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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΞΟΑΘΡΗΘΝ 9νπ/11 – 05 – 2022
Ππλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ Κεζζήλεο
Αξηζκόο Απόθαζεο 71 /2022
Ξεξίιεςε
Έγθξηζε θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία
εηήζηαο εκπνξνπαλήγπξεο ζηε Κεζζήλε
Πην Γεκαξρηαθφ θαηάζηεκα & ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ «Γεκάξρνπ Ξ.
Ξησρνχ» ζήκεξα 11 Καΐνπ 2022 εκέξα Ρεηάξηε θαη κε ώξα 18:30 ήιζε ζε
ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Γήκνπ Κεζζήλεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο άξζξνπ 10 ηεο απφ 11 Καξηίνπ 2020 Ξξάμεο Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ
(Ξ.Λ.Ξ.) (Α’ 55), ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4682/2020 (Α’ 76), θαη
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 67 ηνπ Λ.4830/21
ηζρχεη

κεηά ηελ ππ’ αξηζ.

θαη ζχκθσλα κε ηελ

ΘΑ

πνπ

7788/06 – 05 – 2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ

Ξξνέδξνπ πνπ επηδφζεθε ζε θαζέλα απφ ηνπο Ππκβνχινπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν
67 ηνπ λ. 3852/2010.
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε κε ηελ έμεο ζχλζεζε :
ΑΘΑΛΑΠΑΘΝΞΝΙΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΡΠΔΟΞΔΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ

ΓΗΑΛΛΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ

ΘΑΟΓΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

ΓΑΒΗΙΙΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ

ΚΞΝΟΗΘΑΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΘΑΙΝΦΩΙΗΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΜΔΛΝΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΘΝΛΡΝΘΑΛΑΠΖΠ ΠΞΟΗΓΩΛ

ΡΟΑΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ

ΚΑΘΟΖΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ

ΡΠΑΚΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΚΑΙΗΩΡΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΘΔΝΓΩΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

ΞΑΞΑΓΔΩΟΓΗΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ

ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ

ΟΝΡΠΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ

ΠΡΟΑΒΝΙΑΗΚΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ

ΓΟΝΠΝΕΑΘΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ

ΡΠΔΙΗΝ-ΚΝΟΝΦΑ ΔΙΔΛΖ

ΡΠΩΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ

ΦΘΗΟΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΣΟΗΠΡΝΦΗΙΝΞΝΙΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

Νη θαησηέξσ
εθιήζεζαλ.

Γεκνηηθνί

Πύκβνπινη

δελ

πξνζήιζαλ

αλ

&

λφκηκα

ΓΑΙΗΑΡΠΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ

ΙΑΠΘΑΟΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ

ΓΝΟΝΚΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΓΝΟΝΚΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ

ΚΞΟΑΡΠΗΑΘΝΠ ΗΩΑΛΛΖΠ

ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ

ΒΝΡΗΔΟΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ

ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ ΚΞΟΑΘΝΚΑΡΠΝ
ΓΔΩΟΓΗΑ

ΘΝΡΡΑΟΗΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

Δπίζεο, ζπκκεηείρε θαη ν Γήκαξρνο θ Αζαλαζφπνπινο Γεψξγηνο
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Γηαπηζηψζεθε

λφκηκε

απαξηία

Ππκβνπιίνπ είλαη ζπκκεηείραλ

εθφζνλ

από

ηα

33

κέιε

ηνπ

Γεκνηηθνχ

24 κέιε.

Πηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείρε ν Γήκαξρνο θ Αζαλαζφπνπινο Γεψξγηνο
Ν πξφεδξνο γηα ην

5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ

αληηδήκαξρν θ. Αζαλαζαθφπνπιν Γεκήηξην
Αζαλαζαθόπνπινο

: Θχξηνη ζπλάδειθνη,

ν νπνίνο είπε:
ε Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο Γήκνπ

Κεζζήλεο κε ηελ ππ’ αξηζ. 7/2021 απφθαζή ηεο, νκφθσλα ελέθξηλε ην ζρέδην
θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία εηήζηαο εκπνξνπαλήγπξεο ζηελ πφιε
ηεο Κεζζήλεο.
Ζ αξηζ. 7/2022 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο, ηεο νπνίαο
δεηείηαη ε έγθξηζε, έρεη σο αθνινχζσο:
ΞΟΑΘΡΗΘΝ 2ν/11 – 05 – 2022
Ππλεδξηάζεσο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο Γήκνπ Κεζζήλεο
Αξηζκφο Απφθαζεο:

7/2022

ΘΔΚΑ: «Θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ δηεμαγσγή

εκπνξνπαλεγχξεσο

Κεζζήλεο»

Πηε Κεζζήλε ζήκεξα, ηελ 11ε Καΐνπ 2022 εκέξα Ρεηάξηε θαη κε ώξα 13:00
κ.κ.,, δηεμήρζε ζε ζπλεδξίαζε

δηα δώζεο (2ε ζπλεδξίαζε) Δπηηξνπήο

Ξνηφηεηαο Εσήο πνπ ζα δηεμαρζεί γηα πιήξσο εκβνιηαζκνχο θαη λνζήζαληεο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο απφ 11 Καξηίνπ 2020 Ξξάμεο
Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ (Ξ.Λ.Ξ.) (Α’ 55), ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ
λ. 4682/2020 (Α’ 76), θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 67 ηνπ Λ.4830/21 θαη
ζχκθσλα κε ηελ ΘΑ κε ηελ ηζρχνπζα ΘΑ θαηφπηλ ηνπ ππ’ αξηζ. 7785/06-052022 εγγξάθνπ πξνζθιήζεσο ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο, πνπ
επηδφζεθε ζε θαζέλα απφ ηνπο Ππκβνχινπο, ζχκθσλα κε ην παξ. 5. ηνπ άξζξνπ
75 ηνπ λ. 3852/2010, , φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 77 ηνπ Λ. 4555/18
κε ηελ θάησζη ζχλζεζε ηνπ ζψκαηνο (Ξαξφληεο- Απφληεο):
ΞΑΟΝΛΡΔΠ

ΑΞΝΛΡΔΠ

1.

Αζαλαζφπνπινο Γεψξγηνο- Ξξόεδξνο

1.

Καιηψηεο Θσλζηαληίλνο

2.

Ξαπαγεσξγίνπ Αλαζηάζηνο

2.

Μελφγηαλλεο Ληθφιανο

3.

Ονχηζεο Θσλζηαληίλνο

3.

Αζαλαζφπνπινο Γεψξγηνο

4.

Καθξήο Σαξάιακπνο

4.

5.

Πηξαβφιαηκνο Γεψξγηνο

5.

6.

