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Του πρακτικού της αριθ. 25/2019 συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κοµοτηνής 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  ΄Εγκριση ή µη Κανονισµού Οργάνωσης και Λειτουργίας 

Χριστουγεννιάτικης Αγοράς ∆ήµου Κοµοτηνής (υπ΄αριθ. 

14/2019 ΑΕΠΖ). 
 

 Στην Κοµοτηνή σήµερα, ∆ευτέρα 4 ∆εκεµβρίου 2019, και ώρα 14.30΄, συνήλθε στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κοµοτηνής σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση 

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της αριθ.πρωτ.: 32958/3-12-2019 έγγραφης πρόσκλησης της 

Προέδρου του, κ. Κλεοπάτρας Στογιαννίδου, που έγινε και επιδόθηκε στον καθένα των 

∆ηµοτικών Συµβούλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα 

Καλλικράτης».  

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο παρόντος του ∆ηµάρχου κ. Ιωάννη Γκαράνη, βρέθηκε σε 

απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου 41 µελών, βρέθηκαν παρόντα τα 27 µέλη και 

συγκεκριµένα: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ οι κ.: 1)Στογιαννίδου Κλεοπάτρα, Πρόεδρος, 

2)Καρασταύρου ∆ηµήτριος, Αντιδήµαρχος, 3)Κυριαζής Ιωάννης, 4)Λιβεριάδου Αναστασία, 

5)Ισµαήλ Λεβέντ, Αντιδήµαρχος, 6)Τζενετίδης Παρθένιος, 7)Πολιτειάδης ∆ηµήτριος, 

Αντιδήµαρχος, 8)Νάκος Χρήστος, 9)Λεχούδης Κίµων, 10)Μεχµέτ Μεσούτ, 11)Κιοσέ Εριτζάν, 

12)Μολλά Ισά Ριτβάν, 13)Αχµέτ Εµρέ, Αντιδήµαρχος, 14)Μουρτίδης Ιωάννης, Αντιδήµαρχος, 
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15)Θεοχαρίδης Γεώργιος, 16)Μανίτσας Θεόδωρος, 17)Παπακωνσταντίνου Νικόλαος, 

18)Μάϊνας Κωνσταντίνος, 19)Ναβροζίδου Αθηνά, 20)Χασάν Χασάν, 21)Λαφτσής Ευάγγελος, 

22)Κουτσογιάννη – Κρόκου Κρυσταλένια, 23)Τσιµπιρίδου ∆ήµητρα, Αντιπρόεδρος, 24)Λαφτσή 

Ελένη, 25)Στρατιάδης Ανέστης, 26)Ζωγράφου Πέτρος, και 27)Κιορπέογλου Κωνσταντίνος.  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ κ.: 1)Χαραλαµπίδης Παναγιώτης, λόγω 

απουσίας για επαγγελµατικούς λόγους, 2)Τσακιρίδης Ευστράτιος, Αντιδήµαρχος,  3)Χασάν 

Τουργάϊ, 4)Αµπαρτζίδης Βασίλειος, 5)Σωτηρακόπουλος Νικόλαος 6)Γραβάνης Αντώνιος, λόγω 

απουσίας για επαγγελµατικούς λόγους, 7)Βαφειάδης  Ανέστης, λόγω απουσίας για 

επαγγελµατικούς λόγους, 8)Μολλά Χουσείν Αµέτ Ριτβάν, 9)Καραίσκος Κωνσταντίνος, 

10)Καραίσκος Κοσµάς, 11)Ζαφειρίδης Γεώργιος, Γραµµατέας,  12)Βαβατσικλής Αναστάσιος, 

13)Λεβέντης Ιωάννης, λόγω απουσίας για να παραστεί ως µάρτυρας ενώπιον του τριµελούς 

Εφετείου Θράκης που αναφέρεται στο υπηρεσιακό του καθήκον  και 14)Λάπατας Αθανάσιος. 

Στην παραπάνω συνεδρίαση ήταν παρόντες, κατόπιν σχετικής προσκλήσεώς τους, οι εξής 

κ.: 1)Μαρία Σοφιανού, Γενική Γραµµατέας του ∆ήµου, 2)Βασιλική Ραχµανίδου, Υπάλληλος του 

Τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου, 3)Κλεοπάτρα Θεολόγου, Προϊσταµένη 

της ∆/νσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, 4)∆ηµήτριος Μπακαλίδης, Υπάλληλος του 

Τµήµατος Αδειών Μεταφορών, Εγκαταστάσεων και 5)Τηλέµαχος Κιλιγκαρίδης, Υπάλληλος του 

Τµήµατος ∆ιοικητικής Μέριµνας. 

Ύστερα από διαπίστωση νόµιµης απαρτίας, αφού σε σύνολο 41 ∆ηµοτικών Συµβούλων, 

βρέθηκαν παρόντες οι 27, όπως αναφέρονται αυτοί πιο πάνω, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης του Σώµατος, στα θέµατα που έχουν ως εξής: 

………………………………………………..………………………………………………… 

.//. 
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Έπειτα η Πρόεδρος εισηγούµενη του 1
ου

 θέµατος της  ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη  του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου την υπ’ αριθ. 14/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία 

έχει ως εξής: 

Έπειτα ο Πρόεδρος, εισηγούµενος του 1
ου

 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, λέει τα εξής: Η 

Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης κ. Κλεοπάτρα Θεολόγου, υπέβαλε 

την αριθ. πρωτ. 32656/29-11-2019 εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής: ΚΟΜΟΤΗΝΗ 29-11-2019 

ΠΡΟΣ: την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Κοµοτηνής ΕΙΣΗΓΗΣΗ Της 

Προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Κοµοτηνής 

ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Ν.4497/17 για τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών 

λαµβάνεται απόφαση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κατά το άρθρο 79 του ν. 3463/2006 

(Α' 114), η οποία κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια. Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται και ο 

κανονισµός λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο εµπεριέχονται απαραιτήτως ο χώρος 

διενέργειας της αγοράς, η χρονική διάρκεια της αγοράς, τα πωλούµενα είδη, ο τρόπος επιλογής και 

τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόµενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και 

κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς. (παρ.1 άρθρο 38 

Ν.4497/17). 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν.4497/17 ισχύουν: 

«Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές»: οι αγορές που λειτουργούν την περίοδο των 

Χριστουγέννων και του Πάσχα και στις οποίες πωλούνται είδη που δικαιολογούνται από το 

χαρακτήρα των ηµερών κατά τις οποίες διεξάγονται. 

