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ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 435/2017 Κανονιστικής Απόφασης,
που αφορά την λειτουργία της Χριστουγεννιάτικης αγοράς ¨ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ
ΕΥΧΩΝ¨.
Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 31η του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του
έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό
Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 18/25-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/76-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών
Συμβούλων, παρόντες ήταν 29, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Γαλάνης Στέργιος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Καρπουχτσής Κωνσταντίνος
Τσαλίκογλου Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Αγιαννίδου Σταυρούλα

Αραμπατζής Θεόδωρος
Γάτσιος Ιωάννης
Γεωργούλα Σουλτάνα
Γιαννακίδης Δημήτριος
Γκότσης Ηλίας
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Γρηγοριάδης Χρήστος
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα
Θεοχάρης Μιχαήλ
Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα
Καδής Γεώργιος

Κυρτάσογλου Δημήτριος
Λαζαρίδης Αβραάμ
Μερετούδης Δημήτριος
Μηλίδης Θεόδωρος
Μοσχολιός Ζωγράφος

Παπαβασιλείου Βασίλειος
Στεργίου Νικόλαος
Τερζής Βασίλειος
Χαρίτος Χρήστος
Χασαπίδης Κωνσταντίνος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος
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ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 2. Αναστασιάδης Αντώνιος,

3. Αναστασιάδης Ηλίας, 4. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 5. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 6.
Καλώτα Παναγιώτα, 7. Καρύδας Νικόλαος, 8. Μπιτζίδου Σοφία, 9. Μυστακίδης
Παύλος, 10. Ραμπότας Ευθύμιος, 11. Φωτιάδης Στέφανος.
Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν
ήταν κανείς.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του
Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος,
που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:
- Δρίγκα Χρυσούλα, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης.
- Τερζής Βασίλειος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης.
- Γρηγοριάδης Παναγιώτης, προσήλθε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 9ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Στεργίου Νικόλαος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 19ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 29274/26-9-2018 εισήγηση του Τμ.
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου, που έχει ως
εξής:
« Έχοντας υπόψη:
1. τα αριθ. πρωτ. 1231/15-5-2018 & 1376/30-5-2018 έγγραφα της Κοινοφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Σερρών με το επισυναπτόμενο τροποποιημένο τοπογραφικό
διάγραμμα,
2. το αριθ. 481/2018 πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης,
3. τον Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017) ¨Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις¨,
4. το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 ¨Κανονιστικές Αποφάσεις¨,
5. την αριθ. 26/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σερρών με
την οποία αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της τροποποίησης της υπ’ αριθ. 435/2017
κανονιστικής απόφασης που αφορά την λειτουργία της χριστουγεννιάτικης αγοράς
¨ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ¨,
6. την αριθ. 9/2018 γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Σερρών
με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα και γνωμοδοτεί θετικά στις τροποποιήσεις βελτιώσεις που προτάθηκαν επί του περιεχομένου του Κανονισμού που ψηφίστηκε με
την υπ’ αριθ. 435/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
7. Την αριθ. 70/2018 γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το ίδιο θέμα
με την οποία γνωμοδοτεί θετικά και εισηγείται ομόφωνα θετικά την Τροποποίηση της
υπ’ αριθ. 435/2017 κανονιστικής απόφασης που αφορά την λειτουργία της χριστουγεννιάτικης αγοράς ¨ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ¨ όπως εισηγήθηκε από την υπηρεσία,
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προτείνονται οι κάτωθι τροποποιήσεις - βελτιώσεις επί του περιεχομένου του
Κανονισμού που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 435/2017 Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου:
Άρθρο 2
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Επικαιροποίηση της Νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της χριστουγεννιάτικης
αγοράς “ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ” ως εξής:
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων :
1. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-4- 2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». .
2. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6- 2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης
και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις».
4. Του Β.Δ 24-9/1958 (ΦΕΚ 171/Α/20-10-1958) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον
κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και
κοινοτήτων», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 (ΦΕΚ
246/Α/1980)
5. Του Π.Δ.12/2005 (ΦΕΚ 10/Α΄/18-1-2005) «Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου
(στάσιμου και πλανόδιου)».
6. Της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 (ΦΕΚ 2161/Β΄/23.6.2017)
«Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών
και άλλες διατάξεις» , καθώς και των διευκρινιστικών εγκύκλιων αυτής.
7. Της αριθ. 16228/2017 (ΦΕΚ 1723/ Β΄/ 18.5.2017) «Απλούστευση και
προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας
Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων.».
8. Της εγκ.41/12243/14.06.2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ «Η κανονιστική αρμοδιότητα των
ΟΤΑ α΄ βαθμού επί θεμάτων επιβολής φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,
στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)».
9. Του υπ΄ αριθμ. 7286/21.01.2015 Έγγραφο του Υπ. Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας.
10. Του υπ΄αριθμ. Κ1-707/12-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας
Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού Γενικής Γραμματείας Εμπορίου Προστασίας
Καταναλωτή.
11. Τη βεβαίωση χρήση γης του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης
12. Το αριθ. 481/2018 πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης
13. Κάθε άλλη διάταξη που έχει ισχύ
Άρθρο 3
ΓΕΝΙΚΑ
Αντικατάσταση της παραγράφου 2 ως εξής:
2. Η διάρκεια λειτουργίας της ετήσιας χριστουγεννιάτικης αγοράς είναι είκοσι (20)
ημέρες και συγκεκριμένα από 14 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους έως 2 Ιανουαρίου
του επόμενου έτους.
Άρθρο 4
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Αντικατάσταση της παραγράφου 6α ως εξής:
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α) σε επαγγελματίες εμπόρους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που νόμιμα
δραστηριοποιούνται σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές),
Άρθρο 5
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τροποποίηση των διαστάσεων των οικίσκων 2,4,5 και 6 ως εξής :
Οι ξύλινοι οικίσκοι 2,4 και 6 διαστάσεις : 6 x 3
Ο ξύλινος οικίσκος 5 διαστάσεις : 9 x 3
Και αναδιατύπωση της παραγράφου, από πέντε σε οκτώ ξύλινοι οικίσκοι, ως εξής :
Στον χώρο θα τοποθετηθούν επίσης οκτώ (8) ξύλινοι οικίσκοι για το Δήμο Σερρών
και τα Νομικά του Πρόσωπα καθώς και για συλλόγους και μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς.
Άρθρο 6
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο τέλος της παραγράφου (v)προστίθεται :
βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.
Άρθρο 8
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση των διαστάσεων των οικίσκων ως εξής :
Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων
διαμορφωμένους χώρους :
- ξύλινοι οικίσκοι διαστάσεων περίπου 3,00 χ 2,00
- ξύλινοι οικίσκοι διαστάσεων περίπου 6,00 χ 2,00
- ξύλινοι οικίσκοι διαστάσεων περίπου 6,00 χ 3,00
- ξύλινοι οικίσκοι διαστάσεων περίπου 9,00 χ 3,00

