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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                 

Αριθμ. Αποφ. 128/2021 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 23/2021 

της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας της πολιτιστικής εκδήλωσης 

«Χριστουγεννιάτικο Κάστρο», που διοργανώνει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 

Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου 

 

Σήμερα, ημέρα Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:55, στην έδρα της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, 

που βρίσκεται στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου, επί της οδού Διονυσίου 13Α, συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Ηρακλείου, ύστερα από την 23η/15.10.2021 πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου,  η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. 

ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’). 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα εννέα (9) τακτικά μέλη και δύο (2) απόντα, ξεκίνησε η συνεδρίαση: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Γεώργιος Τσαγκαράκης 1. Ειρήνη (Ρένα) Παπαδάκη Σκαλίδη 

2. Αριστέα Πλεύρη 2. Τζουλιαδάκη Αικατερίνη 

3. Στυλιανή (Στέλλα) Αρχοντάκη -Καλογεράκη  

4. Εμμανουήλ Αχλαδιανάκης  

5. Εμμανουήλ Σταματάκης  

6. Μαρίνα Ανδρονά  

7. Νικόλαος Μεραμβελλιωτάκης  

8. Μάρω Μανουρά - Σταυρακάκη  

9. Σπυρίδων Δοκιανάκης  

 

Ο εκτελών χρέη προέδρου, Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Ηρακλείου εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής: 

 

Δυνάμει της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗΚΕΗ με αριθμό 48/2018 (ΑΔΑ: 
ΩΟ38ΟΚ6Ξ-ΑΓΗ), εγκρίθηκε και με την ΑΔΣ 388/2018 τροποποιήθηκε (ΑΔΑ: ΨΧΞΤΟΚ6Ξ-ΩΞ0) 
η λειτουργία και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς που λειτουργεί 
στα πλαίσια της ετήσιας πολιτιστικής εκδήλωσης της ΔΗΚΕΗ, με τίτλο «Χριστουγεννιάτικο 
Κάστρο». Ο Κανονισμός Λειτουργίας αυτός ήταν εναρμονισμένος με τις διατάξεις του Ν. 
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4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017) και ρύθμιζε τα θέματα που απαιτούνταν από την οικεία 
νομοθεσία ως προς τις προϋποθέσεις λειτουργίας και την οργάνωση της χριστουγεννιάτικης 
αγοράς του «Χριστουγεννιάτικου Κάστρου», που διοργανώνει κάθε χρόνο η Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου 
στην πλατεία Ελευθερίας Ηρακλείου Κρήτης ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς, καθώς και τους κανόνες αισθητικής, υγιεινής και τάξης στον χώρο. 
 
Σήμερα παρίσταται η ανάγκη να συμπληρωθεί ο Κανονισμός αυτός και να τροποποιηθούν 
ορισμένα άρθρα του, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα και πληρέστερα στις επιχειρησιακές 
ανάγκες και τα συγκεκριμένα δεδομένα και παράλληλα να αποσαφηνιστούν ορισμένες 
έννοιες, για την πιο εύρυθμη και σύννομη λειτουργία τόσο της υπαίθριας αγοράς όσο και της 
πολιτιστικής εκδήλωσης, που πρέπει να ρυθμίζονται από κοινού στον ίδιο Κανονισμό.  
 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(εναρμονισμένος με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017) 

 
της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο» και της 
«Χριστουγεννιάτικης Αγοράς» που λαμβάνει χώρα στα πλαίσια της πολιτιστικής εκδήλωσης 
με τίτλο «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο», που διοργανώνει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 
Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών κανονισμός διαιρείται σε δύο τμήματα: το πρώτο τμήμα, υπό το Κεφάλαιο Β, αφορά 
την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της κατά την έννοια του άρθρου 38 παρ. 1 
εδ. β του Ν. 4497 (ΦΕΚ Α' 171/13.11.2017) «Χριστουγεννιάτικης Αγοράς», όπως εξειδικεύεται 
κατωτέρω στα άρθρα 4 επ., και τους κανόνες αισθητικής, υγιεινής και τάξης στο χώρο αυτής. 
Το δεύτερο τμήμα, υπό το Κεφάλαιο Γ, αφορά την οργάνωση και λειτουργία της πολιτιστικής 
εκδήλωσης με τίτλο «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο», που διοργανώνει κάθε χρόνο η Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, επί 
της πλατείας Ελευθερίας και σε λοιπούς δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους που 
καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης ετησίως, ενόψει των 
εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ο Κανονισμός είναι εναρμονισμένος με 
τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') και κοινοποιείται στις 
αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, 
εφόσον ζητηθεί. 
 

Άρθρο 2 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει της σχετικής νομοθεσίας που αφορά την ίδρυση και 
λειτουργία οργανωμένων αγορών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, όπως τα Άρθρα 
75 παρ. 5, 79 και 197 του Ν. 3436/2006 Κ.Δ.Κ., το Άρθρο 94 παρ.2 περ. 32 του Ν. 3852/2010, 
τον Ν. 4264/2014, όπως τροποποιήθηκε και ιδίως τον Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171/13.11.2017) 
«Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», την ΕΓΚ 376//2018: ΕΓΚ.ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ 1/18: Εφαρμογή 
ν.4497/17 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, την Υγειονομική 
Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21-06-2017 (ΦΕΚ Β΄ 2161/23-06-2017), το άρθρο 12 του 
Π.Δ.12/2005, το άρθρο 19 του ΒΔ 24-9/20.10.1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον 
κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 282 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α 133/19.7.2018), τον 
ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της ΔΗΚΕΗ, την απόφαση 19382/2009 (ΦΕΚ Β 
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1969/10.09.2009) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης περί Σύστασης 
«Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ηρακλείου», 
την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου 68/2011 (ΦΕΚ Β’ 1237/14.09.2011) περί 
Συγχώνευσης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Ηρακλείου, ήτοι της 1) Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού − Αθλητισμού − Περιβάλλοντος Ηρακλείου, 2) 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ηρακλείου, 3) 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νέας Αλικαρνασσού, 4) Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Παλιανής και σύσταση νέας ενιαίας Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία 
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού − Περιβάλλοντος − Κοινωνικής Πρόνοιας 
Ηρακλείου» και κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό. 
 