«Φορέας λειτουργίας»: ο φορέας που είναι αρµόδιος για την οργάνωση και την εύρυθµη 

λειτουργία λαϊκής ή άλλης οργανωµένης αγοράς και που επιλαµβάνεται κάθε θέµατος που 

ανακύπτει, όσον αφορά τόσο τη λειτουργία της εν γένει, όσο και τη δραστηριοποίηση των πωλητών 

σε αυτή. 

«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 (Β' 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας 

εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίµων και ποτών σε κινητούς ή 

προσωρινούς χώρους. 

Η παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, αναφέρει: «Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές 

ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο 

της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες: [....] Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: δ1. Για 

τη χρήση και λειτουργία των δηµοτικών και κοινοτικών αγορών, των εµποροπανηγύρεων, 

παραδοσιακού ή µη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά 

των υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων.  

Πριν την έκδοση των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

εισηγείται σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.1 υποπαράγρ. B εδάφιο v) του Ν.3852/2010 στο δηµοτικό 

συµβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ., ενώ κατά την παρ.1β 

του άρθρου 83 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 υποπαράγρ. ιβ του άρθρου 

84 του Ν.4555/2018, το συµβούλιο της Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων προτείνει ως προς την 

Κοινότητα το χώρο διενέργειας των Χριστουγεννιάτικων και Πασχαλινών αγορών. Οι αποφάσεις 

του Συµβουλίου της Κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαµβάνονται µε την απόλυτη 

πλειοψηφία των µελών του και αποστέλλονται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προκειµένου να 

διαµορφώσει την εισήγησή της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την έκδοση των προβλεπόµενων 

σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων. 

Ειδικότερα θέµατα εµποροπανηγύρεων και λοιπών υπαιθρίων αγορών ρυθµίζονται στο 

άρθρο 38 Ν.4497/17: 

1.  Η διάρκεια λειτουργίας των  χριστουγεννιάτικων αγορών δύνανται να διαρκούν µέχρι 

είκοσι (20) συναπτές ηµέρες.  

2.  Στις χριστουγεννιάτικες, όπως επίσης και στις υπόλοιπες αγορές του άρθρου 38 του 

Ν.4497/17, συµµετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά και δεν 
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είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου, εφόσον διαθέτουν 

βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου ετήσιας διάρκειας. (παρ.3 άρθρο 38 

Ν.4497/17)  Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήµος µόνιµης κατοικίας των ενδιαφερόµενων 

πωλητών.  

3. Τα πωλούµενα είδη των χριστουγεννιάτικων αγορών πρέπει να δικαιολογούν το 

χαρακτήρα των ηµερών, να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεσή τους να γίνεται 

βάσει των Κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (∆ΙΕΠ- ΠΥ).  

4. Στις αγορές του άρθρου 38 «Εµποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, 

Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωµένες αγορές» οι υπηρεσίες παροχής 

πρόχειρων γευµάτων (πρόχειρα γεύµατα από καντίνες και φορητές εγκαταστάσεις έψησης), 

δύναται να συµπεριληφθούν στα πωλούµενα είδη που αναφέρονται, µεταξύ άλλων, στον κανονισµό 

λειτουργίας των αγορών αυτών. Στην περίπτωση αυτή επισηµαίνεται η υποχρέωση τήρησης 

ειδικότερων διατάξεων (όπως υγειονοµικών) που διέπουν την παρασκευή και διάθεση των 

ανωτέρω ειδών. (Υπ. Οικονοµίας & Ανάπτυξης εγκ.1/37698/03.04.2018) 

5. Οι φορείς λειτουργίας µπορεί να καθορίζουν υπερβάλλοντα αριθµό θέσεων που 

προορίζονται αποκλειστικά για αδειούχους του άρθρου 45, δηλ. για διάθεση έργων τέχνης, 

καλλιτεχνηµάτων, χειροτεχνηµάτων, ειδών λαϊκής τέχνης. (παρ.4 άρθρο 38 Ν.4497/17) 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. 

6.  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 

ΚΑ∆ 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'.  

Στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν στην πόλη 

µας και της υλοποίησης της δράσης «Μαγεµένο Πάρκο» οποία εγκρίθηκε από ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της ∆.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ., η Κοινότητα Κοµοτηνής, µε την 17/2019 Απόφασή της, πρότεινε, 

ως προς την Κοινότητα, τη διενέργεια Χριστουγεννιάτικης αγοράς και σαν χώρο της διενέργειας 

αυτής το άλσος της Αγίας Παρασκευής Κοµοτηνής. Κατόπιν αυτού καλούµε την Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την έγκριση Κανονισµού οργάνωσης και 

λειτουργίας της ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ως εξής: 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο Κανονισµού 

Ο παρών κανονισµός ρυθµίζει:  

1. Τις προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης αγοράς του ∆ήµου 

Κοµοτηνής.  

2. Τους κανόνες οι οποίοι θα ρυθµίζουν την αισθητική, υγιεινή και την τάξη στο χώρο της 

Χριστουγεννιάτικης αγοράς. 
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Άρθρο 2 

Νοµοθετικό Πλαίσιο 

Ο παρών κανονισµός εκδίδεται λαµβάνοντας υπόψη:  

1. Το Β.∆. 24-9/20-10-1958 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενο νόµου των 

ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων», 

2. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεων πεζοδροµίων, πλατειών και λοιπών 

κοινοχρήστων χώρων», 

3. Το άρθρο 79 Ν. 3463/2006 περί «Κανονιστικών Αποφάσεων», 

4. Το άρθρο 73 Ν. 3852/2010 περί «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», 

5. Την υπ’ αριθµ. Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161) απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, 

6. Το άρθρο 2 (Ορισµοί), 38 (Εµποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες, Χριστουγεννιάτικες και 

Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωµένες αγορές) και άρθρο 59 (Μεταβατικές διατάξεις) του Ν. 

4497/2017 και κάθε άλλο άρθρο σχετικό του παρόντος νόµου,  

7. Το άρθρο 39 (Υπαίθριες δραστηριότητες µε ψυχαγωγικό, καλλιτεχνικό ή 

εκπαιδευτικό αντικείµενο) του Ν. 4497/2017 σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 του Π.∆. 12/2005 (ΦΕΚ 

10/Α΄/18-01-2005) περί ψυχαγωγικών παιχνιδιών. 

8. Η υπ’ αριθµ.17/2019 Απόφαση της Κοινότητας Κοµοτηνής  για τον προτεινόµενο 

χώρο διεξαγωγής της χριστουγεννιάτικής αγοράς  

και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη µε ισχύ ουσιαστικού νόµου.  

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. «Στάσιµο εµπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εµπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν 

µετακινείται από το καθορισµένο από την αρµόδια αρχή σταθερό σηµείο. 

