
 
Απόσπασμα 

    Από το πρακτικό της αριθμ. 10 /2018  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. 
Αριθ. Απόφασης  298 /2018   

Περίληψη 
 « Ψήφιση  κανονισμού Λειτουργίας Υπαίθριας Αγοράς-Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Κρύας 
Βρύσης  και διοργάνωση «Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης 2018 και της 
Γεωργικής βιοτεχνικής έκθεσης: 5η PELLA AGRO 2018 ». 
 
Στα  Γιαννιτσά και στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας ,σήμερα  26  Ιουλίου  2018, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα  20:00 συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας   μετά  από  την  αριθμ. 
πρωτ. 18.336/20-7-2018,  γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ  που δόθηκε χωριστά σε όλους 
τους Δημοτικούς Συμβούλους, Δήμαρχο και προέδρους των Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων του 
Δήμου Πέλλας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65,67,68,69 και 70 του Ν.3852/2010  για να 
συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Η.Δ 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ.: 1)Ανδρεάδης Γεώργιος, 2) Βαλνάρης Νικόλαος, 3) Γυριχίδης Ιωάννης, 4) 
Γιάγκος Ανδρέας, 5) Δεληγιαννίδης Κων/νος , 6) Ελευθεριάδης Ηλίας, 7)  Επιτροπάκης 
Αθανάσιος,  8)Ζαφειρίου Ιωάννα, 9)  Καραφυλλιάς Ανδρέας, 10) Καστερίδης Ευστάθιος, 11)  
Κουτσοκώστα Ζωή,  12) Λούσπα Ερασμία, 13)  Μπαλτζίδης Κων/νος , 14) Μυστακίδου 
Πολύμνια ,15) Ξηρός Βασίλειος, 16) Παναγιωτίδης Μιχαήλ, 17) Παντελίδης Κυριάκος, 18) 
Παπαδόπουλος Κων/νος, 19) Παπαδοπούλου Ολυμπία, 20) Πασσαλής Χρήστος, πρόεδρος Δ.Σ,  
21) Πετρίδης Παντελής,  22) Σαμόπουλος Νικόλαος ,23) Σεραϊδης Πέτρος , 24) Σκορδής 
Νικόλαος ,25) Σοφίας Χρήστος, 26) Στεργιούλας Δημήτριος και 27)  Φάκκας Απόστολος.    
 
  ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.: 1) Αμπεριάδης Νικόλαος, 2) Αρνάκης Τιμόθεος, 3) Ελευθερίου Γεώργιος,  4) 
Καζαντζίδης Σωκράτης, 5) Καραμπατζάκης Αντώνιος, 6) Κερασόπουλος Παναγιώτης, 7) 
Μηλώσης Φίλιππος, 8)Μουχτάρης Σαράντης, 9) Παπανικολάου Νικόλαος, 10) Σπυρίδης 
Παντελής, 11) Τηλαβερίδης Αναστάσιος, 12)Τοπάλογλου Στέφανος, 13)Χατζηηλιάδης Πέτρος 
και 14) Χριστοφορίδης Δημήτριος, οι οποίοι  αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν στη 
συνεδρίαση.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι από τα 41 μέλη του Δ.Σ. βρέθηκαν παρόντα  
είκοσι επτά  (27 ), άρχισε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας.   
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Στάμκος Γρηγόριος και η Συμπαραστάτης του 
Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Πέλλας κα Καρατσόρη Ζωή. 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Τσαλκιτζής Πολυχρόνης , υπάλληλος του Δήμου Πέλλας  για 
την τήρηση των πρακτικών 
  
Ο πρόεδρος αναφερόμενος στο 5ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον  
αντιδήμαρχο της Τ.Υ του Δήμου κ. Επιτροπάκη Αθανάσιο, ο οποίος είπε τα εξής 
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κρύας Βρύσης  με την αριθμ 15 /2018 γνωμοδότησε 
θετικά για την παραχώρηση του χώρου της λαϊκής αφοράς της Δ.Κ. Κρύας Βρύσης, για την 31η 
Γεωργική – Βιοτεχνική Έκθεση και  της εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης για το έτος 2018. 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πέλλας με την αριθμ. 08/2018 απόφασή της, εισηγείται 
στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονισμού Λειτουργίας Υπαίθριας Αγοράς-Ετήσιας 
Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης  και διοργάνωση «Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης 
2018 και της Γεωργικής βιοτεχνικής έκθεσης: 5η PELLA AGRO 2018 , η οποία έχει ως εξής: 
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. 
     Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής το 2ο θέμα  της  Η.Δ που αφορά τη: «Λήψη 
κανονιστικής απόφασης για την οργάνωση και Λειτουργία της Υπαίθριας Αγοράς  «Ετήσια 
Εμποροπανήγυρη Κρύας Βρύσης σύμφωνα με το άρθρου 38, του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ. 
Α/171/13-11-2017) του Δήμου Πέλλας και διοργάνωση «Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Κρύας 
Βρύσης 2018 και της Γεωργικής βιοτεχνικής έκθεσης: 5η PELLA AGRO 2018» 
      Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθεί το παραπάνω θέμα. 
Ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:  
 

 

Το γρ.Αδειοδοτήσεων & ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων των Αποκεντρωμένων 
Υπηρεσιών της Δ.Ε  Κρύας Βρύσης, το τμ.Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η Δ/νση Πολεοδομίας, η Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου, 
Καθαριότητας, η ΔΕΥΑΠ, ο Αντιδ..Δ.Ε Κρύας Βρύσης Παπαδόπουλος Κων/νος, 
μας κατέθεσαν τις προτάσεις-εισηγήσεις αρμοδιότητάς τους,  εγγράφως αλλά και 
προφορικά,  και μας καλούν να προβούμε σε διαμόρφωση εισήγησης προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο, για τη λήψη σχετικής κανονιστικής απόφασης για την οργάνωση και Λειτουργία 
της Υπαίθριας Αγοράς  «Ετήσια Εμποροπανήγυρη Κρύας Βρύσης σύμφωνα με το άρθρου 
38, του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ. Α/171/13-11-2017) του Δήμου Πέλλας και διοργάνωση 
«Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης 2018 και της Γεωργικής βιοτεχνικής έκθεσης: 
5η PELLA AGRO 2018» 
 (τίθεται υπόψη των μελών της ΕΠΖ, τα ανωτέρω έγγραφα, οι προφορικές 
εισηγήσεις-διαβουλεύσεις με το σχετικό ενσωματωμένο σχέδιο απόφασης και το τοπογραφικό 
σχέδιο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών) 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν. 

                             Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής 
αφού έλαβε υπόψη τις παραπάνω προτάσεις-εισηγήσεις των προαναφερόμενων υπηρεσιών, 
μετά από διαλογική συζήτηση, διορθώσεις και τροποποιήσεις,  

 
αποφασίζει ομόφωνα: 

 Α) Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη διενέργεια της  Γεωργικής βιοτεχνικής 
έκθεσης: 5η PELLA AGRO 2018» που θα πραγματοποιηθεί από 29 Αυγούστου έως 2 
Σεπτεμβρίου 2018 στην πόλη της Κρύας Βρύσης και στον χώρο της λαϊκής Αγοράς . 
Β) Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη διενέργεια της  «Ετήσιας Εμποροπανήγυρης 
Κρύας Βρύσης 2018, που θα πραγματοποιηθεί από 29 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 
2018 στην πόλη της Κρύας Βρύσης και στον χώρο της λαϊκής Αγοράς. 
 Επιτροπή Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης  2018 ορίζονται οι: α) Πρόεδρος: ο 
Αντιδήμαρχος Κρύας Βρύσης  Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος , β) μέλος : ο πρόεδρος της 
Δημοτικής Κοινότητας Κρύας Βρύσης  Παρασκευόπουλος Δημήτριος , γ) μέλος του Δ. Σ 
Μπαλτζίδης Κωνσταντίνος Για τη Γραμματειακή υποστήριξη οι υπάλληλοι του γραφείο 
Αδειοδοτήσεων & ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της 
Δ.Ε  ΚΡ. ΒΡΥΣΗΣ,  Καρασαρίδου Αθηνά και Παπαδόπουλος Σταύρος. 
Γ) Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη κανονιστικής απόφασης για την 
οργάνωση και Λειτουργία της Υπαίθριας Αγοράς «Ετήσια Εμποροπανήγυρη Κρύας Βρύσης 
» του άρθρου 38, του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ. Α/171/13-11-2017) του Δήμου Πέλλας ως εξής: 
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Άρθρο 1 
Αντικείμενο Κανονισμού 

Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει τις προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας της Υπαίθριας 
Αγοράς  «Ετήσια Εμποροπανήγυρη Κρύας Βρύσης » σύμφωνα με το άρθρου 38, του Ν4497/2017 
(ΦΕΚ. Α/171/13-11-2017), στην Κρύα Βρύση καθώς και τις προϋποθέσεις για την 
αισθητική, υγιεινή, την τάξη και ασφάλεια στο χώρο της συγκεκριμένης  Υπαίθριας Αγοράς. 
Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι υποχρεωτική για όλους τους συναλλασσόμενους 
πωλητές και εκθέτες που δραστηριοποιούνται στην εμποροπανήγυρη. 
 

Άρθρο 2 
Νομικό Πλαίσιο 

 Ν.3463/2006 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»(ΦΕΚ Α΄114/08-06-2006) 
 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 ΤΕΥΧΟΣ Α΄/07-06-2010) 
 Το νόμο 4497/2017 (ΦΕΚ. Α/171/13-11-2017) 
 Την Εγκύκλιο 1/2018 «Εφαρμογή του ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων 
εμπορικών δραστηριοτήτων» του Υπουργείου Οικονομίας &Ανάπτυξης με αριθ. πρωτ. : 37698 - 
03/04/2018 
 Την Εγκύκλιο 2/2018 «Εφαρμογή του ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων 
εμπορικών δραστηριοτήτων.» με αριθ. πρωτ. : 46974 - 02/05/2018 
 Π.Δ.12/2005 (ΦΕΚ 10/Α΄/18-01-2005) 
 Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/23-06-2017 καθώς και των διευκρινιστικών 
εγκύκλιων αυτής. 
 Το με αριθ. Κ1- 929/10-06-2014 έγγραφο Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
Παροχή διευκρινίσεων διατάξεων του ν. 4264/2014. παρ.3 εδάφιο 4 (Παραγωγοί που δεν διαθέτουν 
άδεια λαϊκής αγοράς) 
 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» 
 Τον με αριθμό πρωτοκόλλου 3169-1502/08- 03- 2016  «Οργανισμός εσωτερικής Υπηρεσίας 
Δήμου Πέλλας». 
 Έγγραφο (Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 7286/21.01.2015). 
 Το άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του 
Ν.1080/80 (ΦΕΚ 246/Α/1980) 
 Κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται στον παρόν κανονισμό  
 

Άρθρο 3 
Ορισμοί 

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 2 του  4497/2017 ( ΦΕΚ171/Α΄/13-11-2017). 
1. «Υπαίθριο εμπόριο»: η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο, όπως η 
πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωμένες υπαίθριες αγορές, καθώς και το 
πλανόδιο εμπόριο. 
2. «Εμποροπανήγυρις»: η υπαίθρια αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα εμπορεύματα, με 
την ευκαιρία γιορτής θρησκευτικού ή επετειακού χαρακτήρα.. 
3. «Κινητές καντίνες»: οχήματα, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε 
κινητά καταστήματα, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 
(Β' 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, κατατάσσονται στις επιχειρήσεις μαζικής 
εστίασης και, ειδικότερα, στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και 
ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους. 
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4. «Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: 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 απόφασης του Υπουργού Υγείας 
εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε 
κινητούς ή προσωρινούς χώρους. 
5. «Υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο»: τα ψυχαγωγικά παιχνίδια, 
όπως ενδεικτικά, λούνα παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων , τσίρκο, μουσικές συναυλίες, 
επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που οργανώνονται και διεξάγονται από 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν εμπορικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς 
χώρους. 

Άρθρο 4 
Πλαίσιο λειτουργίας 

Η παραδοσιακή Ετήσια Εμποροπανήγυρη Κρύας Βρύσης   διεξάγεται από 29 Αυγούστου  
έως 2 Σεπτεμβρίου κάθε έτους(κινητή ημερομηνία)  στο χώρο της λαϊκής αγοράς Κρύας 
Βρύσης   στην οδό Αισχύλου . Όλες οι θέσεις έχουν χωροθετηθεί από την Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  και περιγράφονται επακριβώς [διαστάσεις, αρίθμηση περιοχή κ.ά.] στο 
συνημμένο σχεδιάγραμμα που συνέταξε η ανωτέρω, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα 
και ισχύει . 

 Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων δεν δύναται να ξεπερνάει τις  -66- θέσεις εκ των 
οποίων:  

 Το σύνολο των διατιθέμενων λοιπών εμπορικών θέσεων τα είδη (υποδήματα ,ρούχα , 
υαλικά, παιχνίδια  κ.α) δύναται να είναι  -10- 

 Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 
δύναται να είναι -20-, σύμφωνα με το αρ. 14 της Υ1γ/Γ.Π./οικ. 47829/21.6.2017 απόφασης 
του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς 
τροφίμων και ποτών σε κινητούς και προσωρινούς χώρους, τα είδη πώλησης αυτής της 
κατηγορίας είναι λουκουμάδες, χαλβάδες, ποπ κορν, γλυκά, καφέδες, βάφλες, αναψυκτικά 
σουβλάκια, λουκάνικα, σάντουιτς, είδη κυλικείου  κ.ά., ενώ οι-15- ανήκουν στην κατηγορία 
των καντινών και σε υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων του άρθρου 14 της Υ1γ/Γ.Π./ 
οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας. 

 Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων για εγκατάσταση και λειτουργία Ψυχαγωγικής 
Παιδείας Λούνα Παρκ είναι μία -1-  

 Το σύνολο των διατιθέμενων λοιπών εμπορικών θέσεων δύναται να είναι  -20- ειδικά 
για αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. (Διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, 
χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης) του άρθρου 45, του νόμου 4497/2017.   
 Η κάθε θέση έχει έκταση ανάλογη με το τοπογραφικό σχέδιο της Τεχνική Υπηρεσίας  

Άρθρο 5 
Επιτρεπόμενα είδη 

Τα επιτρεπόμενα είδη πώλησης είναι τα προβλεπόμενα των σχετικών νομοθεσιών του 
άρθρου 1 ενδεικτικά αναφέρεται ότι επιτρέπονται: έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, 
χειροτεχνήματα, είδη λαϊκής τέχνης, είδη οικιακής χρήσης, ένδυσης,-υπόδησης, 
νεωτερισμών, φο μπιζού, είδη δώρων, ψιλικά, είδη λαϊκής τέχνης, εκκλησιαστικά είδη, μέσα 
συσκευασίας (χάρτινες - πλαστικές σακούλες), υλικά περιτυλίγματος δώρων, κεριά και 
λαμπάδες, είδη διακόσμησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), 
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πήλινες-πλαστικές γλάστρες, χαρτί ατομικής ή οικιακής φροντίδας, είδη υαλοπωλείου, 
πλαστικά με το μέτρο, δ) είδη παντοπωλείου, μη εδώδιμα, βιβλία και είδη γραφικής ύλης, 
ξηροί καρποί, ζαχαρώδη προϊόντα, ποπ-κορν, μαλί της γριάς, λουκουμάδες, βάφλες, πίτες, 
είδη καντίνας, σάντουιτς, σουβλάκια λουκάνικα, μπαχαρικά, μυρωδικά φυτά, μέλια, 
παιδικά παιχνίδια, παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας από λούνα παρκ» κ.ά.. Τα πωλούμενα 
είδη πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεσή τους να γίνεται βάσει των 
Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠ- ΠΥ).  

Άρθρο 6 
Διάρκεια ισχύος άδειας 

Οι άδειες των συμμετεχόντων πωλητών, θα έχουν ισχύ πέντε -5- συναπτών ημερών, ίση με τη 
διάρκεια  της Ετήσιας  Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης . Η απόφαση διενέργειας θα 
εκδίδεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας, τουλάχιστον τρεις μήνες  πριν την διεξαγωγή 
της ,  το αργότερο στο δημοτικό συμβούλιο του Ιουνίου.   

Άρθρο 7 
Κατάθεση αιτήσεων 

Αιτήσεις για συμμετοχή στην  Ετήσια Εμποροπανήγυρη Κρύας Βρύσης   θα υποβάλλονται 
στις ημερομηνίες που θα καθορίζονται στην απόφαση διενέργειας του Δ.Σ Πέλλας. Η μη 
προσκόμιση των ζητουμένων δικαιολογητικών   θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη 
διαδικασία χορήγησης έγκρισης συμμετοχής.  

Άρθρο 8 
Κατηγορίες δικαιούχων 

Στις 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. 
Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση 
στις εν λόγω αγορές. 
Για τη συμμετοχή στις 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 στις 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 τους στις 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 τους 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 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017 τεύχος Α΄). 
Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν 
λόγω αγορές. 
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Άρθρο  9 
Διαδικασία χορήγησης αδειών 

Α) Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στο γρ.αδειοδοτήσεων 
αδειοδοτήσεων & ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της 
ΔΕ Κρύας Βρύσης, κατά τις ημερομηνίες που θα ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την απόφαση διενέργειας της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης 
Κρύας Βρύσης  από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 Β) Το σύνολο των αιτήσεων θα διαβιβάζεται στην Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας 
Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης », η  οποία θα καθορίσει τους τελικούς δικαιούχους με 
κλήρωση. Μετά το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων για την 
«Ετήσια Εμποροπανήγυρη Κρύας Βρύσης », 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. 
Γ) Τα έντυπα των εγκρίσεων συμμετοχής υπογράφει ο Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής 
Διενέργειας  της Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης.  
Δ) Ο κάθε αιτών έχει δικαίωμα να διεκδικήσει μία θέση υπαίθριας πώλησης προϊόντων στις 
αγορές του παρόντος. Σε περίπτωση που υπάρχουν θέσεις για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε 
ενδιαφέρον, δύναται να παραχωρούνται παραπάνω θέσεις από μία ανά πωλητή, μετά από 
αίτησή του ιδίου.    
 
Ε) Η επιλογή των δικαιούχων συμμετοχής για τις θέσεις της «Ετήσιας Εμποροπανήγυρης 
Κρύας Βρύσης » γίνεται επί του συνόλου των εμπρόθεσμων αιτήσεων που πληρούν τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που αναζητούνται από την 
αίτηση-υπεύθυνη δήλωση. Στην περίπτωση που για μία θέση υπάρχουν παραπάνω από μία 
εμπρόθεσμες αιτήσεις που πληρούν τη νομιμότητα γίνεται κλήρωση μεταξύ των αιτούντων.  
ΣΤ) Σε περίπτωση που εκδηλωθεί εκπρόθεσμο ενδιαφέρον για κενές θέσεις μπορούν αυτές 
να παραχωρούνται με την ίδια διαδικασία κατά τη διαδικασία της κλήρωσης και αφού 
έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μεταξύ εμπρόθεσμων και 
εκπρόθεσμων αιτήσεων προηγούνται οι πρώτες χωρίς να απαιτείται κλήρωση μεταξύ τους. 
Στην περίπτωση που ο επιτυχών δεν καταβάλλει το οικονομικό τέλος συμμετοχής μετά την 
ανάρτηση του καταλόγου των επιτυχόντων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 
κλήρωσης μπορεί να διεκδικήσει τη θέση έτερος αιτών [ακόμα και με εκπρόθεσμη 
ολοκληρωμένη αίτηση] σε περίπτωση που καταβάλλει αυτός άμεσα [επί τόπου] το 
αναλογούν οικονομικό τέλος συμμετοχής.  
Ζ) Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι ίσες ή λιγότερες από τις προβλεπόμενες θα γίνονται 
δεκτές όλες οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που εξακολουθούν να 
παραμένουν αδιάθετες θέσεις θα μπορούν να δίνονται κατά παρέκκλιση περισσότερες στους 
ήδη δικαιούχους.  
Η) Οι αιτήσεις που γίνονται εκπρόθεσμα ή είναι εμπρόθεσμες χωρίς να έχει καταβληθεί το 
ανάλογο οικονομικό τέλος, θα εξετάζονται μόνο στην περίπτωση που έχουν απομείνει κενές 
θέσεις μετά την εξέταση-παραχώρηση των εμπρόθεσμων και ολοκληρωμένων οικονομικά 
αιτήσεων. Οι αιτούντες που δεν έχουν καταθέσει όλα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν 
να τα καταθέσουν έως και πέντε εργάσιμες ημέρες, πριν την έναρξη της υπαίθριας αγοράς σε 
περίπτωση που περάσει άπρακτη και η παραπάνω προθεσμία αποκλείεται ο αιτών και δεν 
του παραχωρείται άδεια.  
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Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των 
ενδιαφερομένων. 
Θ) Για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως ενδεικτικά, λούνα πάρκ, 
πίστες αυτοκινητιδίων , τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις, που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως εμπορικές δραστηριότητες σε 
εξωτερικούς χώρους, απαιτείται αυτοτελής άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Για την 
παραχώρηση του χώρου και την άσκηση της παραπάνω δραστηριότητας προηγείται 
πλειοδοτικός διαγωνισμός με την συνδρομή της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
 

Άρθρο 10 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά  

 
1. Για τη συμμετοχή στην Ετήσια Εμποροπανήγυρη Κρύας Βρύσης , ο ενδιαφερόμενος 
υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση με τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 
19 του παρόντος. 
2.  Επιπλέον για την έκδοση αδείας εγκατάστασης και λειτουργίας Ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων όπως Λούνα παρκ κ.ά. πέραν των δικαιολογητικών που θα προσκομίζονται 
για τη συμμετοχή στον πλειοδοτικό διαγωνισμό θα κατατίθενται και τα δικαιολογητικά που 
περιγράφονται στη Α΄ αίτηση για Λούνα Παρκ και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες του 
άρθρου 16 του παρόντος.   
 

Άρθρο 11 
Περιγραφή θέσεων & οικονομικό τέλος   

 
ΚΥΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (όδος Αισχύλου ) 
1. ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 
 (θέση  όπως αποτυπώνεται στο θεωρημένο σχεδιάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας ) ποσό 
1,600,00 €  όλος ο χώρος  
2. Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σύμφωνα με το αρ. 14 της Υ1γ/Γ.Π./οικ. 
47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής 
ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς και προσωρινούς χώρους, τα είδη 
πώλησης αυτής της κατηγορίας είναι λουκουμάδες, χαλβάδες, ποπ κορν, γλυκά, καφέδες, 
βάφλες , αναψυκτικά σουβλάκια, λουκάνικα, σάντουιτς, είδη κυλικείου   

 ΤΑΒΕΡΝΕΣ – ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ ( Θέσεις όπως αποτυπώνεται στο θεωρημένο σχεδιάγραμμα 
της Τεχνικής ) ποσό 80,00€ χώρος 6Χ6 

  ΚΑΝΤΙΝΕΣ ( Θέσεις όπως αποτυπώνεται στο θεωρημένο σχεδιάγραμμα της Τεχνικής ) 
ποσό 100,00€ ανά τεμάχιο 

 ΠΩΛΗΤΕΣ χαλβάδων και λουκουμάδων (Θέσεις όπως αποτυπώνεται στο θεωρημένο 
σχεδιάγραμμα της Τεχνικής ) ποσό 40,00€ ανά τεμάχιο 

 ΠΩΛΗΤΕΣ τυποποιημένου μελιού , γαλακτοκομικών προιόντων κ.α (Θέσεις όπως 
αποτυπώνεται στο θεωρημένο σχεδιάγραμμα της Τεχνικής ) ποσό 80,00€ ανά τεμάχιο 

 ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ  παγωτών, ποπ κορν ,ξηροί καρποί , κ.α ( Θέσεις όπως αποτυπώνεται 
στο θεωρημένο σχεδιάγραμμα της Τεχνικής ) ποσό 25,00€ ανά τεμάχιο 

 ΠΩΛΗΤΕΣ υποδημάτων και ρούχων ( Θέσεις όπως αποτυπώνεται στο θεωρημένο 
σχεδιάγραμμα της Τεχνικής ) ποσό 80,00€ ανά τεμάχιο 

 ΠΩΛΗΤΕΣ ρούχων ( Θέσεις όπως αποτυπώνεται στο θεωρημένο σχεδιάγραμμα της 
Τεχνικής ) ποσό 40,00€ ανά τεμάχιο 

 ΠΛΑΝΟΔΙΟΙ ΜΙΚΡΩΠΟΛΗΤΕΣ ποσό 80,00€ ανά τεμάχιο 
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Στις παραπάνω τιμές , δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία κατανάλωσης του ηλεκτρικού 
ρεύματος που θα καταναλώνεται από τους εκθέτες . Αυτή θα εισπράττεται ανάλογα με το 
ρεύμα που θα καταναλώνει ο εκθέτης. 

Οι ανωτέρω τιμές καθορίστικαν με την 270./2017 αριθ.απόφ Δ.Σ και δύναται να 
αναπροσαρμόζονται με νεότερη απόφαση Του Δ.Σ . 

 
Αρθρο 12 

Λυόμενες κατασκευές 
Όσοι εκθέτες-πωλητές θέλουν  να εκθέσουν  τα εμπορικά τους προϊόντα σε λυόμενο  
στεγασμένο χώρο πρέπει να προσκομίσουν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά την έγκριση 
εργασιών μικρής κλίμακας που εκδίδεται από την Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου 
Πέλλας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  και  πριν την έναρξη της δραστηριότητάς των 
 να διαθέτουν βεβαίωση καλής εκτέλεσης από τον  Μηχανικό που  συνέταξε την παραπάνω 
άδεια ή από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ή  από άλλον ελεύθερο επαγγελματία με τα ίδια 
προσόντα.  
Λυόμενες κατασκευές νοούνται και οι ημι-ύπαιθροι χώροι όπου στεγάζονται ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες (λούνα παρκ, συγκρουόμενα κτλπ).  
Για να υπάρξει ομοιομορφία των κατασκευών αυτών οι λυόμενες κατασκευές εκτός εκείνες 
της παραπάνω παραγράφου πρέπει να είναι πακτωμένες ή μη στο έδαφος με ύψος από 3,00 
έως 4,00 μέτρα με σκελετό από αλουμίνιο και οροφή από P.V.C. αδιαπέραστου φωτός, 
πλαϊνά από P.V.C. με δυνατότητα παραθύρων διαφανούς υλικού.  
Αλληλοστήρηξη των οροφών με οποιοδήποτε υλικό που αιωρείται πάνω στους δρόμους 
εμποδίζοντας την πρόσβαση οχημάτων εκτάκτως ανάγκης ( πυροσβεστικό, ασθενοφόρο κλπ) 
απαγορεύεται αυστηρώς με ποινή την απομάκρυνση του εκθέτη-πωλητή  από  την 
εμποροπανήγυρη.                
Οι εκθέτες-πωλητές στην διάρκεια της δραστηριότητα τους πρέπει να είναι πάντα σε θέση 
να αποδείξουν, σε κάθε επί τόπου   έλεγχο  της Δημοτικής Αστυνομίας, ότι έχουν όλες τις 
απαραίτητες εγκρίσεις. 
 

