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20η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 
Ο ∆ήµος Εορδαίας κατ’ εφαρµογή : 

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. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης».  
3. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/Α΄/13.11.2017) «Άσκηση υπαίθριων εµπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις» και όπως 
αυτός ισχύει. 

4. 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. 

5. 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.» 

6. Π.∆.12/2005 (ΦΕΚ 10/Α΄/18-01-2005), 
7. Άρθρο 233 του Ν. 4281/14. 
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. Ν. 4045/1960 (Α΄ 47) και 1642/1986 (Α΄ 125) 
10. Ν. 2946/2001 (Φ∆Κ 224 Α') «Περί υπαίθριας διαφήµισης συµπολιτείες ∆ήµων και κοινοτήτων. 
11. 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) 
12. ΥΠΕΣ∆∆Α εγκ.41/12243/14.06.2007 
13. Το 78897/Φ.701.2/15-12-2017 έγγραφο του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
14. Tην υπ' αριθ. 76936/3992/07.12.1987 (ΦΕΚ 783/31.12.1987 τεύχος Β') απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε 
15. την 373/2014 & 270/2017 Α∆Σ 
16. την 17/2019 & 128/2019 Α∆Σ 
17. την 43/2018 ΑΟΕ 

   Ο ∆ήµος Εορδαίας, στο πλαίσιο της διοργάνωσης της 20ης Ανθοκοµικής Έκθεσης, που θα πραγµατοποιηθεί 
στο χώρο της λαϊκής αγοράς από  16-5-2019  έως  20-5-2019, προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους  για τις 
θέσεις τεσσάρων (4) καντινών, έξι (6) θέσεις για πώληση παραδοσιακών προϊόντων ( χαλβας κλπ) καθώς και 
τρενάκι - κερµατοφορα παιχνίδια, να καταθέσουν την αίτηση τους ενώπιον της Επιτροπής ,όπως αυτή 
συγκροτήθηκε µε την 373/2014 & 270/2017 Α∆Σ, στις 13-5-2019 ηµέρα ∆ευτέρα στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, ∆/νση 25ης Μαρτίου 15 ( αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου) από τις 10.00 π.µ. έως 
12.00 µ.µ. 
 Στην περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων ανά θέση, είναι µεγαλύτερος του αριθµού των διαθέσιµων 
θέσεων ή αιτούνται την ίδια θέση, θα διεξαχθεί δηµόσια κλήρωση για την επιλογή των ενδιαφεροµένων από 
την προαναφερόµενη Επιτροπή.    
 Ορίζεται το τίµηµα για την εγκατάσταση, για τις έξη (6) θέσεις εκθέτων προϊόντων ( χαλβας κλπ)  
30,00 ευρώ / ανά τµ και για τις  τέσσερις θέσεις  των (4) καντινών 300,00  ευρώ έκαστη µε δυνατότητα 
ανάπτυξης έως 40 καθίσµατα στο πεζοδρόµιο της Οδού Πόντου εκατέρωθεν της εισόδου του παρκινγκ, για 
το τρενακι – κερµατοφορα παιχνιδια 300,00 ευρώ. 
 Η εγκατάσταση των ανωτέρω θα γίνει από την  προαναφερόµενη Επιτροπή σε συνεργασία µε την 
Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα και η οποία είναι αρµόδια για την 
εύρυθµη λειτουργία της διοργάνωσης,  ύστερα από έλεγχο των αδειών των συµµετεχόντων από το γρ. 
αδειοδοτησεων του ∆ήµου Εορδαίας. 
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∆ικαίωµα 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. 
 
Οι εκθέτες οφείλουν να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής , όπως παρακάτω: 
Α) Η συµµετοχή  για την κατοχύρωση χώρου πώλησης παραδοσιακών προϊόντων (χαλβάς  κλπ) και καντινών 
απαιτείται:   
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  
– Αριθµό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει  
– Πωλούµενο είδος  
2.  Άδεια υπαιθρίου εµπορίου ή βεβαίωση δραστηριοποίησης. 
3. ∆ηµοτική Ενηµερότητα από τον ∆ήµο Εορδαίας (άρθρο 285 ∆.Κ.Κ.).  
 
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.. 
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.  
 
 
Β) Για το τρενάκι - κερµατοφορα οφείλουν να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής  όπως παρακάτω 
: ( συµφωνα µε το Π.∆. 12/2005 άρθρο 6 παρ. 2): 
 
1. Αίτηση συµµετοχής 
2.  ∆ηµοτική ενηµερότητα περί µη οφειλής στον ∆ήµο Εορδαίας,  
3. Έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης στην Εφορία. 
4. Βεβαίωση µηχανολόγου µηχανικού ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των 

παιχνιδιών, 
5. βεβαίωση ηλεκτρολόγου µηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων, 
6. Βεβαίωση πολιτικού µηχανικού για την στατικότητα των εγκαταστάσεων του . Ο ενδιαφερόµενος οφείλει 

να έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση του, ώστε να διενεργηθεί αυτοψία  και να εκδοθεί η αντίστοιχη 
άδεια λειτουργίας από τον ∆ήµο Εορδαίας., 

7. υπεύθυνη δήλωση του ιδίου περί καλής εκτελέσεως  σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης, 
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8. Υπεύθυνη ∆ήλωση αιτούντος για µη πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αερόστατων ή άλλων τεχνικών 
µέσων, 

9. Βεβαίωση αναγόµωσης των πυροσβεστήρων, 
10. 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. 

Επίσης  ο  ενδιαφερόµενος οφείλει  να προσκοµίσει:  

� 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 ενδιαφερόµενου (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 ενδιαφερόµενος µεριµνά ιδία ευθύνη για την σύνδεση των εγκαταστάσεων  
µε το δίκτυο της ∆ΕΗ ή µε τη χρήση γεννητριας. 

� Σηµειωτέον ότι η εγκατάσταση (του τρενου – κερµατοφορων µηχ/των) 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 ενδιαφερόµενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά έναντι του προσωπικού που θα 
απασχολεί, των πελατών που θα χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις του, των περαστικών εκ του 
χώρου των εγκαταστάσεών του και παντός τρίτου για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε προκληθεί, καθ’ 
όλη την διάρκεια της Ανθοκοµικής Έκθεσης 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 ενδιαφεροµένου. 

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

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 5 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 Ανθοκοµικής Έκθεσης αν δεν προσκοµίσει την άδεια 
συµµετοχής. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρίθµ 128/2019 Α∆Σ. 

 Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Εορδαίας. 
 
      
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 
 
 
            ΣΑΒΒΑΣ  ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 
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