3. «Πλανόδιο εµπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εµπορικής δραστηριότητας από πωλητή που 

µετακινείται µε ή χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε αυτοκινούµενου ή ρυµουλκούµενου οχήµατος ή 

οποιουδήποτε άλλου κινητού µέσου. 

4. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εµπορίου»: ο παραγωγός, ο οποίος δραστηριοποιείται στο 

υπαίθριο εµπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής. 

5. «Μεταποίηση»: η ενέργεια µε την οποία τροποποιείται ουσιαστικά το αρχικό προϊόν, 

συµπεριλαµβανοµένης της θερµικής επεξεργασίας, του καπνίσµατος, του αλατίσµατος, της 

ωρίµανσης, της αποξήρανσης, του µαριναρίσµατος, της εκχύλισης, της εξώθησης ή συνδυασµού 

αυτών των µεθόδων. 

6. «Μεταποιηµένα προϊόντα»: τα τρόφιµα που προέρχονται από τη µεταποίηση µη 

µεταποιηµένων προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα οποία είναι 

αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 

7. «Επαγγελµατίας πωλητής υπαίθριου εµπορίου»: το φυσικό πρόσωπο, το οποίο 

δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εµπόριο, διαθέτοντας τα είδη του άρθρου 17, τα οποία δεν 

προέρχονται από ιδία παραγωγή. 

8. «Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της 

µελισσοκοµίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας 

εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραµατοπονίας και των κάθε 

είδους εκτροφών, τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή µεταποίησης 

αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα. 

9. «Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές»: οι αγορές που λειτουργούν την περίοδο των 

Χριστουγέννων και του Πάσχα και στις οποίες πωλούνται είδη που δικαιολογούνται από το 

χαρακτήρα των ηµερών κατά τις οποίες διεξάγονται. 
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10. «Οικοτεχνία»: η µικρής κλίµακας µεταποίηση γεωργικών προϊόντων από 

παραγωγό εγγεγραµµένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.) της παρ. 2 

του άρθρου 56 του ν. 4235/2014 (Α' 32),όπως ισχύει. 

11. «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. 

12. «Φορέας λειτουργίας»: ο φορέας που είναι αρµόδιος για την οργάνωση και την εύρυθµη 

λειτουργία λαϊκής ή άλλης οργανωµένης αγοράς και που επιλαµβάνεται κάθε θέµατος που 

ανακύπτει, όσον αφορά τόσο τη λειτουργία της εν γένει, όσο και τη δραστηριοποίηση των πωλητών 

σε αυτή. Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας 

Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρµόδιος φορέας ορίζεται η Περιφέρεια 

Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα. Για τις λαϊκές αγορές της λοιπής 

επικράτειας, καθώς και για τις λοιπές οργανωµένες αγορές, αρµόδιος φορέας ορίζεται ο δήµος, 

εντός των γεωγραφικών ορίων του οποίου λειτουργεί η αγορά. 

13. «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. 

14. «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 

Χώρος ∆ιενέργειας και ∆ιάρκεια της Χριστουγεννιάτικη αγοράς 

1) Η Χριστουγεννιάτικη αγορά θα διενεργείται  στο χώρο του άλσους της Αγίας 

Παρασκευής Κοµοτηνής, στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων του 

∆ήµου, όπως αυτός αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

∆ήµου, το οποίο και θα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. Στο χώρο της 

χριστουγεννιάτικης αγοράς και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της δύναται να 

προγραµµατίζονται και πραγµατοποιούνται διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις (συναυλίες, 

χορευτικές παραστάσεις και εν γένει δρώµενα από το χώρο των παραστατικών τεχνών) που 

συνάδουν µε το εορταστικό κλίµα των ηµερών. 

2) Το σύνολο των διατιθέµενων θέσεων είναι δέκα (10). Επίσης στο χώρο θα µπορεί να 

διατίθεται εκτός των άνωθεν και 1 θέση ανάπτυξης ψυχαγωγικών παιχνιδιών, Λούνα Παρκ, όπως 

έχει καθοριστεί µε την 144/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

3) Η κάθε θέση έχει διαστάσεις 4Χ4 µέτρα. Όλες οι θέσεις θα διαγραµµιστούν και θα 

αριθµηθούν µε ευθύνη του ∆ήµου. 

4) Η Χριστουγεννιάτικη αγορά θα διαρκεί είκοσι συναπτές ηµέρες και µε ηµεροµηνίες 

έναρξης και λήξης όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

ηµέρες κατά τις οποίες θα πραγµατοποιείται η εγκατάσταση και η αποµάκρυνση αντίστοιχα των 

πάγκων και των εµπορευµάτων. Το ωράριο λειτουργίας θα είναι από τις 10:00 το πρωί έως τις 

11:00 το βράδυ. 

Άρθρο 5 

Εγκαταστάσεις Χριστουγεννιάτικης αγοράς 

1) Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εµπορευµάτων θα γίνονται : 

Α. σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους, ξύλινα σπιτάκια, διαστάσεων 2,40µ Χ1,80µ. Η 

τοποθέτηση των οικίσκων στις θέσεις θα γίνεται µετά την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

∆ήµου, έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και άδεια της Υπηρεσίας ∆όµησης. Ειδικά για το έτος 

2019 οι οικίσκοι θα είναι 4 και  οι υπόλοιπες θέσεις θα διατεθούν άνευ οικίσκου. 
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Οι εγκαταστάσεις αυτές θα τοποθετούνται µε επιµέλεια, δαπάνη και ευθύνη του 

ίδιου του ∆ήµου, και θα αποµακρυνθούν µετά τη λήξη των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων µε 

µέριµνα του ιδίου.  

Ο ∆ήµος δεν επιβαρύνεται µε κανένα απολύτως κόστος πέραν του οικίσκου.  

Β, Οι εγκαταστάσεις πώλησης εµπορευµάτων των λοιπών θέσεων θα γίνονται σε πάγκους 

εργασίας κατά σειρά διατεταγµένες όπως στο τοπογραφικό. Όλοι οι πάγκοι εργασίας θα 

φιλοξενούν τις εµπορικές δραστηριότητες. Οι πάγκοι εργασίας µπορεί να φέρουν τέντα 

προστασίας.  

Οι εγκαταστάσεις αυτές θα τοποθετούνται µε επιµέλεια, δαπάνη και ευθύνη των ίδιων των 

συµµετεχόντων εµπόρων και θα αποµακρύνονται πάλι από τους ίδιους, υπό την επίβλεψη του 

∆ήµου. Ο ∆ήµος δεν επιβαρύνεται µε κανένα απολύτως κόστος για την κατασκευή-τοποθέτηση-

απόσυρση των πάγκων εργασίας. 