Άρθρο 13 
Τεχνική ασφάλεια της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης  

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πέλλας συντάσσει την μελέτη και το σχέδιο πυρασφάλειας 
 της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης . Συγκεκριμένα   βάση της υπ’αριθ. 3/2015 
πυροσβεστική διαταγή  συντάσσει το τοπογραφικό διάγραμμα όπου απεικονίζονται  οι 
θέσεις των διαφόρων δραστηριοτήτων τα W.C. οι πυροσβεστικοί κρουνοί, οι θέσεις των 
πυροσβεστήρων και οι είσοδοι των δρόμων διαφυγής. Όλα τα παραπάνω  σε καμιά 
περίπτωση δεν πρέπει να καλυφθούν από τους μικροπωλητές με πάγκους καρότσια κτλπ τα 
όποια εγκαθίστανται χωρίς επί πλέον αδειοδοτήσεις πέρα από τις απαραίτητες για την 
άσκηση της δραστηριότητα τους. Για την τήρηση του σχεδίου αυτού μαζί με την 
απαγόρευση της αλληλοστήρηξης των οροφών των μικροκατασκευών σε όλη την διάρκεια 
της Εμποροπανήγυρης θα γίνει αστυνόμευση από την Δημοτική Αστυνομία. Επίσης, οι 
αρμόδιες υπηρεσίες θα διενεργούν τεχνικούς ελέγχους σε όλη τη διάρκεια της 
εμποροπανήγυρης.   
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Άρθρο 14 
Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Εμποροπανήγυρης  

Συγκροτείται τριμελής  Επιτροπή  της Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης  ως εξής : 
Πρόεδρος: Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Κρύας Βρύσης  
Μέλη: Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κρύας Βρύσης  
Μέλη: Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
Γραμματειακή υποστήριξη: γρ.Αδειοδοτήσεων & ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων 
των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Δ.Ε  ΚΡ. ΒΡΥΣΗΣ. 
  
Η διοργάνωση της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης  του παρόντος  κανονισμού 
αποτελεί σύνθετο έργο του Δήμου Πέλλας. Η Τριμελής Επιτροπής Διενέργειας Εμποροπανήγυρης 
διαχειρίζεται  με  υπευθυνότητα την  εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών και εντολών για 
την πυροπροστασία, την ελεύθερη όδευση οχημάτων κοινής ωφέλειας στο χώρο των αγορών όπως 
ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα, κ.ά.., (όπως προβλέπεται από το σχέδιο ασφάλειας της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας) την ελεύθερη διέλευση και ασφαλή παραμονή των 
επισκεπτών και των εκθετών,  την υγειονομική επάρκεια των αγορών (εξασφάλιση τουαλετών, 
ντουζ, πόσιμου νερού, αποχετεύσεων κ.ά.), την στατικότητα και ασφάλεια των πάσης φύσεως 
κατασκευών (λυόμενων, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κ.ά.) που  τοποθετούνται πριν και κατά 
τη διάρκεια της Εμποροπανήγυρης. 
Επιπλέον  είναι αρμόδια για την επίλυση-διευθέτηση των πάσης φύσεως προβλημάτων που θα 
προκύψουν κατά τη λειτουργίας τους και εξουσιοδοτούνται να αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση 
και κατά την κρίση τους, οποιαδήποτε θέματα προκύπτουν κατά την προετοιμασία οργάνωση και 
λειτουργία της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης και δεν προβλέπονται στους όρους 
λειτουργίας του παρόντος κανονισμού ή ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του.  
Με εντολές της Επιτροπής θα γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και σχετικός έλεγχος της ορθής 
εγκατάστασης των δικαιούχων της τήρησης των όρων της άδειας και της απομάκρυνσης των άνευ 
αδείας συμμετεχόντων καθώς και των στερούμενων βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των λυόμενων 
κατασκευών τους. Θα εξετάζει τυχόν παράπονα ή καταγγελίες. Θα εποπτεύει τις απαραίτητες 
ενέργειες και θα δίδει εντολές για τη  διενέργεια  τακτικών ελέγχων στους χώρους ανάπτυξης των 
εμποροπανηγύρεων για τη διαπίστωση της καλής και ομαλής λειτουργίας. 

Άρθρο 15 
Αρμοδιότητες Υπηρεσιών του Δήμου 

- Το γρ. Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων των Αποκεντρωμένων 
υπηρεσιών της ΔΕ Κρύας Βρύσης, είναι αρμόδιο να παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην 
Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης ή το Δ.Σ  κατά  τη διαδικασία 
παραλαβής των αιτήσεων,  έλεγχο δικαιολογητικών και να εισηγείται για την   έγκριση ή μη 
συμμετοχής των αιτούντων στην Εμποροπανήγυρη  Κρύας Βρύσης.  
- Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  είναι αρμόδια για την είσπραξη του οικονομικού τέλους 
συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη και για  τη διαδικασία πλειοδοτικού διαγωνισμού ΛΟΥΝΑ 
ΠΑΡΚ. 
- Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  είναι αρμόδια για την  αποτύπωση των θέσεων των διαφόρων 
δραστηριοτήτων και των W.C. που απεικονίζει σε τοπογραφικό διάγραμμα των Υπαίθριων 
Αγορών του παρόντος κανονισμού. Συντάσσει το σχέδιο πυρασφάλειας και εκτάκτων αναγκών το 
οποίο  η Διεύθυνση Προγραμματισμού αναλαμβάνει να διαβιβάζει στην Υγειονομική Υπηρεσία 
και στην Αστυνομική Διεύθυνση Πέλλας. Εισηγείται για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις 
λυόμενες κατασκευές προκειμένου οι εκθέτες-πωλητές να προβαίνουν στην απόκτηση της 
αδειοδότησης του άρθρο 12.  
- Η ΔΕΥΑ Πέλλας θα προβεί στον έλεγχο των πυροσβεστικών κρουνών και στην τοποθέτηση των 
πυροσβεστικών φωλιών, εφόσον απαιτούνται. Θα προβεί επίσης στον έλεγχο της αποχέτευσης 
όμβριων  πριν τη λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης και θα είναι  σε ετοιμότητα για παρέμβαση σε 
περίπτωση εκτάκτων καιρικών φαινομένων (π.χ έντονη βροχόπτωση).  
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- Η Δ/νση Πολεοδομίας θα συμβάλει στο να εκδώσει έγκαιρα τις εγκρίσεις εργασιών μικρής 
κλίμακας για την εγκατάσταση και λειτουργία Λουνα πάρκ και για τις λυόμενες κατασκευές που 
θα κατασκευάσουν οι εκθέτες-πωλητές  χρησιμοποιώντας τα υλικά που αναφέρονται στο άρθρο 
12. Κατασκευές χωρίς την προαναφερομένη άδεια θεωρούνται αυθαίρετες.    
- Η Δ/νση Περιβάλλοντος Καθαριότητας είναι αρμόδια για την σύνταξη  και υλοποίηση του 
ηλεκτρολογικού σχεδίου επί της εμποροπανήγυρης, για την επιτόπια αποτύπωση του  
τοπογραφικού διαγράμματος και για την καθαριότητα του χώρου. 
Η Τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης εποπτεύει, 
συντονίζει και εντέλει τις ανωτέρω διευθύνσεις για την καλή και ασφαλή λειτουργία της Ετήσιας 
Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης, επιπλέον επικοινωνεί και συνεργάζεται με την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία, Νοσοκομείο, ΕΚΑΒ,  Ελληνική αστυνομία, Πολιτική Προστασία,  για την  ελεύθερη 
πρόσβαση οχημάτων κοινής ωφέλειας,  εκκένωση του χώρου σε περιπτώσεις έκτακτου ελέγχου 
κ.ά. 
 

Άρθρο 16 
Υποχρεώσεις εκθετών 

Οι πωλητές – εκθέτες που συμμετέχουν στην Ετήσια Εμποροπανήγυρη Κρύας Βρύσης  
υποχρεούνται: 
1) Να διαθέτουν τα απαραίτητα παραστατικά που ο εκάστοτε νόμος ορίζει για τα είδη και τις 
ποσότητες των προϊόντων που θα διακινηθούν στην αγορά σύμφωνα με τις ισχύουσες 
φορολογικές, αγορανομικές, αστυνομικές, υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις. 
2) Να έχουν σε εμφανές σημείο τοποθετημένη πινακίδα (πλαστικοποιημένη μεγέθους Α4) στην 
οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αδειούχου, το είδος και ο αριθμός της άδειας. 
3) Να τοποθετήσουν τα προς πώληση εμπορεύματα πάνω σε πάγκους ή τελάρα με τέτοιο τρόπο 
ώστε να διασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας και στο κάθε είδος να υπάρχει 
πινακίδα με την τιμή πώλησης των προϊόντων, την προέλευση τους καθώς και την ποιότητα  τους. 
4) Να τηρούν τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Πέλλας και τις διατάξεις οι οποίες 
προβλέπονται από αυτόν, σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται τα πρόστιμα και οι κυρώσεις 
που ο κανονισμός καθαριότητας ορίζει.  
5) Να συγκεντρώνουν τα απορρίμματα που ο καθένας έχει δημιουργήσει σε σακούλες που θα 
συλλέγουν στη συνέχεια οι υπάλληλοι καθαριότητας του Δήμου, ώστε ο χώρος να παραμένει 
καθαρός. 
6) Να τηρούν το προκαθορισμένο ωράριο κοινής ησυχίας , όπως αυτό προβλέπεται από τις 
αστυνομικές διατάξεις, προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα στους περίοικους. Η 
παραβίαση του νόμιμου ωραρίου επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
7) Να καταλαμβάνουν μόνο το χώρο που τους παραχωρήθηκε και όχι κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς 
 χώρους. 
8) Να διαθέτουν σε εμφανές σημείο πρόσφατα αναγομωμένο πυροσβεστήρα. 
9) Να δραστηριοποιούνται  αυστηρά πίσω από την έμπροσθεν οριογραμμή που καθορίζει το 
μέγεθος των διαδρόμων για ασφαλή διέλευση των πάσης φύσεων οχημάτων κοινής ωφέλειας π.χ 
ασθενοφόρων, απορριμματοφόρων, πυροσβεστικών οχημάτων κλπ. 
 

Άρθρο 17 
Απαγορεύσεις 

Απαγορεύεται  η δραστηριοποίηση , εντός ή πέριξ του οριοθετημένου χώρου της 
Εμποροπανήγυρης άνευ άδειας, σε δημοτικό, δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο. 
Απαγορεύεται η κατάληψη χώρου   πέραν των τ.μ και της γραμμογραφημένης θέσης , για την 
οποία  δόθηκε η έγκριση συμμετοχής. 
Απαγορεύεται η κατασκευή  στεγάστρων χωρίς τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις.  Η μη 
συμμόρφωση με το παρόν κανονισμό θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση απομάκρυνση τους και 
στους παραβάτες  επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.  
Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της Αγοράς η διανομή διαφημιστικού υλικού και η χρήση 
τηλεβόα για διαφήμιση προϊόντων. 
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Απαγορεύεται ρητά η υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχουν οι εκθέτες σε τρίτους. Οι 
παραβάτες θα τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπει η εκάστοτε νομοθεσία και θα 
απομακρύνονται από την Εμποροπανήγυρη. 
 

Άρθρο  18 
Διοικητικές Κυρώσεις 

Ισχύουν εκτός των άλλων και κυρώσεις που προβλέπονται στο αρθ.55, σε συνδυασμό με το 
παράρτημα ΙΓ Ν4497/2017.Επιπλέον ισχύουν και ειδικότερες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας 
που εφάπτονται στα συγκεκριμένα αντικείμενα και δραστηριότητες του  συγκεκριμένου 
κανονισμού. Τον έλεγχο την εποπτεία και την επιβολή των κυρώσεων του παρόντος κανονισμού 
όσον αφορά το Δήμο Πέλλας, επιβάλουν η Επιτροπή  Ετήσιας  Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης  
και η Δημοτική Αστυνομία . 
 

Άρθρο 19 
Πρότυπα αιτήσεων με δικαιολογητικά 

 
Α) Για «Λούνα Παρκ» – και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 

 
ΑΙΤΗΣΗ -  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με 
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Πρ      προς  ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ 
Δ.Ε…ΚΡ.ΒΡΥΣΗΣ……………………. 

ΑΡΙ  Αριθμ.πρωτ: 

Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ  
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ  
ΚΡ.ΒΡΥΣΗΣ  29/8 – 2/9/2018 στην Κρύα Βρύση.…………………….. 
Περιγραφή  παιχνιδιών-μηχανημάτων-εγκαταστάσεων «Λούνα Παρκ» –ή άλλων 
ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων:.………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ: (μόνο φυσικό πρόσωπο) 

Όνομα: Επώνυμο:  
Όνομα Πατέρα: Α.Φ.Μ  

Α.Δ Τ: Δ/νση Πόλη 

Τηλ: Φαξ e-mail 
ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ4 (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η 
εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση 
του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 

Όνομα: Επώνυμο:  

Όνομα Πατέρα: ΑΔΤ  
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Αριθ.Δελτίου 
Ταυτότητας: 

Δ/νση Πόλη 

Τηλ: Φαξ e-mail 

Στοιχεία Εταιρείας και νόμιμου εκπροσώπου της 

Επωνυμία και είδος 
Εταιρείας 
 

Έδρα Εταιρείας Α.Φ.Μ. 
Εταιρείας 

Αριθμός 
Γ.Ε.Μ.Η. 

