ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 186/2015
Απόσπασμα από το πρακτικό της 7/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ : Κανονισμός λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Αιγινίου για το έτος 2015.
Στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου, σήμερα την 29η του μήνα Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού συνήλθε σε
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 6422/21-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα - 23 μέλη και ονομαστικά οι :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ανδρικόπουλος Αυγουστίνος Πρόεδρος Δ.Σ.
1. Νιώπας Ιωάννης
Δημοτ. Σύμβουλος
2. Κακάνης Κωνσταντίνος
Αντιδήμαρχος
2. Ασλανίδου Αργυρούλα
>>
3. Αβραμίδης Κωνσταντίνος
>>
3. Τσιμτσιούδας Νικόλαος
>>
4. Νικολοπούλου Βασιλική
>>
4. Ιωσηφίδης Χαράλαμπος
>>
5. Τουλούπας Νικόλαος
>>
6. Καλύβας Γεώργιος
Δημοτ. Σύμβουλος
7. Παπαλεξάνδρου Ροζάνα
>>
αν και κλήθηκαν νόμιμα
8. Πορφυρίδης Χριστόφορος
>>
9. Μεταλλίδης Νικόλαος
>>
10.Λιόλιος Ιωάννης
>>
11.Μπιζάκης Γεώργιος
>>
12.Κομπατσιάρη Μαριάννα
>>
13.Καζάς Παναγιώτης
>>
14.Βασιλειάδου Ξανθίππη
>>
15.Κάνος Ευάγγελος
>>
16.Παπαϊωάννου Όθων
>>
17.Αριστείδους Γεώργιος
>>
18.Σιανίδης Δημήτριος
>>
19.Μιάουρας Γεώργιος
>>
20.Πολυχρονίδης Γεώργιος
>>
21.Ζαφείρης Δημήτριος
>>
22.Γκαϊντατζής Γεώργιος
>>
23.Δανιηλίδης Κωνσταντίνος
>>
Στη Συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Λαγδάρης.
Για την τήρηση των πρόχειρων πρακτικών παραβρέθηκε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου
Ασημούλα Πάππου.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Μηχ/κής Περ/ντος
/ Διαχείρισης Απορριμμάτων της Σχολής Γεωπονίας και Περ/ντος του Πανεπιστημίου Ρόστοκ κ. Χ.
Μαρκόπουλος, η Πρ/νη του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Π. Πατσιούρα και ο Πρ/νος της
Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ/μίας κ. Δ. Καραμέλλιος, ως εισηγητές σε θέματα της ημερήσιας διάταξης .
Στη Συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Παπαργυρίου Δέσποινα Πρόεδρος
Συμβ.
Δημοτ. Κοινότητας Κολινδρού
2.Αβραμίδου Μαρία
Πρόεδρος
Συμβ. Τοπικής Κοινότητας Μακρυγιάλου
3.Σιδηρόπουλος Γεώργιος
>>
>>
>>
>>
Παλιού Ελευθεροχωρίου
4.Κακάνης Βασίλειος
>>
>>
>>
>>
Ρυακίων

5.Χαραλαμπίδης Αδάμ
6.Θεοχάρης Κων/νος
7.Μπούμπουρας Αντώνιος
8.Νικολόπουλος Κων/νος
9.Παπαδόπουλος Πασχάλης

>>
>>
>>
>>
Πρόεδρος Συμβ.
Εκπρόσωπος
Εκπρόσωπος

>>
>>
Σφενδαμίου
>>
>>
Παλαιόστανης
Τοπικής Κοινότητας Μεθώνης
>>
>>
Καστανιάς
>>
>>
Ν. Αγαθούπολης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λούκας Αναστάσιος
Πρόεδρος
Συμβ.