2) Οι έµποροι που συµµετέχουν στην Χριστουγεννιάτικη αγορά θα είναι υπεύθυνοι για 

την τήρηση της καθαριότητας των παραχωρούµενων χώρων.  

3) Η ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων θα γίνει µε ευθύνη του ∆ήµου ως προς την 

εξασφάλιση παροχής ρεύµατος ο δε ηλεκτροφωτισµός θα γίνει µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη των 

συµµετεχόντων εµπόρων.  

4) Οποιαδήποτε επιπλέον εργασία κριθεί αναγκαία για την καλύτερη λειτουργία της 

αγοράς θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας µε το ∆ήµο. Σε περίπτωση που η 

Χριστουγεννιάτικη αγορά δεν πραγµατοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο οι συµµετέχοντες δεν 

δικαιούνται να αναζητήσουν τα έξοδα στα οποία τυχόν υποβλήθηκαν. Για τα έξοδα αυτά  ο ∆ήµος 

δε φέρει καµία ευθύνη, η δε δαπάνη θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους συµµετέχοντες, οι 

οποίοι αναλαµβάνουν κα την αποξήλωση των πάγκων εργασίας. Σε περίπτωση, επίσης, που η 

εµποροπανήγυρη πραγµατοποιηθεί, τότε αν ο αιτήσας συµµετοχή, υπαναχωρήσει η δεν 

συµµετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης εκπίπτει υπέρ του ∆ήµου ως εύλογη και δίκαιη 

ποινική ρήτρα.  

5) Ο ∆ήµος Κοµοτηνής δεν φέρει ευθύνη αποζηµίωσης ή αστική ευθύνη προς τους 

συµµετέχοντες εξαιτίας βλάβης ή απώλειας που θα προκληθεί σε πρόσωπα, εµπορεύµατα, ή 

εκθέµατα κατά τη διάρκεια παραµονής τους στο χώρους της χριστουγεννιάτικης αγοράς από 

οποιαδήποτε φυσική ή τεχνική αιτία, κλοπές, απώλειες, καταστροφές από πυρκαγιές ή φυσικά 

φαινόµενα. 

6) Οποιαδήποτε εργασία ή παρέµβαση κριθεί αναγκαία για την καλύτερη λειτουργία της 

Χριστουγεννιάτικης αγοράς αυτή θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας των 

συµµετεχόντων µε το ∆ήµο και αφού ληφθούν υπόψη τα οικονοµικά δεδοµένα που θα απαιτηθούν 

και συµφωνηθεί από ποιον θα καλυφθεί. 

Άρθρο 6 

∆ικαιούχοι Συµµετοχής 

∆ικαίωµα συµµετοχής στην Χριστουγεννιάτικη αγορά έχουν πωλητές (φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα)  τα οποία διαθέτουν όλα τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι 

λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης 

υπαίθριου εµπορίου ετήσιας διάρκειας η οποία εκδίδεται από το δήµο µόνιµης κατοικίας των 

ενδιαφερόµενων πωλητών και σύµφωνα µε τα εξής ποσοστά: 

α) πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά και ΚΑ∆ σχετικό µε τη 

δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εµπόριο, σε ποσοστό 70%. 

Κάτοχοι αδειών για συγκεκριµένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν µε 

βάση προγενέστερο θεσµικό πλαίσιο, µπορούν να ζητούν τη συµµετοχή τους στις υπαίθριες αγορές 

του άρθρου 38 του Ν.4497/17 και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α'. 

β) πωλητές βιοµηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας 

λαϊκών αγορών µε αντικείµενο εκµετάλλευσης άνθη, φυτά και µεταποιηµένα προϊόντα, σε 

ποσοστό 20% 

γ) αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου µε αντικείµενο πώλησης από τα επιτρεπόµενα 

στις αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/17 σε ποσοστό 10%.  

Σε περίπτωση µη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθµός των 

θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθµό της (α) κατηγορίας.   
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Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφέρον από την κατηγορία (α) ο αριθµός των 

θέσεων της κατηγορίας αυτής προστίθεται στον αριθµό της (β) και (γ) κατηγορίας µε αναλογία 2:1 

αντίστοιχα. 

Τέλος αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον και από την κατηγορία (β) οι θέσεις της  προστίθενται στον 

αριθµό της (γ) κατηγορίας. 

Άρθρο 7 

Πωλούµενα Είδη 

1.Τα είδη που θα πωλούνται στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά πρέπει να δικαιολογούν το 

χαρακτήρα των ηµερών να τηρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας και η διάθεσή τους να γίνεται µε 

βάσει των Κανόνων διακίνησης και εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (∆ΙΕΠΠΥ)  

2.Ειδικότερα µπορούν να πωλούνται:  

 Χριστουγεννιάτικα είδη –κατασκευές  

 Χειροποίητα κοσµήµατα  

 Ζαχαρώδη είδη και παραδοσιακά γλυκά 

 Αποξηραµένα άνθη και ιδίως όσα δικαιολογούνται από το πνεύµα των ηµερών 

 Ξηροί καρποί 

 Κρύα έτοιµα σάντουιτς ή σφολιατοειδή που θα φυλλάσονται σε ειδικά ψυγεία ή 

θερµοθαλάµους αντίστοιχα. 

∆ιευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δηµόσια αιδώ ή 

µπορούν να προκαλέσουν ατυχήµατα σε µικρούς ή µεγάλους καθώς και ογκώδη εµπορεύµατα που 

ενδεχοµένως δυσκολεύουν τις µετακινήσεις µέσα στο χώρο της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς και 

γενικά προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς εµπόρους.  

Άρθρο 8 

Επιτροπή ∆ιενέργειας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς 

1. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ορίζεται Επιτροπή ∆ιενέργειας 

Χριστουγεννιάτικης Αγοράς η οποία θα αποτελείται από τρία µέλη 1 αιρετό και 2 υπαλλήλους 

του ∆ήµου µε τους αναπληρωτές τους. 