Βνπηηέξνο Γεψξγηνο
Δπηηεπρζείζεο λνκίκνπ απαξηίαο, ν

Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο

ζπλεδξίαζεο.
Πηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν αξκφδην Αληηδήκαξρν θ. Ονχηζε Θσλζηαληίλν
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Ν Ξξφεδξνο

εηζεγνχκελνο ην

4ν

ζέκα ηεο εκεξήζηαο

έδσζε ηνλ ιφγν

ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Ονχηζε Θσλζηαληίλν ν νπνίνο είπε:
Ονύηζεο: Θχξηνη ζπλάδειθνη ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Λ. 3463/2006,
φπσο απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Γήκσλ αλήθεη ν
θαζνξηζκφο ησλ ρψξσλ θαη ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ πνπ
δηελεξγνχληαη ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο.
Πχκθσλα κε ην άξζξν 83 ηνπ Λ. 3852/2010, φπσο απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί
θαη ηζρχεη,
ην Ππκβνχιην ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ έρεη αξκνδηφηεηα λα
πξνηείλεη ηνπο ρψξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
κεηαμχ απηψλ θαη ηνπο ρψξνπο ιεηηνπξγίαο εκπνξνπαλεγχξεσλ. Νη απνθάζεηο ηνπ
ζπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο θνηλφηεηαο ιακβάλνληαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία
ησλ κειψλ ηνπ θαη απνζηέιινληαη ζηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο πξνθεηκέλνπ λα
δηακνξθψζεη ηελ εηζήγεζή ηεο πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ηελ έθδνζε ησλ
πξνβιεπφκελσλ ηνπηθψλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ.
Πχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Λ. 3852/2010, φπσο απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί
θαη ηζρχεη, ε Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο δσήο εηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ην
ζρέδην θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ.
Πην Λ. 4849/21 ( ΦΔΘ 207/05.11.2021 ηεύρνο Α ') πξνβιέπεηαη ην
ξπζκηζηηθό πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ.
Δπί ζεηξά εηψλ ζηελ πφιε ηεο Κεζζήλεο δηεμάγεηαη εηήζηα
εκπνξνπαλήγπξε ην δηάζηεκα απφ 21 Πεπηεκβξίνπ έσο 27 Πεπηεκβξίνπ. Θαηφπηλ
ηεο ζέζεσο ζε ηζρχ ηνπ Λ. 4849/21 ζα πξέπεη λα ιεθζεί απόθαζε
πξνζαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο ζηα πιαίζηα πνπ ηίζεληαη
από ην λέν λόκν.
Κε ηελ 27/2022 απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Κεζζήλεο
ζπγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή Δκπνξνπαλήγπξεο Κεζζήλεο, ε νπνία έρεη σο
αξκνδηφηεηεο
ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ
θαη
ηελ
εχξπζκε
ιεηηνπξγία
ηεο
εκπνξνπαλήγπξεο.
Κε ηελ 7/24-02-2022 απφθαζή ηνπ ην Ππκβνχιην ηεο Θνηλφηεηαο πξφηεηλε
ηνπο ρψξνπο δηεμαγσγήο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.
Κε ηελ 147/15-03-2022 πξάμε ηνπ, ην εθθιεζηαζηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Ηεξνχ
Λανχ Ρξηψλ Ηεξαξρψλ απνθάζηζε ηελ παξαρψξεζε ηνπ πεξηβάιινληα ζην λαφ
ρψξνπ ζην Γήκν κε ζχκβαζε κίζζσζεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο εκπνξνπαλήγπξεο
απφ ην Γήκν.
Κε ην κε αξ. πξση. 12/2022 έγγξαθν ηεο Ηεξάο Κνλήο Θνηκήζεσο
Θενηφθνπ Βνπιθάλνπ, πξνηάζεθε ε δηεμαγσγή ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ζηνπο
ρψξνπο ηεο κνλήο απφ ην Γήκν.
Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, κε ην 1 απφ 5-5-2022 πξαθηηθφ ηεο ε Δπηηξνπή
Δκπνξνπαλήγπξεο ελέθξηλε ην λέν ζρέδην ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο
εκπνξνπαλήγπξεο.
Κε ηελ 09 / 06-05-2022 νκφθσλε απφθαζή ηνπ ην Ππκβνχιην ηεο
Θνηλφηεηαο Κεζζήλεο ελέθξηλε ην ζρέδην ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο
εκπνξνπαλήγπξεο.
Ρν ζρέδην εηζήγεζεο θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο εκπνξνπαλήγπξεο Κεζζήλεο
έρεη σο εμήο:
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΜΕΗΝΗ»
Άξζξν 1
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ
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Ν παξψλ θαλνληζκφο ξπζκίδεη ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία θαη
νξγάλσζε ηεο εηήζηαο εκπνξνπαλήγπξεο Κεζζήλεο.
Άξζξν 2
ΛΝΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ
Γηα ηελ ζχληαμε ηνπ θαλνληζκνχ ιήθζεθαλ ππφςε :
1. Ρν άξζξν 75 ελφηεηα Η, §γ πεξ.5 & ελφηεηα ΗΗ πεξ.19 θαη ην άξζξν 79 ηνπ
Λ. 3463/2006 (ΦΔΘ 114/Α/08-06-2006) «Θχξσζε θψδηθα Γήκσλ θαη
Θνηλνηήησλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,
2. Ν
Λ.
4849/2021
(ΦΔΘ
207/Α/05-11-2021)
«Αλακφξθσζε
θαη
εθζπγρξνληζκφο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ
ππαηζξίνπ
εκπνξίνπ,
ξπζκίζεηο
γηα
ηελ
άζθεζε
ςπραγσγηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ απινχζηεπζε πιαηζίνπ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ
εθπαίδεπζε, βειηηψζεηο ζηελ επηκειεηεξηαθή λνκνζεζία, άιιεο δηαηάμεηο ηνπ
πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη ινηπέο επείγνπζεο δηαηάμεηο»,
3. Ζ αξηζκ. 16469/15-02-2022 (ΦΔΘ 879/Β/25-02-2022) Απφθαζε ηνπ
πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ.
4. Ζ πγεηνλνκηθή δηάηαμε 1γ/Γ.Ξ./ νηθ. 47829/21-06-2017 (ΦΔΘ 2161/Β/2306-2017),
5. Νη 7/2022
Κεζζήλεο,