Δημοτ. Κοινότητας Αιγινίου
2.Χρυσοστόμου Γεώργιος
Πρόεδρος Συμβ. Τοπικής Κοινότητας Πύδνας
3.Ορφανίδης Κων/νος
Πρόεδρος Συμβ. Τοπικής Κοινότητας Καταχά
4.Θεοδωρίδης Ιωάννης
>>
>>
>>
>>
Αλωνίων
5.Ακρίβος Αθανάσιος
Εκπρόσωπος
>>
>>
Λιβαδίου
Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και
………………………. εισηγούμενος το δέκατο έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των
μελών του Συμβουλίου τα εξής:
Η Εμποροπανήγυρη που τελείται εδώ και ογδόντα εννέα χρόνια στη Δημοτική Κοινότητα
Αιγινίου κάθε Σεπτέμβρη ξεκίνησε ως ζωοπανήγυρη και είναι σήμερα καθιερωμένη ως
παραδοσιακή.
Σύμφωνα με το άρθρο 79, παρ.1 του Ν.3463/2006, οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές
ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο
της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: ...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.
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.
Με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15-5-2014, τ. Α΄: Άσκηση
εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις) ρυθμίζονται ειδικότερα
θέματα υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου, μεταξύ αυτών και θέματα για τη συμμετοχή σε
παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο και την
έκδοση των σχετικών αδειών.
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).
Με βάση τα παραπάνω το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγινίου με την υπ’ αριθ. 11/2015
απόφασή του προτείνει ως
χώρο λειτουργίας της ετήσιας Εμποροπανήγυρης τον ειδικά
διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό χώρο στο Αιγίνιο, που διαθέτει και τις κατάλληλες υποδομές και
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθ. 21/2015 απόφασή της εισηγείται τους όρους τέλεσης της
Εμποροπανήγυρης 2015, αφού πρόκειται για απόφαση κανονιστικού περιεχομένου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση πάνω στο θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 26 του Ν. 4264/2014 όπως ισχύει, τους όρους λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης που
εισηγείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθ. 21/2015 απόφασή της, τη με αριθμό 11/2015
απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγινίου, καθώς και τις διατάξεις του αρθ. 79 του Ν.
3463/2006.

Αποφασίζει ομόφωνα
1. Ορίζει την τέλεση της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας
Αιγινίου του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για το έτος 2015, όπως αυτή ήταν καθιερωμένη να
γίνεται κάθε χρόνο από το Δήμο, από 12 μέχρι και 18 Σεπτεμβρίου 2015 στο Αιγίνιο και στο χώρο
που είναι διαμορφωμένος για το σκοπό αυτό.
2. Εγκρίνει τους όρους τέλεσης της Εμποροπανήγυρης Αιγινίου για το έτος 2015 και εφεξής ως
εξής :
Α. Ο κανονισμός είσπραξης των δικαιωμάτων της ετήσιας Εμποροπανήγυρης, επί τη βάσει του
οποίου θα γίνει η διάθεση του χώρου και η είσπραξη των δικαιωμάτων αυτής, έχει ως εξής :
1. Κέντρα διασκέδασης και καφετέριες θα καταβάλουν 20,00 ευρώ κατά τ. μ.
2. Ταβέρνες θα καταβάλουν 14,00 ευρώ κατά τ. μ.
3. Εμπορικά καταστήματα παντός είδους, που βρίσκονται στους δρόμους πάρα πολύ υψηλής
κυκλοφορίας (παλαιά εμποροπανήγυρη) θα καταβάλουν 30,00 ευρώ κατά τ. μ.
(τετράγωνα Η1, Η2, Η3, Η4, Η5, Η6, Η7, Η8, 10Θ, 11Θ, 12Θ, 13Θ, 14Θ, 15Θ, 16Θ,
27ΑΒΗΘ).
4. Εμπορικά καταστήματα παντός είδους, που βρίσκονται στους δρόμους πολύ υψηλής
κυκλοφορίας (παλαιά εμποροπανήγυρη) θα καταβάλουν 25,00 ευρώ κατά τ. μ.