Άρθρο 3 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

Υπεύθυνος φορέας για τη διοργάνωση, λειτουργία, εποπτεία και συντονισμό τόσο του 
«Χριστουγεννιάτικου Κάστρου» όσο και ειδικότερα της «Χριστουγεννιάτικης Αγοράς», καθώς 
και για τον καθορισμό των όρων συμμετοχής των συμμετεχόντων, τη χορήγηση των σχετικών 
αδειών συμμετοχής των διαφόρων φυσικών ή νομικών προσώπων σε αυτές, τη διενέργεια 
εκδηλώσεων στο χώρο κατά το χρόνο λειτουργίας τους και την εν γένει καλή λειτουργία και 
διεξαγωγή τους, είναι η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ηρακλείου (ΔΗΚΕΗ). Ο υπεύθυνος 
φορέας, ειδικότερα, καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές της διαμόρφωσης του χώρου για 
την στέγαση της «Χριστουγεννιάτικης Αγοράς» και την κατανομή των θέσεων, την επιλογή 
των καλλιτεχνικών, λαογραφικών και εν γένει πολιτιστικών εκδηλώσεων και των μέσων 
ψυχαγωγίας της πολιτιστικής εκδήλωσης του «Χριστουγεννιάτικου Κάστρου», και προβαίνει 
επιπλέον σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια προκύψει, με σκοπό την επίτευξη της εύρυθμης 
λειτουργίας της διοργάνωσης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Ο 
υπεύθυνος φορέας επιλαμβάνεται άμεσα κάθε θέματος που ανακύπτει, σχετικό με την εν 
γένει λειτουργία των ανωτέρω και δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού. Δευτερευόντως επιλαμβάνεται διαφόρων ad hoc ζητημάτων και η αρμόδια 
επιτροπή διοργάνωσης και εποπτείας του «Χριστουγεννιάτικου Κάστρου», όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 21 του παρόντος κανονισμού και σε αντίστοιχες αποφάσεις του 
υπεύθυνου φορέα.   
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» 
 

Άρθρο 4 
ΟΡΙΣΜΟΣ 

«Χριστουγεννιάτικη Αγορά» είναι η αγορά που λειτουργεί την περίοδο των Χριστουγέννων 
και στην οποία πωλούνται είδη που δικαιολογούν το χαρακτήρα των ημερών κατά τις οποίες 
διεξάγεται, όπως προσδιορίζονται κάθε φορά ενδεικτικά από τον υπεύθυνο φορέα με 
απόφασή του, μέσα στα πλαίσια της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «Χριστουγεννιάτικο 
Κάστρο», που διοργανώνει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος 
– Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. 
 
 

Άρθρο 5 
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» 

1. Η «Χριστουγεννιάτικη Αγορά» διεξάγεται στο δήμο Ηρακλείου επί της πλατείας 
Ελευθερίας και σε λοιπούς δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους που καθορίζονται με 
απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης ετησίως, στο χώρο όπου λαμβάνει 
χώρα και η πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο», όπως φαίνεται στη 
συνημμένη κάτοψη, η οποία θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Μελετών του 
Δήμου Ηρακλείου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού. Η χωρική 
έκταση, η οποία προορίζεται για την εγκατάσταση και λειτουργία της «Χριστουγεννιάτικης 
Αγοράς» είναι περίπου 500 τ.μ., ενώ οι συγκεκριμένες λυόμενες και προσωρινές 
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εγκαταστάσεις, στις οποίες θα στεγάζονται οι συμμετέχοντες πωλητές, προβλέπονται στο 
Άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού. 
2. Από τη λειτουργία της αγοράς στον συγκεκριμένο χώρο δεν παρεμποδίζεται η πρόσβαση 
και η λειτουργία σε σχολεία, νοσοκομεία, σταθμούς των αστικών και των προαστιακών 
λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, εκκλησίες, εισόδους κατοικιών και 
καταστημάτων και οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες και ούτε δυσχεραίνεται ο 
εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Σε κάθε 
περίπτωση, εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό. 
 

Άρθρο 6 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» 

Η «Χριστουγεννιάτικη Αγορά» θα διαρκεί είκοσι (20) συναπτές ημέρες, η ακριβής 
ημερολογιακή διάρκεια των οποίων θα καθορίζεται ετησίως μετά από απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου της ΔΗΚΕΗ.  
 

