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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου έτους 2018

Αρ. Aπόφασης 96

Περίληψη
Έγκριση λειτουργίας και έκδοση του κανονισμού
λειτουργίας
εμποροπανηγύρεων
και
Χριστουγεννιάτικων
αγορών
και
ορισμός
Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως
μέλη της τριμελούς επιτροπής κλήρωσης.

Στο Παλαιό Φάληρο, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος,
σήμερα την 30η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό
Συμβούλιο, ύστερα από την με αρ.πρωτ. 6487/26-3-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ.
Παρόντος και του Δημάρχου κου Διονύση Χατζηδάκη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως
υπήρχε νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 41 μελών ήταν παρόντα 29, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
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Αλεξοπούλου Ε.
Ανδρικοπούλου Β.
Αντωνιάδου Μ.
Αρσενίδου Α.
Αρώνη Μ.
Ασημακόπουλος Γ.
Βασιλείου Γ.
Βουλγαρέλλης Ι.
Γιάκοβλεφ Ν.
Γουλιέλμος Ι.
Δούμας Α.
Ζάγκα Μ.
Κανέλλος Θ.
Καραμαρούδης Γ.
Κορόμηλος Α.
Λάζαρης Δ.
Μαυρακάκης Σ.
Μαυρίδου Ε.

ΘΕΜΑ : 27ο
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29.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μιχαηλίδης Μ.
Μπίτσικας Ι.
Μπουγάς Τ.
Ξυνού Α.
Πανταζής Α.
Πιτούλης Δ.
Τεντόμας Κ.
Φακιολά Ε.
Φρέρης Ι.
Φωστηρόπουλος Ι.
Χρυσοβερίδης Γ.
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Καρκατσέλης Δ.
Κασιμάτη Β.
Λαζαρίδου Α.
Mαυρομμάτης Ιω.
Μερκουράκης Κ.
Μεταξάς Σ.
Μηλαΐτη Μ.
Μιχαλοπούλου Μ.
Παπαγεωργίου Χ.
Ράπτη-Ψαρράκου Ε.
Σύριγγα Α.
Τριάντος Ι.

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
και προσκλήθηκαν νόμιμα.
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στο με αρ. πρωτ. 6470/26-32018 έγγραφο του Δημάρχου Π. Φαλήρου, απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου, που έχει ως εξής:
«Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσια διάταξης τη λήψη απόφασης για
έγκριση του κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεων και Χριστουγεννιάτικων αγορών και ορισμός
Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλη της τριμελούς επιτροπής κλήρωσης.
Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):
«1. Η λειτουργία υπαίθριων αγορών επιτρέπεται σε καθορισμένους από τον αρμόδιο φορέα λειτουργίας ελεύθερους και
ανεξάρτητους χώρους, δημόσιους ή δημοτικούς, ιδιόκτητους ή μισθωμένους, όπως πλατείες, πάρκα και γενικότερα
ανοικτούς χώρους, καθώς και εκκλησιαστικούς, οι οποίοι διασφαλίζουν πρόσβαση σε όλους τους πολίτες. Αν τέτοιοι
χώροι δεν είναι εφικτό να βρεθούν, μπορεί να επιλεγούν κατάλληλοι δρόμοι.
Οι χώροι λειτουργίας των υπαίθριων αγορών καθορίζονται ύστερα από γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, για
την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία τους. Αν η γνώμη της αστυνομικής αρχής δεν υποβληθεί εντός
τριάντα (30) ημερών αφότου ζητηθεί, η απόφαση του φορέα λειτουργίας εκδίδεται χωρίς τη γνώμη αυτή.
2. Από την επιλογή των χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η πρόσβαση και η
λειτουργία σε σχολεία, νοσοκομεία, σταθμούς του αστικού και του προαστιακού σιδηρόδρομου, σταθμούς υπεραστικών
λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, εκκλησίες, εισόδους κατοικιών και καταστημάτων και
οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, ούτε να δυσχεραίνεται ο εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο καταναλωτικό
κοινό.