Όνομα νόμιμου 
Εκπροσώπου 
 

Επίθετο νόμιμου 
εκπροσώπου 

Ονοματεπώνυμο 
Πατρός 

Α.Δ.Τ. 

Τηλέφωνο νόμιμου 
Εκπροσώπου 
 

e-mail  νόμιμου 
Εκπροσώπου 

e-mail  εταιρείας Φαξ 
εταιρείας 

Όλες οι εταιρείες θα προσκομίζουν τα καταστατικά ή εταιρικά τους καθώς και όλες τις 
τροποποιήσεις τους. Επιπλέον, οι μεν ΑΕ πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας 
Εμπορίου περί του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του, καθώς και τα ΦΕΚ 
που έχουν δημοσιευθεί, οι δε λοιπές (ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) πιστοποιητικό του αρμόδιου 
Πρωτοδικείου που θα αναφέρεται η σύσταση και οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει και οι 
εξ αυτών ΕΠΕ τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί. Τα συμμετέχοντα από κοινού 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
1.Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ, ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του 
Ν. 2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (ή τη σχετική προσωρινή 
βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο 
υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων).Αν ο αιτών είναι αλλοδαπός - υπήκοος κράτους μη 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει 
την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής 
υποβάλλει ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό.(Δ/νση 
Οικονομικών) 

 

2. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS (Δ/νση Οικονομικών)  

3. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS (Δ/νση Οικονομικών)  
4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ΄ αυτόν. (Δ/νση 
Οικονομικών) 

 

5. Δημοτική Ενημερότητα (Δ/νση Οικονομικών)  

6.  Συμβόλαιο αστικής ευθύνης Ο Μισθωτής  είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την 
επαρκή ασφαλιστική κάλυψη της λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ σε νόμιμα 
λειτουργούσα στην Ελλάδα ασφαλιστική εταιρεία για τους κινδύνους τουλάχιστον της 
πυρκαγιάς, τρομοκρατικών ενεργειών και αστικής ευθύνης 

 

7.Συμβόλαιο μίσθωσης χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Παρκ  

8.α) Τοπογραφικό σκαρίφημα με ενδεικτική χωροθέτηση των εγκαταστάσεων. 
   β)Λεπτομερή κατάλογο των μονάδων ψυχαγωγικών μέσων-μηχανημάτων που θα 
εγκαταστήσει συνοδευόμενο από  τις αντίστοιχες έγχρωμες φωτογραφίες τους. 
   γ)Πιστοποιητικά καταλληλότητας  κάθε εγκατάστασης μονάδας ψυχαγωγικού 
μέσου-μηχανήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις και τις 
νόμιμες εγκρίσεις. 
   δ)Τεχνική περιγραφή και σχέδια μηχανημάτων-κατασκευών  (κατόψεις κ.ά.) με την 
καταλληλότητα στατικότητας αυτών. 
   ε)Μελέτη πυροπροστασίας και βεβαίωση διπλωματούχου μηχανολόγου μηχανικού περί 
πληρότητας των μέσων πυροπροστασίας. 

 

9. «Έγκριση έναρξης εργασιών μικρής κλίμακας» ή  βεβαίωση ότι δεν απαιτείται   (από τη 
διεύθυνση Πολεοδομίας). 

 

10. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του Λούνα Παρκ και πριν την  
έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του ο ανάδοχος καταθέτει υποχρεωτικά : 
πλέον των προβλεπομένων από τις διατάξεις Νόμων και πλέον των αναφερομένων στο 
άρθρο 2 του ΠΔ 12/2005 κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά ή υπεύθυνη 
δήλωση για ότι δεν απαιτείται: 

α) βεβαίωση καλής εκτέλεσης ιδιώτη μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης 
σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών, 

β) βεβαίωση καλής εκτέλεσης ιδιώτη ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, 
περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, 

γ) βεβαίωση  ιδιώτη διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την 
επικινδυνότητα των τυχόν χρησιμοποιουμένων αερίων ή άλλων υλών, 

δ) άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για 
μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 
207/1967 (Α' 216), 

ε) βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή 
ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση 
δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας 
του εναερίου χώρου, 
στ) βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που 
πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση. 

 

ΑΔΑ: 69ΥΘΩΞΤ-Σ5Σ



 
ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 
Ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος να προβεί στην κατά νόμο έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της 
ψυχαγωγικής δραστηριότητας και να λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από το Νόμο και είναι 
ολοκληρωτικά υπεύθυνος για τις συνέπειες του Νόμου σε περίπτωση που θα συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα κατά 
τη διάρκεια της μίσθωσης του χώρου με συμβόλαιο αστικής ευθύνης. 
Τα πιστοποιητικά καταλληλότητας των εγκαταστάσεων θα είναι φανερά αναρτημένα σε ειδικά πλαίσια.  
Ο Μισθωτής μεριμνά για την καθαριότητα του χώρου. 
Ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος για την τοποθέτηση πυροσβεστήρων σε εμφανή σημεία για κάθε ψυχαγωγική 
μονάδα. 
Ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος για την πυροπροστασία των εγκαταστάσεων σύμφωνα με την τεχνική του 
έκθεση σε όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης. 
Ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος να χωροθετήσει τις ψυχαγωγικές μονάδες με τρόπο που να μην εμποδίζει την 
ομαλή κυκλοφορία του κοινού. 
Το προσωπικό που απασχολείται στο Λούνα Παρκ, κ.ά, φορά διακριτή στολή εργασίας, ή φωσφορίζων γιλέκο 
και φέρει τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας (γάντια, παπούτσια εργασίας κτλ). 
Ο μισθωτής ευθύνεται έναντι της αρμόδιας εταιρείας για τα δικαιώματά της μουσική που πιθανόν θα 
χρησιμοποιήσει 
Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος, ποινικά και αστικά έναντι του προσωπικού που θα απασχολεί στις ψυχαγωγικές 
εγκαταστάσεις (Λούνα Παρκ  κ.ά.) , 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. 
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, σκοπευτήρια, θεάματα κ.ά. συναφή, προς αυτή την μορφή ψυχαγωγίας, είδη.  
Στον ίδιο χώρο δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών διατροφής, ή άλλη εμπορική δραστηριότητα. 

 
ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ   θα 
προηγηθεί έλεγχος και γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου (Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών) 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
1.ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΙΣΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ 
2.ΟΤΙ ΕΧΩ ΔΗΛΩΣΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣ 
3. ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ αριθμ 298 /2018  ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΚΡ.ΒΡΥΣΗΣ. 
Υπογραφή 
Ο Αιτών 

Ο Παραλαβών Αρμόδιος υπάλληλος 
 
Αίτηση με πλήρη δικαιολογητικά 
Αίτηση με τα παρακάτω ελλιπή 
δικαιολογητικά: 
1. 
2. 
3. 

 

Β) Αίτηση για καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) 

ΑΔΑ: 69ΥΘΩΞΤ-Σ5Σ



ΑΙΤΗΣΗ -  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Προς ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ 

Δ.Ε. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ  

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 

Περιγραφή αιτήματος : «ΕΓΚΡΙΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ «  ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ  ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ  29/8 – 2/9/2018 στην Κρύα 
Βρύση.……………………..                                                      
Είδη πώλησης K.Y.E…….………………………………………………………………… 

 

Για την έκθεση των προϊόντων μου θα κάνω χρήση  υπαίθριου στεγασμένου χώρου για το 
λόγο αυτό θα προσκομίσω έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. 

 

Για την έκθεση των προϊόντων μου δε θα κάνω θα κάνω χρήση  υπαίθριου στεγασμένου 
χώρου. Η τοποθέτηση των προϊόντων μου θα γίνει σε αστέγαστους πάγκους, τραπέζι ή 
καρότσι. 

 

 

ΑΔΑ: 69ΥΘΩΞΤ-Σ5Σ



 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ: (μόνο φυσικό πρόσωπο) 

Όνομα: Επώνυμο: 

Όνομα Πατέρα: Α.Φ.Μ 

Αρ. Δελτ. 
Ταυτ. 

 

Τόπος Κατοικίας Οδός-αριθμός 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του 
άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (ή τη σχετική 
προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό 
βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων). Αν ο αιτών είναι αλλοδαπός - υπήκοος 
κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του 
επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι 
ομογενής υποβάλλει ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό. 

□ 

2. Φωτοαντίγραφο άδειας υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή  βεβαίωση δραστηριοποίησης 
υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας 

□ 

3. φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας πωλητή  

4.  Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS με ΚΑΔ σχετικό με το υπαίθριο εμπόριο 

(πλην κατόχων βεβαιώσεων δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας). 

□ 

5. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική 

αρχή 

 

6. βεβαίωσης καταλληλότητας, από τις κατά τόπους υγειονομικές αρχές (Δ/νση Δημόσιας Υγείας 

& Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πέλλας) του προσωρινού χώρου που θα χρησιμοποιήσουν για την 

έκθεση και πώληση των προϊόντων τους 

 

7. Υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ή αναγωμοτή του πυροσβεστήρα ή των πυροσβεστήρων  που θα 
χρησιμοποιήσει ο εκθέτης, για την καλή λειτουργία του. 
Επίσης στους ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές κινητών καντινών απαιτείται να υφίσταται τουλάχιστον 
ένας (1) πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως ή βάσης νερού ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 
21Α-113Β-0, ένας (1) φορητός πυροσβεστήρας κατηγορίας F, ελάχιστης κατασβεστικής 
ικανότητας 25F σε περίπτωση χρήσης μαγειρικών ελαίων-λιπών, καθώς και ένας (1) απλός 
ανιχνευτής εκρηκτικών μιγμάτων σε περίπτωση χρήσης φιάλης προπανίου σε εσωτερικό χώρο. 

 

8. Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν θα ηλεκτροδοτηθώ από το δίκτυο του δήμου και θα χρησιμοποιήσω □ 

9. βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο Πέλλας.  

10. Διπλότυπο είσπραξης του τέλους χρήσης. □ 

11. Για εγκατάσταση προσωρινών λυόμενων κατασκευών (στεγασμένοι χώροι) έγκριση εργασιών 
μικρής κλίμακας από τη Δ/νση Πολεοδομίας(τεχνικές προδιαγραφές αρθ12 &13 του κανονισμού 
λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης) 

 

12. βεβαίωση καλής εκτέλεσης εγκατάστασης της λυόμενης κατασκευής, από τον  Μηχανικό που  
συνέταξε την παραπάνω άδεια ή από κλιμάκιο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πέλλας ή 
από άλλον ελεύθερο επαγγελματία με τα ίδια προσόντα. 

 

ΑΔΑ: 69ΥΘΩΞΤ-Σ5Σ



Τηλ: φαξ e-mail 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
1.ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΙΣΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ 
2.ΟΤΙ ΕΧΩ ΔΗΛΩΣΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣ 
3. ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ αριθμ 298 /2018  ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ. 
 

Υπογραφή 
Ο Αιτών 

Ο Παραλαβών Αρμόδιος υπάλληλος 
 
Αίτηση με πλήρη δικαιολογητικά 
Αίτηση με τα παρακάτω ελλιπή 
δικαιολογητικά: 
1. 
2. 
3. 

 

Γ) Για όλους τους πωλητές εκτός των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

ΑΙΤΗΣΗ -  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Προς ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ 

Δ.Ε. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ  

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 

Περιγραφή αιτήματος «Εγκριση συμμετοχής στην «Ετήσια Εμποροπανήγυρη Κρύας Βρύσης   
2018, 29/8/2018 – 2/9/2018    (Για πωλητές εκτός ΚΥΕ ) 
Είδη πώλησης ……….…………………………………………………………………. 

Για την έκθεση των προϊόντων μου θα κάνω χρήση  υπαίθριου στεγασμένου χώρου για το 
λόγο αυτό θα προσκομίσω έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. 

 

Για την έκθεση των προϊόντων μου δε θα κάνω θα κάνω χρήση  υπαίθριου στεγασμένου 
χώρου. Η τοποθέτηση των προϊόντων μου θα γίνει σε αστέγαστους πάγκους, τραπέζι ή 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ4 (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η 
εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής 
από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 

ΟΝΟΜΑ 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΕΡΑ 

 

ΑΔΤ 

Δ/νση 

 

τηλ E - mail: 

ΑΔΑ: 69ΥΘΩΞΤ-Σ5Σ



καρότσι. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ: (μόνο φυσικό πρόσωπο) 

Όνομα: Επώνυμο: 

Όνομα 
Πατέρα: 

 Α.Φ.Μ  

Α. Δ. Τ.  

Τόπος 
Κατοικα
ς 

 Οδός-αριθμός 

Τηλ:  φαξ e-mail 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΚΑΝ 
ΜΕΤΗΝ 
ΑΙΤΗΣΗ 

1.Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ 

ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της 
αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων 
των ασφαλιστικών φορέων). Aν ο αιτών είναι αλλοδαπός - υπήκοος κράτους μη μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την 
άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής 
υποβάλλει ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό. 

□ 

2. Φωτοαντίγραφο άδειας υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή  βεβαίωση δραστηριοποίησης 
υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας 

□ 

3.  Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS με ΚΑΔ σχετικό με το υπαίθριο 

εμπόριο. 

□ 

4. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια 

φορολογική αρχή 

□ 

5. Υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ή αναγωμοτή του πυροσβεστήρα ή των πυροσβεστήρων  
που θα χρησιμοποιήσει ο εκθέτης, για την καλή λειτουργία του. 

 

6. Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν θα ηλεκτροδοτηθώ από το δίκτυο του δήμου και θα 
χρησιμοποιήσω γεννήτρια 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ4 (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η 
εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της 
υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 
ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΕΡΑ ΑΔΤ 

Δ/νση τηλ E - mail: 

ΑΔΑ: 69ΥΘΩΞΤ-Σ5Σ



7. βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο Πέλλας. □ 

8. Διπλότυπο είσπραξης του τέλους χρήσης. □ 

11. Για εγκατάσταση προσωρινών λυόμενων κατασκευών (στεγασμένοι χώροι) έγκριση 
εργασιών μικρής από τη Δ/νση Πολεοδομίας(τεχνικές προδιαγραφές αρθ12 &13 του 
κανονισμού λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης) 

 

12. βεβαίωση καλής εκτέλεσης εγκατάστασης της λυόμενης κατασκευής από τον  Μηχανικό 
που  συνέταξε την παραπάνω άδεια ή από κλιμάκιο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Πέλλας ή από άλλον ελεύθερο επαγγελματία με τα ίδια προσόντα. 

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω ότι: 
1.ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΙΣΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ 
2.ΟΤΙ ΕΧΩ ΔΗΛΩΣΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣ 
3. ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ αριθμ 298/2018  ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ . 
 
Υπογραφή 

Ο Αιτών 

Ο Παραλαβών Αρμόδιος υπάλληλος 

 

Αίτηση με πλήρη δικαιολογητικά 

Αίτηση με τα παρακάτω ελλιπή δικαιολογητικά: 

1. 

2. 

3. 

 
 
 

Άρθρο 20 
Ισχύς 

Με τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας καταργείται κάθε προηγούμενη κανονιστική 
απόφαση για τη διενέργεια της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης . Η ισχύς του 
κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η παρούσα 
απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Περιφέρεια ( παρ. 1 άρθρο 38 του Ν.4497/2017 ) και θα 
αποσταλεί στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον προβλεπόμενο έλεγχο 
νομιμότητας  

Ύστερα από αυτά ο πρόεδρος καλεί το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά. Το Δ.Σ αφού έλαβε 
υπόψη του, όσα παραπάνω αναφέρθηκαν είδε τις διατάξεις του Ν.3852/2010 , τις όμοιες του 
Ν.4497/2017 καθώς και την αριθμ. 8/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου Πέλλας  
 
                                                         Αποφασίζει ομόφωνα 

   
Α) Τη διενέργεια της  Γεωργικής βιοτεχνικής έκθεσης: 5η PELLA AGRO 2018» που θα 
πραγματοποιηθεί από 29 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2018 στην πόλη της Κρύας Βρύσης 
και στον χώρο της λαϊκής Αγοράς . 
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Β) Τη διενέργεια της  «Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης 2018, που θα 
πραγματοποιηθεί από 29 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2018 στην πόλη της Κρύας Βρύσης 
και στον χώρο της λαϊκής Αγοράς. 
 Επιτροπή Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης  2018 ορίζονται οι: α) Πρόεδρος: ο 
Αντιδήμαρχος Κρύας Βρύσης  Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος , β) μέλος : ο πρόεδρος της 
Δημοτικής Κοινότητας Κρύας Βρύσης  Παρασκευόπουλος Δημήτριος , γ) μέλος του Δ. Σ 
Μπαλτζίδης Κωνσταντίνος Για τη Γραμματειακή υποστήριξη οι υπάλληλοι του γραφείο 
Αδειοδοτήσεων & ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Δ.Ε  ΚΡ. 
ΒΡΥΣΗΣ,  Καρασαρίδου Αθηνά και Παπαδόπουλος Σταύρος. 
Γ) Την ψήφιση του κανονισμού  για την οργάνωση και Λειτουργία της Υπαίθριας Αγοράς 
«Ετήσια Εμποροπανήγυρη Κρύας Βρύσης » του άρθρου 38, του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ. 
Α/171/13-11-2017) του Δήμου Πέλλας ως εξής: 
 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο Κανονισμού 

Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει τις προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας της Υπαίθριας Αγοράς 
 «Ετήσια Εμποροπανήγυρη Κρύας Βρύσης » σύμφωνα με το άρθρου 38, του Ν4497/2017 (ΦΕΚ. 
Α/171/13-11-2017), στην Κρύα Βρύση καθώς και τις προϋποθέσεις για την αισθητική, υγιεινή, 
την τάξη και ασφάλεια στο χώρο της συγκεκριμένης  Υπαίθριας Αγοράς. Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού είναι υποχρεωτική για όλους τους συναλλασσόμενους πωλητές και εκθέτες που 
δραστηριοποιούνται στην εμποροπανήγυρη. 
 

Άρθρο 2 
Νομικό Πλαίσιο 

 Ν.3463/2006 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»(ΦΕΚ Α΄114/08-06-2006) 
 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 ΤΕΥΧΟΣ Α /́07-06-2010) 
 Το νόμο 4497/2017 (ΦΕΚ. Α/171/13-11-2017) 
 Την Εγκύκλιο 1/2018 «Εφαρμογή του ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων 
εμπορικών δραστηριοτήτων» του Υπουργείου Οικονομίας &Ανάπτυξης με αριθ. πρωτ. : 37698 - 
03/04/2018 
 Την Εγκύκλιο 2/2018 «Εφαρμογή του ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων 
εμπορικών δραστηριοτήτων.» με αριθ. πρωτ. : 46974 - 02/05/2018 
 Π.Δ.12/2005 (ΦΕΚ 10/Α /́18-01-2005) 
 Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/23-06-2017 καθώς και των διευκρινιστικών 
εγκύκλιων αυτής. 
 Το με αριθ. Κ1- 929/10-06-2014 έγγραφο Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
Παροχή διευκρινίσεων διατάξεων του ν. 4264/2014. παρ.3 εδάφιο 4 (Παραγωγοί που δεν διαθέτουν 
άδεια λαϊκής αγοράς) 
 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» 
 Τον με αριθμό πρωτοκόλλου 3169-1502/08- 03- 2016  «Οργανισμός εσωτερικής Υπηρεσίας 
Δήμου Πέλλας». 
 Έγγραφο (Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 7286/21.01.2015). 
 Το άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του 
Ν.1080/80 (ΦΕΚ 246/Α/1980) 
 Κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται στον παρόν κανονισμό  
 

Άρθρο 3 
Ορισμοί 
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Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 2 του  4497/2017 ( ΦΕΚ171/Α /́13-11-2017). 
1. «Υπαίθριο εμπόριο»: η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο, όπως η 
πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωμένες υπαίθριες αγορές, καθώς και το πλανόδιο 
εμπόριο. 
2. «Εμποροπανήγυρις»: η υπαίθρια αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα εμπορεύματα, με την 
ευκαιρία γιορτής θρησκευτικού ή επετειακού χαρακτήρα.. 
3. «Κινητές καντίνες»: οχήματα, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε κινητά 
καταστήματα, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161) 
απόφασης του Υπουργού Υγείας, κατατάσσονται στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και, 
ειδικότερα, στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή 
προσωρινούς χώρους. 
4. «Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: 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 απόφασης του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις 
επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς 
χώρους. 
5. «Υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο»: τα ψυχαγωγικά παιχνίδια, όπως 
ενδεικτικά, λούνα παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων , τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις και άλλες 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που οργανώνονται και διεξάγονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα 
οποία ασκούν εμπορικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους. 

Άρθρο 4 
Πλαίσιο λειτουργίας 

Η παραδοσιακή Ετήσια Εμποροπανήγυρη Κρύας Βρύσης   διεξάγεται από 29 Αυγούστου  έως 2 
Σεπτεμβρίου κάθε έτους(κινητή ημερομηνία)  στο χώρο της λαϊκής αγοράς Κρύας Βρύσης   στην 
οδό Αισχύλου . Όλες οι θέσεις έχουν χωροθετηθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  και 
περιγράφονται επακριβώς [διαστάσεις, αρίθμηση περιοχή κ.ά.] στο συνημμένο σχεδιάγραμμα που 
συνέταξε η ανωτέρω, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και ισχύει . 

 Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων δεν δύναται να ξεπερνάει τις  -66- θέσεις εκ των 
οποίων:  

 Το σύνολο των διατιθέμενων λοιπών εμπορικών θέσεων τα είδη (υποδήματα ,ρούχα , 
υαλικά, παιχνίδια  κ.α) δύναται να είναι  -10- 

 Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 
δύναται να είναι -20-, σύμφωνα με το αρ. 14 της Υ1γ/Γ.Π./οικ. 47829/21.6.2017 απόφασης του 
Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και 
ποτών σε κινητούς και προσωρινούς χώρους, τα είδη πώλησης αυτής της κατηγορίας είναι 
λουκουμάδες, χαλβάδες, ποπ κορν, γλυκά, καφέδες, βάφλες, αναψυκτικά σουβλάκια, λουκάνικα, 
σάντουιτς, είδη κυλικείου  κ.ά., ενώ οι-15- ανήκουν στην κατηγορία των καντινών και σε 
υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων του άρθρου 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β' 
2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας. 

 Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων για εγκατάσταση και λειτουργία Ψυχαγωγικής 
Παιδείας Λούνα Παρκ είναι μία -1-  

 Το σύνολο των διατιθέμενων λοιπών εμπορικών θέσεων δύναται να είναι  -20- ειδικά για 
αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. (Διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών 
λαϊκής τέχνης) του άρθρου 45, του νόμου 4497/2017.   
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 Η κάθε θέση έχει έκταση ανάλογη με το τοπογραφικό σχέδιο της Τεχνική Υπηρεσίας  

Άρθρο 5 
Επιτρεπόμενα είδη 

Τα επιτρεπόμενα είδη πώλησης είναι τα προβλεπόμενα των σχετικών νομοθεσιών του άρθρου 1 
ενδεικτικά αναφέρεται ότι επιτρέπονται: έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα, είδη 
λαϊκής τέχνης, είδη οικιακής χρήσης, ένδυσης,-υπόδησης, νεωτερισμών, φο μπιζού, είδη δώρων, 
ψιλικά, είδη λαϊκής τέχνης, εκκλησιαστικά είδη, μέσα συσκευασίας (χάρτινες - πλαστικές 
σακούλες), υλικά περιτυλίγματος δώρων, κεριά και λαμπάδες, είδη διακόσμησης, δερμάτινα είδη 
(τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), πήλινες-πλαστικές γλάστρες, χαρτί ατομικής ή οικιακής 
φροντίδας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, δ) είδη παντοπωλείου, μη εδώδιμα, βιβλία 
και είδη γραφικής ύλης, ξηροί καρποί, ζαχαρώδη προϊόντα, ποπ-κορν, μαλί της γριάς, 
λουκουμάδες, βάφλες, πίτες, είδη καντίνας, σάντουιτς, σουβλάκια λουκάνικα, μπαχαρικά, 
μυρωδικά φυτά, μέλια, παιδικά παιχνίδια, παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας από λούνα παρκ» κ.ά.. 
Τα πωλούμενα είδη πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεσή τους να γίνεται 
βάσει των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠ- ΠΥ).  

Άρθρο 6 
Διάρκεια ισχύος άδειας 

Οι άδειες των συμμετεχόντων πωλητών, θα έχουν ισχύ πέντε -5- συναπτών ημερών, ίση με τη 
διάρκεια  της Ετήσιας  Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης . Η απόφαση διενέργειας θα εκδίδεται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας, τουλάχιστον τρεις μήνες  πριν την διεξαγωγή της ,  το 
αργότερο στο δημοτικό συμβούλιο του Ιουνίου.   

Άρθρο 7 
Κατάθεση αιτήσεων 

Αιτήσεις για συμμετοχή στην  Ετήσια Εμποροπανήγυρη Κρύας Βρύσης   θα υποβάλλονται στις 
ημερομηνίες που θα καθορίζονται στην απόφαση διενέργειας του Δ.Σ Πέλλας. Η μη προσκόμιση 
των ζητουμένων δικαιολογητικών   θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία 
χορήγησης έγκρισης συμμετοχής.  

Άρθρο 8 

Κατηγορίες δικαιούχων 
Στις 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. 
Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν 
λόγω αγορές. 
Για τη συμμετοχή στις 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 
στις 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, 
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μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις 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 τους 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 του νόμου 4497/2017 
(ΦΕΚ 171/13-11-2017 τεύχος Α΄). 
Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω 
αγορές. 

Άρθρο  9 
Διαδικασία χορήγησης αδειών 

Α) Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στο γρ.αδειοδοτήσεων 
αδειοδοτήσεων & ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της ΔΕ 
Κρύας Βρύσης, κατά τις ημερομηνίες που θα ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την απόφαση διενέργειας της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Κρύας 
Βρύσης  από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 Β) Το σύνολο των αιτήσεων θα διαβιβάζεται στην Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας 
Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης », η  οποία θα καθορίσει τους τελικούς δικαιούχους με 
κλήρωση. Μετά το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων για την «Ετήσια 
Εμποροπανήγυρη Κρύας Βρύσης », 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. 
Γ) Τα έντυπα των εγκρίσεων συμμετοχής υπογράφει ο Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής 
Διενέργειας  της Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης.  
Δ) Ο κάθε αιτών έχει δικαίωμα να διεκδικήσει μία θέση υπαίθριας πώλησης προϊόντων στις 
αγορές του παρόντος. Σε περίπτωση που υπάρχουν θέσεις για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε 
ενδιαφέρον, δύναται να παραχωρούνται παραπάνω θέσεις από μία ανά πωλητή, μετά από αίτησή 
του ιδίου.    
 
Ε) Η επιλογή των δικαιούχων συμμετοχής για τις θέσεις της «Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Κρύας 
Βρύσης » γίνεται επί του συνόλου των εμπρόθεσμων αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που αναζητούνται από την αίτηση-υπεύθυνη 
δήλωση. Στην περίπτωση που για μία θέση υπάρχουν παραπάνω από μία εμπρόθεσμες αιτήσεις 
που πληρούν τη νομιμότητα γίνεται κλήρωση μεταξύ των αιτούντων.  
ΣΤ) Σε περίπτωση που εκδηλωθεί εκπρόθεσμο ενδιαφέρον για κενές θέσεις μπορούν αυτές να 
παραχωρούνται με την ίδια διαδικασία κατά τη διαδικασία της κλήρωσης και αφού έχουν 
κατατεθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μεταξύ εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων αιτήσεων 
προηγούνται οι πρώτες χωρίς να απαιτείται κλήρωση μεταξύ τους. Στην περίπτωση που ο 
επιτυχών δεν καταβάλλει το οικονομικό τέλος συμμετοχής μετά την ανάρτηση του καταλόγου 
των επιτυχόντων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης μπορεί να διεκδικήσει τη 
θέση έτερος αιτών [ακόμα και με εκπρόθεσμη ολοκληρωμένη αίτηση] σε περίπτωση που 
καταβάλλει αυτός άμεσα [επί τόπου] το αναλογούν οικονομικό τέλος συμμετοχής.  
Ζ) Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι ίσες ή λιγότερες από τις προβλεπόμενες θα γίνονται δεκτές 
όλες οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που εξακολουθούν να παραμένουν 
αδιάθετες θέσεις θα μπορούν να δίνονται κατά παρέκκλιση περισσότερες στους ήδη δικαιούχους.  
Η) Οι αιτήσεις που γίνονται εκπρόθεσμα ή είναι εμπρόθεσμες χωρίς να έχει καταβληθεί το 
ανάλογο οικονομικό τέλος, θα εξετάζονται μόνο στην περίπτωση που έχουν απομείνει κενές 
θέσεις μετά την εξέταση-παραχώρηση των εμπρόθεσμων και ολοκληρωμένων οικονομικά 
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αιτήσεων. Οι αιτούντες που δεν έχουν καταθέσει όλα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να τα 
καταθέσουν έως και πέντε εργάσιμες ημέρες, πριν την έναρξη της υπαίθριας αγοράς σε περίπτωση 
που περάσει άπρακτη και η παραπάνω προθεσμία αποκλείεται ο αιτών και δεν του παραχωρείται 
άδεια.  
Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των 
ενδιαφερομένων. 
Θ) Για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως ενδεικτικά, λούνα πάρκ, 
πίστες αυτοκινητιδίων , τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις, που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως εμπορικές δραστηριότητες σε 
εξωτερικούς χώρους, απαιτείται αυτοτελής άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Για την 
παραχώρηση του χώρου και την άσκηση της παραπάνω δραστηριότητας προηγείται πλειοδοτικός 
διαγωνισμός με την συνδρομή της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
 

Άρθρο 10 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά  

 
1. Για τη συμμετοχή στην Ετήσια Εμποροπανήγυρη Κρύας Βρύσης , ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει 
στην αρμόδια αρχή αίτηση με τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 19 του παρόντος. 
2.  Επιπλέον για την έκδοση αδείας εγκατάστασης και λειτουργίας Ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 
όπως Λούνα παρκ κ.ά. πέραν των δικαιολογητικών που θα προσκομίζονται για τη συμμετοχή 
στον πλειοδοτικό διαγωνισμό θα κατατίθενται και τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στη Α΄ 
αίτηση για Λούνα Παρκ και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες του άρθρου 16 του παρόντος.   
 

Άρθρο 11 
Περιγραφή θέσεων & οικονομικό τέλος   

 
ΚΥΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (όδος Αισχύλου ) 
3. ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 
 (θέση  όπως αποτυπώνεται στο θεωρημένο σχεδιάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας ) ποσό 
1,600,00 €  όλος ο χώρος  
4. Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σύμφωνα με το αρ. 14 της Υ1γ/Γ.Π./οικ. 
47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή 
και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς και προσωρινούς χώρους, τα είδη πώλησης 
αυτής της κατηγορίας είναι λουκουμάδες, χαλβάδες, ποπ κορν, γλυκά, καφέδες, βάφλες , 
αναψυκτικά σουβλάκια, λουκάνικα, σάντουιτς, είδη κυλικείου   

 ΤΑΒΕΡΝΕΣ – ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ ( Θέσεις όπως αποτυπώνεται στο θεωρημένο σχεδιάγραμμα της 
Τεχνικής ) ποσό 80,00€ χώρος 6Χ6 

  ΚΑΝΤΙΝΕΣ ( Θέσεις όπως αποτυπώνεται στο θεωρημένο σχεδιάγραμμα της Τεχνικής ) ποσό 
100,00€ ανά τεμάχιο 

 ΠΩΛΗΤΕΣ χαλβάδων και λουκουμάδων (Θέσεις όπως αποτυπώνεται στο θεωρημένο 
σχεδιάγραμμα της Τεχνικής ) ποσό 40,00€ ανά τεμάχιο 

 ΠΩΛΗΤΕΣ τυποποιημένου μελιού , γαλακτοκομικών προιόντων κ.α (Θέσεις όπως αποτυπώνεται 
στο θεωρημένο σχεδιάγραμμα της Τεχνικής ) ποσό 80,00€ ανά τεμάχιο 

 ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ  παγωτών, ποπ κορν ,ξηροί καρποί , κ.α ( Θέσεις όπως αποτυπώνεται στο 
θεωρημένο σχεδιάγραμμα της Τεχνικής ) ποσό 25,00€ ανά τεμάχιο 

 ΠΩΛΗΤΕΣ υποδημάτων και ρούχων ( Θέσεις όπως αποτυπώνεται στο θεωρημένο σχεδιάγραμμα 
της Τεχνικής ) ποσό 80,00€ ανά τεμάχιο 

 ΠΩΛΗΤΕΣ ρούχων ( Θέσεις όπως αποτυπώνεται στο θεωρημένο σχεδιάγραμμα της Τεχνικής ) 
ποσό 40,00€ ανά τεμάχιο 

ΑΔΑ: 69ΥΘΩΞΤ-Σ5Σ



 ΠΛΑΝΟΔΙΟΙ ΜΙΚΡΩΠΟΛΗΤΕΣ ποσό 80,00€ ανά τεμάχιο 
Στις παραπάνω τιμές , δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος 
που θα καταναλώνεται από τους εκθέτες . Αυτή θα εισπράττεται ανάλογα με το ρεύμα που θα 
καταναλώνει ο εκθέτης. 

Οι ανωτέρω τιμές καθορίστικαν με την 270./2017 αριθ.απόφ Δ.Σ και δύναται να 
αναπροσαρμόζονται με νεότερη απόφαση Του Δ.Σ . 

 
Αρθρο 12 

Λυόμενες κατασκευές 
Όσοι εκθέτες-πωλητές θέλουν  να εκθέσουν  τα εμπορικά τους προϊόντα σε λυόμενο  στεγασμένο 
χώρο πρέπει να προσκομίσουν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά την έγκριση εργασιών μικρής 
κλίμακας που εκδίδεται από την Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Πέλλας σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία,  και  πριν την έναρξη της δραστηριότητάς των  να διαθέτουν βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης από τον  Μηχανικό που  συνέταξε την παραπάνω άδεια ή από τη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών ή  από άλλον ελεύθερο επαγγελματία με τα ίδια προσόντα.  
Λυόμενες κατασκευές νοούνται και οι ημι-ύπαιθροι χώροι όπου στεγάζονται ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες (λούνα παρκ, συγκρουόμενα κτλπ).  
Για να υπάρξει ομοιομορφία των κατασκευών αυτών οι λυόμενες κατασκευές εκτός εκείνες της 
παραπάνω παραγράφου πρέπει να είναι πακτωμένες ή μη στο έδαφος με ύψος από 3,00 έως 4,00 
μέτρα με σκελετό από αλουμίνιο και οροφή από P.V.C. αδιαπέραστου φωτός, πλαϊνά από P.V.C. 
με δυνατότητα παραθύρων διαφανούς υλικού.  
Αλληλοστήρηξη των οροφών με οποιοδήποτε υλικό που αιωρείται πάνω στους δρόμους 
εμποδίζοντας την πρόσβαση οχημάτων εκτάκτως ανάγκης ( πυροσβεστικό, ασθενοφόρο κλπ) 
απαγορεύεται αυστηρώς με ποινή την απομάκρυνση του εκθέτη-πωλητή  από  την 
εμποροπανήγυρη.                
Οι εκθέτες-πωλητές στην διάρκεια της δραστηριότητα τους πρέπει να είναι πάντα σε θέση να 
αποδείξουν, σε κάθε επί τόπου   έλεγχο  της Δημοτικής Αστυνομίας, ότι έχουν όλες τις 
απαραίτητες εγκρίσεις. 
 

Άρθρο 13 
Τεχνική ασφάλεια της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης  

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πέλλας συντάσσει την μελέτη και το σχέδιο πυρασφάλειας  της 
Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης . Συγκεκριμένα   βάση της υπ’αριθ. 3/2015 
πυροσβεστική διαταγή  συντάσσει το τοπογραφικό διάγραμμα όπου απεικονίζονται  οι θέσεις των 
διαφόρων δραστηριοτήτων τα W.C. οι πυροσβεστικοί κρουνοί, οι θέσεις των πυροσβεστήρων και 
οι είσοδοι των δρόμων διαφυγής. Όλα τα παραπάνω  σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να 
καλυφθούν από τους μικροπωλητές με πάγκους καρότσια κτλπ τα όποια εγκαθίστανται χωρίς επί 
πλέον αδειοδοτήσεις πέρα από τις απαραίτητες για την άσκηση της δραστηριότητα τους. Για την 
τήρηση του σχεδίου αυτού μαζί με την απαγόρευση της αλληλοστήρηξης των οροφών των 
μικροκατασκευών σε όλη την διάρκεια της Εμποροπανήγυρης θα γίνει αστυνόμευση από την 
Δημοτική Αστυνομία. Επίσης, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα διενεργούν τεχνικούς ελέγχους σε όλη 
τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης.   
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Άρθρο 14 

Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Εμποροπανήγυρης  
Συγκροτείται τριμελής  Επιτροπή  της Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης  ως εξής : 
Πρόεδρος: Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Κρύας Βρύσης  
Μέλη: Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κρύας Βρύσης  
Μέλη: Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου  
Γραμματειακή υποστήριξη: γρ.Αδειοδοτήσεων & ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων των 
Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Δ.Ε  ΚΡ. ΒΡΥΣΗΣ. 
 Η διοργάνωση της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης  του παρόντος  κανονισμού 
αποτελεί σύνθετο έργο του Δήμου Πέλλας. Η Τριμελής Επιτροπής Διενέργειας Εμποροπανήγυρης 
διαχειρίζεται  με  υπευθυνότητα την  εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών και εντολών για την 
πυροπροστασία, την ελεύθερη όδευση οχημάτων κοινής ωφέλειας στο χώρο των αγορών όπως 
ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα, κ.ά.., (όπως προβλέπεται από το σχέδιο ασφάλειας της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου μας) την ελεύθερη διέλευση και ασφαλή παραμονή των επισκεπτών και των 
εκθετών,  την υγειονομική επάρκεια των αγορών (εξασφάλιση τουαλετών, ντουζ, πόσιμου νερού, 
αποχετεύσεων κ.ά.), την στατικότητα και ασφάλεια των πάσης φύσεως κατασκευών (λυόμενων, 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κ.ά.) που  τοποθετούνται πριν και κατά τη διάρκεια της 
Εμποροπανήγυρης. 
Επιπλέον  είναι αρμόδια για την επίλυση-διευθέτηση των πάσης φύσεως προβλημάτων που θα 
προκύψουν κατά τη λειτουργίας τους και εξουσιοδοτούνται να αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση και κατά 
την κρίση τους, οποιαδήποτε θέματα προκύπτουν κατά την προετοιμασία οργάνωση και λειτουργία της 
Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης και δεν προβλέπονται στους όρους λειτουργίας του παρόντος 
κανονισμού ή ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του.  
Με εντολές της Επιτροπής θα γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και σχετικός έλεγχος της ορθής 
εγκατάστασης των δικαιούχων της τήρησης των όρων της άδειας και της απομάκρυνσης των άνευ αδείας 
συμμετεχόντων καθώς και των στερούμενων βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των λυόμενων κατασκευών 
τους. Θα εξετάζει τυχόν παράπονα ή καταγγελίες. Θα εποπτεύει τις απαραίτητες ενέργειες και θα δίδει 
εντολές για τη  διενέργεια  τακτικών ελέγχων στους χώρους ανάπτυξης των εμποροπανηγύρεων για τη 
διαπίστωση της καλής και ομαλής λειτουργίας. 

Άρθρο 15 
Αρμοδιότητες Υπηρεσιών του Δήμου 

- Το γρ. Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων των Αποκεντρωμένων υπηρεσιών της 
ΔΕ Κρύας Βρύσης, είναι αρμόδιο να παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην Τριμελή Επιτροπή 
Διενέργειας Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης ή το Δ.Σ  κατά  τη διαδικασία παραλαβής των αιτήσεων,  
έλεγχο δικαιολογητικών και να εισηγείται για την   έγκριση ή μη συμμετοχής των αιτούντων στην 
Εμποροπανήγυρη  Κρύας Βρύσης.  
- Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  είναι αρμόδια για την είσπραξη του οικονομικού τέλους 
συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη και για  τη διαδικασία πλειοδοτικού διαγωνισμού ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ. 
- Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  είναι αρμόδια για την  αποτύπωση των θέσεων των διαφόρων 
δραστηριοτήτων και των W.C. που απεικονίζει σε τοπογραφικό διάγραμμα των Υπαίθριων Αγορών του 
παρόντος κανονισμού. Συντάσσει το σχέδιο πυρασφάλειας και εκτάκτων αναγκών το οποίο  η Διεύθυνση 
Προγραμματισμού αναλαμβάνει να διαβιβάζει στην Υγειονομική Υπηρεσία και στην Αστυνομική 
Διεύθυνση Πέλλας. Εισηγείται για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις λυόμενες κατασκευές 
προκειμένου οι εκθέτες-πωλητές να προβαίνουν στην απόκτηση της αδειοδότησης του άρθρο 12.  
- Η ΔΕΥΑ Πέλλας θα προβεί στον έλεγχο των πυροσβεστικών κρουνών και στην τοποθέτηση των 
πυροσβεστικών φωλιών, εφόσον απαιτούνται. Θα προβεί επίσης στον έλεγχο της αποχέτευσης όμβριων  
πριν τη λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης και θα είναι  σε ετοιμότητα για παρέμβαση σε περίπτωση 
εκτάκτων καιρικών φαινομένων (π.χ έντονη βροχόπτωση).  
- Η Δ/νση Πολεοδομίας θα συμβάλει στο να εκδώσει έγκαιρα τις εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας για 
την εγκατάσταση και λειτουργία Λουνα πάρκ και για τις λυόμενες κατασκευές που θα κατασκευάσουν 
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οι εκθέτες-πωλητές  χρησιμοποιώντας τα υλικά που αναφέρονται στο άρθρο 12. Κατασκευές χωρίς την 
προαναφερομένη άδεια θεωρούνται αυθαίρετες.    
- Η Δ/νση Περιβάλλοντος Καθαριότητας είναι αρμόδια για την σύνταξη  και υλοποίηση του 
ηλεκτρολογικού σχεδίου επί της εμποροπανήγυρης, για την επιτόπια αποτύπωση του  τοπογραφικού 
διαγράμματος και για την καθαριότητα του χώρου. 
Η Τριμελής Επιτροπή Διενέργειας της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης εποπτεύει, συντονίζει 
και εντέλει τις ανωτέρω διευθύνσεις για την καλή και ασφαλή λειτουργία της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης 
Κρύας Βρύσης, επιπλέον επικοινωνεί και συνεργάζεται με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, Νοσοκομείο, 
ΕΚΑΒ,  Ελληνική αστυνομία, Πολιτική Προστασία,  για την  ελεύθερη πρόσβαση οχημάτων κοινής 
ωφέλειας,  εκκένωση του χώρου σε περιπτώσεις έκτακτου ελέγχου κ.ά. 
 

Άρθρο 16 
Υποχρεώσεις εκθετών 

Οι πωλητές – εκθέτες που συμμετέχουν στην Ετήσια Εμποροπανήγυρη Κρύας Βρύσης  υποχρεούνται: 
1) Να διαθέτουν τα απαραίτητα παραστατικά που ο εκάστοτε νόμος ορίζει για τα είδη και τις ποσότητες 
των προϊόντων που θα διακινηθούν στην αγορά σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές, αγορανομικές, 
αστυνομικές, υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις. 
2) Να έχουν σε εμφανές σημείο τοποθετημένη πινακίδα (πλαστικοποιημένη μεγέθους Α4) στην οποία θα 
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αδειούχου, το είδος και ο αριθμός της άδειας. 
3) Να τοποθετήσουν τα προς πώληση εμπορεύματα πάνω σε πάγκους ή τελάρα με τέτοιο τρόπο ώστε να 
διασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας και στο κάθε είδος να υπάρχει πινακίδα με την 
τιμή πώλησης των προϊόντων, την προέλευση τους καθώς και την ποιότητα  τους. 
4) Να τηρούν τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Πέλλας και τις διατάξεις οι οποίες προβλέπονται 
από αυτόν, σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται τα πρόστιμα και οι κυρώσεις που ο κανονισμός 
καθαριότητας ορίζει.  
5) Να συγκεντρώνουν τα απορρίμματα που ο καθένας έχει δημιουργήσει σε σακούλες που θα συλλέγουν 
στη συνέχεια οι υπάλληλοι καθαριότητας του Δήμου, ώστε ο χώρος να παραμένει καθαρός. 
6) Να τηρούν το προκαθορισμένο ωράριο κοινής ησυχίας , όπως αυτό προβλέπεται από τις αστυνομικές 
διατάξεις, προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα στους περίοικους. Η παραβίαση του νόμιμου 
ωραρίου επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
7) Να καταλαμβάνουν μόνο το χώρο που τους παραχωρήθηκε και όχι κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς  
χώρους. 
8) Να διαθέτουν σε εμφανές σημείο πρόσφατα αναγομωμένο πυροσβεστήρα. 
9) Να δραστηριοποιούνται  αυστηρά πίσω από την έμπροσθεν οριογραμμή που καθορίζει το μέγεθος των 
διαδρόμων για ασφαλή διέλευση των πάσης φύσεων οχημάτων κοινής ωφέλειας π.χ ασθενοφόρων, 
απορριμματοφόρων, πυροσβεστικών οχημάτων κλπ. 
 

Άρθρο 17 
Απαγορεύσεις 

Απαγορεύεται  η δραστηριοποίηση , εντός ή πέριξ του οριοθετημένου χώρου της Εμποροπανήγυρης άνευ 
άδειας, σε δημοτικό, δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο. 
Απαγορεύεται η κατάληψη χώρου   πέραν των τ.μ και της γραμμογραφημένης θέσης , για την οποία  
δόθηκε η έγκριση συμμετοχής. 
Απαγορεύεται η κατασκευή  στεγάστρων χωρίς τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις.  Η μη συμμόρφωση με το 
παρόν κανονισμό θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση απομάκρυνση τους και στους παραβάτες  
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.  
Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της Αγοράς η διανομή διαφημιστικού υλικού και η χρήση τηλεβόα για 
διαφήμιση προϊόντων. 
Απαγορεύεται ρητά η υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχουν οι εκθέτες σε τρίτους. Οι παραβάτες θα 
τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπει η εκάστοτε νομοθεσία και θα απομακρύνονται από την 
Εμποροπανήγυρη. 
 

Άρθρο  18 
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Διοικητικές Κυρώσεις 
Ισχύουν εκτός των άλλων και κυρώσεις που προβλέπονται στο αρθ.55, σε συνδυασμό με το παράρτημα 
ΙΓ Ν4497/2017.Επιπλέον ισχύουν και ειδικότερες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας που εφάπτονται 
στα συγκεκριμένα αντικείμενα και δραστηριότητες του  συγκεκριμένου κανονισμού. Τον έλεγχο την 
εποπτεία και την επιβολή των κυρώσεων του παρόντος κανονισμού όσον αφορά το Δήμο Πέλλας, 
επιβάλουν η Επιτροπή  Ετήσιας  Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης  και η Δημοτική Αστυνομία . 
 

Άρθρο 19 
Πρότυπα αιτήσεων με δικαιολογητικά 

 
Α) Για «Λούνα Παρκ» – και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 

 
ΑΙΤΗΣΗ -  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση 
το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Πρ      προς  ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ 

Δ.Ε…ΚΡ.ΒΡΥΣΗΣ……………………. 

ΑΡΙ  Αριθμ.πρωτ: 

Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ  
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ  
ΚΡ.ΒΡΥΣΗΣ  29/8 – 2/9/2018 στην Κρύα Βρύση.…………………….. 

Περιγραφή  παιχνιδιών-μηχανημάτων-εγκαταστάσεων «Λούνα Παρκ» –ή άλλων ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων:.………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ: (μόνο φυσικό πρόσωπο) 

Όνομα: Επώνυμο:  

Όνομα Πατέρα: Α.Φ.Μ  

Α.Δ Τ: Δ/νση Πόλη 

Τηλ: Φαξ e-mail 

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ4 (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση 
στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της 
υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 

Όνομα: Επώνυμο:  

Όνομα Πατέρα: ΑΔΤ  

Αριθ.Δελτίου Ταυτότητας: Δ/νση Πόλη 

Τηλ: Φαξ e-mail 

Στοιχεία Εταιρείας και νόμιμου εκπροσώπου της 

Επωνυμία και είδος 
Εταιρείας 

Έδρα Εταιρείας Α.Φ.Μ. Εταιρείας Αριθμός 
Γ.Ε.Μ.Η. 
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Όνομα νόμιμου 
Εκπροσώπου 

 

Επίθετο νόμιμου 
εκπροσώπου 

Ονοματεπώνυμο 
Πατρός 

Α.Δ.Τ. 

Τηλέφωνο νόμιμου 
Εκπροσώπου 
 

e-mail  νόμιμου 
Εκπροσώπου 

e-mail  εταιρείας Φαξ 
εταιρείας 

Όλες οι εταιρείες θα προσκομίζουν τα καταστατικά ή εταιρικά τους καθώς και όλες τις 
τροποποιήσεις τους. Επιπλέον, οι μεν ΑΕ πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας Εμπορίου 
περί του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του, καθώς και τα ΦΕΚ που έχουν 
δημοσιευθεί, οι δε λοιπές (ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου που θα 
αναφέρεται η σύσταση και οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει και οι εξ αυτών ΕΠΕ τα ΦΕΚ στα 
οποία έχουν δημοσιευθεί. Τα συμμετέχοντα από κοινού φυσικά ή νομικά πρόσωπα ευθύνονται 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
1.Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ, ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 
2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (ή τη σχετική προσωρινή 
βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας 
όλων των ασφαλιστικών φορέων).Αν ο αιτών είναι αλλοδαπός - υπήκοος κράτους μη μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση 
ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής υποβάλλει ειδική 
ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό.(Δ/νση Οικονομικών) 

 

2. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS (Δ/νση Οικονομικών)  

3. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS (Δ/νση Οικονομικών)  

4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ΄ αυτόν. (Δ/νση 
Οικονομικών) 

 

5. Δημοτική Ενημερότητα (Δ/νση Οικονομικών)  

6.  Συμβόλαιο αστικής ευθύνης Ο Μισθωτής  είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την επαρκή 
ασφαλιστική κάλυψη της λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ σε νόμιμα λειτουργούσα στην 
Ελλάδα ασφαλιστική εταιρεία για τους κινδύνους τουλάχιστον της πυρκαγιάς, 
τρομοκρατικών ενεργειών και αστικής ευθύνης 

 

7.Συμβόλαιο μίσθωσης χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Παρκ  

8.α) Τοπογραφικό σκαρίφημα με ενδεικτική χωροθέτηση των εγκαταστάσεων. 

   β)Λεπτομερή κατάλογο των μονάδων ψυχαγωγικών μέσων-μηχανημάτων που θα εγκαταστήσει 
συνοδευόμενο από  τις αντίστοιχες έγχρωμες φωτογραφίες τους. 

   γ)Πιστοποιητικά καταλληλότητας  κάθε εγκατάστασης μονάδας ψυχαγωγικού 
μέσου-μηχανήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις και τις 
νόμιμες εγκρίσεις. 

   δ)Τεχνική περιγραφή και σχέδια μηχανημάτων-κατασκευών  (κατόψεις κ.ά.) με την καταλληλότητα 
στατικότητας αυτών. 

   ε)Μελέτη πυροπροστασίας και βεβαίωση διπλωματούχου μηχανολόγου μηχανικού περί 
πληρότητας των μέσων πυροπροστασίας. 

 

9. «Έγκριση έναρξης εργασιών μικρής κλίμακας» ή  βεβαίωση ότι δεν απαιτείται   (από τη διεύθυνση 
Πολεοδομίας). 

 

10. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του Λούνα Παρκ και πριν την  
έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του ο ανάδοχος καταθέτει υποχρεωτικά : πλέον 
των προβλεπομένων από τις διατάξεις Νόμων και πλέον των αναφερομένων στο άρθρο 2 του 
ΠΔ 12/2005 κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά ή υπεύθυνη δήλωση για ότι δεν 
απαιτείται: 

α) βεβαίωση καλής εκτέλεσης ιδιώτη μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για 
την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών, 

β) βεβαίωση καλής εκτέλεσης ιδιώτη ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί 
της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, 

γ) βεβαίωση  ιδιώτη διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα 
των τυχόν χρησιμοποιουμένων αερίων ή άλλων υλών, 

δ) άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για 
μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 
(Α' 216), 

ε) βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή 
ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν 
αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του 
εναερίου χώρου, 
στ) βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που 
πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση. 
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ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 
Ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος να προβεί στην κατά νόμο έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της 
ψυχαγωγικής δραστηριότητας και να λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από το Νόμο και είναι 
ολοκληρωτικά υπεύθυνος για τις συνέπειες του Νόμου σε περίπτωση που θα συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα κατά τη 
διάρκεια της μίσθωσης του χώρου με συμβόλαιο αστικής ευθύνης. 
Τα πιστοποιητικά καταλληλότητας των εγκαταστάσεων θα είναι φανερά αναρτημένα σε ειδικά πλαίσια.  
Ο Μισθωτής μεριμνά για την καθαριότητα του χώρου. 
Ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος για την τοποθέτηση πυροσβεστήρων σε εμφανή σημεία για κάθε ψυχαγωγική 
μονάδα. 
Ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος για την πυροπροστασία των εγκαταστάσεων σύμφωνα με την τεχνική του έκθεση 
σε όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης. 
Ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος να χωροθετήσει τις ψυχαγωγικές μονάδες με τρόπο που να μην εμποδίζει την 
ομαλή κυκλοφορία του κοινού. 
Το προσωπικό που απασχολείται στο Λούνα Παρκ, κ.ά, φορά διακριτή στολή εργασίας, ή φωσφορίζων γιλέκο και 
φέρει τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας (γάντια, παπούτσια εργασίας κτλ).  
Ο μισθωτής ευθύνεται έναντι της αρμόδιας εταιρείας για τα δικαιώματά της μουσική που πιθανόν θα 
χρησιμοποιήσει 
Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος, ποινικά και αστικά έναντι του προσωπικού που θα απασχολεί στις ψυχαγωγικές 
εγκαταστάσεις (Λούνα Παρκ  κ.ά.) , 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. 
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, σκοπευτήρια, θεάματα κ.ά. συναφή, προς αυτή την μορφή ψυχαγωγίας, είδη.  
Στον ίδιο χώρο δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών διατροφής, ή άλλη εμπορική δραστηριότητα.  

 
ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ   θα 
προηγηθεί έλεγχος και γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου (Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών) 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
1.ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΙΣΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ 
2.ΟΤΙ ΕΧΩ ΔΗΛΩΣΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣ 
3. ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ αριθμ 298 /2018  ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΚΡ.ΒΡΥΣΗΣ. 
Υπογραφή 
Ο Αιτών 

Ο Παραλαβών Αρμόδιος υπάλληλος 
 

Αίτηση με πλήρη δικαιολογητικά 

Αίτηση με τα παρακάτω ελλιπή δικαιολογητικά: 

1. 

2. 
3. 

 

Β) Αίτηση για καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) 

ΑΙΤΗΣΗ -  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

ΑΔΑ: 69ΥΘΩΞΤ-Σ5Σ



Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Προς ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ 

Δ.Ε. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ  

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 

Περιγραφή αιτήματος : «ΕΓΚΡΙΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ «  ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 
 ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ  29/8 – 2/9/2018 στην Κρύα Βρύση.……………………..                                   
                   

Είδη πώλησης K.Y.E…….………………………………………………………………… 

 

Για την έκθεση των προϊόντων μου θα κάνω χρήση  υπαίθριου στεγασμένου χώρου για το λόγο 
αυτό θα προσκομίσω έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. 

 

Για την έκθεση των προϊόντων μου δε θα κάνω θα κάνω χρήση  υπαίθριου στεγασμένου χώρου. 
Η τοποθέτηση των προϊόντων μου θα γίνει σε αστέγαστους πάγκους, τραπέζι ή καρότσι. 

 

 

ΑΔΑ: 69ΥΘΩΞΤ-Σ5Σ



 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ: (μόνο φυσικό πρόσωπο) 

Όνομα: Επώνυμο: 

Όνομα Πατέρα: Α.Φ.Μ 

Αρ. Δελτ. 
Ταυτ. 

 

Τόπος Κατοικίας Οδός-αριθμός 

Τηλ: φαξ e-mail 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 
3 του Ν. 2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (ή τη σχετική προσωρινή 
βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων 
των ασφαλιστικών φορέων). Αν ο αιτών είναι αλλοδαπός - υπήκοος κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης 
οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής υποβάλλει ειδική ταυτότητα 
ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό. 

□ 

2. Φωτοαντίγραφο άδειας υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή  βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου 
εμπορίου ετήσιας διάρκειας 

□ 

3. φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας πωλητή  

4.  Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS με ΚΑΔ σχετικό με το υπαίθριο εμπόριο (πλην 

κατόχων βεβαιώσεων δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας). 

□ 

5. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή  

6. βεβαίωσης καταλληλότητας, από τις κατά τόπους υγειονομικές αρχές (Δ/νση Δημόσιας Υγείας & 

Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πέλλας) του προσωρινού χώρου που θα χρησιμοποιήσουν για την έκθεση 

και πώληση των προϊόντων τους 

 

7. Υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ή αναγωμοτή του πυροσβεστήρα ή των πυροσβεστήρων  που θα 
χρησιμοποιήσει ο εκθέτης, για την καλή λειτουργία του. 
Επίσης στους ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές κινητών καντινών απαιτείται να υφίσταται τουλάχιστον ένας (1) 
πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως ή βάσης νερού ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 21Α-113Β-0, ένας 
(1) φορητός πυροσβεστήρας κατηγορίας F, ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 25F σε περίπτωση 
χρήσης μαγειρικών ελαίων-λιπών, καθώς και ένας (1) απλός ανιχνευτής εκρηκτικών μιγμάτων σε 
περίπτωση χρήσης φιάλης προπανίου σε εσωτερικό χώρο. 

 

8. Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν θα ηλεκτροδοτηθώ από το δίκτυο του δήμου και θα χρησιμοποιήσω □ 

9. βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο Πέλλας.  

10. Διπλότυπο είσπραξης του τέλους χρήσης. □ 

11. Για εγκατάσταση προσωρινών λυόμενων κατασκευών (στεγασμένοι χώροι) έγκριση εργασιών μικρής 
κλίμακας από τη Δ/νση Πολεοδομίας(τεχνικές προδιαγραφές αρθ12 &13 του κανονισμού λειτουργίας της 
Εμποροπανήγυρης) 

 

12. βεβαίωση καλής εκτέλεσης εγκατάστασης της λυόμενης κατασκευής, από τον  Μηχανικό που  συνέταξε 
την παραπάνω άδεια ή από κλιμάκιο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πέλλας ή από άλλον 
ελεύθερο επαγγελματία με τα ίδια προσόντα. 

 

ΑΔΑ: 69ΥΘΩΞΤ-Σ5Σ



ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
1.ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΙΣΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ 
2.ΟΤΙ ΕΧΩ ΔΗΛΩΣΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣ 
3. ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ αριθμ 298 /2018  ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ. 
 

Υπογραφή 

Ο Αιτών 

Ο Παραλαβών Αρμόδιος υπάλληλος 

 

Αίτηση με πλήρη δικαιολογητικά 

Αίτηση με τα παρακάτω ελλιπή δικαιολογητικά: 

1. 

2. 
3. 

 

Γ) Για όλους τους πωλητές εκτός των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

ΑΙΤΗΣΗ -  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Προς ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ 

Δ.Ε. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ  

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 

Περιγραφή αιτήματος «Εγκριση συμμετοχής στην «Ετήσια Εμποροπανήγυρη Κρύας Βρύσης   2018, 
29/8/2018 – 2/9/2018    (Για πωλητές εκτός ΚΥΕ ) 
Είδη πώλησης ……….…………………………………………………………………. 

Για την έκθεση των προϊόντων μου θα κάνω χρήση  υπαίθριου στεγασμένου χώρου για το λόγο 
αυτό θα προσκομίσω έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. 

 

Για την έκθεση των προϊόντων μου δε θα κάνω θα κάνω χρήση  υπαίθριου στεγασμένου χώρου. 
Η τοποθέτηση των προϊόντων μου θα γίνει σε αστέγαστους πάγκους, τραπέζι ή καρότσι. 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ: (μόνο φυσικό πρόσωπο) 

Όνομα: Επώνυμο: 

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ4 (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο 
παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή 
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 

ΟΝΟΜΑ 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΕΡΑ 

 

ΑΔΤ 

Δ/νση 

 

τηλ E - mail: 

ΑΔΑ: 69ΥΘΩΞΤ-Σ5Σ



Όνομα 
Πατέρα: 

 Α.Φ.Μ  

Α. Δ. Τ.  

Τόπος 
Κατοικας 

 Οδός-αριθμός 

Τηλ:  φαξ e-mail 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΚΑΝ 
ΜΕΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

1.Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ 

ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της 
αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των 
ασφαλιστικών φορέων). Aν ο αιτών είναι αλλοδαπός - υπήκοος κράτους μη μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση 
ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής υποβάλλει ειδική 
ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό. 

□ 

2. Φωτοαντίγραφο άδειας υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή  βεβαίωση δραστηριοποίησης 
υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας 

□ 

3.  Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS με ΚΑΔ σχετικό με το υπαίθριο εμπόριο. □ 

4. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική 

αρχή 

□ 

5. Υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ή αναγωμοτή του πυροσβεστήρα ή των πυροσβεστήρων  που θα 
χρησιμοποιήσει ο εκθέτης, για την καλή λειτουργία του. 

 

6. Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν θα ηλεκτροδοτηθώ από το δίκτυο του δήμου και θα χρησιμοποιήσω 
γεννήτρια 

 

7. βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο Πέλλας. □ 

8. Διπλότυπο είσπραξης του τέλους χρήσης. □ 

11. Για εγκατάσταση προσωρινών λυόμενων κατασκευών (στεγασμένοι χώροι) έγκριση εργασιών 
μικρής από τη Δ/νση Πολεοδομίας(τεχνικές προδιαγραφές αρθ12 &13 του κανονισμού λειτουργίας 
της Εμποροπανήγυρης) 

 

12. βεβαίωση καλής εκτέλεσης εγκατάστασης της λυόμενης κατασκευής από τον  Μηχανικό που  
συνέταξε την παραπάνω άδεια ή από κλιμάκιο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πέλλας 
ή από άλλον ελεύθερο επαγγελματία με τα ίδια προσόντα. 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ4 (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η 
εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της 
υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 
ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΕΡΑ ΑΔΤ 

Δ/νση τηλ E - mail: 

ΑΔΑ: 69ΥΘΩΞΤ-Σ5Σ



 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω 
ότι: 
1.ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΙΣΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ 
2.ΟΤΙ ΕΧΩ ΔΗΛΩΣΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣ 
3. ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ αριθμ 298/2018  ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ . 
 
Υπογραφή 

Ο Αιτών 

Ο Παραλαβών Αρμόδιος υπάλληλος 

 

Αίτηση με πλήρη δικαιολογητικά 

Αίτηση με τα παρακάτω ελλιπή δικαιολογητικά: 

1. 

2. 

3. 

 
 
 

Άρθρο 20 
Ισχύς 

Με τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας καταργείται κάθε προηγούμενη κανονιστική απόφαση 
για τη διενέργεια της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης . Η ισχύς του κανονισμού αυτού 
αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί 
στην Περιφέρεια ( παρ. 1 άρθρο 38 του Ν.4497/2017 ) και θα αποσταλεί 
στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας  
 
Η απόφαση αυτή πήρε α.α 298/2018 
              
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται κανονικά : 
  Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.                                                                
 
 
   Πασσαλής Χρήστος     
 

Τα Μέλη 
1)Ανδρεάδης Γεώργιος, 2) Βαλνάρης Νικόλαος, 3) Γυριχίδης Ιωάννης, 4) Γιάγκος Ανδρέας, 5) 
Δεληγιαννίδης Κων/νος , 6) Ελευθεριάδης Ηλίας, 7)  Επιτροπάκης Αθανάσιος,  8)Ζαφειρίου 
Ιωάννα, 9)  Καραφυλλιάς Ανδρέας, 10) Καστερίδης Ευστάθιος, 11)  Κουτσοκώστα Ζωή,  12) 
Λούσπα Ερασμία, 13)  Μπαλτζίδης Κων/νος , 14) Μυστακίδου Πολύμνια ,15) Ξηρός Βασίλειος, 
16) Παναγιωτίδης Μιχαήλ, 17) Παντελίδης Κυριάκος, 18) Παπαδόπουλος Κων/νος, 19) 
Παπαδοπούλου Ολυμπία, 20)  Πετρίδης Παντελής,  21) Σαμόπουλος Νικόλαος ,22) Σεραϊδης 
Πέτρος , 23) Σκορδής Νικόλαος ,24) Σοφίας Χρήστος, 25) Στεργιούλας Δημήτριος και 26)  
Φάκκας Απόστολος.    
 

ΑΔΑ: 69ΥΘΩΞΤ-Σ5Σ



Πιστό Απόσπασμα                                            
                              
Γιαννιτσά 30  / 7 /  2018 
  Ο πρόεδρος                                                                                                             Ο Γραμματέας 
                                                                  Πιστό Αντίγραφο 
                                                               Γιαννιτσά 30 / 7 /  2018 
                                                                   Ο Δήμαρχος 
 
  

ΑΔΑ: 69ΥΘΩΞΤ-Σ5Σ
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