(τετράγωνα 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22ΑΒΗΘ, 23ΑΒΗΘ, 24ΑΒΗΘ,
25ΑΒΗΘ, 26ΑΒΗΘ, 46ΑΒ)
5. Εμπορικά καταστήματα παντός είδους, που βρίσκονται στους δρόμους υψηλής κυκλοφορίας
(παλαιά εμποροπανήγυρη) θα καταβάλουν 22,00 ευρώ κατά τ. μ. (τετράγωνα 22ΓΔΕΖ,
28, 33, 39)
6. Εμπορικά καταστήματα παντός είδους, που βρίσκονται στους δρόμους υψηλής κυκλοφορίας
(παλαιά εμποροπανήγυρη) θα καταβάλουν 20,00 ευρώ κατά τ. μ. (τετράγωνα Τ21(1 ΚΑΙ
18), Τ23 (1 ΚΑΙ 12), ΣΥΡ21), διότι είναι αστέγαστα
7. Εμπορικά καταστήματα παντός είδους, που βρίσκονται στους δρόμους μεσαίας κυκλοφορίας
(παλαιά εμποροπανήγυρη) θα καταβάλουν 20,00 ευρώ κατά τ. μ. (τετράγωνα 23ΓΔΕΖ,
24ΓΔΕΖ, 25ΓΔΕΖ, 26ΓΔΕΖ, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46ΓΔ,
47ΑΒΓΔ, 48ΑΒΓΔ, 49ΑΒΓΔΕ, ΚΧ)
8. Εμπορικά καταστήματα παντός είδους, που βρίσκονται στους δρόμους μεσαίας κυκλοφορίας
(παλαιά εμποροπανήγυρη) θα καταβάλουν 18,00 ευρώ κατά τ. μ. (τετράγωνα Ω, Α, Β,
27ΓΔΕΖ, 32, 38, 44, 45(εκτός από το 10), Τ20, Τ21(εκτός από 1,18) Τ23(εκτός
από 1,12)), διότι είναι αστέγαστα
9. Οι πωλητές βιβλίων σε οποιοδήποτε τετράγωνο βρίσκονται οι οποίοι θα καταβάλλουν 10,00
ευρώ κατά τ. μ.
10. Οι καντίνες θα καταβάλουν 300,00 ευρώ έκαστη εφάπαξ.
11. Εμπορικά καταστήματα στην επέκταση του χώρου της εμποροπανήγυρης θα καταβάλλουν
15,00 ευρώ κατά τ. μ.
12. Εκθέσεις αυτοκινήτων και μηχανημάτων σε οποιοδήποτε μέρος και αν βρίσκονται θα
καταβάλλουν 15,00 ευρώ κατά τ. μ.
13. Μικροπωλητές διαφόρων ειδών θα καταβάλλουν 70,00 ευρώ το τ. μ.
14. Τα ηλεκτρονικά μηχανήματα θα καταβάλουν 50,00 ευρώ έκαστο εφάπαξ.
15. Λοταρίες και σκοπευτήρια θα καταβάλουν 18,00 ευρώ κατά τ. μ.
16. Το τετράγωνο 55 θα δοθεί σε ευπαθείς ομάδες αντί 200,00 ευρώ ανά οικόπεδο για χρήση
ταβέρνας
17. Τα τέλη ηλεκτροδότησης - φωτισμού καθορίζονται ως εξής :
 Τέλος ηλεκτροδότησης 50,00 ευρώ.
 Τέλος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 50,00 ευρώ.
 Οι εκθέτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά οικονομικούς λαμπτήρες. Η
παράβαση θα επιφέρει πρόστιμο 50,00 ευρώ ανά λαμπτήρα και άμεση αλλαγή του.
 Για ψυγεία κάθε είδους θα καταβάλλονται 80,00 ευρώ ανά τεμάχιο.
Κάθε δαπάνη σε αξία υλικών για τη σύνδεση του καταναλωτή με το δίκτυο
ηλεκτροφωτισμού βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο.