3. Οι υπαίθριες αγορές διακρίνονται σε λαϊκές αγορές, αγορές καταναλωτών, εμποροπανηγύρεις, κυριακάτικες και
χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές και για κάθε αγορά απαιτείται η έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας από τον
αρμόδιο φορέα. Οι Κανονισμοί Λειτουργίας είναι εναρμονισμένοι με τις διατάξεις του παρόντος και κοινοποιούνται
στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον ζητηθούν.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η κατασκευή και
τοποθέτηση στους χώρους λειτουργίας των υπαίθριων αγορών στεγάστρων-σκιάδων ανοιχτού τύπου, μεταλλικών ή
μη, πακτωμένων στο έδαφος με μπετόν ή μη, δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της αγοράς σε μη υπαίθρια. Για τη
λειτουργία υπαίθριας αγοράς, οι ανωτέρω κατασκευές εγκαθίστανται από τον οικείο δήμο, ύστερα από έγκριση της
αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του για την ασφάλεια και τη στατικότητα των κατασκευών και σύμφωνη γνώμη της
αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 28, αν πρόκειται για λαϊκή αγορά.»
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):
«1. Για τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών του άρθρου 38 του Ν.4497/17 λαμβάνεται απόφαση του οικείου
Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με 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…»
Στην παρ. 16 του άρθρου 59 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') ορίζεται ότι για όλες τις υφιστάμενες
κατά τη δημοσίευση του Ν.4497/17 αγορές του άρθρου 38 ο οικείος δήμος εκδίδει με απόφαση δημοτικού συμβουλίου
Κανονισμό Λειτουργίας εναρμονισμένο με τις διατάξεις του Ν.4497/17, τον οποίο κοινοποιεί στην οικεία Περιφέρεια.
Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:
… δ) 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.»
Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ελήφθη η με αρ. 05/2018
Απόφαση της ΕΠΖ».

ΑΔΑ: 618ΘΩΞΕ-8ΘΥ
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε, έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρου 73 και 75
του Ν.3852/2010, των άρθρων 26 και 38 του Ν.4497/2017, το υπ.αρ. 1990/29.01.2018 έγγραφο
του Δήμου προς την Τροχαία Καλλιθέας, την εισήγηση της υπηρεσίας, τη με αρ.05/2018
Απόφαση της Ε.Π.Ζ., την εισήγηση της υπηρεσίας και μετά από διαλογικές συζητήσεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τη λειτουργία και εκδίδει τον κανονισμό λειτουργίας εμποροπανηγύρεων και
Χριστουγεννιάτικων αγορών, ως αναλυτικά αποτυπώνεται στο συνημμένο κείμενο που
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης απόφασης και β) ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο κ.
Μιχαηλίδη Μ. με αναπληρωτή τον δημοτικό σύμβουλο κ. Φρέρη Ιω. , ως μέλη της επιτροπής
διενέργειας κληρώσεων.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 96/2018.
Πριν από τη συζήτηση του θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γουλιέλμος Ι., Κορόμηλος
Α., Μπουγάς Τ., Πιτούλης Δ..
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον
μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομερών οργάνων των Δήμων, των
Περιφερειών ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)
ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της
ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ο οποίος ασκεί τις
αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας, μέχρι να οριστεί. Ο Γενικός Γραμματέας αποφαίνεται επί της
προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή της.
Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού
Γραμματέα ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, η οποία εξακολουθεί να
ισχύει μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός
από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.
Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 60/2010 (ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την έναρξη
λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, της οποίας αποκλειστική αρμοδιότητα είναι ο
έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμίδας, ο Γενικός Γραμματέας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας (Με την με αρ.
15869/2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών –ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017-διορίστηκε
Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).
Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής
κοινοποιούνται στον Γενικό Γραμματέα και στο Δήμο ή στην Κοινότητα ή στο νομικό πρόσωπο αυτών,
καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή.
Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια.
Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 71 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/).
Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ.4 του Ν. 3861/2010: «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του
Ν.4210/21-11-2013: «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», «Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος,
εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις
διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση.
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Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη
διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων.»