Η Επιτροπή διενέργειας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς είναι αρµόδια για: Τη σύνταξη και 

αποστολή των απαραίτητων διατυπώσεων προς τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου, τη λήψη 

αποφάσεων και την υποβολή διαπιστώσεων και προτάσεων για την λειτουργία της 

Χριστουγεννιάτικης Αγοράς, την γνωστοποίηση µε κάθε πρόσφορο µέσο του παρόντος 

Κανονισµού και την έκδοση ανακοινώσεων (όπου αυτό απαιτείται) την συλλογή και έλεγχο των 

υποβαλλόµενων αιτήσεων και των συνηµµένων σε αυτές απαραίτητων δικαιολογητικών, την 

οργάνωση και διεκπεραίωση των διαδικασιών διάθεσης και κατοχύρωσης των θέσεων της 

Χριστουγεννιάτικης Αγοράς και τη διενέργεια τυχόν απαιτούµενων κληρώσεων εφόσον υπάρχουν 

περισσότεροι ενδιαφερόµενοι για την ίδια θέση, την κατανοµή των θέσεων, την κατάρτιση του 

πίνακα δικαιούχων συµµετοχής και τη διαβίβασή του στην αρµόδια υπηρεσία προκειµένου αυτή να 

διαµορφώσει την εισήγησή της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο προκειµένου αυτό να αποφασίσει  την 

έγκριση συµµετοχής των πωλητών, τον έλεγχο της λειτουργίας της εµποροπανήγυρης, την παροχή 

διευκρινίσεων και την εξέταση τυχόν παραπόνων ή καταγγελιών, τη παροχή οδηγιών και τη 

επίλυση κάθε προβλήµατος που θα ανακύψει από την διενέργεια της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς. 

2. Η Επιτροπή Χριστουγεννιάτικης Αγοράς εξουσιοδοτείται να αντιµετωπίζει κατά 

περίπτωση και κατά την κρίση της τα οποιαδήποτε θέµατα προκύπτουν κατά την προετοιµασία και 

λειτουργία της αγοράς και δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό ή ανακύπτουν κατά την 

εφαρµογή του ή έρχονται σε αντίθεση µε αυτόν. 

Άρθρο 9 

Τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών– ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

1. Για τη συµµετοχή στην εµποροπανήγυρη απαιτείται έγκριση συµµετοχής, που 

εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου δήµου, σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας 

της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς χρονικής ισχύος 20 ηµερών για κάθε συµµετέχοντα. Ο αριθµός 

των εγκρίσεων θα ανέρχεται σε 10, η µια εκ των οποίων θα αφορά σε αδειούχους του άρθρου 45 

του Ν. 4497/2017, δηλ. για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνηµάτων, χειροτεχνηµάτων, ειδών 

λαϊκής τέχνης. (παρ.4 άρθρο 38 Ν.4497/17) συν µία έγκριση για ψυχαγωγικά παιχνίδια, όσες 

δηλαδή και οι προσφερόµενες θέσεις και σε ποσοστό,  
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για Χριστουγεννιάτικα είδη –κατασκευές 20% ήτοι 2 εγκρίσεις 

για Ζαχαρώδη είδη και παραδοσιακά γλυκά 20% ήτοι 2 εγκρίσεις  

για Κρύα έτοιµα σάντουιτς ή σφολιατοειδή 10% ήτοι 1 έγκριση 

για Χειροποίητα κοσµήµατα 10% ήτοι 1 έγκριση 

για Αποξηραµένα άνθη 10% ήτοι 1 έγκριση 

για ξηρούς καρπούς10% ήτοι 1 έγκριση 

για Ψηµένα κάστανα από Φορητές εγκαταστάσεις έψησης 10% ήτοι 1 έγκριση 

για Μαλλί της γριάς, ποπ κορν από Φορητές εγκαταστάσεις έψησης 10% ήτοι 1 έγκριση 

2. Η έγκριση  χορηγείται σε δικαιούχους που έχουν υποβάλλει εµπρόθεσµα αίτηση- υπεύθυνη 

δήλωση στο πρωτόκολλο του ∆ήµου (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα κανονισµό). Για τον 

σκοπό αυτό η Επιτροπή Χριστουγεννιάτικης Αγοράς  θα ανακοινώνει την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συµµετοχής µπορούν να 

αποστέλλονται και ταχυδροµικά στο πρωτόκολλο του ∆ήµου στην Ταχ. ∆/νση  ∆ήµος Κοµοτηνής 

Πλ. Βιζυηνού 1 Τ.Κ. 69133.  

3. Η σχετική αίτηση συµµετοχής – υπεύθυνη δήλωση, (έντυπο) θα χορηγείται από το αρµόδιο 

γραφείο του ∆ήµου και θα περιλαµβάνει στοιχεία όπως: Ονοµατεπώνυµο ή Επωνυµία του 

αιτούντος, Όνοµα Πατρός, Αρ. Αστυνοµ. Ταυτότητας ή θεωρηµένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, µε 

την αντίστοιχη άδεια παραµονής σε ισχύ, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ και η αρµόδια ∆.Ο.Υ. η 

διεύθυνση της ασκούµενης δραστηριότητας, τα προς πώληση είδη, ο αριθµός τηλεφώνου και η 

ηλεκτρονική διεύθυνση εάν υπάρχει, καθώς και η αποδοχή των όρων του παρόντος κανονισµού και 

θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

α) την άδεια υπαίθριου εµπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση της παραγράφου 3 του άρθρου 

38 του Ν.4497/17, κατά περίπτωση και 

β) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων. 

Επιπλέον των ανωτέρω θα προσκοµίζεται και δηµοτική Ενηµερότητα του ∆ήµου Κοµοτηνής.  

Η Επιτροπή Χριστουγεννιάτικης Αγοράς µπορεί να ζητήσει κάθε άλλο δικαιολογητικό που 

καθιστά νόµιµο τον δικαιούχο της άδειας στην άσκηση της εµπορικής του δραστηριότητας έναντι 

κάθε αρχής.  

Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθµό των διαθέσιµων θέσεων 

ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρωση. Κλήρωση πραγµατοποιείται και για την κατανοµή των 

θέσεων.  

Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση µε τη διάρκεια λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης 

Αγοράς που αφορά η πρόσκληση. Οι εγκρίσεις δίδονται µε κλήρωση και σύµφωνα µε το άρθρο 5 

του παρόντος κανονισµού ως εξής: 

α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά και 

ΚΑ∆ σχετικό µε τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εµπόριο (7 εγκρίσεις), 

β) 20% σε πωλητές βιοµηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους 

παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών µε αντικείµενο εκµετάλλευσης άνθη, φυτά και µεταποιηµένα 

προϊόντα (2 εγκρίσεις), 

γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου µε αντικείµενο πώλησης από τα 

επιτρεπόµενα στις αγορές του παρόντος (1 έγκριση).  

4. Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας η Επιτροπή Χριστουγεννιάτικης 

Αγοράς, κατόπιν εξέτασης των αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, θα εκδίδει 

κατάλογο συµµετεχόντων και τον θα κοινοποιεί στην υπηρεσία προκειµένου αυτή να εισηγηθεί στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο, την  χορήγηση των εγκρίσεων συµµετοχής στην Χριστουγεννιάτικη Αγορά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Θα εγκρίνει τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων καθώς και των 

επιλαχόντων µε κλήρωση, εφόσον ο αριθµός τους υπερβαίνει τον αριθµό των θέσεων ανά 

κατηγορία. Για να τους χορηγηθεί η έγκριση συµµετοχής από της αρµόδια υπηρεσία, οι 

συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν στον ∆ήµο µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, 

αποδεικτικό κατάθεσης - εξόφλησης των αναλογούντων τελών µέσα σε χρονικό διάστηµα πέντε 

(05) ηµερολογιακών ηµερών από την ανακοίνωση της Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Μη 

έγκαιρη καταβολή των προβλεπόµενων τελών ή µη έγκαιρη προσκόµιση των αντίστοιχων 

αποδεικτικών καταβολής στην αρµόδια Υπηρεσία, αποτελεί λόγο αποκλεισµού από τον πίνακα 

συµµετεχόντων άνευ άλλου τινός. Οι αποκλεισθέντες θα αντικαθίστανται άµεσα από τους αµέσως 
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επόµενους επιλαχόντες. Οι επιλαχόντες οφείλουν να προσκοµίσουν στον ∆ήµο µε 

οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, αποδεικτικό κατάθεσης - εξόφλησης των αναλογούντων τελών 

µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (03) ηµερολογιακών ηµερών από την ανακοίνωση σε αυτούς των 

αποτελεσµάτων επιλογής τους από τον ∆ήµο µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο επί αποδείξει. Μη 

έγκαιρη καταβολή των προβλεπόµενων τελών ή µη έγκαιρη προσκόµιση των αντίστοιχων 

αποδεικτικών καταβολής από τους επιλαχόντες αποτελεί λόγο αποκλεισµού από τον πίνακα 

συµµετεχόντων άνευ άλλου τινός. Ο αποκλεισθείς επιλαχών αντικαθίσταται από τον επόµενο 

επιλαχόντα µε την ίδια ως άνω διαδικασία και προθεσµίες µέχρι την πλήρωση του αριθµού των 

συµµετεχόντων. Αµέσως µόλις συµπληρωθεί ο αριθµός των συµµετεχόντων οι οποίοι θα έχουν 

καταβάλει τα προβλεπόµενα τέλη συµµετοχής, θα διενεργείται κλήρωση για την κατανοµή των 

συγκεκριµένων θέσεων στην αγορά.  

5. Επιτρέπεται η υποβοήθηση του δικαιούχου από τη σύζυγο και τα ενήλικα τέκνα. Ο 

δικαιούχος της έγκρισης συµµετοχής έχει την ευθύνη παραλαβής αυτής από την αρµόδια υπηρεσία 

του ∆ήµου πριν εγκατασταθεί σ΄ αυτήν. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια 

και είναι διαθέσιµη ανά πάσα στιγµή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος. Για τη θέση που 

καταλαµβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση. Αµοιβαία αλλαγή θέσεων µεταξύ των 

πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων στον ∆ήµο. Περί του αιτήµατος 

αρµόδια να αποφανθεί είναι η Επιτροπή Χριστουγεννιάτικης Αγοράς. Για το έτος 2019-2020 οι 4 

οικίσκοι που θα τοποθετηθούν σε ισάριθµες θέσεις θα διατεθούν ως εξής :α) οι 2 για πώληση 

Ζαχαρωδών ειδών και παραδοσιακών γλυκών β) ο ένας για Κρύα έτοιµα σάντουιτς ή σφολιατοειδή 

και γ) ο ένας για Χριστουγεννιάτικα είδη –κατασκευές. 

5.  Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συµµετέχοντες µε άδεια συµµετοχής στις 

υπαίθριες αγορές του παρόντος των ειδών τους κατά τις ηµέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα 

καταστήµατα οµοειδών ειδών παραµένουν κλειστά, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά 

διατάξεις.  

6. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου 

σχετικά µε τις αποφάσεις και ανακοινώσεις της Επιτροπής Χριστουγεννιάτικης Αγοράς, για την 

εξέλιξη των αιτήσεων τους, τα δικαιολογητικά καθώς και για τις τυχόν κενές θέσεις.  

Ειδικότερα οι θέσεις για πώληση ξηρών καρπών, ζαχαρωτών κλπ αναλόγως υπάγονται στην 

κατηγορία «επιχείρηση µαζικής εστίασης – επιχείρηση παρασκευής και προσφοράς τροφίµων και 

ποτών σε προσωρινό χώρο» σύµφωνα µε την Υγειονοµική ∆ιάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 

47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017) καθώς και των διευκρινιστικών εγκυκλίων αυτής, και 

πρέπει να κατέχουν την αντίστοιχη άδεια. Επιπλέον των ως άνω κοινών δικαιολογητικών οι 

ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν και  

α. υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής ότι ότι έλαβε γνώση της εγκυκλίου 

6/30.7.2013 µε α.π: Y1γ /Γ.Π/οικ.71459 του Τµήµατος Υγειονοµικών Κανονισµών της ∆/νσης 

∆ηµόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, µε θέµα: «Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς 

τροφίµων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους» και της Υγειονοµικής ∆ιάταξης 

Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017), ότι ο εξοπλισµός (πάγκοι, ψυγεία, 

επιφάνειες κοπής, σκεύη κ.λπ.) που διαθέτει θα διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια των 

τροφίµων, ότι θα τηρεί όλες τις διατάξεις και τα µέτρα για την καλή λειτουργία του καταστήµατός 

του στο χώρο της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς και γενικότερα ότι θα τηρεί (για τις ηµέρες που θα 

του χορηγηθεί η άδεια) τους υγειονοµικούς όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας. 

β. υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής ότι είναι υποχρεωµένοι να τηρούν 

στο φάκελο της επιχείρησης τους πιστοποιητικό ή βιβλιάριο υγείας καθώς και πιστοποιητικό 

εκπαίδευσης όλου του προσωπικού που θα απασχολήσουν και να τα επιδεικνύουν όταν ζητηθούν 

από αρµόδια αρχή,  

γ. Οι ψησταριές που θα χρησιµοποιούν υγραέριο θα πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε τις κατά 

νόµο άδειες χρήσης υγραερίου και πυρασφάλειας. 

Άρθρο 10 

Καταβαλλόµενα τέλη 

Το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόµενου τέλους ανά άδεια / θέση καθορίζονται 

ετησίως µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κοµοτηνής µετά από πρόταση της Οικονοµικής 

Επιτροπής (άρθρο 13 παρ.1 του Β.∆ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του 
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Ν.1080/80 ΦΕΚ 246/Α/1980) και (ΥΠΕΣ∆∆Α εγκ.41/12243/14.06.2007) αποτελεί δε 

αρµοδιότητα της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε το ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου 

Κοµοτηνής.  

