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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/26-04-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 40/2021
Θέμα 5ο: Καθορισμός του χώρου και των όρων τέλεσης των θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων στις
Κοινότητες Βαλτερού, Καρπερής, Αμμουδιάς, Κοίμησης και Ποντισμένου καθώς και των
τελών χρήσης χώρου αυτών για το έτος 2021.
Σήμερα την 26η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από
11/03/2020 Π.Ν.Π που κυρώθηκε με τον Ν. 4682/2020 και των υπ΄αρ. 18318/13-03-2020 και
426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ, με χρήση της επίσημης υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων του
ελληνικού δημοσίου e-presence (www.epresence.gov.gr) και ύστερα από την με αρ. 4539/22-04-2021
πρόσκληση της Προέδρου του που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου,
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, στους
Προέδρους των Κοινοτήτων Βαλτερού, Καρπερής, Αμμουδιάς, Κοίμησης, Ποντισμένου, Σκοτούσσας και
Στρυμονικού, στον Δήμαρχο καθώς και στη Γενική Γραμματέα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η Πρόεδρος
διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου
96 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), αφού σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων συμμετείχαν στη συνεδρίαση
24.
Συγκεκριμένα, συμμετείχαν κατά την έναρξη της
συνεδρίασης οι παρακάτω:

1. Μαρία Γεωργιάδου, Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
2. Βασίλειος Καμήλαλης, Αντιπρόεδρος του Δημ.
Συμβουλίου

3. Δημητρούλα Αυτζή, Γραμματέας του Δημ.
Συμβουλίου

4.
5.
6.
7.

Δημήτριος Τζήκας, Δημ. Σύμβουλος
Δημήτριος Χαβαλές, Δημ. Σύμβουλος
Αθανάσιος Σταυρακάρας, Δημ. Σύμβουλος
Ελευθέριος Στοΐλας, Δημ. Σύμβουλος
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Δεν συμμετείχαν κατά την έναρξη της
συνεδρίασης οι παρακάτω:

1. Αναστάσιος Νεολιαντζής, Δημ.
Σύμβουλος
2. Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης, Δημ.
Σύμβουλος
3. Αλέξανδρος Γκάλιος, Δημ. Σύμβουλος
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8. Μαλαματής Μπουντράκης, Δημ. Σύμβουλος
9. Ηλίας Σαλμάς, Δημ. Σύμβουλος
10. Στέφανος Χατζηϊωαννίδης, Δημ. Σύμβουλος
11. Ανέστης Λαζαρίδης, Δημ. Σύμβουλος
12. Κωνσταντίνος Δόστογλου, Δημ. Σύμβουλος
13. Ευάγγελος Ευαγγέλου, Δημ. Σύμβουλος
14. Αθανάσιος Δάγκος, Δημ. Σύμβουλος
15. Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, Δημ. Σύμβουλος
16. Βασίλειος Σαββίδης, Δημ. Σύμβουλος
17. Νικόλαος Μουρατίδης, Δημ. Σύμβουλος
18. Δήμος Κοσμίδης, Δημ. Σύμβουλος
19. Σωτήριος Βατμανίδης, Δημ. Σύμβουλος
20. Ιωάννης Πατσάκας, Δημ. Σύμβουλος
21. Ιωάννης Αβραμίδης, Δημ. Σύμβουλος
22. Χρήστος Ράπτης, Δημ. Σύμβουλος
23. Δέσποινα Χατζίδου, Δημ. Σύμβουλος
24. Χρήστος Χασάπης, Δημ. Σύμβουλος
Ακόμα, συμμετείχαν κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι
παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων:

1. Νικόλαος Χαλκιόπουλος, Πρόεδρος του Συμβ.
Αμμουδιάς

Δεν συμμετείχαν κατά την έναρξη της
συνεδρίασης
οι
παρακάτω
Πρόεδροι
Συμβουλίων Κοινοτήτων, μολονότι εκλήθησαν
νόμιμα:
1. Αλέξανδρος Βλάχος, Πρόεδρος του Συμβ.
Βαλτερού