& 9/ 2022 Απνθάζεηο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλφηεηαο

6. Ζ …../2022 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο,
7. Ζ …../2022 Απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
Άξζξν 3
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ ΘΑΗ ΙΖΜΖΠ ΡΖΠ ΞΑΛΖΓΟΔΩΠ
Ζ εηήζηα παξαδνζηαθή εκπνξνπαλήγπξε Κεζζήλεο έρεη δηάξθεηα εθηά (7)
εκεξψλ θαη δηελεξγείηαη απφ ηελ 21ε Πεπηεκβξίνπ έσο ηελ 27ε Πεπηεκβξίνπ.
Ξξνβιέπεηαη κία εκέξα εγθαηάζηαζεο ησλ εκπφξσλ (20 Πεπηεκβξίνπ) θαη κία
εκέξα γηα ηελ απεγθαηάζηαζε ηνπο (28 Πεπηεκβξίνπ).
Άξζξν 4
ΩΟΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ
Νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο θαζνξίδνληαη απφ ηηο 08:00 έσο
ηηο 24:00.
Άξζξν 5
ΣΩΟΝΘΔΡΖΠΖ ΔΚΞΝΟΝΞΑΛΖΓΟΖΠ
Νη ρώξνη δηεμαγσγήο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, νη ζέζεηο θαη νη δηαζηάζεηο
απηώλ, πεξηγξάθνληαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο, ην
νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ θαη
εηδηθόηεξα :
ΡΚΖΚΑΡΑ ΝΗΘΝΞΔΓΝ ΡΝ ΓΖΚΝ (ΡΝΚΔΗΠ Γ, Δ, Ε) : Πην νηθφπεδν ηνπ
Γήκνπ ην νπνίν ζπλνξεχεη λφηηα κε ηνπο ρψξνπο ηδηνθηεζίαο ηεο Ηεξάο Κνλήο
Βνπιθάλνπ , βφξεηα ηελ νδφ Γ. Ξαπαλδξένπ θαη αλαηνιηθά ηελ επαξρηαθή νδφ
Κεζζήλεο Κειηγαιά ζηα Ν.Ρ. 120 θαη 128 .
ΡΝΚΔΑΠ
ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΔΠΔΩΛ
Γ
28
Δ
17
Ε
25
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ΡΚΖΚΑΡΑ ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΠ ΗΔΟΑΠ ΚΝΛΖΠ (ΡΝΚΔΗΠ Α, Β, Γ): Πηα ηκήκαηα ησλ
Κπεδεζηελίσλ θαη ζηνλ αδηακφξθσην ρψξν ηδηνθηεζίαο ηεο κνλήο ζηα Ν.Ρ. 128 θαη
129.
ΡΝΚΔΑΠ
ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΔΠΔΩΛ
Α
28
Β
24
Γ
10
ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝΠ ΣΩΟΝΠ : Ζ νδφο Θ. Θξφκπα απφ ηα ζθαιηά ηεο εθθιεζίαο ησλ
Ρξηψλ Ηεξαξρψλ κέρξη ηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδφ Κ. Σξπζνζηφκνπ, ε νδφο Κ.
Σξπζνζηφκνπ θαη ε νδφο Ε. Ξεγήο απφ ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδφ Κ.
Σξπζνζηφκνπ κέρξη ηελ είζνδν ηνπ ρψξνπ ηδηνθηεζίαο ηεο Ηεξάο Κνλήο
Βνπιθάλνπ.
ΡΝΚΔΑΠ
ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΔΠΔΩΛ
Ξ
64
ΣΩΟΝΠ ΔΚΞΟΝΠΘΔΛ ΔΘΘΙΖΠΗΑΠ ΡΟΗΩΛ ΗΔΟΑΟΣΩΛ (ΡΝΚΔΑΠ Ρ) : Ν
πεξηβάιινληαο ππαίζξηνο ρψξνο έκπξνζζελ ηνπ Ηεξνχ Λανχ Ρξηψλ Ηεξαξρψλ ζην
Ν.Ρ. 134.
ΡΝΚΔΑΠ
ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΔΠΔΩΛ
Ρ
22
ΣΩΟΝΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΞΙΑΡΔΗΑΠ ΚΔΠΠΖΛΖΠ (ΡΝΚΔΑΠ ΘΞ) : Ν ρψξνο ηεο
θεληξηθήο πιαηείαο Κεζζήλεο.
ΡΝΚΔΑΠ
ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΔΠΔΩΛ
ΘΞ
6
Απαγνξεύεηαη ξεηά ε αλάπηπμε ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ζε ρώξνπο νη νπνίνη
δελ πεξηγξάθνληαη ζην επηζπλαπηόκελν ζρέδην ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο.
Άξζξν 6
ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΩΛ ΔΞΗΡΟΔΞΝΚΔΛΩΛ ΔΗΓΩΛ ΞΟΝΠ ΞΩΙΖΠΖ
Ρα είδε πνπ επηηξέπεηαη λα πσινχληαη είλαη : βηνκεραληθά είδε πιελ
ειεθηξνδνηνχκελσλ ειεθηξηθψλ εηδψλ θαη παηρληδηψλ, φπσο είδε έλδπζεο
λενηεξηζκψλ, θνζκήκαηα πνπ δελ θέξνπλ πνιχηηκνπο ιίζνπο ή ρξπζά ή αξγπξά
κέξε (faux bijoux), ιεπθά είδε, ςηιηθά είδε ππφδεζεο, δεξκάηηλα είδε (ηζάληεο,
δψλεο, πνξηνθφιηα), απηφλνκα ειεθηξηθά είδε πνπ δελ έρνπλ δπλαηφηεηα
ζχλδεζεο ζην δίθηπν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, εθθιεζηαζηηθά είδε, είδε αηνκηθήο
θαζαξηφηεηαο ή νηθηαθήο θξνληίδαο, κέζα ζπζθεπαζίαο, είδε παινπσιείνπ,
πιαζηηθά κε ην κέηξν θαη άιια είδε ραξηηνχ, γιάζηξεο, εξγαιεία θεπνπξηθήο θαη
άιια βηνκεραληθά είδε θεπνπξηθήο θαη αλζνθνκίαο, θαζψο θαη ζπζθεπαζκέλα
κεηαπνηεκέλα δηαηξνθηθά πξντφληα (κέιη, βφηαλα – αξσκαηηθά, δαραξψδε
πξντφληα πνπ δηαηεξνχληαη ρσξίο ςχμε θαη φζπξηα).
Δπίζεο επηηξέπεηαη ε παξαζθεπή θαη δηάζεζε γεπκάησλ, κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε πγεηνλνκηθή λνκνζεζία απνθιεηζηηθά ζηνπο ρψξνπο πνπ
εηδηθά ζα παξαρσξεζνχλ απφ ην Γήκν γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
Νη ρψξνη απηνί ρσξνζεηνχληαη σο θάησζη :
ΡΚΖΚΑΡΑ ΝΗΘΝΞΔΓΝ ΡΝ ΓΖΚΝ: Θέζεηο Δ16 & Δ17 γηα ηελ παξαζθεπή θαη
δηάζεζε πξντφλησλ θαληίλαο, ζέζεηο Γ 15, Γ 22 & Γ23 γηα ηελ παξαζθεπή θαη
δηάζεζε ινπθνπκάδσλ θαη άιισλ γιπθηζκάησλ.
ΡΚΖΚΑΡΑ ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΠ ΗΔΟΑΠ ΚΝΛΖΠ : Θέζε Β16 γηα ηελ παξαζθεπή θαη
δηάζεζε πξντφλησλ θαληίλαο.
ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝΠ ΣΩΟΝΠ : Θέζεηο Ξ3 & Ξ34 γηα ηελ παξαζθεπή θαη δηάζεζε
ινπθνπκάδσλ θαη άιισλ γιπθηζκάησλ.
Πηελ Θεληξηθή πιαηεία : Νη ζέζεηο ΘΞ1 & ΘΞ2 δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ
πψιεζε βηβιίσλ θαη νη ζέζεηο ΘΞ3, ΘΞ4, ΘΞ5 & ΘΞ6 γηα ηελ πψιεζε κπηδνχ θαη
ινηπψλ εηδψλ απφ θαηφρνπο άδεηαο ρεηξνηέρλε - θαιιηηέρλε.
Άξζξν 7