θα

γίνονται

σε

ειδικά

Σας παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ¨Τροποποίηση της υπ’
αριθ. 435/2017 κανονιστικής απόφασης που αφορά την λειτουργία της χριστουγεννιάτικης αγοράς ¨ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ¨ »,
και σχετική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 435/2017 Κανονιστικής Απόφασής του:
«Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης αγοράς ¨ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ
ΕΥΧΩΝ¨ ,
και συγκεκριμένα τις τροποποιήσεις-βελτιώσεις επί του κανονισμού που ψηφίστηκε
με την εν λόγω απόφαση, όπως αυτές περιγράφονται ακολούθως:
Άρθρο 2
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Επικαιροποίηση της Νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της χριστουγεννιάτικης
αγοράς “ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ” ως εξής:
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων :
1. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-4- 2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
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2. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6- 2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης
και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις».
4. Του Β.Δ 24-9/1958 (ΦΕΚ 171/Α/20-10-1958) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον
κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και
κοινοτήτων», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 (ΦΕΚ
246/Α/1980)
5. Του Π.Δ.12/2005 (ΦΕΚ 10/Α΄/18-1-2005) «Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου
(στάσιμου και πλανόδιου)».
6. Της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 (ΦΕΚ 2161/Β΄/23.6.2017)
«Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών
και άλλες διατάξεις» , καθώς και των διευκρινιστικών εγκύκλιων αυτής.
7. Της αριθ. 16228/2017 (ΦΕΚ 1723/ Β΄/ 18.5.2017) «Απλούστευση και
προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας
Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων.».
8. Της εγκ.41/12243/14.06.2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ «Η κανονιστική αρμοδιότητα των
ΟΤΑ α΄ βαθμού επί θεμάτων επιβολής φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,
στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)».
9. Του υπ΄ αριθμ. 7286/21.01.2015 Έγγραφο του Υπ. Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας.
10. Του υπ΄αριθμ. Κ1-707/12-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας
Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού Γενικής Γραμματείας Εμπορίου Προστασίας
Καταναλωτή.
11. Τη βεβαίωση χρήση γης του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης.
12. Το αριθ. 481/2018 πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης.
13. Κάθε άλλη διάταξη που έχει ισχύ.
Άρθρο 3
ΓΕΝΙΚΑ
Αντικατάσταση της παραγράφου 2 ως εξής:
2. Η διάρκεια λειτουργίας της ετήσιας χριστουγεννιάτικης αγοράς είναι είκοσι (20)
ημέρες και συγκεκριμένα από 14 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους έως 2 Ιανουαρίου
του επόμενου έτους.
Άρθρο 4
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Αντικατάσταση της παραγράφου 6α ως εξής:
6α) σε επαγγελματίες εμπόρους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που νόμιμα
δραστηριοποιούνται σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές),
Άρθρο 5
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τροποποίηση των διαστάσεων των οικίσκων 2,4,5 και 6 ως εξής :
Οι ξύλινοι οικίσκοι 2,4 και 6 διαστάσεις : 6 x 3
Ο ξύλινος οικίσκος 5 διαστάσεις : 9 x 3
Και αναδιατύπωση της παραγράφου, από πέντε σε οκτώ ξύλινοι οικίσκοι, ως εξής :
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Στον χώρο θα τοποθετηθούν επίσης οκτώ (8) ξύλινοι οικίσκοι για το Δήμο Σερρών
και τα Νομικά του Πρόσωπα καθώς και για συλλόγους και μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς.
Άρθρο 6
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο τέλος της παραγράφου (v)προστίθεται :
βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.
Άρθρο 8
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση των διαστάσεων των οικίσκων ως εξής :
Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων
διαμορφωμένους χώρους :
- ξύλινοι οικίσκοι διαστάσεων περίπου 3,00 χ 2,00
- ξύλινοι οικίσκοι διαστάσεων περίπου 6,00 χ 2,00
- ξύλινοι οικίσκοι διαστάσεων περίπου 6,00 χ 3,00
- ξύλινοι οικίσκοι διαστάσεων περίπου 9,00 χ 3,00

θα

γίνονται

σε

ειδικά

- Στην απόφαση αυτή μειοψήφισαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Γιαννακίδης Δημήτριος
και Γεωργούλα Σουλτάνα.
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Όπως υπογράφουν στο πρακτικό
Σέρρες 08-11-2018
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
Μ. Ε. Δ.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