Άρθρο 11 

Ειδικές διατάξεις για Ψυχαγωγικά Παιχνίδια – Λούνα Παρκ 

Ειδικά για τη λειτουργία του λούνα-παρκ, στην θέση που ορίζεται, απαιτούνται, εκτός των 

άλλων και τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 6 του Π.∆. 12/2005 (ΦΕΚ 10/Α΄/18-01-

2005) περί ψυχαγωγικών παιχνιδιών και εφαρµόζεται το άρθρο 39 (Υπαίθριες δραστηριότητες µε 

ψυχαγωγικό, καλλιτεχνικό ή εκπαιδευτικό αντικείµενο) του Ν. 4497/2017. Αν οι αιτηθέντες είναι 

περισσότεροι του ενός θα διενεργείται κλήρωση ενώπιον του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Οι 

συµµετέχοντες στην χριστουγεννιάτικη αγορά µε ψυχαγωγικά παιχνίδια θα πρέπει απαραιτήτως να 

προσκοµίζουν και ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής ευθύνης. 

Άρθρο 12 

Καθαριότητα χώρου 

Την καθαριότητα του χώρου τις διαδικασίες χορτοκοπτικών ενεργειών της 

Χριστουγεννιάτικης Αγοράς θα αναλάβει η υπηρεσία καθαριότητας του ∆ήµου. Μετά της λήξη της 

συνεργεία καθαριότητας θα φροντίσουν για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου.  

Άρθρο 13 

Γενικές υποχρεώσεις πωλητών 

Οι πωλητές που συµµετέχουν στην Χριστουγεννιάτικη Αγορά υποχρεούνται: 

α) Να φροντίζουν για την εµφάνιση, την πολιτισµένη ατµόσφαιρα και να διατηρούν καθαρό 

τον χώρο εντός και πέριξ των εγκαταστάσεων της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς καθ’ όλη την 

διάρκεια της, προβαίνοντας στη συλλογή των απορριµµάτων σε σακούλες απορριµµάτων και 

χάρτινα κιβώτια προκειµένου να γίνεται η αποκοµιδή τους από την αρµόδια  υπηρεσία του ∆ήµου 

µας. Επίσης οι πωλητές οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα µπορούσε να προκαλέσει 

οποιασδήποτε µορφής και έκτασης υποβάθµιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής. 

β) Ο κάθε πωλητής υποχρεούται να κάνει χρήση αποκλειστικά του χώρου που βρίσκεται 

εντός των ορίων της θέσης του και απαγορεύεται να επεκτείνεται εκτός τούτων σε άλλους χώρους 

(διαδρόµους, τυχόν κενές θέσεις κ.τ.λ.). Αυτονόητο είναι ότι απαγορεύεται στους εµπόρους που 

έχουν τη χρήση πάγκων, αλλά και σε κάθε τρίτο να δηµιουργεί κάθε είδους δυσκολίες ή 

προσκόµµατα σε πεζούς αλλά και στα οχήµατα της πυροσβεστικής, της αστυνοµίας, του ΕΚΑΒ, 

και του ∆ήµου τα οποία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγµή, να κινούνται 

ακώλυτα στους διαδρόµους. 

γ) Οι συµµετέχοντες στην αγορά οφείλουν να εφαρµόζουν και να συµµορφώνονται προς 

όλους τους κανονισµούς πυρασφάλειας και να διατηρούν στον χώρο τους τον προβλεπόµενο από 

τις διατάξεις φορητό εξοπλισµό πυρασφάλειας σε άριστη κατάσταση. Επιβάλλεται η προµήθεια 

ενός πυροσβεστήρα έξι (6) κιλών σκόνης σε κάθε θέση ή περίπτερο, ο οποίος θα τοποθετείται σε 

εµφανές σηµείο και θα συνοδεύεται µε βεβαίωση καταλληλότητας από τον προµηθευτή του. Εντός 

των οικίσκων δεν πρέπει να υπάρχουν καυτές επιφάνειες, επικίνδυνοι χώροι και χώροι 

αποθήκευσης υγρών ή αέριων καυσίµων. 

δ) Απαγορεύεται αυστηρά η εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση οπουδήποτε χώρου από τους 

δικαιούχος, σε τρίτο ή η χρησιµοποίηση του για κάθε άλλο σκοπό, εκτός αυτού για τον οποίο 

διατίθεται ο χώρος.  

ε) Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων πέραν αυτών που περιγράφονται στην έγκριση 

συµµετοχής. Κάθε είδους εµπορεύµατα που διακινούνται στο υπαίθριο εµπόριο µε οποιονδήποτε 

τρόπο, χωρίς αυτός που τα διαθέτει να κατέχει την απαιτούµενη άδεια πωλητή, ή συνιστούν 

παράνοµη αποµίµηση προϊόντων τα οποία κυκλοφορούν νόµιµα στην αγορά, ή κυκλοφορούν κατά 

παράβαση των φορολογικών διατάξεων κατάσχονται και καταστρέφονται. 

στ) Κάθε επιχειρηµατίας που θα συµµετέχει στη χριστουγεννιάτικη αγορά οφείλει να τηρεί 

όλες τις προβλεπόµενες από τον νόµο διαδικασίες για τη λειτουργία της επιχείρησής του εντός του 

χώρου, να εκδίδει όλα τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά για την πραγµατοποιούµενη 

δραστηριότητα, όπως αποδείξεις λιανικής, είτε από θεωρηµένα µπλοκ αποδείξεων, είτε από 

θεωρηµένη ταµειακή-φορολογική µηχανή και να αποδίδει όλους τους προβλεπόµενους από τον 

νόµο φόρους. Επίσης, οφείλει να τηρεί όλους τους κανόνες και τις υγειονοµικές διατάξεις για τη 
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φύλαξη και διάθεση των πωλούµενων προϊόντων, ιδίως όσον αφορά τα τρόφιµα και τα εν 

γένει ευπαθή προϊόντα. 

ζ) Οι συµµετέχοντες εγγυώνται και φέρουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια προσώπων 

και πραγµάτων εντός του χώρου εγκατάστασής τους. Επίσης, οφείλουν να εφαρµόζουν τις κείµενες 

διατάξεις όσον αφορά την εργασία και απασχόληση προσώπων. 

η) Απαγορεύεται αυστηρά η εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση οποιουδήποτε χώρου από τους 

δικαιούχους σε τρίτο ή η χρησιµοποίησή του για κάθε άλλο σκοπό εκτός αυτού για τον οποίο αυτός 

διατίθεται. 

θ) Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρογεννητριών και γενικά ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (εκτός 

ειδικών περιπτώσεων και µετά από συνεννόηση µε τη διοργανώτρια αρχή) στον χώρο, για λόγους 

ασφάλειας, πυρασφάλειας και ισοκατανοµής των ηλεκτρικών φορτίων. 