ΑΔΑ: 63ΧΙΩΚ4-ΡΗ7

ΝΟΝΗ
ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ
ΖΙΗΝΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ - ΦΙΑΜΖ

ΓΖΚΝ

–

ΠΡΔΓΑΠΡΟΑ

Πην ρψξν ηνπ νηθνπέδνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ, ζηνπο ρψξνπο ηδηνθηεζίαο
ηεο Ηεξάο Κνλήο Βνπιθάλνπ (Κπεδεζηέληα – Σσκάηηλν Ηεξάο Κνλήο) θαη ζε
ηκήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ Ηεξνχ Λανχ Ρξηψλ Ηεξαξρψλ, ηεο νδνχ Θ.
Θξφκπα θαη Εσνδνρνπ Ξεγήο, φπσο απηά θαίλνληαη ζην επηζπλαπηφκελν ζρέδην
θαηαζθεπάδνληαη ζηέγαζηξα χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο, ζρεηηθά
κε ηελ αζθάιεηα ρξήζεο θαη ηελ ζηαηηθή επάξθεηά ηνπο.
Πηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο αλάπηπμεο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ήηνη ζε
ηκήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ Ηεξνχ Λανχ Ρξηψλ Ηεξαξρψλ, ηεο νδνχ Θ.
Θξφκπα θαη ζηελ νδφ Κ. Σξπζνζηφκνπ, πνπ ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο ή θαη
ηεο γεηηλίαζεο κε παξαθείκελεο θαηνηθίεο, δελ είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή
ζηεγάζηξσλ, νη ζπκκεηέρνληεο πσιεηέο δχλαληαη λα πξνβνχλ ζηε ρξήζε
πξφρεηξσλ θηλεηψλ πθαζκάηηλσλ ηεληψλ ή νκπξειψλ , πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιίζνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ πξνο πψιεζε πξντφλησλ ηνπο απφ ηηο θαηξηθέο
ζπλζήθεο, απαγνξεπφκελεο νπνηαζδήπνηε άιιεο θαηαζθεπήο.
Πηνπο ζπκκεηέρνληεο πσιεηέο ζην ρψξν ηνπ νηθνπέδνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ
Γήκνπ θαη ζηνπο ρψξνπο ηδηνθηεζίαο ηεο Ηεξάο Κνλήο Βνπιθάλνπ (Κπεδεζηέληα –
Σσκάηηλν Ηεξάο Κνλήο), παξέρεηαη κε επζχλε ηνπ Γήκνπ ξεχκα. Πηε ρξέσζε γηα
ηελ θαηαζθεπή ησλ ζηεγάζηξσλ, πεξηιακβάλεηαη ε αμία ηνπ ξεχκαηνο θαη ε
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ιακπηήξσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηεο ηεο ηερληθήο
ππεξεζίαο.
Πηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Ηεξνχ Λανχ Ρξηψλ Ηεξαξρψλ
ηελ
απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ παξνρή ξεχκαηνο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θέξεη ν Ηεξφο
Λαφο.
Πηηο ζέζεηο θαηά κήθνο ησλ νδψλ Θ. Θξφκπα, Κ. Σξπζνζηφκνπ θαη
Εσνδφρνπ Ξεγήο, ν ειεθηξνθσηηζκφο ησλ ζέζεσλ γίλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο
γελλεηξηψλ κε δαπάλε ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη νπνίνη θέξνπλ ηελ απνθιεηζηηθή
επζχλε γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπο.
Ζ επηηήξεζε θαη θχιαμε ηνπ ρψξνπ αλάπηπμεο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο γίλεηαη απφ
ηδησηηθή εηαηξία θχιαμεο βάζεη κειέηεο θαη δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ππεξεζηψλ
θχιαμεο. Ρα θαζήθνληα ηεο εηαηξείαο θχιαμεο είλαη :
Α. ε επίβιεςε ηνπ ρψξνπ ηεο παλεγχξεσο θαη ε πξνζηαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ
πσιεηψλ απφ θαηλφκελα θινπήο θαη θζνξψλ θαη ε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή
Αζηπλνκία πξνο ην ζθνπφ απηφ,
Β. ν έιεγρνο πξνζέιεπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ πσιεηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
ππαιιήινπο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ε απνηξνπή δξαζηεξηνπνίεζεο
πσιεηψλ ρσξίο ηελ απαηηνχκελε έγθξηζε δξαζηεξηνπνίεζεο απφ ην Γήκν. Πηελ
πεξίπησζε δηαπίζησζεο πσιεηή ρσξίο άδεηα ζπκκεηνρήο νη θχιαθεο νθείινπλ λα
εηδνπνηήζνπλ ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία θαη ηελ Δπηηξνπή Δκπνξνπαλήγπξεο, ψζηε
λα ιεθζνχλ φια ηα απαηηνχκελα κέηξα γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πσιεηή θαη ηελ
επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ.
Άξζξν 8
ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
Πηελ εκπνξνπαλήγπξε κπνξνύλ λα δξαζηεξηνπνηνύληαη σο πσιεηέο
θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα, θάηνρνη :
Α. Βεβαίσζεο δξαζηεξηνπνίεζεο εηήζηαο δηάξθεηαο ζηηο βξαρπρξφληεο αγνξέο
Β. Άδεηαο παξαγσγνχ θαη επαγγεικαηία πσιεηή πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο
ιατθέο αγνξέο,
Γ. Άδεηαο δξαζηεξηνπνίεζεο ζην ζηάζηκν ή ζην πιαλφδην εκπφξην,
Γ. Άδεηαο ρεηξνηέρλε – θαιιηηέρλε.
Άξζξν 9
ΞΝΒΝΙΖ ΑΗΡΖΠΔΩΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
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Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο

ζπκκεηνρήο

ζηελ

εκπνξνπαλήγπξε,

θαηόπηλ ηεο έθδνζεο πξνθήξπμεο από ην Γήκν Κεζζήλεο νη πσιεηέο
νθείινπλ λα ζπλππνβάινπλ εληόο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο :
1. Άδεηα ππαηζξίνπ εκπνξίνπ ζε ηζρχ ή εηήζηα βεβαίσζε δξαζηεξηνπνίεζεο
ππαηζξίνπ εκπνξίνπ αλά πεξίπησζε.
2. Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή θσηναληίγξαθν δηαβαηεξίνπ
θαη άδεηαο δηακνλήο, γηα αιινδαπνχο ππεθφνπο.
3. Ξηζηνπνηεηηθφ πγείαο, γηα ηελ δηάζεζε εηδψλ πνπ εκπίπηνπλ
ζηελ
πγεηνλνκηθή λνκνζεζία
4. πεχζπλε δήισζε φηη έιαβαλ γλψζε θαη απνδέρνληαη ηνπο φξνπο ηνπ
θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.
Γηα ηε ρνξήγεζε έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε, νη
ελδηαθεξόκελνη δελ πξέπεη λα έρνπλ ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο πξνο ην
Γήκν.
Αηηήζεηο κε ειιηπή ζηνηρεία θαη ζηηο νπνίεο δελ επηζπλάπηνληαη φια ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζα απνξξίπηνληαη.
Νη εκεξνκελίεο θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, ζα θαζνξίδνληαη απφ
ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ζέζεσλ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε, ηελ νπνία ν Γήκνο
νθείιεη λα δεκνζηεχεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη λα αλαξηεί ζην
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Ν.Ξ.Π.Α.Α. ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο απφ ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
Άξζξν 10
ΑΞΝΓΝΠΖ ΘΔΠΔΩΛ
Γηα ηελ απφδνζε ζέζεσλ πσιεηψλ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε εθδίδεηαη
πξνθήξπμε.
Νη ζέζεηο απνδίδνληαη κε ηελ αθφινπζε πνζφζησζε:
α) ην εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) ησλ ζέζεσλ ζηνπο θαηφρνπο βεβαίσζεο
δξαζηεξηνπνίεζεο εηήζηαο δηάξθεηαο ζηηο βξαρπρξφληεο αγνξέο,
β) ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ησλ ζέζεσλ ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο παξαγσγνχ
πσιεηή θαη επαγγεικαηία πσιεηή πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ιατθέο αγνξέο,
γ) ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ησλ ζέζεσλ ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο
δξαζηεξηνπνίεζεο ζην ζηάζηκν ή ζην πιαλφδην εκπφξην θαη
δ) ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ησλ ζέζεσλ ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο ρεηξνηέρλε
θαιιηηέρλε.
Πε πεξίπησζε κε ελδηαθέξνληνο απφ αδεηνχρνπο ησλ θαηεγνξηψλ β), γ) θαη
δ), ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ πξνζηίζεηαη ζηνλ αξηζκφ ηεο α)
θαηεγνξίαο.
Αλ ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε πνπ πιεξνί
ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνο δηάζεζε ζέζεσλ
ζα γίλνληαη δεθηέο φιεο νη αηηήζεηο, άιισο ζα δηελεξγείηαη θιήξσζε.
Νη πσιεηέο ζηελ αίηεζή ηνπο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ εκπνξνπαλήγπξε
δειψλνπλ ηε ζέζε ζηελ νπνία επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ. Δθφζνλ δελ
ππάξρεη ελδηαθέξνλ απφ άιιν πσιεηή γηα ηελ αηηνχκελε ζέζε, ε ζέζε ζα
παξαρσξείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη ελδηαθέξνλ απφ
πεξηζζφηεξνπο πσιεηέο γηα κία ζέζε, ε ζέζε ζα παξαρσξείηαη θαηφπηλ θιήξσζεο
ηελ νπνία ζα δηελεξγεί ε επηηξνπή εκπνξνπαλήγπξεο.
Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ θιεξψζεσλ είλαη ε Δπηηξνπή
Δκπνξνπαλήγπξεο, ψζηε λα ππάξρεη κεγαιχηεξε επειημία ζηελ ιήςε ησλ
απαηηνχκελσλ απνθάζεσλ.
Νη θιεξψζεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο
Δκπνξνπαλήγπξεο, ζε εκεξνκελίεο πνπ ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ πξνθήξπμε ησλ
ζέζεσλ.
Δάλ θαηαζηεί αλάγθε αιιαγήο ησλ εκεξνκεληψλ ησλ θιεξψζεσλ ζρεηηθή
αλαθνίλσζε ζα αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο.
Θαηφπηλ ησλ θιεξψζεσλ ζα εθδίδεηαη πξνζσξηλφο θαηάινγνο ησλ
ζπκκεηερφλησλ αλά ζέζε, ηδηφηεηα, πξντφλ πψιεζεο θαη ηέιε ζπκκεηνρήο.
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Ν θαηάινγνο δεκνζηεχεηαη, ψζηε λα ιάβνπλ γλψζε νη ζπκκεηέρνληεο θαη λα
γίλεη ε θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ ηειψλ.
Δληφο πξνζεζκίαο πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ, απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
πξνζσξηλνχ θαηαιφγνπ ζπκκεηερφλησλ, νη πσιεηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα,
θαηφπηλ αίηεζήο ηνπο,
Α. λα πξνβνχλ ζε ακνηβαία αληαιιαγή ζέζεο, εθφζνλ ην αληηθείκελν πψιεζεο
είλαη ζπκβαηφ κε ην αληηθείκελν δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ ζέζεσλ θαη
Β. λα ιάβνπλ επηπιένλ ζέζεηο, φκνξεο ηεο θιεξσζείζαο, εθφζνλ κεηά ην πέξαο ηεο
δηαδηθαζίαο ησλ θιεξψζεσλ απηέο παξακέλνπλ θελέο.
Κεηά ηελ θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ ηειψλ θαη πξηλ ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο εθδίδεηαη νξηζηηθφο θαηάινγνο ζπκκεηερφλησλ,
εθδίδεηαη απφθαζε έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε ε νπνία
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ α. ην φλνκα ηνπ πσιεηή, β. ε ηδηφηεηα ππφ ηελ νπνία
ζπκκεηέρεη ζηελ αγνξά θαη γ. ηα είδε πψιεζεο θαη ε νπνία αλαξηάηαη ζην
Ν.Ξ.Π.Α.Α., ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ.
Δθφζνλ, κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο απφδνζεο ζέζεσλ, παξακέλνπλ
αδηάζεηεο ζέζεηο είλαη δπλαηή ε επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο απφδνζεο ζέζεσλ.
Νη πσιεηέο, όηαλ θιεξσζνύλ γηα ζέζε δελ έρνπλ δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζε θιήξσζε γηα επηπιένλ ζέζε. Ν αλσηέξσ πεξηνξηζκόο
ηζρύεη γηα όιε ηελ έθηαζε ηεο παλεγύξεσο.
Θάζε πσιεηήο δελ κπνξεί λα θαηέρεη πεξηζζφηεξεο απφ κία (1) ζέζεηο. (αξζξ. 37
παξ. 2.)
Άξζξν 11
ΡΔΙΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΝΞΑΛΖΓΟΖ
Ρα ηέιε ζπκκεηνρήο γηα ηελ εηήζηα εκπνξνπαλήγπξε Κεζζήλεο θαζνξίδνληαη
σο θάησζη:
ΡΝΚΔΑΠ ΣΩΟΝΠ
ΡΔΙΝΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
Γ
Νηθφπεδν Γήκνπ
70,00 € αλά m
Δ
Νηθφπεδν Γήκνπ
70,00 € αλά m
Ε
Νηθφπεδν Γήκνπ
40,00 € αλά m
Α
Σψξνο Κπεδεζηελίσλ
80,00 € αλά m
Β
Σψξνο Κπεδεζηελίσλ
80,00 € αλά m
Β
Σψξνο Κπεδεζηελίσλ ζέζε Β 16 (δηάζεζε 2.300,00 €
γεπκάησλ)
Γ
Σσκάηηλν Ηεξάο Κνλήο
70,00 € αλά m
Ξ
Ξαξαδνζηαθφο ρψξνο νδνί Θ. Θξφκπα, Κ. 52,00 € αλά m2
Σξπζνζηφκνπ θαη Εσνδφρνπ Ξεγήο
Ρ
Σψξνο έκπξνζζελ Ηεξνχ Λανχ Ρξηψλ 120,00 € αλά m
Ηεξαξρψλ
ΘΞ
Σψξνο πιαηείαο (ζέζεηο βηβιίσλ)
8,00 € αλά m
ΘΞ
Σψξνο πιαηείαο (ζέζεηο ρεηξνηερλψλ)
100,00 € αλά ζέζε
Ρα αλσηέξσ ηέιε ζπκκεηνρήο επηβαξχλνληαη κε Φ.Ξ.Α. (24%).
Ρν ηέινο ηεο ζέζεο Β16 ζην ρψξν ησλ Κπεδεζηελίσλ ζπκπεξηιακβάλεη ηε
ρξέσζε πνπ πξνβιέπεηαη αλά ηξέρσλ κέηξν γηα ηνλ ρψξν ησλ Κπεδεζηελίσλ,
θαζψο θαη ηε ρξήζε ρψξνπ επηθαλείαο 95,18 η.κ. γηα ηελ αλάπηπμε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ.
Αληίζηνηρα, ηα ηέιε γηα ηηο ζέζεηο Δ16 & Δ17 ζην νηθφπεδν ηνπ Γήκνπ
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε ρψξνπ δηαζηάζεσλ 12κ. Σ 5κ. = 60η.κ. έκπξνζζέλ
ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ.
Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, νη ζπκκεηέρνληεο επηβαξχλνληαη κε ηε δαπάλε
θαηαζθεπήο ησλ ζηεγάζηξσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηεο ηερληθήο ππεξεζία ηνπ
Γήκνπ θαη ηελ δαπάλε γηα ηελ θχιαμε ηνπ ρψξνπ απφ ηδησηηθή εηαηξεία
αζθάιεηαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.
Άξζξν 12
ΘΑΡΑΒΝΙΖ ΡΔΙΩΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΝΞΑΛΖΓΟΖ
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Ρα
ηέιε
ζπκκεηνρήο
ζηελ
εκπνξνπαλήγπξε
Κεζζήλεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο θαηαζθεπήο ηνπ ζηεγάζηξνπ ειηνπξνζηαζίαο,
ηεο θχιαμεο θαη ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Ξ.Α. θαηαβάιινληαη απφ ηνπο πσιεηέο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνζσξηλφ θαηάινγν ησλ ζπκκεηερφλησλ εληφο δέθα
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ
δηαηεξεί ν Γήκνο Κεζζήλεο.
Πηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο πσιεηήο δελ θαηαβάιεη ηα
αλαινγνχληα ηέιε δηαγξάθεηαη απφ ηνλ πξνζσξηλφ πίλαθα ζπκκεηερφλησλ θαη ε
ζέζε ηελ νπνία είρε ιάβεη ζεσξείηαη θελή.
Άξζξν 13
ΑΞΝΓΝΠΖ ΡΔΙΩΛ ΠΔ ΗΔΟΑ ΚΝΛΖ ΒΝΙΘΑΛΝ ΘΑΗ ΗΔΟΝ ΛΑΝ ΡΟΗΩΛ
ΗΔΟΑΟΣΩΛ
Θαηφπηλ ηεο έγθξηζεο ηνπ απνινγηζκνχ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο απφ ην
αξκφδην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζηελ Ηεξά Κνλή Βνπιθάλνπ θαη ζηνλ Ηεξφ Λαφ Ρξηψλ
Ηεξαξρψλ, απνδίδεηαη πνζνζηφ ησλ εζφδσλ απφ ηα ηέιε ζπκκεηνρήο ζηελ
εκπνξνπαλήγπξε ζηνπο ρψξνπο ηδηνθηεζίαο σο θάησζη :
Ξξνο ηελ Ηεξά Κνλή Βνπιθάλνπ :
Ξνζνζηφ 60% ησλ εηζπξαρζέλησλ εζφδσλ απφ ηα ηέιε ζπκκεηνρήο ζηελ
εκπνξνπαλήγπξε ζηνπο ρψξνπο ηδηνθηεζίαο ηεο Ηεξάο Κνλήο Βνπιθάλνπ ,
Ξξνο ηνλ Ηεξό Λαό Ρξηώλ Ηεξαξρώλ :
Ξνζνζηφ 90% ησλ εηζπξαρζέλησλ εζφδσλ απφ ηα ηέιε ζπκκεηνρήο ζηελ
εκπνξνπαλήγπξε ζην ρψξν ηνπ πξναπιίνπ ηνπ Ηεξνχ Λανχ.
Άξζξν 14
ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΞΩΙΖΡΩΛ
Νη έκπνξνη θαη κηθξνπσιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε νθείινπλ :
1. Λα έρνπλ καδί ηνπο ηελ ηαπηφηεηά ηνπο ή άιιν λφκηκν έγγξαθν απφδεημεο
ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : άδεηα νδήγεζεο, δηαβαηήξην
θιπ) θαη ηελ άδεηα ζπκκεηνρήο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε, ηα νπνία είλαη
ππνρξεσκέλνη λα επηδεηθλχνπλ ζε θάζε έιεγρν αξκφδηνπ νξγάλνπ.
2. Λα αλαξηήζνπλ ζε ηδηαίηεξν πιαίζην θαη ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ρψξνπ πνπ
θαηαιακβάλνπλ ηελ ρνξεγεζείζα άδεηα ζπκκεηνρήο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε.
3. Λα πεξηνξίδνληαη ζηε ζέζε πνπ δηθαηνχληαη ρσξίο λα δεκηνπξγνχλ
πξφβιεκα ζηνπο πεξηνίθνπο θαη ζηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο θίλεζεο
(δηαδξφκνπο) γηα δηεπθφιπλζή ηνπο θαη εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη
λα έρνπλ εππξεπή εκθάληζε ζηνπο πάγθνπο έθζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο.
4. Λα κελ παξαθσιχνπλ ην έξγν ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ειέγρνπ, λα
πεηζαξρνχλ ζηηο ζπζηάζεηο θαη απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ θαη λα κε
δηαηαξάζζνπλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηε ιεηηνπξγία ηεο εκπνξνπαλήγπξεο
κε ζνξχβνπο, δηαπιεθηηζκνχο θαη χβξεηο.
5. Λα δηαηεξνχλ ηνλ ρψξν θαζαξφ, λα ζπιιέγνπλ ηα απνξξίκκαηα πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο κέζα ζε ζάθνπο θαη λα ηνπο
ελαπνζέηνπλ ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ πνπ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα
ηνπνζεηεζνχλ απφ ην Γήκν, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ηαθηηθή θαη
απξφζθνπηε απνθνκηδή ηνπο απφ ηα απνξξηκκαηνθφξα απηνθίλεηα ηνπ
Γήκνπ.
Κεηά ην πέξαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο λα θξνληίδνπλ γηα ηελ
θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ, ηελ ηνπνζέηεζε ησλ απνξξηκκάησλ, ζπζθεπαζηψλ
πξντφλησλ θιπ ζε ζάθνπο θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ θαηάινηπσλ ησλ
πξντφλησλ ηνπο.
6. Λα ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα θαη ηζρχνπζεο
γεηνλνκηθέο θαη Αζηπθηεληαηξηθέο δηαηάμεηο, φζνλ αθνξά ηελ πψιεζε ησλ
επηηξεπφκελσλ εηδψλ ηξνθίκσλ. Γελ επηηξέπεηαη απφ νπνηνλδήπνηε πσιεηή
ε έθζεζε πξνο πψιεζε ή ε πψιεζε
πξντφλησλ πνπ κπνξεί λα
πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή.
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7. Λα ζπλεξγάδνληαη κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο
ηήξεζεο ησλ κέηξσλ θαη ησλ πγεηνλνκηθψλ πξσηνθφιισλ γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο.
Άξζξν 15
ΘΔΠΔΗΠ ΓΗΑΘΔΠΖΠ
ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ

ΔΗΓΩΛ

ΞΝ

ΔΛΡΑΠΠΝΛΡΑΗ

ΠΡΖΛ

ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ

Νη ζέζεηο ζηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε παξαζθεπή θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ θαη
πνηψλ, έρνπλ ρσξνζεηεζεί ζε ζεκεία ζηα νπνία είλαη δπλαηή ε παξνρή ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο, ε παξνρή χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο.
Νη ζπκκεηέρνληεο πνπ ζα ιάβνπλ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζηηο σο άλσ ζέζεηο,
νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηεο πγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο θαη λα ιάβνπλ,
πξηλ ηελ δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξνζσξηλνχ ρψξνπ
πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ παξαζθεπή, έθζεζε θαη πψιεζε ησλ πξντφλησλ
ηνπο απφ ηηο πγεηνλνκηθέο αξρέο. Απαγνξεχεηαη ε δξαζηεξηνπνίεζε πξηλ ηελ ιήςε
ηεο βεβαίσζεο θαηαιιειφηεηαο.
Πηηο ζέζεηο παξαζθεπήο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ επηβάιιεηαη ε ηήξεζε ησλ
δηαηάμεσλ ηεο ππξνζβεζηηθήο λνκνζεζίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία απαηηείηαη λα
πθίζηαηαη ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπιάρηζηνλ έλαο (1) ππξνζβεζηήξαο μεξάο θφλεσο
ή βάζεο λεξνχ ειάρηζηεο θαηαζβεζηηθήο ηθαλφηεηαο 21Α-113Β-0, έλαο (1)
θνξεηφο ππξνζβεζηήξαο θαηεγνξίαο F, ειάρηζηεο θαηαζβεζηηθήο ηθαλφηεηαο 25F
ζε πεξίπησζε ρξήζεο καγεηξηθψλ ειαίσλ-ιηπψλ, θαζψο θαη έλαο (1) απιφο
αληρλεπηήο εθξεθηηθψλ κηγκάησλ ζε πεξίπησζε ρξήζεο θηάιεο πξνπαλίνπ ζε
εζσηεξηθφ ρψξν.
Ξξηλ ηελ έλαξμε δξαζηεξηνπνίεζεο, ζα πξέπεη λα επηδεηθλχνληαη ζηα
αξκφδηα φξγαλα ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ
φηη πιεξνχληαη νη σο άλσ απαηηήζεηο.
Άξζξν 16
ΔΙΔΓΣΝΠ – ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΘΟΩΠΔΗΠ
Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ζπκκεηνρή ζηελ εκπνξνπαλήγπξε ρσξίο άδεηα
ζπκκεηνρήο, ε νπνία ζα έρεη εθδνζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ,
θαζψο θαη ε θαηάιεςε απφ ηνπο πσιεηέο ρψξσλ πνπ δελ ηνπο έρνπλ
παξαρσξεζεί θαηά παξάβαζε ηεο άδεηάο ηνπο. Πηνπο παξαβάηεο ζα επηβάιιεηαη
πξφζηηκν ην χςνο ηνπ νπνίνπ ζα θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ζην Λ.
4849/2021 θαη ζηηο θαη’
εθαξκνγή απηνχ απνθάζεηο. Νη παξαβάηεο ζα
απνκαθξχλνληαη απφ ηνπο ρψξνπο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο θαη ζα γίλεηαη θαηάζρεζε
θαη θαηαζηξνθή ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα.
Αξκφδην φξγαλν γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ρψξνπ δηεμαγσγήο ηεο
εκπνξνπαλήγπξεο θαη ηε βεβαίσζε ησλ παξαβάζεσλ είλαη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία
θαη νη θνξείο ειέγρνπ ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Λ. 4849/2021.
Ρν έξγν ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ζπλεπηθνπξεί ε ππεξεζία θχιαμεο ηεο
εκπνξνπαλήγπξεο, ε νπνία έρεη θαζήθνλ λα ελεκεξψλεη ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία
θαη ηελ Δπηηξνπή Δκπνξνπαλήγπξεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλεη ηε
δξαζηεξηνπνίεζε πσιεηψλ ρσξίο ηελ απαηηνχκελε άδεηα ζπκκεηνρήο ή θαηά
παξάβαζε απηήο, ψζηε λα ιεθζνχλ φια ηα απαηηνχκελα κέηξα γηα ηελ
απνκάθξπλζή ηνπο θαη ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ.
Πε πεξίπησζε παξαβάζεσλ ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ
θαη ηελ πεξηζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ, ζα επηβάιινληαη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο
πνπ πξνβιέπεη ν θαλνληζκφο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Κεζζήλεο.
Άξζξν 17
ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΚΞΝΟΝΞΑΛΖΓΟΖΠ
Ζ επηηξνπή εκπνξνπαλήγπξεο ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ θαη ε ζεηεία ηεο αθνινπζεί ηε ζεηεία ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ.
Θαζήθνλ ηεο επηηξνπήο είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη ελ γέλεη ε φιε δηαρείξηζε
ηεο παλεγχξεσο.

