδεια υπαίθριου εµπορίου (λαϊκών, υπαίθριου στάσιµου), ή κυριακάτικης αγοράς ή τη 

βεβαίωση δραστηριοποίησης ή τη διοικητική άδεια του άρθρου 45 (για την διάθεση έργων 
τέχνης, καλλιτεχνηµάτων, χειροτεχνηµάτων, ειδών λαϊκής τέχνης), κατά περίπτωση  

γ) Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων απαιτείται και πιστοποιητικό υγείας, σύµφωνα µε την 
Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β` 
1199) 

δ) ∆ηµοτική ενηµερότητα  
ε) Στην περίπτωση που η αίτηση δεν υποβληθεί από τον ενδιαφερόµενο, εξουσιοδότηση σε τρίτο 

θεωρηµένη από δηµόσια αρχή.  
 
Τοποθέτηση πωλητών  
1. Οι πωλητές τοποθετούνται: 

α) Σε ποσοστό 70% των διατιθέµενων θέσεων, οι πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόµιµα 
φορολογικά παραστατικά και ΚΑ∆ σχετικό µε τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εµπόριο. 

β) Σε ποσοστό 20% των διατιθέµενων θέσεων πωλητές βιοµηχανικών ειδών κάτοχοι αδειών λαϊκών 
αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών µε αντικείµενο εκµετάλλευσης άνθη, φυτά 
και µεταποιηµένα προϊόντα, ,  

γ) κάτοχοι άδειας πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου µε αντικείµενο πώλησης από τα επιτρεπόµενα στις 
υπαίθριες αγορές, σε ποσοστό 10% των διατιθέµενων θέσεων.  

2. Σε περίπτωση µη ενδιαφέροντος από κατόχους αδειών των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθµός των 
θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθµό της (α) κατηγορίας.  

3. Κάτοχοι αδειών για συγκεκριµένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν µε βάση προγενέστερο 
θεσµικό πλαίσιο, µπορούν να ζητούν τη συµµετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του άρθρου 38 του 
Ν.4497/17 και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης (α) της παρ.1 του παρόντος άρθρου. 

4. Κάτοχοι άδειας του άρθρου 45 του Ν.4497/17 (φυσικά πρόσωπα και Φορείς Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονοµίας) για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνηµάτων, χειροτεχνηµάτων, ειδών 
λαϊκής τέχνης, οι οποίοι τοποθετούνται σε θέσεις καθορισµένες σε υπερβάλλοντα αριθµό.  

5. Κάθε πωλητής δικαιούται να αιτηθεί για µία και µόνο θέση. Σε περίπτωση που µετά την διεκπεραίωση 
των αιτήσεων όλων των ενδιαφεροµένων και αφού έχουν εφαρµοστεί τα οριζόµενα στο άρθρο 38 
παρ. 4 του Ν. 4497/17, εξακολουθούν να υφίστανται αδιάθετες θέσεις οι ενδιαφερόµενοι δύνανται 
να επανέλθουν µε αίτηση για επιπλέον θέση.  

 



Τυχόν αδιάθετες θέσεις, θα διατίθενται µε απόφαση της Επιτροπής Εµποροπανήγυρης. ∆ικαίωµα 
συµµετοχής θα έχουν όλοι (εφόσον προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής ) 
σύµφωνα µε την σειρά προσέλευση τους, πιστοποιούµενης από την κατάθεση σχετικού αιτήµατος στο 
πρωτόκολλο του ∆ήµου µε σειρά όµως προτεραιότητας στους συµµετέχοντες που δεν κατοχύρωσαν 
θέση συµµετοχής.  
 
Α2. Οι φορητές εγκαταστάσεις για την παρασκευή πρόχειρων γευµάτων, όπως ποπ κορν , µαλλί της 
γριάς, λουκουµάδες και κάστανα που σύµφωνα µε το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β' 
2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς 
τροφίµων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους 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.  
 
Οι πωλητές που ασχολούνται µε την προετοιµασία πρόχειρων γευµάτων (ψησταριές, καντίνες, 
λουκουµάδες κλπ., θα πρέπει µε δικιά τους ευθύνη να εξασφαλίσουν τη βεβαίωση καταλληλότητας 
προσωρινών χώρων προετοιµασίας πρόχειρων γευµάτων από τη ∆.νση ∆ηµόσιας Υγείας Ν. Κοζάνης.  

 Οι εκθέτες- πωλητές, µεριµνούν µε ιδία ευθύνη την ηλεκτροδότηση των χώρων τους  µε τη χρήση 
γεννήτριας. 

Β. 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. 

Β1. Οι άδειες συµµετοχής στην εµποροπανήγυρη εκδίδονται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που 
εµπορεύονται διάφορα είδη . 

 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. 

Β2. Οι χώροι µε τις χρήσεις αυτών που θα διατεθούν είναι αυτοί, όπως ειδικότερα φαίνονται στο συν/νο 
τοπογραφικό διάγραµµα. 

 



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 

  Ο εκθέτης-πωλητής δεν δικαιούται να ζητήσει επιστροφή του αναλογούντος τέλους χρήσης ή µέρος 
αυτού, στην περίπτωση κατά την οποία δεν χρησιµοποιήσει τον  χώρο για οποιαδήποτε αιτία. 
 
Α ρ θ ρ ο  6ο 
   Απαγορεύεται ο εκθέτης-πωλητής να επεκτείνεται σε µη παραχωρούµενο σε αυτόν χώρο, τυχόν 
επέκτασή του βεβαιούται σε βάρος του  µέχρι του διπλάσιου του αναλογούντος τέλους για τη γενοµένη 
χρήση. 
 
Α ρ θ ρ ο  7ο 
   Απαγορεύεται η υπεκµίσθωση ή µε οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσεως µισθωµένου χώρου 
σε οποιονδήποτε.   Ο οποιοσδήποτε χρήστης µισθωµένου χώρου από άλλον, στο δε µισθωτή που 
υπεκµισθώνει δηµοτικό χώρο θα επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το πενταπλάσιο της τιµής που ορίζεται 
στην παρούσα. 
 
Α ρ θ ρ ο 8ο 
   ∆εν επιτρέπεται η εγκατάσταση άλλου προσώπου διαφορετικού από αυτό που δηλώθηκε.  
Οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αποβάλλεται. 
 
Α ρ θ ρ ο  9ο 
   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  10ο 
   Απαγορεύεται αυστηρά η έκθεση προϊόντων σε χώρους, εκτός των χώρων που ορίσθηκαν στο άρθρο 
1 της παρούσας διακήρυξης.  Οι παραβάτες θα αποβάλλονται. 
 
Α ρ θ ρ ο   11ο 
   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 12ο 

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 13ο 
    Περίληψη της απόφασης αυτής θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και θα τοιχοκολληθεί στο 
πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Εορδαίας κατ’εφαρµογή του Π.∆.270/81. 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 