Άρθρο 7 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

1. Όλα τα πωλούμενα είδη που θα πωλούνται εντός της «Χριστουγεννιάτικης Αγοράς» πρέπει 
να δικαιολογούν τον χαρακτήρα των ημερών, να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η 
διάθεσή τους να γίνεται βάσει των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και 
Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ), με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας 
ΓΧΚ και πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
(υποπαράγραφος Ε1 της παρ. Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, Α' 222). Σε καμία 
περίπτωση, δεν πρέπει να συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων ή να διακινούνται 
κατά παράβαση των σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
διατάξεων ή διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265) και του ν. 2969/2001 (Α' 281). 
2. Τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται εντός της «Χριστουγεννιάτικης Αγοράς» θα είναι 
ενδεικτικά τα ακόλουθα: 
2.1. Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια, μινιατούρες, στολίδια. 
2.2. Αγιογραφίες, κεραμικά, κεριά κλπ. 
2.3. Παραδοσιακά, κρητικά προϊόντα (όσπρια, γλυκά κουταλιού, μέλι) και τοπικά προϊόντα, 
χειροτεχνίας, οικοτεχνίας, βιοτεχνίας. 
2.4. Είδη δώρων, κοσμήματα, χειροποίητες κατασκευές και μεταποιημένα προϊόντα. 
2.5. Είδη οινοπωλείου (ζεστό κρασί), παραδοσιακά ποτά (ρακί, λικέρ), κλπ. 
2.6. Βιβλία 
2.7. Διακοσμητικές / ευχετήριες κάρτες και ημερολόγια, γούρια, κλπ. 
2.8. Είδη λαϊκής τέχνης. 
2.9. Είδη αρωματοποιίας και παραδοσιακά, χειροποίητα σαπούνια κ.λπ., ομοειδή προϊόντα. 
2.10. Διακοσμητικά φυτά (ιδίως με χριστουγεννιάτικο διάκοσμο). 
2.11. Λούτρινα, μπαλόνια. 
2.12. Είδη σοκολατοποιίας, βάφλες, κουραμπιέδες, μελομακάρονα, λουκουμάδες, κάστανα, 
χαλβάς, παραδοσιακά γλυκά, πρόχειρα γεύματα από καντίνες και φορητές εγκαταστάσεις 
έψησης, κλπ. 
2.13. Ζαχαρωτά γλυκά, καραμέλες, ξηροί καρποί, κ.λπ. 
2.14. Αναψυκτικά, ροφήματα, καφές, παγωτά, ποπ κορν, καλαμπόκι βραστό ή ψητό, «μαλλί 
της γριάς», είδη ταχυφαγείου (σάντουιτς, σφολιατοειδή, πίτσες, πεϊνιρλί, κ.λπ. είδη έτοιμου 
φαγητού). 
2.15. Οποιοδήποτε άλλο προϊόν κριθεί και αποφασιστεί από την ΔΗΚΕΗ ότι πληροί τις 
προϋποθέσεις. Δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν τη δημόσια αιδώ ή μπορούν 
να προκαλέσουν ατυχήματα. 
3. Κάθε πωλητής υπαίθριου εμπορίου, ο οποίος διακινεί βιομηχανικά προϊόντα ή 
μεταποιημένα τρόφιμα απευθείας από ειδικά διασκευασμένο όχημα, καταλαμβάνει αριθμό 
μέτρων ίσο με το μήκος του οχήματός του, όχι όμως, άνω των 8 μέτρων. Απαραίτητη 
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προϋπόθεση είναι τα διασκευασμένα οχήματα να διαθέτουν Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με 
τους όρους και τη διαδικασία της 5299/406/9.10.2012 απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β' 2840). 
Κατά τη διακίνηση και πώληση των τροφίμων τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του 
Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού ΕΚ 852/2004 (L 139). Ειδικά, για τα τρόφιμα που 
συντηρούνται με ψύξη και κατάψυξη πρέπει να τηρείται η αλυσίδα ψύξης με βάση τις 
θερμοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο παρασκευαστής των τροφίμων. Επισημαίνεται 
επίσης η εκ μέρους των αντίστοιχων πωλητών ρητή υποχρέωση τήρησης ειδικότερων 
διατάξεων (όπως υγειονομικών) που διέπουν την παρασκευή και διάθεση προχείρων 
γευμάτων από καντίνες και φορητές εγκαταστάσεις έψησης, σύμφωνα με την σχετική 
νομοθεσία. 
 

Άρθρο 8 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 

1. Στη «Χριστουγεννιάτικη Αγορά» συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα 
φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου 
εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας 
διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων 
πωλητών, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 38 παρ. 3 εδ. β του Ν. 
4497/2017. Συγκεκριμένα, για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης, κατατίθεται αίτηση στον 
οικείο δήμο μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου πωλητή με επισυναπτόμενα τα εξής 
δικαιολογητικά: 
α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το ΤΑΧΙS. 
β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το ΤΑΧΙS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια 
φορολογική αρχή. 
γ. πιστοποιητικό υγείας (όπου απαιτείται). 
δ. φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας (ή διαβατηρίου κατά περίπτωση). 
ε. άδεια διαμονής σε ισχύ (κατά περίπτωση). 
2. Για την συμμετοχή πωλητών στη «Χριστουγεννιάτικη Αγορά» απαιτείται έγκριση 
συμμετοχής, που εκδίδεται από τη ΔΗΚΕΗ ύστερα από πρόσκλησή της, σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό λειτουργίας της «Χριστουγεννιάτικης Αγοράς». Η ισχύς των εγκρίσεων 
αυτών είναι μικρότερη ή ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της «Χριστουγεννιάτικης Αγοράς». 
3. Οι εγκρίσεις δίνονται με κλήρωση ως εξής: α) Σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν 
όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο 
υπαίθριο εμπόριο 
β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών, αδειούχους πωλητές 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 της «Χριστουγεννιάτικης Αγοράς». 
4. Σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) 
του εδαφίου 3 ανωτέρω, ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον 
αριθμό της κατηγορίας (α). 
5. Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση 
προγενέστερο του Ν. 4497/2017 θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στη 
«Χριστουγεννιάτικη Αγορά» και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης (α).  
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΚΕΗ με απόφασή του που λαμβάνεται κάθε έτος μπορεί 
να καθορίζει υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για τους 
αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 45 του Ν. 4497/2017, στους οποίους δίδεται μία 
θέση ανά τέσσερα μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του Ν. 4497/2017. Επίσης, όσοι επαγγελματίες 
έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στη 
«Χριστουγεννιάτικη Αγορά». 
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7. Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα 
με την ανωτέρω παράγραφο 1 και μετά την πρόσκληση της παραγράφου 2, υποβάλλει στη 
ΔΗΚΕΗ αίτηση, επιδεικνύοντας: α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση 
του άρθρου 1 κατά περίπτωση και β) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση 
τροφίμων (νοείται η υποβολή πιστοποιητικού υγείας). Σε περίπτωση που ο αριθμός των 
αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία, διενεργείται 
κλήρωση. Στην ίδια κλήρωση αναδεικνύεται και αριθμός επιλαχόντων σε ποσοστό 30% επί 
του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων, οι οποίοι καλούνται από τη ΔΗΚΕΗ να λάβουν την θέση 
των αρχικώς επιτυχόντων σε περίπτωση εφαρμογής της περίπτωσης που προβλέπεται στον 
αριθμό 8 εδάφιο 6 του παρόντος άρθρου, κατωτέρω.  
8. Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος 
συμμετεχόντων, ο οποίος αναρτάται στα γραφεία της ΔΗΚΕΗ προκειμένου οι επιλεγέντες να 
καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ της ΔΗΚΕΗ και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η 
εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην Περιφέρεια Κρήτης και είναι διαθέσιμη ανά πάσα 
στιγμή στα ελεγκτικά όργανα που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία. Για τη θέση που 
καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των 
πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στη ΔΗΚΕΗ. Οι 
συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν στην ΔΗΚΕΗ με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, 
αποδεικτικό κατάθεσης - εξόφλησης των αναλογούντων τελών μέσα σε χρονικό διάστημα 
πέντε (05) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πίνακα 
συμμετεχόντων. Μη έγκαιρη καταβολή των προβλεπόμενων τελών ή μη έγκαιρη προσκόμιση 
των αντίστοιχων αποδεικτικών καταβολής στην ΔΗΚΕΗ, αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τον 
πίνακα συμμετεχόντων άνευ άλλου τινός. Οι αποκλεισθέντες θα αντικαθίστανται άμεσα από 
τους αμέσως επόμενους επιλαχόντες στην κλήρωση του αριθμού 7 του παρόντος άρθρου. Οι 
επιλαχόντες οφείλουν να προσκομίσουν στην ΔΗΚΕΗ 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 την ΔΗΚΕΗ με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο επί αποδείξει. Μη έγκαιρη 
καταβολή των προβλεπόμενων τελών ή μη έγκαιρη προσκόμιση των αντίστοιχων 
αποδεικτικών καταβολής στην ΔΗΚΕΗ, 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 η κλήρωση του αριθμού 8 του παρόντος άρθρου για τις συγκεκριμένες θέσεις 
στην αγορά.  
9. Οι συμμετέχοντες για πώληση τροφίμων και ποτών θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με 
την βεβαίωση καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και την 
ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία. 
10. Οι ενδιαφερόμενοι δεν θα πρέπει να έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στην 
ΔΗΚΕΗ ή τον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 285 του ν. 
3463/2006. Προς απόδειξη μη ύπαρξης οφειλών οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν βεβαίωση 
δημοτικής ενημερότητας. 
11. Κατ` εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με άδεια συμμετοχής στην 
Χριστουγεννιάτικη Αγορά, των ειδών τους κατά τις ημέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα 
καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις. 
 