ΑΔΑ: 63ΧΙΩΚ4-ΡΗ7

Ζ επηηξνπή δηθαηνχηαη λα ζπλεδξηάδεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θαηφπηλ
πξφζθιεζεο ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο, λα εηζεγείηαη πξνηάζεηο ζηνλ Αληηδήκαξρν, λα
αμηνινγεί ηηο εηζεξρφκελεο αηηήζεηο θαη λα δηελεξγεί ηηο απαηηνχκελεο θιεξψζεηο,
λα επηιακβάλεηαη νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο πξνθχςεη ζηε δηάξθεηα ηνπ παλεγπξηνχ
θαη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, λα δηελεξγεί ηαθηηθνχο ειέγρνπο
ζην ρψξν αλάπηπμεο ηνπ παλεγπξηνχ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο θαιήο θαη νκαιήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ, λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηα ζέκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκπνξνπαλήγπξε θαη λα ζπληάζζεη ηνλ απνινγηζκφ ηεο.
Πηελ ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο
λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΩΖΠ
Αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72
θαη 75 ηνπ λ. 3852/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηελ παξ. 1 άξζξνπ
40 Λ. 4735/2020,κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ
Δγθξίλεη ην ζρέδην θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα ηε ιεηηνπξγία εηήζηαο
εκπνξνπαλήγπξεο ζηε Κεζζήλε γηα ην έηνο 2022, φπσο ιεπηνκεξψο ζηελ
εηζήγεζε αλαθέξεηαη.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό

7/2022.

Έηζη ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ
Αζαλαζφπνπινο Γεψξγηνο
Γήκαξρνο

ΡΑ ΚΔΙΖ
Ξαπαγεσξγίνπ Αλαζηάζηνο
Ονχηζεο Θσλζηαληίλνο
Καθξήο Σαξάιακπνο
Πηξαβφιαηκνο Γεψξγηνο
Βνπηηέξνο Γεψξγηνο

Πηε ζπλέρεηα ν εηζεγεηήο Αληηδήκαξρνο θ. Αζαλαζαθφπνπινο , αλέθεξε ζην Πψκα
ηα εμήο:
Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Κεζζήλεο κε ηελ ππ’ αξηζ. 177/2022
απφθαζή ηεο, νκφθσλα ελέθξηλε ηνλ Θαζνξηζκόο ηηκώλ γηα ηελ δηεμαγσγή
εκπνξνπαλεγύξεσο Κεζζήλεο
.
Ζ αξηζ. 177/2022 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηεο νπνίαο δεηείηαη
ε έγθξηζε, έρεη σο αθνινχζσο:

Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην αθνχ έιαβε ππ’ φςηλ ηνπ :
1. Ρελ εηζήγεζε
2. Ρηο ςήθνπο θαη ηηο ζέζεηο ησλ κειψλ ηνπ
3.

Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 281 παξ. 3 ηνπ Θ.Γ.Θ

4. Θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ

άξζξνπ 65 ηνπ λ. 3852/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ

θαη ηζρχνπλ (Άξζξν 74 ηνπ Λ.4555/18) θαη ην άξζξν 158 ηνπ ΓΘΘ
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ

ΝΚΝΦΩΛΑ

ΑΔΑ: 63ΧΙΩΚ4-ΡΗ7

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 7/2022 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηφηεηαο Εσήο,
ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία εηήζηαο εκπνξνπαλήγπξεο ζηελ πφιε ηεο Κεζζήλεο
(Γ.Δ. Κεζζήλεο), φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο θαη
νξίδεη ην πνζνζηφ απφδνζεο ζηελ Ηεξά Κνλή Βνπιθάλνπ θαη ζηνλ Ηεξφ Λαφ
Ρξηψλ Ηεξαξρψλ, ζηνπο ρψξνπο ηδηνθηεζίαο σο θάησζη :


Ξξνο ηελ Ηεξά Κνλή Βνπιθάλνπ πνζνζηφ 60% ησλ εηζπξαρζέλησλ
εζφδσλ απφ ηα ηέιε ζπκκεηνρήο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε ζηνπο ρψξνπο
ηδηνθηεζίαο ηεο Ηεξάο Κνλήο Βνπιθάλνπ ,



Ξξνο

ηνλ

Ηεξό

Λαό

Ρξηώλ

Ηεξαξρώλ

πνζνζηφ

90%

ησλ

εηζπξαρζέλησλ εζφδσλ απφ ηα ηέιε ζπκκεηνρήο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε
ζην ρψξν ηνπ πξναπιίνπ ηνπ Ηεξνχ Λανχ.
2. Θαζνξίδεη ηηο ηηκέο γηα ηελ ιεηηνπξγία εηήζηαο εκπνξνπαλήγπξεο ζηελ πφιε
ηεο Κεζζήλεο (Γ.Δ. Κεζζήλεο), φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην εηζεγεηηθφ
ηεο

παξνχζεο,

ζχκθσλα

κε

ηελ

ππ’

αξηζ.

177/2022

απφθαζε

ηεο

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Κεζζήλεο.
Απηή ε απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό

71/2022.

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην πξαθηηθφ απηφ, ππνγξάθεηαη φπσο
παξαθάησ:
Ν Ξξόεδξνο

Ρα Κέιε
ΑΘΑΛΑΠΑΘΝΞΝΙΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΓΗΑΛΛΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ
ΓΑΒΗΙΙΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ

ΦΘΗΟΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

ΘΑΙΝΦΩΙΗΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΘΝΛΡΝΘΑΛΑΠΖΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΚΑΘΟΖΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ
ΚΑΙΗΩΡΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΞΑΞΑΓΔΩΟΓΗΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
ΟΝΡΠΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΠΡΟΑΒΝΙΑΗΚΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΡΠΔΙΗΝ-ΚΝΟΝΦΑ ΔΙΔΛΖ
ΡΠΔΟΞΔΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
ΘΑΟΓΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΚΞΝΟΗΘΑΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΜΔΛΝΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΡΟΑΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ
ΡΠΑΚΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΔΝΓΩΟΑΘΝΞΝΙΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΘΑΛΔΙΙΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ
ΓΟΝΠΝΕΑΘΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΡΠΩΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΣΟΗΠΡΝΦΗΙΝΞΝΙΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ

