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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ης

169/2018

από το πρακτικό της 12 / 23.10.2018 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 9ο :

Έγκριση λειτουργίας και έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης της
Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς του Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τρίτη 23.10.2018, ώρα 15:00 (3:00 μ.μ.),
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 848719.10.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτηρίου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους
Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Αργυρούλης Ιωάννης
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Γιαννουλέα Χριστίνα
9. Ζιούλη Αναστασία
10. Καλαγιάς Γρηγόριος
11. Κούκας Γεώργιος
12. Μασούρας Γεώργιος
13. Λέτσιος Βασίλειος
14. Ολύμπιος Αθανάσιος
15. Ριζούλης Στέφανος
16. Σιμούλης Θωμάς
17. Σκαρκάλης Χρήστος
18. Σκαπέτης Αντώνιος1
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Σουλιώτης Θεόδωρος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
23. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
24. Κασίδας Ιωάννης
25. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
26. Μπάτσικας Βασίλειος
27. Μπεϊνάς Αντώνιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

1

Προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τρίτη 23/10/2018 ώρα 21:30.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Λάμπρου
Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Επίσης παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και Δημήτριος Παπακώστας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Θέμα 9ο :

Έγκριση λειτουργίας και έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης της
Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς του Δήμου Αγιάς.

Πριν τη συζήτηση του θέματος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την υποχρέωση ως προς την
πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Το θέμα εισηγήθηκε η Χριστίνα Γιαννουλέα, εντεταλμένη δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον
συντονισμό του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου τα εξής:
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.»
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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 εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν.4497/17 Κανονισμό
Λειτουργίας εναρμονισμένο με τις διατάξεις του Ν.4497/17, τον οποίο κοινοποιεί στην οικεία Περιφέρεια.
Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής τα αρμόδια όργανα υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, όπως
ορίζεται στο ν. 3852/2010 (Α'87).
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.»
Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/10 το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας
προτείνει τις θέσεις όπου επιτρέπεται η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και
γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας για
τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην
επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για
την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.
Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό
συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ.
Με την υπ’ αριθμ. 162/2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΟΩ6Ι-2ΟΤ) απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση –
ψήφιση Κανονισμού για την οργάνωση, λειτουργία και τον καθορισμό των όρων για τη διάθεση των χώρων
εκμίσθωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς» η οποία διορθώθηκε με την
υπ’ αριθμ. 125/2013 (ΑΔΑ:ΒΛ4ΩΩ6Ι-ΙΒΦ) απόφαση ΔΣ περί "Διόρθωση - διαγραφή διατάξεων της υπ’
αριθμ. 162/2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΟΩ6Ι-2ΟΤ) απόφασης ΔΣ Αγιάς" σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. πρωτ.
14595/159765/7-9-2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΞΟΡ10-ΥΤΙ) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Α.Δ.Θ.Σ.
εγκρίθηκε η λειτουργία και ο κανονισμός λειτουργίας ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας
Αγιάς.
Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς με την αριθ. 5/2018 απόφαση του πρότεινε τη διατήρηση της
λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς διάρκειας 7 ημερών ήτοι από
31 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας
Αγιάς όπως εμφαίνεται αναλυτικά στο τοπογραφικό διάγραμμα της από 20/07/2018 που συνέταξε η
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, καθώς η διατήρηση αυτής αποτελεί πόλο έλξης για σημαντικό αριθμό
εκθετών και επισκεπτών, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας Αγιάς, με την υπ’ αριθ. 17/2018 απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Σχέδιο
Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΙΑΣ εναρμονισμένο με τις διατάξεις του Ν.4497/17, προς έγκριση, όπως παρατίθεται στη συνέχεια.
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Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:
- το άρθρο 73 παρ.1B v) και την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010
- την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006
- τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α')
- την υπ’ αριθμ.: 1/37698/03.04.2018 εγκύκλιο Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης
- την υπ’ αριθμ.: 2/46974/02.05.2018 εγκύκλιο Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης
- την υπ’ αριθμ. 162/2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΟΩ6Ι-2ΟΤ) απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου περί
«Έγκριση – ψήφιση Κανονισμού για την οργάνωση, λειτουργία και τον καθορισμό των όρων για τη
διάθεση των χώρων εκμίσθωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς» η
οποία διορθώθηκε με την υπ΄άριθμ. 125/2013 (ΑΔΑ:ΒΛ4ΩΩ6Ι-ΙΒΦ) απόφαση ΔΣ περί "Διόρθωση
- διαγραφή διατάξεων της υπ’ αριθμ. 162/2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΟΩ6Ι-2ΟΤ) απόφασης ΔΣ Αγιάς" σε
εφαρμογή της υπ’ αριθμ.πρωτ. 14595/159765/7-9-2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΞΟΡ10-ΥΤΙ) απόφασης της
Γενικής Γραμματέως της Α.Δ.Θ.Σ.
- την υπ’ αριθμ. 5/2018 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς
- την υπ’ άριθμ 17/2018 απόφαση της ΕΠΖ
- το τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
- την ανάγκη διατήρησης λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς
στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς για τους λόγους που
προεκτέθηκαν
εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο:
Α. να εγκρίνει τη διατήρηση λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς
στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς σύμφωνα με τους όρους του
Κανονισμού Λειτουργίας όπως παρατίθενται στη συνέχεια.
Β. να εγκρίνει τον παρακάτω κανονισμό λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δημοτικής
Κοινότητας Αγιάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση της εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου για την εποπτεία και τον συντονισμό του
Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Δασών,
- τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.1 του ν. 3463/06 (Α΄ 114) : «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»,
- τις διατάξεις των άρθρων 73 παρ.1Bv) και 83 παρ.1γ του ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του ν. 4497/17 (Α’ 171): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,
- την υπ’ αριθμ.: 1/37698/03.04.2018 εγκύκλιο Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης, με θέμα: «Εφαρμογή
του ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων»,
- την υπ’ αριθμ.: 2/46974/02.05.2018 εγκύκλιο Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης, με θέμα: «Εφαρμογή
του ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων»,
- την υπ’ αριθμ. 162/2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΟΩ6Ι-2ΟΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα:
«Έγκριση – ψήφιση Κανονισμού για την οργάνωση, λειτουργία και τον καθορισμό των όρων για τη
διάθεση των χώρων εκμίσθωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς»,
- την υπ’ αριθμ. 125/2013 (ΑΔΑ:ΒΛ4ΩΩ6Ι-ΙΒΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα:
«Διόρθωση - διαγραφή διατάξεων της υπ’ αριθμ. 162/2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΟΩ6Ι-2ΟΤ) απόφασης ΔΣ
Αγιάς» σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14595/159765/7-9-2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΞΟΡ10-ΥΤΙ)
απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Α.Δ.Θ.Σ.,
- την υπ’ αριθμ 17/2018 (ΑΔΑ: ΨΦ91Ω6Ι-Υ1Κ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου
Αγιάς,
- την υπ’ αριθμ. 5/2018 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς,
- το τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

ΑΔΑ: ΩΚ5ΚΩ6Ι-ΘΦΥ

Σελίδα 5 από 15

Α ποφασί ζου με ομόφωνα
(με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών)
Α. Εγκρίνουμε τη διατήρηση λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς,
διάρκειας επτά (7) ημερών, ήτοι: από 31 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο
στο κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας όπως
παρατίθενται στη συνέχεια.
Β. Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας
Αγιάς, που έχει εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο Κανονισμού
Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει τις προϋποθέσεις οργάνωσης, λειτουργίας, αισθητικής, υγιεινής και τάξης
στο χώρο της ετήσιας Εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς 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:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α΄- Διορ. Σφάλ. στο ΦΕΚ -207 Α΄/29-1217)'): «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 ενιαίο 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. Του άρθρου 196 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α')
5. Του ΠΔ 270/81
6. Την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β')
7. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006: «Κανονιστικές Αποφάσεις»,
8. Το άρθρο 73 83,84 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης»
9. Την υπ’ αριθμ.: 1/37698/3-4-2018 εγκύκλιο Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης.
10. Την υπ’ αριθμ.: 2/46974/02.05.2018 εγκύκλιο Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης
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.
«Κυριακάτικες αγορές»: οι υπαίθριες αγορές που λειτουργούν κατά τις Κυριακές και στις οποίες
δραστηριοποιούνται κυρίως παλαιοπώλες, συλλέκτες, ρακοσυλλέκτες και συναφείς επιτηδευματίες.
«Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές»: οι αγορές που λειτουργούν την περίοδο των
Χριστουγέννων και του Πάσχα και στις οποίες πωλούνται είδη που δικαιολογούνται από το χαρακτήρα
των ημερών κατά τις οποίες διεξάγονται.
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«Λοιπές οργανωμένες αγορές»: υπαίθριες αγορές που διοργανώνονται στο πλαίσιο πολιτιστικής
εκδήλωσης.
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 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 ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη θα διαρκεί επτά ημέρες, ήτοι από 31/08 έως 6/09 στα πλαίσια του
θρησκευτικού εορτασμού των πολιούχων Αγίων Αντωνίων σε συνδυασμό με την απελευθέρωση της Αγιάς
από τον Οθωμανικό ζυγό και την Γιορτή Μήλου που δίνει το σύνθημα για την αρχή της συγκομιδής των
πανελληνίως γνωστών μήλων Αγιάς.
Άρθρο 5ο
Καθορισμός χώρων λειτουργίας – Καταβαλλόμενα τέλη
1. Η ετήσια εμποροπανήγυρη θα διεξάγεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κέντρο της Δημοτικής
Κοινότητας Αγιάς όπως εμφαίνεται αναλυτικά στο από 20/07/2018 τοπογραφικό διάγραμμα που
συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
2. Από την λειτουργία της στο συγκεκριμένο χώρο δεν παρεμποδίζεται η πρόσβαση και η λειτουργία σε
σχολεία, νοσοκομεία, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία,
εκκλησίες, εισόδους κατοικιών και καταστημάτων και οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, ούτε
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δυσχεραίνεται ο εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Σε κάθε
περίπτωση, εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό.
3. α. Καθορισμός επιτρεπόμενων χώρων:
- Επιτρέπεται να λάβουν μέρος στην εμποροπανήγυρη μόνο τρεις (3) αδειούχοι – πωλητές
λουκουμάδων και συγκεκριμένα στις με αριθμό 6, 46, 20 θέσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στο
σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς.
- Επιτρέπεται να λάβουν μέρος στην εμποροπανήγυρη μόνο πέντε (5) αδειούχοι – πωλητές χαλβάδων
και συγκεκριμένα στις με αριθμό 1, 4, 5, 15, 45 θέσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στο σχετικό
τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς.
- Επιτρέπεται να λάβουν μέρος στην εμποροπανήγυρη μόνο δύο (2) αδειούχοι – πωλητές ξηρών
καρπών και στις θέσεις 2, 7.
- Χορηγείται μία (1) άδεια για την πώληση παραδοσιακών ειδών και συγκεκριμένα στη θέση 9. Ως
παραδοσιακά είδη θεωρούμε το καλαμπόκι , το κάστανο και τα τυποποιημένα μαντολάτο & παστέλι.
- Χορηγούνται δύο (2) άδειες σε γυναικείους συνεταιρισμούς, συλλόγους του Δήμου Αγιάς για την
πώληση των παραδοσιακών τους προϊόντων ή σε αδειούχους του άρθρου 45 του Ν.4497/17 (φυσικά
πρόσωπα και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) για διάθεση έργων τέχνης,
καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης και συγκεκριμένα στις θέσεις 3, 10.
- Χορηγούνται τριάντα δύο (32) άδειες – θέσεις για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του εμπορικού
τομέα, με δυνατότητα αύξησης αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8γ της παρούσας.
β. Καθορισμός χώρων υπολοίπων δραστηριοτήτων:
Η διάθεση των χώρων για τις υπόλοιπες δραστηριότητες της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου θα
γίνει με πρόχειρες προφορικές πλειοδοτικές και μειοδοτικές δημοπρασίες αντίστοιχα ή με απευθείας
αναθέσεις, εφόσον αυτές αποβούν άκαρπες. Ο καθορισμός των όρων διακήρυξης για τις δημοπρασίες
της Εμποροπανήγυρης καθώς και το ποσό της κατώτερης τιμής πρώτης προσφοράς θα καθορισθούν από
την Οικονομική Επιτροπή και συγκεκριμένα αναφερόμαστε:
i.
Για τον χώρο που χρησιμοποιείται από το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ (Αρ.Οικ. Τετρ.Α211).
ii. Για τον χώρο εγκατάστασης δύο (2) ψησταριών και συγκεκριμένα στις θέσεις 19 και 47 του
σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς.
γ. Ο Δήμος Αγιάς έχει το δικαίωμα να διαμορφώσει χώρο στον οποίο θα πραγματοποιούνται
πολιτιστικές εκδηλώσεις (συναυλίες, χορευτικές παραστάσεις και εν γένει δρώμενα από το χώρο των
παραστατικών τεχνών), οι οποίες θα διοργανωθούν από υπηρεσίες ή/και οργανισμούς του Δήμου Αγιάς.
Στόχος της διοργάνωσης αυτού του είδους εκδηλώσεων είναι η τόνωση της κίνησης της
εμποροπανήγυρης αλλά και η αναβάθμισή της σε πολιτιστικό γεγονός.
4. Καταβαλλόμενα τέλη
α. Το ύψος των τελών ανά άδεια/θέση καθορίστηκε με την υπ’ αριθ.: 116/2018 απόφαση ΔΣ με θέμα
«Έγκριση επιβολής και καθορισμός τελών χρήσης για τις θέσεις της ετήσιας εμποροπανήγυρης της
Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς (ΑΔΑ: 63ΑΠΩ6Ι-ΑΝ2)» η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.
12838/120343/29-08-18 (ΑΔΑ: ΩΡΙΗΟΡΙΟ-Ν6Ψ) απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Θ.Σ.Ε.
β. 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.
γ. 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 6
Δικαιούχοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στην υπαίθρια αγορά 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 εφόσον εφόσον
διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.
Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών.
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Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήμο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειμένου να συμμετέχει στις
αγορές των δήμων όλης της χώρας και στην αίτησή του επισυνάπτει:
α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,
β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS 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.