ι) Όλοι οι συµµετέχοντες οφείλουν να συµµορφώνονται γενικά µε τις διατάξεις των νόµων, 

Π.∆., εγκυκλίων και οδηγιών, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και µε τις διατάξεις του παρόντος 

κανονισµού. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε των παραπάνω όρων, παρέχεται στο ∆ήµο το 

δικαίωµα να αποκλείει τον παραβάτη από το δικαίωµα συµµετοχής στην χριστουγεννιάτικη αγορά 

για µία ή περισσότερες χρονιές. 

ια) Η συµµετοχή στη χριστουγεννιάτικη αγορά συνεπάγεται και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων 

των όρων του παρόντος Κανονισµού. 

Άρθρο 14 

Έλεγχος και Πρόστιµα και Κυρώσεις 

Ο έλεγχος, οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις καθώς επίσης και η επιβολή-είσπραξη και 

απόδοση διοικητικών προστίµων, καθώς επίσης και η ∆ιοικητική και δικαστική προστασία 

καθορίζονται αντίστοιχα στα άρθρα 51, 52, 53, 54, 55, 56  και 57 του Ν. 4497/2017. 

Άρθρο 15 

Χρονική ισχύς 

Ο παρών κανονισµός ισχύει για κάθε έτος, και µέχρι τροποποιήσεώς του. 

Κοινοπ. Γ.Γ. ∆ήµου Κοµοτηνής, Αντιδήµαρχο Οικονοµικών & Τοπικής Οικον. 

Ανάπτυξης. Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ υπογραφή ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ. 

Ύστερα ο Πρόεδρος καλεί την ΕΠΖ ν’ αποφασίσει σχετικά. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωµών, λαµβάνοντας υπ’ όψιν 

την εισήγηση του Προέδρου της, βλέποντας και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 περί 

«Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», των άρθρων 2 (Ορισµοί), 38 (Εµποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες, 

Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωµένες αγορές) και 59 (Μεταβατικές 

διατάξεις) του Ν.4497/2017, καθώς και του άρθρου 39 (Υπαίθριες δραστηριότητες µε ψυχαγωγικό, 

καλλιτεχνικό ή εκπαιδευτικό αντικείµενο) του ιδίου νόµου σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 του 

Π.∆./τος 12/2005 (ΦΕΚ 10/Α΄/18-01-2005) περί ψυχαγωγικών παιχνιδιών, του άρθρου 79 του 

Ν.3463/2006 (Α΄ 114) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» περί «Κανονιστικών Αποφάσεων», του 

άρθρου 3 του Ν.1080/80: «Τέλος χρήσεων πεζοδροµίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων 

χώρων», το Β.∆. 24-9/20-10-1958 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενο νόµου των ισχυουσών 

διατάξεων περί των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων», την υπ’ αριθµ. 

Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161) απόφαση του Υπουργού Υγείας, καθώς και την υπ’ αριθµ. 

17/2019 Απόφαση της Κοινότητας Κοµοτηνής για τον προτεινόµενο χώρο διεξαγωγής της 

χριστουγεννιάτικής αγοράς σύµφωνα µε την παρ.1β΄ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από την παρ.1 υποπαράγρ. ιβ΄ του άρθρου 84 του Ν.4555/2018 

 

Απ ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φω ν α  

 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση, του προαναφερόµενου στην εισήγηση της 

παρούσας, Σχεδίου Κανονισµού Οργάνωσης και Λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς ∆ήµου 

Κοµοτηνής. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 14/2019 
....................................................................................................................................................... 
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Ύστερα η Πρόεδρος καλεί το ∆.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωµών λαµβάνοντας υπ’ όψιν την 

εισήγηση της Προέδρου του, βλέποντας και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 περί 

«Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», των άρθρων 2 (Ορισµοί), 38 (Εµποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες, 

Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωµένες αγορές) και 59 (Μεταβατικές 

διατάξεις) του Ν.4497/2017, καθώς και του άρθρου 39 (Υπαίθριες δραστηριότητες µε ψυχαγωγικό, 

καλλιτεχνικό ή εκπαιδευτικό αντικείµενο) του ιδίου νόµου σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 του 

Π.∆./τος 12/2005 (ΦΕΚ 10/Α΄/18-01-2005) περί ψυχαγωγικών παιχνιδιών, του άρθρου 79 του 

Ν.3463/2006 (Α΄ 114) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» περί «Κανονιστικών Αποφάσεων», του 

άρθρου 3 του Ν.1080/80: «Τέλος χρήσεων πεζοδροµίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων 

χώρων», το Β.∆. 24-9/20-10-1958 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενο νόµου των ισχυουσών 

διατάξεων περί των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων», την υπ’ αριθµ. 

Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161) απόφαση του Υπουργού Υγείας, καθώς και την υπ’ αριθµ. 

17/2019 Απόφαση της Κοινότητας Κοµοτηνής για τον προτεινόµενο χώρο διεξαγωγής της 

χριστουγεννιάτικής αγοράς σύµφωνα µε την παρ.1β΄ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από την παρ.1 υποπαράγρ. ιβ΄ του άρθρου 84 του Ν.4555/2018, καθώς και την 

υπ’ αριθµ. 14/2019 ΑΕΠΖ 

Απ ο φ α σ ί ζ ε ι   ο µ ό φω ν α  

 

Α. Εγκρίνει τον προαναφερόµενο στην παρούσα Κανονισµό Οργάνωσης και 

Λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς του ∆ήµου Κοµοτηνής όπως αυτόν εισηγήθηκε 

προς έγκριση µε την υπ. αριθµ. 14/2019 απόφασή της, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

Β. Συγκροτεί, την προβλεπόµενη από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ανωτέρω 

Κανονισµού, Επιτροπή ∆ιενέργειας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς αποτελούµενη από τους: 

1. ∆ηµήτριο Πολιτειάδη, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, µε αναπληρώτριά του την Αναστασία 

Λιβεριάδου, επίσης ∆ηµοτική Σύµβουλο, 

2. Κλεοπάτρα Θεολόγου µε αναπληρώτριά της την Ελισσάβετ Λασπά, υπαλλήλους του ∆ήµου. 

3. Κων/νο Χαµαµτζόγου µε αναπληρωτή του τον Νικόλαο Μπάτζιο, υπαλλήλους του ∆ήµου.  

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α  392/2019 

………………………………………………………………………………………………… 

Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως εξής: 
        Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΟΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

   Κ.ΣΤΟΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ    Ι.ΓΚΑΡΑΝΗΣ      ∆.ΤΣΙΜΠΙΡΙ∆ΟΥ 

 

Ακριβές Απόσπασµα που 

εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

 

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ  ΣΤΟΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ                    
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