Όλες οι εργασίες σύνδεσης παροχών κλπ θα γίνουν αποκλειστικά και με ευθύνη του
ηλεκτρολόγου του Δήμου.
18.Οι ταβέρνες, οι καφετέριες και τα κέντρα διασκέδασης θα πληρώνουν τέλος για την
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο οδόστρωμα από το κράσπεδο μέχρι και τη διαγράμμιση
7,00 ευρώ ανά τ. μ., ενώ οι καντίνες 16,00 ευρώ ανά τ. μ.
Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο εκ ποσού εφάπαξ 300,00 ευρώ.
19.Η Επιτροπή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της να διαθέτει τους χώρους σε ευπαθείς
ομάδες (πολύτεκνοι-ΑΜΕΑ-άποροι) με έκπτωση έως και 30% επί των τελών.
20.Στο παραπάνω τέλος συμπεριλαμβάνεται α) η δαπάνη για φύλαξη του χώρου από ιδιωτική
εταιρία, επειδή ο Δήμος δε διαθέτει Δημοτική Αστυνομία και β) η δαπάνη για την
καθαριότητα της Εμποροπανήγυρης από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου.
21.Η είσπραξη των δικαιωμάτων θα γίνεται με μέριμνα της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου
βάσει του παραπάνω κανονισμού.
Β. Η διάθεση των χώρων γίνεται από το Δήμο στους εκθέτες με δημόσια κλήρωση κατά τις
ισχύουσες διατάξεις.
Ο Εκθεσιακός χώρος, διακρίνεται κατά κατηγορία ασκούμενης επιχείρησης και τοποθετούνται οι
εκθέτες ανά ομοειδή επιχείρηση, όπως αυτές αποτυπώνονται στο σχετικό χάρτη του χώρου της
Εμποροπανήγυρης σύμφωνα με τις υπάρχουσες υποδομές ύδρευσης, ηλεκτροδότησης,
αποχέτευσης και τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας αυτής, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των
επισκεπτών της.
Η κλήρωση των θέσεων γίνεται κατά κατηγορία ασκούμενης επιχείρησης και τοποθετούνται στο
χώρο που προορίζεται για το είδος της κατηγορίας αυτής.
Η ημερομηνία της κλήρωσης θα γνωστοποιείται από το Δήμο Πύδνας – Κολινδρού με σχετική
ανακοίνωση.
Η πληρωμή του αναλογούντος τιμήματος σε περίπτωση επιλογής των συμμετεχόντων θα γίνεται
σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της κλήρωσης και θα καταθέτουν το
ανάλογο χρηματικό ποσό σε λογαριασμό του Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς.
Σε περίπτωση μη καταβολής του τιμήματος από τον κληρωθέντα εντός της τακτής προθεσμίας,
θα κληθεί να τον αντικαταστήσει ο πρώτος επιλαχών σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό της
κατάστασης επιλαχόντων που θα προκύψει από την κλήρωση.
Εφόσον παραμένουν αδιάθετοι χώροι και μετά την εξάντληση του πίνακα των επιλαχόντων
αυτοί θα διατίθενται σε τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις ενδιαφερομένων με την ίδια διαδικασία.
Ο ανώτατος αριθμός των προς διάθεση θέσεων που μπορούν να δηλώσουν οι δικαιούχοι δεν
μπορεί να υπερβεί τις τέσσερις (4) θέσεις.
Εφόσον οι αιτήσεις συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη είναι λιγότερες από τις διαθέσιμες
θέσεις, τότε δε διενεργείται κλήρωση για την χορήγηση άδειας αλλά γίνεται κλήρωση μόνο για τη
θέση.
Γ. Ορίζονται λοιποί όροι για τη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης ως εξής :
1) Για τη συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη απαιτείται άδεια η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει
τις επτά (7) συναπτές ημέρες. Οι άδειες εκδίδονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο και θέση που προσδιορίζονται στην ίδια απόφαση. Οι άδειες είναι
προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση,
κατά χρήση των αδειών καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, σε
τρίτους.
Οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν την ιδιότητα του επαγγελματία των συγκεκριμένων ειδών που
αιτούνται στο Δήμο για να δραστηριοποιηθούν και να διαθέσουν, αλλά η άσκηση της
δραστηριότητάς τους εξαρτάται από την ειδική άδεια του Δήμου.
Δεν επιτρέπεται η εκμίσθωση ή η παραχώρηση κατά χρήση χώρων για τη λειτουργία της εν
λόγω εμποροπανήγυρης σε πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια.
Οι εκθέτες, προκειμένου να τους χορηγηθεί η άδεια συμμετοχής, θα πρέπει να προσκομίζουν
στην Επιτροπή Διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.
2)Οι δραστηριοποιούμενοι στο χώρο της εστίασης, κατατάσσονται στις επιχειρήσεις μαζικής
εστίασης, υποκατηγορία επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε

κινητούς ή προσωρινούς χώρους, αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (αρ. 14
Α,παρ. 3 της Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) Υ.Δ ) και θα πρέπει να τηρούν τους
παρακάτω υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας:
 Η επιχείρηση θα αναπτύσσεται κάτω από κατάλληλες τέντες, υπόστεγα κ.α. που θα
προστατεύουν τα τρόφιμα και τον εξοπλισμό από τη βροχή, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία
κλπ.
 Ο πάγκος εργασίας θα είναι από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς φθορές. Εκτός
του πάγκου εργασίας θα υπάρχει ανάλογος με τη φύση του προσφερόμενου προϊόντος
εξοπλισμός όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και εργαλεία, που θα διατηρούνται σε
καλή κατάσταση.
 Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες για την προστασία των τροφίμων από έντομα και σκόνη.
Πρέπει να εξασφαλίζεται η επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά) για τον
επιτόπιο καθαρισμό και όπου απαιτείται και η απολύμανση των εξαρτημάτων, των σκευών
και των μερών του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ. λαβίδες, μαχαίρια κλπ).
Θα διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα που προσφέρονται προέρχονται από
νόμιμες επιχειρήσεις.
 Τα χρησιμοποιούμενα σκεύη σερβιρίσματος θα είναι μιας χρήσεως και θα υπάρχει χώρος
πλύσης για λαβίδες, μαχαίρια, κλπ.
 Να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και δεξαμενή
συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων που θα αδειάζει καθημερινά στο Δημοτικό δίκτυο
αποχέτευσης καθώς και κάδοι απορριμμάτων.
 Σε περίπτωση χρήσης τροχήλατου οχήματος-αμαξώματος, ο χώρος μεταχείρισης τροφίμων
θα είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο θα επιδέχεται καθαρισμό και
απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να
εμποδίζεται η αερόφερτη επιμόλυνση ειδικά από τις καιρικές συνθήκες.
 Για την πώληση των ευαλλοίωτων προϊόντων θα χρησιμοποιούνται οχήματα με ισοθερμικό
αμάξωμα ή θα φέρουν ψυγείο, κατά προτίμηση ηλεκτρικό.
 Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα χειρός για
τον έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών. Κατά τη λειτουργία των
ανωτέρω επιχειρήσεων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό
υγείας και πιστοποιητικό εκπαίδευσης.
Ο Δήμος θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την τήρηση των υγειονομικών όρων
στα είδη εστίασης.
3) Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών, τη διευκόλυνση της κίνησης αλλά και για
λόγους αισθητικής, δεν επιτρέπεται η παρουσία πωλητών και η έκθεση των εμπορευμάτων τους
εκτός του χώρου της Εμποροπανήγυρης (νησίδες – χώρους πρασίνου – χώρους στάθμευσης
αυτοκινήτων).
4) Απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων πέραν των διαγραμμίσεων στα καταστήματα
εστίασης (ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης, καντίνες, κλπ), καθώς και η τοποθέτηση εμπορευμάτων
στους διαδρόμους των εμπορικών καταστημάτων και των μικροπωλητών.
5) Οι χρησιμοποιούμενες συσκευές/εγκαταστάσεις έψησης (ψησταριές) υποχρεούνται να
φέρουν καμινάδα ύψους (4) τεσσάρων μέτρων.
6) Απαγορεύεται η τοποθέτηση μεγαλύτερου αριθμού ψυγείων από τον αρχικώς δηλωθέντα,
καθώς και η διάθεση ηλεκτρικού ρεύματος σε τρίτους, χωρίς την άδεια της υπηρεσίας. Στους
παραπάνω παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 ευρώ.
7) Όλοι οι εκθέτες υποχρεούνται να έχουν σε εμφανές σημείο πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 8
Kg. Σε όσους δε συμμορφώνονται, θα επιβάλλεται πρόστιμο 70,00 ευρώ.
8) Οι υπότροποι παραβάτες υποχρεούνται σε αυστηρή σύσταση με τριπλασιασμό των προστίμων
που έχουν αναφερθεί στην παρούσα.
Δ. Ο Δήμος Πύδνας-Κολινδρού, καθ’ όλη τη διάρκεια της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Αιγινίου,
υποχρεούται:

1) να παρέχει πλήρεις και σύμφωνες με τις προδιαγραφές ασφάλειας ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις. Οι εντός του κάθε εκθεσιακού χώρου εγκαταστάσεις είναι ευθύνη των εκθετών που
όμως πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τεχνικών του Δήμου.
2) να παρέχει, τόσο στους εκθέτες όσο και επισκέπτες, επαρκείς χώρους υγιεινής σύμφωνους με
τους υγειονομικούς κανόνες.
3) να εξασφαλίσει, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την παρουσία πυροσβεστικού
οχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης.
4) να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και να προβεί έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να
εξασφαλιστεί επαρκώς η φύλαξη του χώρου, με ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία φύλαξης, η οποία θα
συνεργάζεται με την Ελληνική Αστυνομία.
Επίσης, η διευθέτηση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης των οχημάτων θα γίνεται με
σχεδιασμό και συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας και του Δήμου.
Ε. Η ευθύνη για τη διεξαγωγή και λειτουργία της Εμποροπανήγυρης και ο συντονισμός της
διοίκησης για όλη τη διάρκειά της, καθώς και η διοργάνωση και διενέργεια της κλήρωσης,
ανατίθεται στην Επιτροπή Διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης, η οποία ορίζεται με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η Επιτροπή θα είναι στη διάθεση όλων των εκθετών και επισκεπτών για οποιοδήποτε ζήτημα
ενημέρωσης ή για την έκθεση των απόψεών τους. Η 24ωρη παρουσία αρμοδίου στο χώρο του
Διοικητηρίου της Εμποροπανήγυρης, θα εξασφαλίσει την άμεση ενημέρωση και την καταγραφή της
κάθε άποψης, πρότασης ή παραπόνου σε ειδικό βιβλίο, που θα τίθεται καθημερινά στις
συνεδριάσεις της Επιτροπής.
Επίσης, με ευθύνη της Επιτροπής Διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης θα γίνονται οι απαραίτητες
συστάσεις και ο σχετικός έλεγχος για την τήρηση των ορίων έντασης ήχου, που προβλέπονται από
τη σχετική νομοθεσία και θα συντάσσεται λίστα παραβατών του κανονισμού, η οποία θα
λαμβάνεται υπόψη για τη διάθεση των χώρων την επόμενη περίοδο.
Περίληψη της απόφασης αυτής να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική
Εφημερίδα σύμφωνα με το αρθ. 79 του Δ. Κ. Κ..
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 186/2015.

Ο Πρόεδρος
Αυγουστίνος Ανδρικόπουλος

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα Μέλη