στ. Στην περίπτωση που η αίτηση δεν υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο, εξουσιοδότηση σε τρίτο
θεωρημένη από δημόσια αρχή
Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση.
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. Αδειούχοι του άρθρου 45 του Ν.4497/17 (φυσικά πρόσωπα και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας) για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης, οι
οποίοι τοποθετούνται σε θέσεις καθορισμένες σε υπερβάλλοντα αριθμό.
5. Σε περίπτωση που μετά την διεκπεραίωση των αιτήσεων όλων των ενδιαφερομένων και αφού έχουν
εφαρμοστεί τα οριζόμενα στο άρθρο 38 παρ. 4 του Ν. 4497/17, εξακολουθούν να υφίστανται αδιάθετες
θέσεις οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επανέλθουν με αίτηση για επιπλέον θέση.
6. Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τον Δήμο (άρθρο 285 του ν.
3463/2006).
Άρθρο 7
Διαδικασία έγκρισης συμμετοχής – Δικαιολογητικά - Τοποθέτηση πωλητών
Α.) Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από
πρόσκληση του οικείου δήμου.
Β.) Ο ενδιαφερόμενος φυσικό πρόσωπο για την συμμέτοχή στην κλήρωση για την κατοχύρωση του χώρου
υποβάλλει αίτηση- δελτίου συμμετοχής (έντυπο Υπηρεσίας) στην αρμόδια υπηρεσία του πρωτοκόλλο του
Δήμου Αγιάς - είτε αυτοπρόσωπα, είτε ταχυδρομικά (ύστερα από βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του
στην αίτηση) - που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία : το Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος,
Όνομα Πατρός, Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με
την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ, Δ/νση κατοικίας, ΑΦΜ και Δ.ΟΥ. και η διεύθυνση της
ασκούμενης δραστηριότητας, o τομέας , η ακριβής θέση του χώρου, τα προς πώληση είδη καθώς και η
χρονική διάρκεια για την οποία ζητείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού, προσκομίζοντας τα εξής
δικαιολογητικά:
α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει με αντικείμενο εκμετάλλευσης όπως προβλέπονται στο άρθρο
6 ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης, κατά περίπτωση και
β) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
γ) Βεβαίωση μη οφειλής (Δημοτική Ενημερότητα) του Δήμου Αγιάς (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.).
δ) Βεβαίωση μη οφειλής ασφαλιστικού φορέα.
ε) Φορολογική ενημερότητα.
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Γ.)Η κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής θα πραγματοποιείται το μήνα Αύγουστο, τις εργάσιμες ημέρες
του πρώτου δεκαπενθημέρου . Στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να δηλωθεί ο ακριβής αριθμός των
θέσεων που επιθυμεί, ο οποίος σε καμία περίπτωση σύμφωνα με την παρούσα κανονιστική απόφαση δεν
μπορεί να υπερβεί τις τέσσερις (4) θέσεις. Σε αυτή την περίπτωση αυτοδικαίως θα κατοχυρώνονται στον
δικαιούχο και οι όμορες θέσεις κατά αύξοντα αριθμό της κληρωθείσας σε αυτόν θέσης.
Δ.) Μετά τη λήξη της τασσόμενης από τη πρόσκληση προθεσμίας, σε τόπο και χρόνο που θα καθορισθεί και
θα ανακοινωθεί έγκαιρα, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης, με
αντικείμενο τον έλεγχο πληρότητας και την αξιολόγηση των αιτήσεων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των
αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρωση.
Ε.) Για την κατανομή και τοποθέτηση των πωλητών στις κενές θέσεις των εμποροπανηγύρεων του
παρόντος διενεργείται κλήρωση κατά την οποία οι πωλητές καταλαμβάνουν την θέση που επιθυμούν
σύμφωνα με την σειρά τους στην διενεργούμενη κλήρωση. Σε περίπτωση κατά την οποία υφίστανται κενές
θέσεις μετά το πέρας της διαδικασίας των άνω κληρώσεων, μπορεί ο πωλητής να ζητήσει επιπλέον τις
συνεχόμενες -όμορες θέσεις. Αν για την ίδια κενή θέση εκδηλώσουν ενδιαφέρον δύο πωλητές, τότε
διενεργείται κλήρωση. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερομένων στην Επιτροπή Εμποροπανήγυρις.