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ
Π. ΦΑΛΗΡΟ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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1) α) Η διατήρηση της λειτουργίας εμποροπανηγύρεως με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας
Κυριακής διάρκειας 2 ημερών ήτοι από 06/07 έως 07/07. Οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν
είναι τα πεζοδρόμια της οδού Αγ. Κυριακής από την οδό Χαρίτων έως και 20 μ. πριν την
στροφή προς τον Ι.Ναό, της οδού Γράμμου από την οδό Κονίτσης έως και 20 μ. πριν την στροφή
προς τον Ι.Ναό, της οδού Κονίτσης από την οδό Γράμμου έως την οδό Αγ. Κυριακής όπως
αναλυτικά περιγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τ.Υ. του Δήμου.
β) Η διατήρηση της λειτουργίας εμποροπανηγύρεως με την ευκαιρία της εορτής της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου διάρκειας 2 ημερών ήτοι από 14/08 έως 15/08. Οι χώροι που θα
χρησιμοποιηθούν είναι τα πεζοδρόμια της οδού Τρίτωνος από την οδό Αχιλλέως έως την οδό
Πικροδάφνης όπως αναλυτικά περιγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η
Τ.Υ. του Δήμου.
γ) Η διατήρηση της λειτουργίας εμποροπανηγύρεως με την ευκαιρία της εορτής της
Σύναξης των Ταξιαρχών διάρκειας 2 ημερών ήτοι από 07/11 έως 08/11. Οι χώροι που θα
χρησιμοποιηθούν είναι τα πεζοδρόμια της οδού Αγίας Λαύρας από την οδό Αριστείδου έως την
οδό Αρματωλών όπως αναλυτικά περιγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η
Τ.Υ. του Δήμου.
δ) Η διατήρηση της λειτουργίας εμποροπανηγύρεως με την ευκαιρία της εορτής της
Αγίας Βαρβάρας διάρκειας 2 ημερών ήτοι από 03/12 έως 04/12. Οι χώροι που θα
χρησιμοποιηθούν είναι τα πεζοδρόμια περιμετρικά του έναντι του Ι. Ναού πάρκου, πλην αυτών
της Λεωφ.. Αγίας Βαρβάρας, της οδού Δαιδάλου από την οδό Λυκούργου έως την Λεωφ. Αγίας
Βαρβάρας της οδού Ικάρων από την οδό Λυκούργου έως την Λεωφ. Αγίας Βαρβάρας όπως
αναλυτικά περιγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τ.Υ. του Δήμου.
2) Η διατήρηση λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης αγοράς διάρκειας 18 ημερών ήτοι από
14/12 έως 31/12. Οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα πεζοδρόμια α) της Λεωφ.
Ποσειδώνος έναντι 7-9 στο ύψος Τροκαντερό β) του πάρκου Παμφυλίας ( έναντι My Market )
όπως αναλυτικά περιγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τ.Υ. του Δήμου.
Επί των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι στις εμποροπανηγύρεις ο χώρος που θα καταλαμβάνεται
ανά θέση είναι 4 μέτρα, ενώ στην Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην α) περίπτωση είναι 15 μέτρα
και στην β) περίπτωση 8 μέτρα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ & ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο Κανονισμού
Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει τις προϋποθέσεις οργάνωσης, λειτουργίας, αισθητικής, υγιεινής
και τάξης στο χώρο των εμποροπανηγύρεων & Χριστουγεννιάτικων αγορών του Δήμου μας
καθώς και τη διαδικασία για τη χορήγηση αδειών συμμετοχής σε αυτές.
Ο Κανονισμός είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017
τεύχος Α') και κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον ζητηθεί.
Άρθρο 2ο
Νομοθετικό πλαίσιο
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη:
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1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 121 του Ν.4512/18
2. Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α): «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενο
νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»,
3. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών
κοινοχρήστων χώρων»,
4. Την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β')
5. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006: «Κανονιστικές Αποφάσεις»,
6. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010: «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρμοδιότητες»
Άρθρο 3ο
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί του άρθρου 2 του
Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):
1. «Εμποροπανήγυρις»: η υπαίθρια αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα εμπορεύματα, με
την ευκαιρία γιορτής θρησκευτικού ή επετειακού χαρακτήρα.
«Χριστουγεννιάτικες 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.
2. «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.
3. «Στάσιμο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν
μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο.
4. «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.
5. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: ο παραγωγός, ο οποίος δραστηριοποιείται στο
υπαίθριο εμπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής.
6. «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.
7. «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.
8. «Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: το φυσικό πρόσωπο, το οποίο
δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, διαθέτοντας τα είδη του άρθρου 17 του Ν.4497/17, τα
οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή.
9. «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.
10. «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
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και, ειδικότερα, στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε
κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
11. «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.
12. «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.
Άρθρο 4ο
Διάρκεια
Η εμποροπανήγυρη που θα διενεργηθεί στα πλαίσια του θρησκευτικού εορτασμού της Αγίας
Κυριακής θα διαρκέσει 2 ημέρες , ήτοι από 06/07 έως 07/07 .
Η εμποροπανήγυρη που θα διενεργηθεί στα πλαίσια του θρησκευτικού εορτασμού της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου θα διαρκέσει 2 ημέρες, ήτοι από 14/08 έως 15/08.
Η εμποροπανήγυρη που θα διεξαχθεί στα πλαίσια του θρησκευτικού εορτασμού της Σύναξης
των Ταξιαρχών θα διαρκέσει 2 ημέρες, ήτοι από 07/11 έως 08/11.
Η εμποροπανήγυρη που θα διεξαχθεί στα πλαίσια του θρησκευτικού εορτασμού της Αγίας
Βαρβάρας θα διαρκέσει 2 ημέρες, ήτοι από 03/12 έως 04/12.
Η χριστουγεννιάτικη αγορά θα διαρκέσει 18 ημέρες , ήτοι από 14/12 έως 31/12.
Άρθρο 5ο
Χώρος λειτουργίας
α) Οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή της εμποροπανηγύρεως της Αγίας
Κυριακής είναι τα πεζοδρόμια της οδού Αγ. Κυριακής από την οδό Χαρίτων έως και 20 μ. πριν
την στροφή προς τον Ι.Ναό, της οδού Γράμμου από την οδό Κονίτσης έως και 20 μ. πριν την
στροφή προς τον Ι.Ναό, της οδού Κονίτσης από την οδό Γράμμου έως την οδό Αγ. Κυριακής
όπως αναλυτικά περιγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τ.Υ. του Δήμου.
β) Οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή της εμποροπανηγύρεως της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου είναι τα πεζοδρόμια της οδού Τρίτωνος από την οδό Αχιλλέως έως την οδό
Πικροδάφνης όπως αναλυτικά περιγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η
Τ.Υ. του Δήμου.
γ) Οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή της εμποροπανηγύρεως της Σύναξης
των Ταξιαρχών είναι τα πεζοδρόμια της οδού Αγίας Λαύρας από την οδό Αριστείδου έως την
οδό Αρματωλών όπως αναλυτικά περιγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η
Τ.Υ. του Δήμου.
δ) Οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή της εμποροπανηγύρεως της Αγίας
Βαρβάρας είναι τα πεζοδρόμια περιμετρικά του έναντι του Ι. Ναού πάρκου, πλην αυτών της
Λεωφ.. Αγίας Βαρβάρας, της οδού Δαιδάλου από την οδό Λυκούργου έως την Λεωφ. Αγίας
Βαρβάρας της οδού Ικάρων από την οδό Λυκούργου έως την Λεωφ. Αγίας Βαρβάρας όπως
αναλυτικά περιγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τ.Υ. του Δήμου.
ε) Οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή της Χριστουγεννιάτικης αγοράς είναι
τα πεζοδρόμια 1) της Λεωφ. Ποσειδώνος έναντι 7-9 στο ύψος Τροκαντερό & 2) του πάρκου
Παμφυλίας ( έναντι My Market ).
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Ο χώρος που θα καταλαμβάνεται ανά θέση στις εμποροπανηγύρεις είναι 4 μέτρα, ενώ στην
Χριστουγεννιάτικη αγορά είναι στην περίπτωση 1) 15 μέτρα & στην περίπτωση 2) 8 μέτρα. Ο
ελάχιστος χώρος που θα διατίθεται ανά ενδιαφερόμενο είναι τα 4 μέτρα και ο μέγιστος τα 8
μέτρα όσον αφορά τις εμποροπανηγύρεις , ενώ στη Χριστουγεννιάτικη αγορά στην περίπτωση
1) είναι τα 15 μέτρα και στην περίπτωση 2) τα 8 μέτρα.
Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα της Τ.Υ. του
Δήμου έχει ως ακολούθως :
1) Εμποροπανήγυρη Αγίας Κυριακής θέσεις 168 εκ των οποίων από 1 έως 20 & 92 έως 107
ανήκουν στην Α΄ ζώνη και από 21 έως 91 & 108 έως 168 στη Β΄ ζώνη.
2) Εμποροπανήγυρη Κοιμήσεως Θεοτόκου θέσεις 111 εκ των οποίων από 1 έως 38 & 73 έως
111 ανήκουν στην Α΄ ζώνη και από 39 έως 72 στη Β΄ ζώνη.
3) Εμποροπανήγυρη Σύναξης Ταξιαρχών θέσεις 172.
4) Εμποροπανήγυρη Αγίας Βαρβάρας θέσεις 109 εκ των οποίων από 87 έως 109 ανήκουν στην
Α΄ ζώνη και από 1 έως 86 & 101 έως 109 στη Β΄ ζώνη.
5) Χριστουγεννιάτικη αγορά θέση 1 ανά περίπτωση.
2. Από την λειτουργία των εμποροπανηγύρεων & της Χριστουγεννιάτικης αγοράς στους
συγκεκριμένους χώρους δεν παρεμποδίζεται η πρόσβαση και η λειτουργία σε σχολεία,
νοσοκομεία, σταθμούς του αστικού και του προαστιακού σιδηρόδρομου, σταθμούς
υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, εκκλησίες, εισόδους
κατοικιών και καταστημάτων και οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, ούτε δυσχεραίνεται ο
εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
3. Σε περίπτωση που υφίστανται αντικειμενικοί λόγοι αλλαγής του συνολικού αριθμού των
προς διάθεση θέσεων αυτή θα πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής εισήγησης της Τ.Υ. του
Δήμου.
Άρθρο 6ο
Δικαιούχοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στις υπαίθριες αγορές έχουν όσοι λαμβάνουν έγκριση συμμετοχής με
τη διαδικασία του άρθρου 38 του Ν.4497/17, ως εξής:
α) πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη
δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, σε ποσοστό 70% των διατιθέμενων θέσεων
β) πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας
λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, σε
ποσοστό 20% των διατιθέμενων θέσεων
γ) αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα
στις υπαίθριες αγορές, σε ποσοστό 10% των διατιθέμενων θέσεων.
2. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των
θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.
3. 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'.
4. Στις υπαίθριες αγορές 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.
Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση.
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Άρθρο 7ο
Διαδικασία έγκρισης συμμετοχής - Δικαιολογητικά
1. Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται
ύστερα από πρόσκληση του Δήμου.
2. Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, υποβάλλει
στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση, επιδεικνύοντας τα εξής δικαιολογητικά:
α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης, κατά
περίπτωση και
β) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
γ) δημοτική ενημερότητα ( αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την αρμόδια υπηρεσία ).
3. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων
ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρωση στα ποσοστά που καθορίζονται στο αρ. 6 του παρόντος
κανονισμού. Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις θα αριθμούνται προσκειμένου να συμμετάσχουν στη
διαδικασία της κλήρωσης επιλογής συμμετοχής.
Τις κληρώσεις θα διενεργεί τριμελής επιτροπή η οποία θα αποτελείται από 1 δημοτικό
σύμβουλο και 2 υπαλλήλους. Ο δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του θα ορίζεται με
απόφαση Δ.Σ. ενώ οι υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους με απόφαση Δημάρχου. Η ισχύς των
εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας των υπαίθριων αγορών που
αναφέρονται στην πρόσκληση.
4. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος από το Δήμο θα εκδίδεται έως την 31 η Ιανουαρίου έκαστου
έτους.
Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος θα υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία μαζί με την προσκόμιση
των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού
έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα μηνός Απριλίου κάθε έτους. Μετά την παρέλευση της
ως άνω ημερομηνίας καμία αίτηση δεν θα ικανοποιείται.
Έως την 31η Μαΐου κάθε έτους: α) ορίζεται ο πίνακας συμμετεχόντων ο οποίος θα αναρτάται
στο Δημοτικό κατάστημα και θα κοινοποιείται στην περιφέρεια Αττικής εφόσον οι αιτήσεις
συμμετοχής δεν υπερβαίνουν τις διατιθέμενες ανά υπαίθρια αγορά θέσεις β) στην περίπτωση
υπερβάλλοντος αριθμού αιτήσεων θα αναρτάται ο ως άνω πίνακας με τα αποτελέσματα της
κλήρωσης που θα έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, σε
ημερομηνία που θα ορίζεται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου.
Άρθρο 8ο
Τοποθέτηση πωλητών
1. Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση.
2. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερομένων στο δήμο.
3. Για την θέση που θα καταλαμβάνει κάθε ενδιαφερόμενος θα διενεργείται κλήρωση, η
ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της οποίας θα αναφέρεται στην προσέλευση ενδιαφέροντος που
θα εκδίδει ο Δήμος. Στις συγκεκριμένες ημερομηνίες οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλουν τα
αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου και θα εκδίδεται η έγκριση συμμετοχής τους.
Η παραλαβή της αίτησης συμμετοχής θα γίνεται από τον ενδιαφερόμενο ή από
εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο με προσκόμιση πρωτότυπης υπεύθυνης δήλωσης που τον
εξουσιοδοτεί.
Σε περίπτωση που υφίστανται αντικειμενικοί λόγοι οι οποίοι μετά από βεβαίωση των αρμόδιων
προς έλεγχο υπαλλήλων τους του Δήμου ελέγχονται για την ορθότητά τους, δύναται να
μετακινηθεί κάτοχος άδειας συμμετοχής σε άλλη κενή θέση από την αναγραφόμενη καθ’
υπόδειξη του Δήμου. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην εύρυθμη λειτουργία των
εμποροπανηγύρεων και στην αποφυγή απώλειας εσόδων του Δήμου.
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Σε περίπτωση που παρουσιαστεί το φαινόμενο ύπαρξης κενών θέσεων μετά το πέρας της
κλήρωσης τοποθέτησης και για οποιονδήποτε λόγο, αυτές συμπληρώνονται σύμφωνα με τον
πίνακα κατάταξης επιλαχόντων.
Άρθρο 9ο
Καταβαλλόμενα τέλη
1. Το ύψος των τελών ανά άδεια/θέση καθορίζεται ως εξής:
Α) Για την εμποροπανήγυρη της Αγίας Κυριακής 120,00 € για την Α΄ζώνη & 90,00 € για την
Β΄ζώνη .
Β) Για την εμποροπανήγυρη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 120,00 € για την Α΄ζώνη & 90,00 €
για την Β΄ζώνη.
Γ) Για την εμποροπανήγυρη της Σύναξης των Ταξιαρχών 50,00 €.
Δ) Για την εμποροπανήγυρη της Αγίας Βαρβάρας 120,00 € για την Α΄ζώνη & 90,00 € για την
Β΄ζώνη.
Ε) Για την Χριστουγεννιάτικη αγορά στην περ.1 ) 2.000,00 €, & στην περ. 2 ) 300,00 €.
2. Η καταβολή των αναλογούντων τελών υπέρ του Δήμου γίνεται τοις μετρητοίς στο δημοτικό
ταμείο, πριν την παράδοση της έγκρισης συμμετοχής, αναγραφομένου επ' αυτής του αριθμού
του γραμματίου είσπραξης.
3. Η είσπραξη των τελών από το Δήμο 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').
Άρθρο 10ο
Πωλούμενα είδη- Όροι διάθεσης των προϊόντων
1.Τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη είναι τα εξής:
Ασημικά, φο μπιζού, βιβλία, είδη λαϊκής τέχνης, είδη δώρων, είδη οικιακής χρήσης, είδη
προικός, εκκλησιαστικά είδη, είδη ένδυσης και υπόδησης, παιδικά παιχνίδια κάθε είδους, είδη
παντοπωλείου-ψιλικά, λουκουμάδες, μαλλί της γριάς, καλαμπόκι.
2. 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 Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠ- ΠΥ).
3. Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται, σύμφωνα με τους Κανόνες
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. 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).
4. Δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν να
προκαλέσουν ατυχήματα, παντός είδους ζώντων ζώων & ιχθύων, νωπών φρούτων και
λαχανικών.
Άρθρο 11ο
Όροι λειτουργίας
1. Στους χώρους που θα λειτουργεί η αγορά θα υπάρχει αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Οι
θέσεις που θα ορισθούν προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές δεν θα καταλαμβάνουν
χώρους εισόδων γκαράζ και δεν θα εμποδίζουν τη λειτουργία καταστημάτων. Η ευθύνη για την
διαγράμμιση των θέσεων είναι του Δήμου με μέριμνα της τεχνικής υπηρεσίας.
Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της αρίθμησης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση
των επισκεπτών, την έλευση των οχημάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π. για τις
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περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, αλλά
την ομαλή διενέργεια της αγοράς.
2. Ο χρησιμοποιούμενος χώρος της αγοράς να διατηρείται καθαρός κατά τη διάρκεια
λειτουργίας του.
3. Μετά τη λήξη της λειτουργίας της αγοράς, ο χώρος θα καθαρίζεται και θα πλένεται επιμελώς
από το συνεργείο καθαριότητας της δημοτικής αρχής, το οποίο θα αποκομίζει και κάθε είδους
απορρίμματα, που προήλθαν από αυτήν.
Οι κάδοι συλλογής απορριμμάτων μετά την λήξη λειτουργίας της αγοράς πρέπει να
εκκενώνονται, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται με ευθύνη του Δήμου.
Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από τον Δήμο για καθαρισμό του χώρου.
4. Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων τους επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια επιφάνεια των
πάγκων τους, απαγορεύεται το κρέμασμα των εμπορευμάτων (είδη ρουχισμού, υπόδησης,
υλικών και άλλων αντικειμένων) κατακόρυφα, μπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της
τέντας που χρησιμοποιούν, η τοποθέτηση στάντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς
επίσης και πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.
5. Οι πωλητές υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους
παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία των όπισθεν
αυτών ευρισκομένων καταστημάτων καθώς επίσης και των πεζοδρομίων για την ελεύθερη
διέλευση των πεζών.
6. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με άδεια συμμετοχής στις
υπαίθριες αγορές 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 12ο
Έλεγχοι – Κυρώσεις
1. Οι πωλητές 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
β. να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία
2. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4497/17 και των κατ'
εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι οι προβλεπόμενες στα άρθρα
51-54 του ως άνω νόμου.
3. Για τις παραβάσεις του Ν.4497/17 που διαπιστώνονται σύμφωνα με τα άρθρα 51 έως 54
επιβάλλονται οι κυρώσεις και γίνονται οι απαιτούμενρς ενέργειες, όπως προβλέπονται
στο Παράρτημα ΙΓ' του Ν.4497/17, όπως αυτό τροποποιήθηκε με διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ
207/29.12.2017 τεύχος Α'.
4. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του Ν.4497/17, 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. Το άρθρο 19 του ν. 4177/2013 εφαρμόζεται αναλογικά.
5. Για την διαδικασία βεβαίωσης & είσπραξης των διοικητικών προστίμων ισχύουν τα
οριζόμενα στις διατάξεις του αρ.56 του Ν.4497/2017.
Άρθρο 13ο
Υποχρεώσεις πωλητών
1. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι ώστε
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών.
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2. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να
αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις
κατοικίες της περιοχής μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της αγοράς, ειδικότερα
υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου της να φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά)
για την καθαριότητα του χώρου των καθώς και την συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει
δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στην συνέχεια οι
υπάλληλοι του Δήμου.
Επιπλέον οφείλουν:
-Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι
πώλησης των προϊόντων τους.
-Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης
που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους.
-Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά
κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της αγοράς.
-Να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ειδών
συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.).
-Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της αγοράς να
συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των οργάνων της υπηρεσίας καθαριότητας.
-Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου
της.
-Να φροντίζουν για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε κατάλληλους
σάκους οι οποίοι στο τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά θα τοποθετούνται στους κάδους
συλλογής απορριμμάτων των Δήμων.
3. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους πωλητές, η αυθαίρετη αυξομείωση των
μέτρων πρόσοψης
των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των
χωροθετημένων θέσεων και η δραστηριότητα στους χώρους της αγοράς ελλείψει της σχετικής
άδειας.
4. Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από
εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της.
Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται Δημοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη
κοινόχρηστου χώρου.
Άρθρο 14ο
Μεταβατικές διατάξεις
1. Ειδικά για το τρέχον έτος όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί πριν την ψήφιση του παρόντος
κανονισμού και όσες υποβληθούν έως την 31/05/2018 θα γίνονται δεκτές εφόσον α)
εμπεριέχουν τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου δηλαδή ονοματεπώνυμο, δ/νση κατοικίας,
τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔOΥ, είδη προς πώληση, προτίμηση εμποροπανήγυρης και αριθμό θέσεων
που επιθυμούν να καταλάβουν. β) προσκομισθούν στην αρμόδια υπηρεσία έως την ως άνω
ημερομηνία τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο αρ. 7 του κανονισμού.
2. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί όσον αφορά την έγκριση συμμετοχής, επιλογή θέσης, και
έκδοση έγκρισης συμμετοχής των ενδιαφερομένων είναι η ακόλουθη:
α) Εμποροπανήγυρη Αγ. Κυριακής: Σε περίπτωση κλήρωσης για συμμετοχή στην
εμποροπανήγυρη λόγω υπεράριθμων αιτήσεων αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 22/06/2018,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Η κλήρωση για την επιλογή
θέσης που θα καταλάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πραγματοποιηθεί στις 29/06/2018, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 09.00πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Μετά το πέρας της διαδικασίας οι
ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται στο ταμείο για την καταβολή των αναλογούντων τελών και
κατόπιν θα λαμβάνουν την έγκριση συμμετοχής τους.
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β) Εμποροπανήγυρη Κοιμ. Θεοτόκου: Σε περίπτωση κλήρωσης για συμμετοχή στην
εμποροπανήγυρη λόγω υπεράριθμων αιτήσεων αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 30/07/2018,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Η κλήρωση για την επιλογή θέσης
που θα καταλάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πραγματοποιηθεί στις 03/08/2018, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 09.00πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Μετά το πέρας της διαδικασίας οι
ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται στο ταμείο για την καταβολή των αναλογούντων τελών και
κατόπιν θα λαμβάνουν την έγκριση συμμετοχής τους.
γ) Εμποροπανήγυρη Ταξιαρχών: Σε περίπτωση κλήρωσης για συμμετοχή στην
εμποροπανήγυρη λόγω υπεράριθμων αιτήσεων αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 22/10/2018,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Η κλήρωση για την επιλογή θέσης
που θα καταλάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πραγματοποιηθεί στις 26/10/2018, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 09.00πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Μετά το πέρας της διαδικασίας οι
ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται στο ταμείο για την καταβολή των αναλογούντων τελών και
κατόπιν θα λαμβάνουν την έγκριση συμμετοχής τους.
δ) Εμποροπανήγυρη Αγίας Βαρβάρας: Σε περίπτωση κλήρωσης για συμμετοχή στην
εμποροπανήγυρη λόγω υπεράριθμων αιτήσεων αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 19/11/2018,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Η κλήρωση για την επιλογή θέσης
που θα καταλάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πραγματοποιηθεί στις 23/11/2018, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 09.00πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Μετά το πέρας της διαδικασίας οι
ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται στο ταμείο για την καταβολή των αναλογούντων τελών και
κατόπιν θα λαμβάνουν την έγκριση συμμετοχής τους.
ε) Χριστουγεννιάτικη Αγορά: Σε περίπτωση κλήρωσης για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη
λόγω υπεράριθμων αιτήσεων αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 26/11/2018, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 09.00πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Η κλήρωση για την επιλογή θέσης που θα καταλάβει ο
κάθε ενδιαφερόμενος θα πραγματοποιηθεί στις 30/11/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00πμ
στο Δημοτικό κατάστημα. Μετά το πέρας της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται
στο ταμείο για την καταβολή των αναλογούντων τελών και κατόπιν θα λαμβάνουν την έγκριση
συμμετοχής τους.
Άρθρο 15°
1. Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Ότι δεν έχει προβλεφθεί στον παρόντα κανονισμό θα επιλύεται από την αρμόδια υπηρεσία
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