Άρθρο 9 
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΤΕΛΗ 

Τα καταβαλλόμενα τέλη ανά θέση και κατηγορία καθορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του 
Δ.Σ. της ΔΗΚΕΗ, πριν τη διεξαγωγή της «Χριστουγεννιάτικης Αγοράς».  Η είσπραξη των τελών 
από τη ΔΗΚΕΗ θα γίνει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΚΕΔΕ (Ν.Δ.356/74, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'). 
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Άρθρο 10 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ 
Οι συμμετέχοντες θα προβαίνουν εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στο 
άρθρο 8 του παρόντος, σε πλήρη εξόφληση του συνολικού ποσού των οφειλόμενων 
καταβλητέων τελών στον ειδικό λογαριασμό όψεως που διατηρεί η ΔΗΚΕΗ στην Παγκρήτια 
Συνεταιριστική Τράπεζα (Παγκρήτια ΣΥΝΠΕ) με αριθμό 30000246622-1 και ΙΒΑΝ 
GR2408700100000300002466221. 
 

Άρθρο 11 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Η ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΥΣ Η 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
Όλες οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν ως πωλητές στη «Χριστουγεννιάτικη Αγορά», 
εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Υγειονομικής Διάταξης ΥΑ 
Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-6-2017 (ΦΕΚ Β'/2161/23-6-2017) και του Ε.Κ. 852/2004, ως 
επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς 
χώρους, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με την βεβαίωση καταλληλότητας, του άρθρου 14 
της ανωτέρω υγειονομικής διάταξης, για τον προσωρινό χώρο που θα χρησιμοποιήσουν, η 
οποία χορηγείται από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας 
Ηρακλείου, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και υπεύθυνη δήλωσή του, στην οποία θα 
αναγράφονται τα προς διάθεση και πώληση προϊόντα και ότι τηρούνται οι διατάξεις της ΥΑ 
Υ1γ/ΓΠ/οικ.47829/21.06.2017. Την βεβαίωση αυτήν θα προσκομίζουν οι εν λόγω 
επιχειρήσεις στην ΔΗΚΕΗ μετά την κλήρωση των θέσεων, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η 
εγκατάστασή τους στον χώρο της «Χριστουγεννιάτικης Αγοράς» και πριν την έναρξη της 
λειτουργίας τους. 
 

Άρθρο 12 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1. Η παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση των εγκρίσεων 
συμμετοχής, η τήρηση των σχετικών φακέλων σε ειδικό για τον σκοπό αυτό αρχείο και η 
κατάρτιση του πίνακα συμμετεχόντων στο «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο» αποτελούν 
υποχρεώσεις της ΔΗΚΕΗ. 
2. Η προσέλευση και συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της ΔΗΚΕΗ, η συγκέντρωση των 
προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη υποβολή τους στο αρμόδιο τμήμα της ΔΗΚΕΗ 
και η έγκαιρη καταβολή των προβλεπόμενων τελών, αποτελούν υποχρεώσεις όσων 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στη «Χριστουγεννιάτικη Αγορά» και να εξασφαλίσουν τη 
σχετική έγκριση συμμετοχής. 
3. Όλοι οι συμμετέχοντες  οφείλουν: α)  να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση και την 
πολιτισμένη ατμόσφαιρα, την τάξη και την καθαριότητα καθώς και να αποφεύγουν την 
ενόχληση των περιοίκων και τη ρύπανση του περιβάλλοντος, κατά την διάρκεια του χρόνου 
λειτουργίας της «Χριστουγεννιάτικης Αγοράς». Επιπλέον υποχρεούνται να φροντίζουν 
καθημερινά οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του χώρου που τους αναλογεί 
εντός και πέριξ των εγκαταστάσεων της «Χριστουγεννιάτικης Αγοράς», να μη ρυπαίνουν τον 
περίγυρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτες, 
τελάρα κ.λπ.) και να συγκεντρώνουν τα απορρίμματα που έχει δημιουργήσει ο καθένας κατά 
τη διάρκεια λειτουργίας της αγοράς σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες 
σακούλες απορριμμάτων ή/και χάρτινα κιβώτια-δοχεία, προκειμένου η υπηρεσία του Δήμου 
να προβαίνει στην αποκομιδή τους. Ειδικότερα οφείλουν κατά την αποκομιδή των 
απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της αγοράς να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις 
των οργάνων της υπηρεσίας καθαριότητας και να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την 
υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της. Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά 
τις συστάσεις, ο Δήμος θα προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα 
στους υπευθύνους. β) να μην προκαλούν φθορές στην περιουσία της ΔΗΚΕΗ και του Δήμου 
Ηρακλείου και να μην προβαίνουν σε οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στους 
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παραχωρημένους προς χρήση χώρους (ξύλινους οικίσκους κλπ). Οποιαδήποτε εργασία 
κριθεί αναγκαία να γίνει επιπλέον, για την καλύτερη λειτουργία του «Χριστουγεννιάτικου 
Κάστρου» ή της «Χριστουγεννιάτικης Αγοράς» αυτού, αυτή θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης 
και συνεργασίας των συμμετεχόντων με τη ΔΗΚΕΗ. 
γ) 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 και 
ιδιαίτερα, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της ΔΗΚΕΗ για την «παρουσία» τους στο 
χώρο. 
δ) 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. 
ε) να μην καταλαμβάνουν χώρους εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα 
με την έγκριση συμμετοχής τους και να κάνουν χρήση αποκλειστικά του χώρου που βρίσκεται 
εντός των ορίων τους. Απαγορεύεται να επεκτείνονται εκτός τούτων σε άλλους χώρους 
(διαδρόμους, τυχόν κενά ξύλινα σπιτάκια, κ.λπ.). 
4. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή των πωλούμενων ειδών και της θέσης από τους 
πωλητές, η αυθαίρετη αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των χωροθετημένων 
θέσεων και η  δραστηριότητα στους χώρους της αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας. 
5. Σε περίπτωση που το «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο» ή η «Χριστουγεννιάτικη Αγορά» αυτού 
δεν πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο, η ΔΗΚΕΗ δε φέρει καμιά ευθύνη και καμιά 
οικονομική απαίτηση δε θα υπάρχει εναντίον της από την αιτία αυτήν. Σε περίπτωση που το 
«Χριστουγεννιάτικο Κάστρο» ή η «Χριστουγεννιάτικη Αγορά» αυτού πραγματοποιηθεί, αν ο 
αιτήσας συμμετοχή υπαναχωρήσει ή δεν συμμετέχει για οποιονδήποτε λόγο, το τυχόν 
καταβληθέν τέλος χρήσης εκπίπτει υπέρ της ΔΗΚΕΗ ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα.  
6. Η ΔΗΚΕΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εφαρμογή και την τήρηση των προβλεπόμενων 
από την εκάστοτε ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία μέτρων προφύλαξης και προστασίας εκ 
πανδημιών (π.χ covid-19). Την ευθύνη για τη λήψη και την τήρηση αυτών φέρουν 
αποκλειστικά και μόνο τα νομίμως συμμετέχοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία θα 
ενταχθούν στο «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο» και στη «Χριστουγεννιάτικη Αγορά» 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ» 
 

Άρθρο 13 
ΟΡΙΣΜΟΣ 

Το «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο» είναι η σημαντικότερη πολιτιστική εκδήλωση του Δήμου 
Ηρακλείου και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - 
Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η.) για την περίοδο των Χριστουγέννων. Μέσω 
αυτής επιχειρείται να καταστεί η πόλη του Ηρακλείου πόλος έλξης και σημείο προορισμού 
για τους κατοίκους της αλλά και επισκέπτες από όλη την Ελλάδα, στη μεγαλύτερη αυτή 
γιορτινή περίοδο του χρόνου. Παράλληλα επιχειρείται μέσω αυτής να ενισχυθεί η ταυτότητα 
της πόλης, με βάση την τοπική ιστορία της, τα έθιμα και τον πολιτισμό του τόπου. Σκοπός 
είναι να απολαύσουν οι επισκέπτες τις ημέρες αυτές με ιδιαίτερο τρόπο, ενισχύοντας 
ταυτόχρονα την τοπική αγορά και την τουριστική ανάπτυξη και να αξιοποιηθεί και να 
αναδειχθεί το καλλιτεχνικό δυναμικό τόσο της πόλης όσο και άλλων περιοχών. Για να 
συντελεστεί η πολιτιστική αυτή εκδήλωση προγραμματίζονται από τον φορέα υλοποίησης 
να λάβουν χώρα καθημερινές καλλιτεχνικές, μουσικές, θεατρικές και λοιπές εκδηλώσεις, 
κινηματογραφικές προβολές, διαδραστικά εργαστήρια, χειροτεχνικές και γαστρονομικές 
δράσεις, φωτογραφικές εκθέσεις, ενώ γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθεί και η χρήση νέων, 
καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της διασκέδασης. Όλα τα παραπάνω θα προσφέρονται 
ελεύθερα σε κάθε επισκέπτη. Τέλος, στα πλαίσια του «Χριστουγεννιάτικου Κάστρου», 
παράλληλα με την «Χριστουγεννιάτικη Αγορά» αυτού, δύνανται να ασκούνται διάφορες 
υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό, καλλιτεχνικό ή εκπαιδευτικό αντικείμενο.  
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Άρθρο 14 
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ» 

1. Το «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο» διεξάγεται στον δήμο Ηρακλείου επί της πλατείας 
Ελευθερίας και σε λοιπούς δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους που καθορίζονται με 
απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης ετησίως, όπως φαίνεται στη 
συνημμένη κάτοψη, η οποία θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Μελετών του 
Δήμου Ηρακλείου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού. Η χωρική 
έκταση, η οποία προορίζεται για την εγκατάσταση και λειτουργία του «Χριστουγεννιάτικου 
Κάστρου», είναι περίπου 8.000 τ.μ. 
2. Από την λειτουργία του «Χριστουγεννιάτικου Κάστρου» στον συγκεκριμένο χώρο δεν 
παρεμποδίζεται η πρόσβαση και η λειτουργία σε σχολεία, νοσοκομεία, σταθμούς των 
αστικών και προαστιακών λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, 
εκκλησίες, εισόδους κατοικιών και καταστημάτων και οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες 
και ούτε δυσχεραίνεται ο εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο καταναλωτικό 
κοινό.  
 

Άρθρο 15 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ» 

Η ακριβής ημερολογιακή διάρκεια του «Χριστουγεννιάτικου Κάστρου» θα καθορίζεται 
ετησίως μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗΚΕΗ.  
 

Άρθρο 16 
ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Εντός του χώρου της πολιτιστικής εκδήλωσης του «Χριστουγεννιάτικου Κάστρου» δύνανται 
να διοργανώνονται αυτοτελείς ψυχαγωγικές δραστηριότητες με μηχανικά μέσα ψυχαγωγίας, 
οι οποίες θα καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗΚΕΗ 
και θα αποτυπώνονται στην κάτοψη αυτού. 
Η παραχώρηση του χώρου τοποθέτησης των μηχανικών μέσων ψυχαγωγίας γίνεται στον 
τελευταίο πλειοδότη, μετά από δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία, που λαμβάνει χώρα με 
βάση δημοσιευθείσα διακήρυξη, σε ημερομηνία που γνωστοποιείται μέσω του τοπικού 
τύπου και της ιστοσελίδας της ΔΗΚΕΗ και του Δήμου Ηρακλείου, στην έδρα της ΔΗΚΕΗ, 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών και με τους ειδικότερους όρους που θα 
διαλαμβάνονται στην σχετική διακήρυξη. Στην ίδια διακήρυξη θα προβλέπονται και οι 
ειδικότερες υποχρεώσεις των αναδόχων πλειοδοτών.  
Για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του «Χριστουγεννιάτικου Κάστρου», όπως 
ενδεικτικά, λούνα παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις και 
άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως εμπορικές 
δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, απαιτείται αυτοτελής άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας, η οποία χορηγείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Την άδεια αυτή 
προσκομίζει ο τελευταίος πλειοδότης στην ΔΗΚΕΗ μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Ο ανάδοχοι πλειοδότες υποχρεούνται επίσης να προσκομίσουν πιστοποιητικά 
καταλληλότητας για όλες τις μονάδες ψυχαγωγικών μέσων που πρόκειται να 
εγκαταστήσουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ θα 
πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις.  
Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των μηχανικών μέσων ψυχαγωγίας γίνονται με ευθύνη και 
δαπάνη του πλειοδότη αναδόχου (του Δήμου και της ΔΗΚΕΗ ουδεμία ευθύνη φερόντων) και 
υπό την επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση 
των εγκαταστάσεων καταθέτει στην ΔΗΚΕΗ υπεύθυνη δήλωση ότι όλες οι ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και πληρούν 
τις, από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις, προβλεπόμενες προδιαγραφές καθώς και 
οτιδήποτε άλλο προβλέπεται κάθε φορά στην σχετική διακήρυξη. Ο ανάδοχος μεριμνά ιδία 
ευθύνη και δαπάναις για την σύνδεση των εγκαταστάσεων των μηχανικών μέσων 
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ψυχαγωγίας με το δίκτυο της ΔΕΗ. Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για την λειτουργία 
όλων των εγκαταστάσεων του αναδόχου και τον φωτισμό του διακεκριμένου χώρου του 
συμπεριλαμβάνεται στο ποσόν της προσφοράς που θα καταβάλει κάθε τελευταίος 
πλειοδότης μετά το πέρας της πλειοδοτικής δημοπρασίας. Η εγκατάσταση κάθε μηχανικού 
μέσου ψυχαγωγίας θα είναι εφοδιασμένη με δικό της πίνακα διανομής, τα δε υλικά τα οποία 
θα χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρική εγκατάσταση θα είναι κατάλληλα, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια των χρηστών. 
Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά έναντι του προσωπικού 
που θα απασχολεί στις εγκαταστάσεις των μηχανικών μέσων ψυχαγωγίας, των χρηστών που 
θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του, των περαστικών εκ του χώρου των εγκαταστάσεών 
του και παντός τρίτου για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί στις εγκαταστάσεις του ή 
εξαιτίας των εγκαταστάσεών του, οπουδήποτε, καθ΄ όλη την διάρκεια της λειτουργίας 
«Χριστουγεννιάτικου Κάστρου» καθώς και κατά τον χρόνο εγκατάστασης και 
απεγκατάστασης των διαφόρων μερών, έργων και εν γένει τεχνικών εγκαταστάσεών του και 
θα είναι, σε περίπτωση ατυχήματος, αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή 
αποζημιώσεων. Ο Δήμος Ηρακλείου και η ΔΗΚΕΗ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε 
ζημιά ή βλάβη που πιθανόν θα προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου. Η ΔΗΚΕΗ διατηρεί 
το δικαίωμα επίβλεψης της εγκατάστασης και λειτουργίας όλων των μηχανικών μέσων 
ψυχαγωγίας.  
 

Άρθρο 17 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 
1. Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει μέρος σε οποιοδήποτε διαγωνισμό, πέραν 
των άλλων προβλεπόμενων δικαιολογητικών, θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει και 
δημοτική ενημερότητα, περί μη οφειλής του ιδίου και του εγγυητή του στον Δήμο Ηρακλείου 
Κρήτης.  
2. Τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά συμμετοχής θα προβλέπονται κάθε φορά στην οικεία 
διακήρυξη δημοπρασίας της ΔΗΚΕΗ. Ειδικά για την εγκατάσταση και λειτουργία των 
μηχανικών μέσων ψυχαγωγίας, ο ανάδοχος δικαιούται να κάνει χρήση του χώρου με βάση 
προσωρινή άδεια της ΔΗΚΕΗ, πριν λάβει την οριστική άδεια, με σκοπό να συναρμολογήσει 
και γενικά να εγκαταστήσει τα μηχανήματά του. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 
εγκατάστασης των μηχανημάτων και πριν από την έναρξη λειτουργίας τους και με την 
επιφύλαξη όσων δικαιολογητικών προβλεφθούν επιπλέον στην σχετική διακήρυξη και όσων 
προβλέπονται επιπλέον από την ισχύουσα νομοθεσία, ο ανάδοχος καταθέτει υποχρεωτικά 
και επί ποινή αποκλεισμού στην ΔΗΚΕΗ:  
α) Βεβαίωση μηχανολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και 
λειτουργία των παιχνιδιών,  
β) Βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,  
γ) • Βεβαίωση πιστοποιημένου πολιτικού μηχανικού, με εξειδίκευση σε θεματικά πάρκα 
τύπου Λούνα Παρκ, για την στατικότητα των εγκαταστάσεων και των μερών των μηχανικών 
μέσων ψυχαγωγίας. Ο πλειοδότης οφείλει να έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση των 
μηχανικών μέσων ψυχαγωγίας πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη του 
«Χριστουγεννιάτικου Κάστρου», ώστε να διενεργηθεί αυτοψία από την επιτροπή αυτού και 
να εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια λειτουργίας από τον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης. 
δ) Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου περί καλής εκτελέσεως όλων των όρων της σχετικής 
διακήρυξης και του παρόντος κανονισμού.  
ε) Βεβαίωση της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση 
αιωροπτέρων, αερόστατων ή άλλων τεχνικών μέσων, ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται 
στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναέριου χώρου 
ή υπεύθυνη δήλωση αιτούντος για μη πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αερόστατων ή άλλων 
τεχνικών μέσων.  
στ) Βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που 
πρόκειται να γίνει η πτήση ή η ανύψωση.  
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ζ) Πρωτόκολλο της αίτησης προς την Πυροσβεστική για το πιστοποιητικό ενεργητικής 
πυροπροστασίας. 
η) Άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 
ίππων ή υπεύθυνη δήλωση αιτούντος για μη χρήση μηχανολογικών εγκαταστάσεων άνω των 
10 ή 15 ίππων, 
θ) γνωμοδότηση του Συμβουλίου «περί θεάτρων και κινηματογράφων», αν πρόκειται για 
λούνα-πάρκ, τσίρκο, συναυλίες, πίστες αυτοκινητιδίων, επιδείξεις (όπως το ελαστικό σάλτο) 
και λοιπές παρεμφερείς εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, για την καταλληλότητα των 
χώρων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 
 

Άρθρο 18 
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ, 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Κατά την διάρκεια του «Χριστουγεννιάτικου Κάστρου» και σε ειδικά διαμορφωμένους 
χώρους θα δύνανται να πραγματοποιούνται διάφορες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές 
εκδηλώσεις, όπως μουσικές συναυλίες καλλιτεχνών, χορωδιών ή ορχηστρικών σχημάτων, 
χορευτικές παραστάσεις και εν γένει δρώμενα από το χώρο των παραστατικών τεχνών, που 
έχουν ως στόχο την αναβάθμιση του πολιτιστικού και ψυχαγωγικού επιπέδου της πόλης του 
Ηρακλείου και την εξοικείωση ιδίως των παιδιών της πόλης με νέες, καινοτόμες τεχνολογίες, 
μέσω ειδικά διαμορφωμένων εγκαταστάσεων. 
 

Άρθρο 19 
ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ» 

Η φύλαξη του χώρου διεξαγωγής του «Χριστουγεννιάτικου Κάστρου» θα γίνεται από ιδιωτική 
εταιρεία φύλαξης χώρων (security) κατόπιν σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τις 
νόμιμες διαδικασίες ανάθεσης από την ΔΗΚΕΗ, η οποία επιπλέον θα επιβλέπει το χώρο, ώστε 
να μην καταλαμβάνονται οι θέσεις αυθαίρετα από τους εκθέτες και σε περίπτωση 
αυθαίρετης χρήσης θα μεριμνά για την απομάκρυνσή τους. 
 

Άρθρο 20 
ΈΛΕΓΧΟΙ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Οι συμμετέχοντες στο «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο» κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια 
όργανα υποχρεούνται: α. να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, 
στο χώρο που τηρούνται τα έγγραφα, παραστατικά στοιχεία και στο χώρο παραγωγής, και β. 
να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία 
2. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4497/2017 και των 
κατ' εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι: 
α. οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε πανελλήνια κλίμακα, 
συνεπικουρούμενες, όποτε απαιτείται για τον έλεγχο των βιομηχανικών προϊόντων, από τις 
χωρικά αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του 
Κράτους της ΑΑΔΕ, 
β. οι υπηρεσίες των Περιφερειών εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειάς τους, 
γ. οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου εντός των διοικητικών του ορίων, 
δ. τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε.) εντός των 
τοπικών ορίων της αρμοδιότητάς τους, 
ε. οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, 
στ. οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους, 
ζ. η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. 
Οι ανωτέρω αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους σε ζητήματα 
συντονισμού ελέγχων και διάχυσης της πληροφορίας. Για το συντονισμό των ελέγχων 
αρμόδιο είναι το Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ). 
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Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως δ' (δηλ. και οι υπηρεσίες των δήμων) 
επικουρούνται από την Ελληνική Αστυνομία στο βαθμό που τούτο παρίσταται αναγκαίο για 
την αποτελεσματική άσκηση των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους. 
3. Για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και της σχετικής νομοθεσίας που 
διαπιστώνονται σύμφωνα με τα άρθρα 51 έως 54 του Ν. 4497/2017 επιβάλλονται οι 
κυρώσεις και γίνονται οι ενέργειες που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΓ' του Ν. 4497/2017, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του Ν. 4497/2017, δεν θίγουν ειδικότερα 
διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για παραβάσεις των κανόνων 
εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή ειδικότερα μέτρα 
και κυρώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία περί αντιμετώπισης 
παρεμπορίου, φοροδιαφυγής, ασφάλειας τροφίμων, θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων ως και την ισχύουσα νομοθεσία αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  
5. Τα διοικητικά πρόστιμα βεβαιώνονται ταμειακά αφού παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 
υποβολής προδικαστικής προσφυγής ή αφού εκδοθεί απόφαση επ' αυτής που είτε 
απορρίπτει την προσφυγή είτε καθορίζει διαφορετικά το ύψος του προστίμου και 
εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, 
ν.δ. 356/1974, Α' 90) και αποδίδονται ανάλογα με το φορέα που επέβαλε το πρόστιμο, ως 
νόμος ορίζει. 
 

Άρθρο 21 
ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ» 

Η διοργάνωση του «Χριστουγεννιάτικου Κάστρου» συνιστά ένα σύνθετο έργο που απαιτεί 
προσοχή, υπευθυνότητα και σοβαρότητα ώστε να επαληθευτούν οι προσδοκίες για υψηλής 
ποιότητας οργάνωση και απόδοση. Για τον λόγο αυτόν μετά από απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΔΗΚΕΗ, θα ορίζεται τριμελής Επιτροπή, η οποία θα οργανώνει και θα 
εποπτεύει την λειτουργία του, θα θέτει συγκεκριμένους στόχους και κριτήρια επιτυχίας, θα 
αναλύει κινδύνους, θα προβλέπει σενάρια διαχείρισης κρίσης, θα επιλαμβάνεται όλων των 
προβλημάτων και θα επιλύει διαφωνίες που τυχόν προκύψουν και αναφέρονται στον 
παρόντα κανονισμό. 

 
Άρθρο 22 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Η έκδοση και η παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής έγκρισης συμμετοχής του 
από την ΔΗΚΕΗ για χρήση και εγκατάστασή του στον χώρο διεξαγωγής του 
«Χριστουγεννιάτικου Κάστρου», παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα 
αδειοδότησής του. Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την 
έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής αδείας ή η χρήση του χώρου 
μετά τη λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη κοινοχρήστου 
χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος. Η κατάθεση συμμετοχής στο 
«Χριστουγεννιάτικο Κάστρο», υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αποδοχής 
ανεπιφύλακτα, όλων των όρων του παρόντος κανονισμού και δεσμεύει τους συμμετέχοντες. 
2. Κάθε εκμισθωτής χώρου και συμμετέχων υποχρεούται να είναι εφοδιασμένος με 
τουλάχιστον έναν πυροσβεστήρα σκόνης, ο οποίος θα τοποθετείται σε εμφανές σημείο και 
θα συνοδεύεται με βεβαίωση καταλληλόλητας από τον προμηθευτή του. 
3. Με την επιφύλαξη των κυρώσεων που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία, σε 
περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου του παρόντος κανονισμού, παρέχεται στη 
ΔΗΚΕΗ επιπλέον το δικαίωμα: 
α. να αποκλείει τον παραβάτη από το δικαίωμα συμμετοχής για μία ή περισσότερες χρονιές. 
β. να διακόπτει την εν γένει λειτουργία του μίσθιου, να κηρύσσει έκπτωτο τον μισθωτή και 
να διαθέτει κατά την βούλησή της τον χώρο και γενικά να λαμβάνει κάθε νόμιμο μέτρο 
προκειμένου να διασφαλιστούν τα δημοτικά συμφέροντα. 
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4. Η συμμετοχή στο «Χριστουγεννιάτικο Κάστρο» συνεπάγεται και ρητή, πλήρη και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος Κανονισμού. 
5. Ο παρών κανονισμός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία του «Χριστουγεννιάτικου 
Κάστρου» και υπερισχύει κάθε άλλης, αντίθετης με αυτόν, προγενέστερης διάταξης της 
ΔΗΚΕΗ. Ο παρών κανονισμός ισχύει μέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεώς του με 
μεταγενέστερη κανονιστική απόφαση. Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση 
του από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΚΕΗ. 
 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 

 

− Την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗΚΕΗ με αριθμό 48/2018 (ΑΔΑ: 

ΩΟ38ΟΚ6Ξ-ΑΓΗ) 

− Την ΑΔΣ 388/2018 (ΑΔΑ: ΨΧΞΤΟΚ6Ξ-ΩΞ0) με την οποία τροποποιήθηκε η λειτουργία 

και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς που λειτουργεί στα 

πλαίσια της ετήσιας πολιτιστικής εκδήλωσης της ΔΗΚΕΗ, με τίτλο «Χριστουγεννιάτικο 

Κάστρο» 

− Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017) 

− Την ανάγκη να συμπληρωθεί ο Κανονισμός αυτός και να τροποποιηθούν ορισμένα 

άρθρα του, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα και πληρέστερα στις επιχειρησιακές 

ανάγκες και  συγκεκριμένα δεδομένα 

− Την εισήγηση της Προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Η. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της πολιτιστικής εκδήλωσης 
«Χριστουγεννιάτικο Κάστρο», που διοργανώνει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 
Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου όπως περιγράφεται στα 
ανωτέρω άρθρα του. 
 
 
 
Συνημμένο αρχείο : Κάτοψη Χριστουγεννιάτικου Κάστρου 2021 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 128/2021. 

 

   Η Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                            Ο Γραμματέας του Δ.Σ. 

 Α.Α. 

Γεώργιος Τσαγκαράκης                  Νικόλαος Κέλλης 

ΑΔΑ: 6Ρ4ΡΟΚ6Ξ-ΞΨΥ


		2021-10-20T13:56:58+0300
	Athens