ΣΤ.) Κατόπιν αξιολογήσεως των αιτήσεων η Επιτροπή Εμποροπανήγυρις, θα εκδίδει κατάλογο
συμμετεχόντων για την εμποροπανήγυρη, ο οποίος θα αναρτάται στο οικείο δημοτικό κατάστημα,
προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου. Μετά την πληρωμή των
τελών η Επιτροπή θα κοινοποιεί στην υπηρεσία τον κατάλογο συμμετεχόντων προκειμένου αυτή να
εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη χορήγηση των εγκρίσεων συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη. Η εν
λόγω απόφαση αποστέλλεται στην Απ. Διοικ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και είναι διαθέσιμη ανά
πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος. Επίσης κατάσταση με τα στοιχεία των δικαιούχων και τη
θέση αυτών, θα διαβιβάζεται στο ΑΤ Αγιάς
Ζ.) Η έγκριση συμμετοχής είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ΔΕΝ θα χορηγείται εάν δεν έχουν εξοφληθεί
τα τέλη χρήσης στον Δήμο. Επιτρέπεται η υποβοήθηση του δικαιούχου από τη σύζυγο και τα ενήλικα
τέκνα.
Η.) Ο δικαιούχος της έγκρισης συμμετοχής έχει την ευθύνη παραλαβής αυτής από την αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου πριν εγκατασταθεί σ΄αυτήν.
Θ.) Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση στα ποσοστά των κατηγοριών συμμετεχόντων που καθορίζονται στο
άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.
Ι.)Μετά τη διενέργεια των κληρώσεων, τυχόν αδιάθετες θέσεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο 6, μπορούν να
διατίθενται απευθείας, μετά από σχετική απόφασης της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης, ενώ η τελική τιμή
διάθεσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από την τιμή που έχει καθοριστεί από την Οικονομική Επιτροπή
ως τέλος χρήσης ανά θέση.
Ια.) Η επικύρωση των πρακτικών κλήρωσης θα γίνει αμέσως από το Δημοτικό Συμβούλιο αφού θα έχει
προηγηθεί η καταβολή του τέλους χρήσεως του χώρου στο Ταμείο του Δήμου Αγιάς από τον τελευταίο
δικαιούχο, η οποία θα αποδεικνύει και την κατακύρωση.
Ιβ.) Σε περίπτωση τυχόν αρνήσεως καταβολής από ενδιαφερόμενο ενεργείται νέα κλήρωση, ο δε αρνηθείς
την καταβολή του τέλους αποκλείεται να συνεχίσει τη συμμετοχή του στις κληρώσεις.
Ιγ.) Ο τύπος του εντύπου συμμετοχής θα φέρει τον τίτλο του εντύπου "Άδειας συμμετοχής – εγκατάστασης
στην παραδοσιακή ετήσια εμποροπανήγυρη Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς από 31 Αυγούστου έως 6
Σεπτεμβρίου, και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία Δικαιούχου :
Ονοματεπώνυμο :/ΑΦΜ :/Αριθμός Θέσεων:/Τομέας:/Ενοίκιο χώρου:/Καταβαλλόμενο ποσό:/Αριθμός
Διπλότυπου Είσπραξης
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Ιε.) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σχετικά με τις
αποφάσεις και ανακοινώσεις της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης, για την εξέλιξη των αιτήσεων τους, τα
δικαιολογητικά καθώς και για τις τυχόν κενές θέσεις.
Άρθρο 8ο
Σύσταση Επιτροπής Εμποροπανήγυρης
1. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα συστήνεται ανά έτος, πενταμελής Επιτροπή
Εμποροπανήγυρης αποτελούμενη από:
α) τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ως πρόεδρο της επιτροπής
β) δυο (2) δημοτικούς συμβούλους με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ένας από της παρατάξεις
της μειοψηφίας.
γ) δυο (2) δημοτικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους.
Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής θα ασκεί υπάλληλος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών.
2. Εξουσιοδοτείται να ρυθμίζει άμεσα κατά περίπτωση και κατά την κρίση της οποιοδήποτε θέμα
ανακύψει κατά την προετοιμασία, τη διάρκεια και μέχρι τη λήξη της διοργάνωσης και δεν προβλέπεται
από τον παρόντα κανονισμό ή ανακύπτει κατά την εφαρμογή του ή έρχεται σε αντίθεση με αυτόν.
3. Έργο της είναι:
α. Συνεδριάζει εκτάκτως όσες φορές παρουσιαστούν προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή της
εμποροπανήγυρης, να προβαίνει στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών, στην έκδοση αποφάσεων,
ανακοινώσεων για ενημέρωση των ενδιαφερομένων και συμμετεχόντων και στην διενέργεια των
απαιτούμενων κληρώσεων:
i) σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων των πωλητών υπερβαίνει τον αριθμό των
διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία
ii) και για τη θέση που θα καταλαμβάνει ο κάθε πωλητής
β. Η εξασφάλιση και ο έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Να εντοπίζει
κατασκευές από μη νομίμως συμμετέχοντες και την επιβολή προστίμων όπου κρίνει.
γ. Σε εξαιρετικές περιστάσεις ανάγκης διάθεσης περισσοτέρων χώρων εμποροπανήγυρης έχει την
δυνατότητα να προσθέσει νέους χώρους.