2. Δέσποινα Παπαδοπούλου, Πρόεδρος
του Συμβ. Καρπερής

3. Άγγελος Ατλάσης, Πρόεδρος του Συμβ.
Κοίμησης

4. Ιωάννης Χαβαλές, Πρόεδρος του Συμβ.
Ποντισμένου

5. Δήμητρα Τρακαλιάνη, Πρόεδρος του
Συμβ. Σκοτούσσας

6. Χρήστος Τυριακίδης, Πρόεδρος του
Συμβ. Στρυμονικού

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Κουτσάκης, η Γενική Γραμματέας του
Δήμου κ. Βασιλική Βάκα και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ασημένια Τσαρούχα για την τήρηση των
πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Γεωργιάδου, ο Δήμαρχος, ο κ.
Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, ο κ. Βασίλειος Σαββίδης και η κ. Δέσποινα Χατζίδου εξέφρασαν τα
συλλυπητήριά τους για τον ξαφνικό θάνατο του δημοτικού συμβούλου Γεωργίου Χίντζιου και
καλωσόρισαν τον νέο δημοτικό σύμβουλο κ. Χρήστο Ράπτη. Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του
δημοτικού συμβούλου Γεωργίου Χίντζιου εξέφρασε και ο κ. Χρήστος Ράπτης.
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Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του πέμπτου θέματος ανέφερε ότι
ετέθη υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου η υπ’ αρ. 4/2021 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής με θέμα «Καθορισμός του χώρου και των όρων τέλεσης των θρησκευτικών
εμποροπανηγύρεων στις Κοινότητες Ποντισμένου, Βαλτερού, Καρπερής, Κοίμησης και Αμμουδιάς του
Δήμου Ηράκλειας», η υπ΄αρ. 83/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Καθορισμός
τελών χρήσης χώρου των θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων των Κοινοτήτων Βαλτερού, Καρπερής,
Αμμουδιάς, Κοίμησης και Ποντισμένου του Δήμου Ηράκλειας έτους 2021».
Στο σημείο αυτό ο κ. Μουρατίδης Νικόλαος ανέφερε πως πρέπει να γίνεται απολογισμός για τα
πανηγύρια. Σε σύντομο χρονικό διάστημα κάποιοι πρέπει να βρουν το πολιτικό θάρρος και την
προσωπική ευθιξία για να κάνουν απολογισμό για τα πανηγύρια. Για το θέμα αυτό θα επανέλθει σε
επόμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουν γίνει πανηγύρια τα τελευταία δύο – τρία
χρόνια και δεν έχει έρθει ακόμα ο απολογισμός τους στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακούγονται πολλά από
τους δημότες και γράφονται διάφορα. Πρέπει να δοθούν τα στοιχεία και να γίνει απολογισμός. Από το
2016 έχουν κάποιοι που ήταν υπεύθυνοι να κάνουν απολογισμό. Είχε γίνει και μία κλοπή.
Στη συνέχεια ο κ. Στοΐλας Ελευθέριος είπε πως ο κ. Μουρατίδης Νικόλαος είναι λαλίστατος και
πάντα κακόβουλος και κακός. Όλοι οι απολογισμοί τα τελευταία χρόνια, τα πάντα περνούν από την
Οικονομική Υπηρεσία, από το Ταμείο του Δήμου. Μπορούν οι δημοτικοί σύμβουλοι να κάνουν αίτηση
και να πάρουν ό,τι θέλουν. Ωστόσο, αν θέλουν μπορεί και ο ίδιος να παρουσιάσει στο Δημοτικό
Συμβούλιο τα στοιχεία. Δεν έχει πρόβλημα. Οι παλιές τακτικές έχουν τελειώσει.
Έπειτα, ο κ. Μουρατίδης Νικόλαος είπε πως ο ίδιος δεν ανέφερε ονόματα. Είναι υποχρέωση και
πρέπει να έρθει ο απολογισμός στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να ειπωθεί πως χάθηκαν 20.000,00€25.000,00€, ποιος τα είχε στα χέρια του και πως εξαφανίστηκαν.
Στο σημείο αυτό ο κ. Στοΐλας Ελευθέριος είπε πως έχει γίνει Ε.Δ.Ε για το θέμα των 20.000,00€
και μπορεί να ρωτήσει τον κ. Κοτσακιαχίδη Κλεάνθη για το ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής.
Τέλος, η Πρόεδρος είπε πως σε επόμενη συνεδρίαση μπορούν να ξαναφέρουν το θέμα για
συζήτηση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 75, 79 και 192 του Ν.
3463/2006, των άρθρων 72, 73, 83 και 84 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017, την υπ’
αρ. 4/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την υπ΄αρ. 83/2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής καθώς και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτές, τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα
και μετά από διαλογική συζήτηση,
αποφασίζει ομόφωνα
1. Καθορίζει τον χώρο και τους όρους λειτουργίας των θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων στις
Κοινότητες Βαλτερού, Καρπερής, Αμμουδιάς, Κοίμησης και Ποντισμένου του Δήμου Ηράκλειας
για το έτος 2021, σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχεδιαγράμματα και τον παρακάτω κανονισμό:
Άρθρο 1
Αντικείμενο Κανονισμού
Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει:
1. Την οργάνωση, τις προϋποθέσεις λειτουργίας και τους όρους για τη διάθεση και κατακύρωση
χώρων εκμίσθωσης των θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων για το έτος 2021 του Δήμου Ηράκλειας.
2. Τους κανόνες οι οποίοι θα διασφαλίζουν την αισθητική, υγιεινή και την τάξη στο χώρο της
εμποροπανήγυρης.
Άρθρο 2
Νομικό Πλαίσιο
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Ο παρών Κανονισμός έχει λάβει υπόψη:
 Τα άρθρα 75 και 79 και 192 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
 Την παρ. 1γ του άρθρου 83 και την παρ. 2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της
Δημοτικής ή της τοπικής κοινότητας αντίστοιχα προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής τους χώρους
λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων.
 Την παρ. 1Β του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο των κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ.
 Το άρθρο 38 «ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» του Ν.4497/13-11-2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017 τεύχος Α’)
«Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και
άλλες διατάξεις».
 Το αρ. 14 Α, παρ. 3 της Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) Υ.Δ σύμφωνα με το οποίο, οι
επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε εκθέσεις, αγορές, πανηγύρια, Πλατείες, κ.λ.π. κατατάσσονται
στις επιχειρήσεις της κατηγορίας μαζικής εστίασης, υποκατηγορία επιχειρήσεις παρασκευής ή και
προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους και αδειοδοτούνται σύμφωνα με
την ισχύουσα Νομοθεσία. (Υπ. Υγείας εγκ.6/Υ1γ/Γ. Π/οικ.71459/30.07.2013).
Άρθρο 3
Περιγραφή
1. Η θρησκευτική εμποροπανήγυρη για το έτος 2021 των Κοινοτήτων:

Βαλτερού

Καρπερής
Αμμουδιάς


Κοίμησης

Ποντισμένου
του Δήμου Ηράκλειας, θα εγκατασταθεί στον χώρο που απεικονίζεται στο τοπογραφικό σχέδιο
2. Η διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, ορίζεται ως εξής:
I.
1. Από 18 Ιουνίου έως και 22 Ιουνίου του τρέχοντος έτους για τη λειτουργία της στο Βαλτερό
2. Από 22 Ιουλίου έως και 26 Ιουλίου του τρέχοντος έτους για τη λειτουργία της στην Καρπερή
3. Από 26 Αυγούστου έως και 30 Αυγούστου του τρέχοντος έτους για τη λειτουργία της στην
Αμμουδιά
4. Από 12 Αυγούστου έως και 15 Αυγούστου του τρέχοντος έτους για τη λειτουργία της στην
Κοίμηση
5. Από 1 Μαΐου έως και 3 Μαΐου του τρέχοντος έτους για τη λειτουργία της στο Ποντισμένο
II.
Οι προς χρήση χώροι της εμποροπανήγυρης αποτυπώνονται στα σχεδιαγράμματα που συνέταξε η
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και συνοδεύουν τον παρόντα Κανονισμό
Άρθρο 4
Γενικές Υποχρεώσεις
Η παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έκδοση των αδειών, η κοινοποίησή τους στους
ενδιαφερομένους και στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, η τήρηση των σχετικών φακέλων σε ειδικό για το
σκοπό αυτό αρχείο, η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και η έγκαιρη πληροφόρηση των
ενδιαφερομένων πάνω σε θέματα που τους αφορούν, αποτελούν υποχρεώσεις του Δήμου.
1. Η προσέλευση και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ηράκλειας, η συγκέντρωση
των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη υποβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η
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καταβολή εφάπαξ των προβλεπόμενων τελών στο ταμείο του Δήμου, αποτελούν υποχρεώσεις των
ενδιαφερόμενων στους οποίους εκδόθηκε άδεια συμμετοχής.
2. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν:
α) να φροντίζουν για την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και για την καθαριότητα του χώρου β) να απέχουν
από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμιση
του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης, στο ήθος
των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών καθώς και στους κανόνες της
καλής εν γένει συμπεριφοράς,
γ) να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και οδηγιών, όπως ισχύουν
κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού,
δ) να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε μορφής παρέμβαση στους παραχωρημένους προς χρήση
χώρους (παράγκες- περίπτερα), πέραν όσων ορίζονται στην παρούσα και
ε) να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις της κανονιστικής απόφασης του Δήμου Ηράκλειας που
αφορά στον κανονισμό καθαριότητας του ενιαίου Δήμου Ηράκλειας.
3. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση και δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό
διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 2 του παρόντος κανονισμού.
4. Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τον Δήμο σύμφωνα με όσα
αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 285 του Ν.3463/2006.
5. Απαγορεύεται η υπενοικίαση των οικοπέδων
6. Η βεβαίωση και η είσπραξη των τελών της εμποροπανήγυρης να γίνει από το αρμόδιο όργανο του
Δήμου (εισπράκτορες στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου), κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος από το
αρμόδιο τμήμα του Δήμου.
7. Μέτρα ενεργητικής προστασίας πρέπει να λαμβάνει ο κάθε επαγγελματίας, για το υπαίθριο
κατάστημα του, και θα ελέγχεται πριν τη χορήγηση του χώρου καθώς και κατά τη διάρκεια της
εμποροπανήγυρης.
8. Ο Δήμος για την αντιμετώπιση κινδύνου πυρκαγιάς θα φροντίσει για την ύπαρξη υδροστομίου σε
παρακείμενο χώρο (σε απόσταση 200 περίπου μέτρων), σε συνεννόηση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία
Σερρών.
9. Για τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη, εκδίδεται σχετική άδεια, η οποία χορηγείται
σύμφωνα με το άρθρο 38 και 45 του νόμου 4497/2017 σε
 Πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών,
πλανοδίου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου
εμπορίου ετήσιας διάρκειας.
 Σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη
δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο.
 Σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας
λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα.
 Σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα
στις αγορές του παρόντος.
 Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και
λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας μπορούν να διαθέτουν
τα έργα τους υπαιθρίως, εφόσον λάβουν διοικητική άδεια.
10. Υποχρέωση των συμμετεχόντων στην εμποροπανήγυρη είναι η διαφύλαξη σε καλή κατάσταση των
χώρων που θα παραχωρηθούν από τον Δήμο.
11. Πριν εκδοθεί η άδεια συμμετοχής – εγκατάστασης, η οποιαδήποτε χρήση του χώρου θεωρείται
αυθαίρετη. Επομένως, αν ο ενδιαφερόμενος, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης – δελτίου
συμμετοχής καταλάβει το χώρο, χωρίς να περιμένει να του χορηγηθεί η άδεια, θεωρείται ότι
χρησιμοποιεί το χώρο αυθαίρετα και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.
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Άρθρο 5
Δικαίωμα συμμετοχής – Καθορισμός τέλους
Το τέλος χρήσης χώρου των θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων στις Κοινότητες Βαλτερού, Καρπερής,
Αμμουδιάς, Κοίμησης και Ποντισμένου του Δήμου Ηράκλειας για το έτος 2021, κατά τις ημέρες τέλεσής
τους ορίζεται σε πέντε ευρώ (5,00)€ ανά εκθέτη, ανεξάρτητα από τις ημέρες και από το είδος με το
οποίο θα συμμετέχει και σε εκατό ευρώ (100,00)€ για την εγκατάσταση των Ψυχαγωγικών Παιχνιδιών.
Άρθρο 6
Δικαιολογητικά συμμετοχής
6.1 Η συμμετοχή για την κατοχύρωση χώρου θα γίνεται με:
i. Αίτηση
ii. Απόδειξη Ταμειακής μηχανής
iii. Την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση της παραγράφου 3 του αρ. 38 του Ν.
4497/2017
iv. Βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων
v. Βεβαίωση μη οφειλής (Δημοτική Ενημερότητα) του Δήμου Ηράκλειας (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.).
vi. Καταβολή του αναλογούντος τέλους υπέρ του Δήμου έτσι ώστε να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής.
6.2 Η εγκατάσταση των Ψυχαγωγικών Παιχνιδιών για τις ανωτέρω θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις
για το έτος 2021 θα γίνει στους χώρους που απεικονίζονται στα αντίστοιχα τοπογραφικά
αποσπάσματα.
Ο υπεύθυνος των Ψυχαγωγικών Παιχνιδιών υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό
καταλληλότητας και όλες τις μονάδες ψυχαγωγικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία
και τις σχετικές διατάξεις, ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις.
2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 40/2021.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση στις 18.45
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Δήμαρχος
Γεώργιος
Κουτσάκης

Η Πρόεδρος
του Δημοτικού
Συμβουλίου
Μαρία
Γεωργιάδου

Η Γραμματέας
του Δημοτικού
Συμβουλίου
Δημητρούλα Αυτζή

Τα μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου
Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 27-04-2021
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαρία Γεωργιάδου
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