Άρθρο 9ο
Πωλούμενα είδη- Όροι διάθεσης των προϊόντων
Α. Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται είναι:
Τεχνητά & αποξηραμένα Ανθή Φυτά -Ασημικά Φο Μπιζού –Βιβλία-Είδη Αυτοκινήτου-Είδη Λαϊκής
Τέχνης -Είδη Δώρων- Είδη Οικιακής Χρήσης –Υαλικά & Είδη Μπάνιου- Εκκλησιαστικά Είδη -Αξεσουάρ
Μικρών Ζώων & Ιχθύων -Αξεσουάρ Ένδυσης -Είδη Ένδυσης –Υπόδησης –Ηλεκτρονικά -Είδη
παντοπωλείου-Ψιλικά -Ζαχαρώδη – Ξηροί καρποί - Παραδοσιακά γλυκά και να είναι σύμφωνα με την Υγ.
Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β')
Β. 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).
Γ. 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 4 μέτρων (μήκος κληρωθείσας θέσης). Στην περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται η
ύπαρξη ξεχωριστού πάγκου, εκτός εάν το μήκος του οχήματος είναι μικρότερο από το οριζόμενο μήκος
πάγκων για τις συγκεκριμένες κατηγορίες πωλούμενων ειδών ανά λαϊκή αγορά και εφόσον υπάρχει
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δυνατότητα από άποψη χώρου. Απαραίτητη 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.
Δ. Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν να
προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους καθώς και ογκώδη εμπορεύματα που ενδεχομένως
δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο χώρο της Εμποροπανήγυρης και γενικά προκαλούν δυσχέρεια
στους λοιπούς εμπόρους.
Άρθρο 10
Εγκαταστάσεις πωλητών
1.Η κατασκευή των περιπτέρων (παράγκες) θα γίνει από τον κάθε αδειοδοτούμενο –συμμετέχοντα ως εξής:
όλα τα περίπτερα (παράγκες) θα είναι ομοιόμορφα , διαστάσεων 3 Χ 4 Χ3 (Μ χ Π χ Υ) εκτός από τον τομέα
ψησταριών που θα έχουν διαστάσεις 3Χ16Χ3 (Μ χ Π χ Υ), και θα βρίσκονται εντός των οριοθετημένων
γραμμών στα νούμερα των θέσεων όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 5 του παρόντος και εμφαίνονται
στο από 20/07/2018 τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Η κατασκευή τους θα γίνει με τον παραδοσιακό τρόπο δηλαδή ξυλεία,
λαμαρίνες και τέντες. Όσο αφορά τις τέντες αυτές θα είναι από κατάλληλο υλικό χρώματος λευκού και θα
καλύπτουν πλήρως τα ξύλινα μέρη του κάθε περιπτέρου , τα οποία δεν θα είναι εμφανή.
2. Ο κάθε αδειοδοτούμενος δεν θα μπορεί να ξεπεράσει τις παραπάνω διαστάσεις και να επεκταθεί πέρα της
οριοθετημένης γραμμής καθ’ οιονδήποτε τρόπο έτσι ώστε να διευκολύνεται η προσβασιμότητα του κοινού
αλλά και των οχημάτων της πυροσβεστικής, αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, τα οποία θα μπορούν να κινούνται
στους διαδρόμους χωρίς εμπόδια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
4. Ο Δήμος αναλαμβάνει την ηλεκτροδότηση και ηλεκτροφωτισμό των περιπτέρων. Ειδικότερα κάθε
περίπτερο θα είναι εφοδιασμένο με δικό του πίνακα ασφαλείας , τα καλώδια τα οποία θα χρησιμοποιήσει θα
είναι καινούργια και κατάλληλα τοποθετημένα ώστε να επιτευχθεί και η απαραίτητη γείωση που θα
εξασφαλίζει από επαγωγικό και στατικό ηλεκτρισμό. Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες θα πρέπει να γίνουν
σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα πρότυπα ασφαλείας, όπως προκύπτουν από το σύνολο της
νομοθεσίας και τους κανονισμούς της Δ.Ε.Η.
5. Ο κάθε αδειοδοτούμενος κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών είναι υποχρεωμένος να λάβει
όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την ασφάλεια του προσωπικού κατά την εκτέλεση των εργασιών
αλλά και έναντι τρίτων. Ο αδειοδοτούμενος υποχρεούται περαιτέρω μετά την κατασκευή του περιπτέρου
του και πριν την ηλεκτροδότηση να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνει
ότι έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις προδιαγραφές του παρόντος άρθρου. Ο Δήμος Αγιάς απαλλάσσεται
κάθε ευθύνης για κάθε ζημία που τυχόν ήθελε προκληθεί από υπαιτιότητα του αδειοδοτούμενου και
διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου κατά την διάρκεια της κατασκευής των περιπτέρων.
8. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την κατασκευή των περιπτέρων έως τις 29
Αυγούστου του έτους και να έχουν προσκομίσει τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά προκειμένου
να συνδεθούν με τις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου Αγιάς
9. Στους χώρους που θα λειτουργεί η αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων
θέσεων. Οι θέσεις που θα διαγραματιστούν προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές – εκθέτες 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 διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την έλευση
των οχημάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π. για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης
και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, αλλά την ομαλή διενέργεια της αγοράς.
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10.Οι χώροι λειτουργίας να είναι ανοιχτοί και ικανής έκτασης απαραίτητα ασφαλτοστρωμένοι ή
τσιμεντοστρωμένοι με ελαφρά κλίση για την απομάκρυνση των νερών της βροχής και της έκπλυσης του
χώρου μετά το πέρας της λειτουργίας τους.
11. Υπάρχουν σημεία υδροληψίας από το σύστημα υδρεύσεως και φρεάτιο υπονόμων.
12. Υπάρχουν δημοτικά αποχωρητήρια, που πληρούν τις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
13. Ο χρησιμοποιούμενος χώρος της αγοράς θα διατηρείται καθαρός κατά τη διάρκεια λειτουργίας του.
14. 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.
Άρθρο 12
Ειδικές Διατάξεις
1. Η παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έκδοση των αδειών, η κοινοποίηση αυτών στους
ενδιαφερομένους και στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, η τήρηση των σχετικών φακέλων σε ειδικό για το
σκοπό αυτό αρχείο, η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και η έγκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων
πάνω σε θέματα που τους αφορούν, αποτελούν υποχρεώσεις του Δήμου.
2. Η προσέλευση και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αγιάς, η συγκέντρωση των
προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη υποβολή αυτών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η
καταβολή των προβλεπόμενων Τελών στο Ταμείο του Δήμου, αποτελούν υποχρεώσεις των ενδιαφερόμενων
στους οποίους εκδόθηκε άδεια συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη.
3. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν : α) να φροντίζουν για την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και για την
καθαριότητα του χώρου της Εμποροπανήγυρης β) 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 γ) 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 και δ) να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε
μορφής παρέμβασης στους παραχωρημένους προς χρήση χώρους (παράγκες- περίπτερα).
4. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση και δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα
που αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος κανονισμού. Οι σχετικές άδειες εκδίδονται με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου και είναι προσωποπαγείς. Το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο
για τη θεώρηση των αδειών. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση κατά χρήση ή η χρήση
των αδειών αυτών από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών.
5. Πριν εκδοθεί η άδεια συμμετοχής – εγκατάστασης η χρήση του χώρου θεωρείται ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ.
Επομένως αν ο ενδιαφερόμενος μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης – δελτίου συμμετοχής κατέλαβε
τον χώρο χωρίς να περιμένει να του χορηγηθεί η άδεια θεωρείται ότι χρησιμοποιεί το χώρο αυθαίρετα και
υπόκειται σε κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος.
6 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οποιουδήποτε, προς τους παραπάνω όρους, ο Δήμος Αγιάς:
α. θα αποκλείσει αυτούς από το δικαίωμα της κλήρωσης για την επόμενη χρονιά.
β. θα διακόπτει τη χορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος και την εν γένει λειτουργία του μισθίου, ο μισθωτής
θα κηρύσσεται έκπτωτος και θα διατίθεται ο χώρος και γενικά θα λαμβάνεται κάθε νόμιμο μέτρο
προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δήμου.
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7. Δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή σε ότι αφορά το τίμημα μετά την κατακύρωση σε σχέση με τον
αντίστοιχο χώρο όπως αυτός φαίνεται στο συνημμένο χάρτη.
8. Όποιος συμμετέχει στην εμποροπανήγυρη συνεπάγεται ότι αποδέχεται όλους τους όρους του παρόντος
Κανονισμού.
9. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εμποροπανήγυρη μπορούν να προμηθευτούν
εγκαίρως την Κανονιστική Απόφαση του Δ.Σ. για ενημέρωση τους από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
Αγιάς.
Άρθρο 11
Υποχρεώσεις πωλητών
1)Ο κάθε αδειοδοτούμενος –συμμετέχων αναλαμβάνει τα έξοδα και τις διαδικασίες για την κατασκευή του
περιπτέρου (παράγκα)
2) Απαγορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οποιουδήποτε χώρου ή παράγκας από τους
δικαιούχους, σε τρίτο ή η χρησιμοποίηση του για κάθε άλλο σκοπό, εκτός αυτού για τον οποίο διατίθεται ο
χώρος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τα στοιχεία Ταμειακής Μηχανής ή από οποιοδήποτε άλλο
στοιχείο, εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση χώρου, το αντίτιμο προσαυξάνεται κατά 2.000,00€ σε βάρος του
έχοντος σύμφωνα με την άδεια χρήσης.
3) Η παραμονή εις τους χώρους πέραν τις 6 Σεπτεμβρίου θεωρείται παράβαση χρόνου και έχει ποινική
ρήτρα ίση με το μίσθωμα του χώρου.
4) Η ηλεκτροδότηση του χώρου της Εμποροπανήγυρης θα παρέχεται έως το πέρας τις 6 Σεπτεμβρίου.
5) Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του χώρου της εμποροπανήγυρης θα διέπονται από την κειμένη νομοθεσία
σχετικά με την ασφάλεια τους . Ουδεμία ευθύνη υπέχει ο Δήμος Αγιάς οι κατασκευές και συνδέσεις θα
γίνουν με ευθύνη και επίβλεψη του ηλεκτρολόγου / μηχανολόγου του αδειοδοτούμενου – συμμετέχοντα.
6) Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρογεννητριών και γενικά ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στο χώρο της
εμποροπανήγυρης, για λόγους ασφαλείας, πυρασφάλειας και ισοκατανομής των ηλεκτρικών φορτίων.
7) Απαγορεύεται η χρήση υγραερίου, τα γκαζάκια, τα καύσιμα (οποιοδήποτε τύπου), το οινόπνευμα, οι
ηλεκτρικές θερμάστρες , οι συγκολλήσεις (ηλεκτροσυγκόλληση – οξυγονοκόλληση) και η χρήση γυμνής
φλόγας για λόγους ασφαλείας και πυρασφάλειας .
8) Κάθε πωλητής υποχρεούται να είναι εφοδιασμένος με τουλάχιστον ένα πυροσβεστήρα 6 κιλών σκόνης σε
κάθε μισθωτή χώρου, ο οποίος θα τοποθετείται σε εμφανή σημείο και θα συνοδεύεται με βεβαίωση
καταλληλότητας από τον προμηθευτή του.
9) Βεβαίωση πυρασφάλειας για τις ψησταριές που χρησιμοποιούν υγραέριο.
10) Απαγορεύεται το κλείσιμο των διαδρόμων με εμπορεύματα κλπ, το πλάτος των οποίων έχει υπολογισθεί
για τη διέλευση των πολιτών και κυρίως των πυροσβεστικών οχημάτων, ασθενοφόρων & περιπολικών. Σε
περίπτωση παράβασης θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ήμισυ της τιμής της παράγκας για κάθε φορά που
θα σημειώνεται παράβαση
11.) Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα μόνο στην οριζόντια επιφάνεια των πάγκων τους ή
σε τελάρα έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας. 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.
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12.) Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εμφάνιση, την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και να διατηρούν
καθαρό τον χώρο εντός και πέριξ των εγκαταστάσεων, 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 συμμορφούμενοι με
τις υποδείξεις των οργάνων της υπηρεσίας καθαριότητας. Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις
συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους
υπευθύνους.
- 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.
13.) Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους πωλητές παρά η χρήση αποκλειστικά και μόνο της
θέσης που τους παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης
των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των χωροθετημένων θέσεων οι οποίες εμποδίζουν
τη λειτουργία των όπισθεν αυτών ευρισκομένων καταστημάτων και των πεζοδρομίων για την ελεύθερη
διέλευση των πεζών και επίσης απαγορεύεται η δραστηριότητα στους χώρους της αγοράς ελλείψει της
σχετικής άδειας.
14.) 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.
15.) 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 13
Έλεγχοι – Κυρώσεις
1. Οι πωλητές κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4497/17
υποχρεούνται:
α. να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, στο χώρο που τηρούνται τα έγγραφα,
παραστατικά στοιχεία, στις εθνικές οδούς και στο χώρο παραγωγής, και
β. να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία
3. Από τις διατάξεις του Ν.4497/17 δεν θίγονται ή καταργούνται οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
4. Για τις παραβάσεις του Ν.4497/17 που διαπιστώνονται σύμφωνα με τα άρθρα 51 έως 54 επιβάλλονται οι
κυρώσεις και γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες, όπως προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΓ' του Ν.4497/17,
όπως αυτό τροποποιήθηκε με διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 207/29.12.2017 τεύχος Α'.
5. 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.
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Άρθρο 14°
Ο παρών κανονισμός αποτελείται από δεκατέσσερα (14) άρθρα ισχύει για κάθε έτος και μέχρι
τροποποιήσεώς του. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει με την κατά νόμο δημοσίευσή της και εγκρίνεται από
τον Συντονιστή της Α.Δ.Θ.Σ. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος όλες οι σχετικές προγενέστερες
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου καταργούνται.
Γ. Η απόφαση να δημοσιευτεί υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό της, στο Δημοτικό Κατάστημα του
Δήμου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).
Δ. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία).
Ε. Ενημέρωση κοινού:
- Η απόφαση να παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη σε χώρο του δημοτικού καταστήματος, που είναι
προσιτός στο κοινό.
- Η απόφαση, με φροντίδα του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, να καταχωρηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
- Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την όσο
το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 169/2018.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Μάρκου

