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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ        
          

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 
Στην Καρδίτσα σήμερα την 21η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2016
και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006,  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο  μέρος  του
Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθμ.  399/2016
απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  που  συζητήθηκε  στη
συνεδρίαση αυτού στις 16-9-2016.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 399
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.

14/16-9-2016
Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

        
        αριθ. πρωτ.: 15792/21-9-2016

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

                                                                            ΘΕΜΑ
Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 450/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον

κανονισμό λειτουργίας της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης

 Στην Καρδίτσα σήμερα την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016 (κατόπιν μετάθεσης της αρχικώς

προγραμματισθείσας για 15-9-2016 συνεδρίασης), ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 13.00' μ.μ, στο

Δημοτικό  Κατάστημα Καρδίτσας  και  ύστερα  από  την  υπ’  αριθ.  15158/9-9-2016 έγγραφη  πρόσκληση  του

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία  έγινε  σύμφωνα με τους ορισμούς του

άρθρου 96  του  Ν.  3463/2006  και  των  άρθρων 67  και  69  του  Ν.3852/2010, συνήλθε  σε τακτική

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ                          

1) Αντωνίου Ελένη 15) Σβάρνας Ιωάννης 1) Κουρκούνας Βασίλειος

2) Αντωνίου Σωτήριος 16) Τάντος Μιχαήλ 2) Ξυλομένος Κωνσταντίνος

3) Αραμπατζής Δημήτριος 17) Τίκας Τριαντάφυλλος 3) Γούλας Σωτήριος

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος 18) Ψημμένος Κωνσταντίνος 4) Μαρκινός Αθανάσιος

5) Γεννάδιος Ιωάννης 19) Παπαλός Κωνσταντίνος 5) Παπαγεωργίου Σταύρος

6) Γιαννέλος Κλεομένης 20) Παπαδημητρίου Χαρίλαος 6) Λέμας Ευάγγελος

7) Γούλας Γεώργιος 21) Τσιούκης Λάμπρος 7) Σχορετσανίτης Ηλίας

8) Διαμαντή Ευαγγελία 22) Μιχαλάκης Κων/νος          Αν και κλήθηκαν νόμιμα

9) Καπράνας Απόστολος 23) Αμπαντζή Μαρία

10) Κολοκύθα Άλκηστις 24) Τσιρέπα Ευαγγελή

11) Λέκκας Αλέξανδρος 25) Χατζής Ηλίας

12) Μαντζιάρας Παναγιώτης 26) Κρανιάς Βασίλειος

13) Μπακαλάκου Σωτηρία

14) Ντελής Ιωάννης
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Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Καρδίτσας  αφού βρέθηκε  σε  νόμιμη  απαρτία  (σε  σύνολο 33  μελών,

παρόντες ήταν 26), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 96

του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  του

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη

Αλεξάκου.  

---------------------

   Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με τροποποίηση
της  υπ'αριθμ.  450/2015  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  ως  προς  τον  κανονισμό
λειτουργίας της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση της κ. προέδρου, η οποία ανέφερε:
Με την απόφαση 450/2015 απόφαση του ΔΣ Καρδίτσας ψηφίστηκε ο κανονισμός με τον
οποίο θεσπίζονται οι κανόνες και το πλαίσιο λειτουργίας της ετήσιας Εμποροπανήγυρης του
Δήμου Καρδίτσας που διεξάγεται το χρονικό διάστημα 20-26 Οκτωβρίου κάθε έτους στη
θέση μεταξύ των οδών Καρδίτσας, Μακεδονομάχων και Περιφερειακής οδού Καρδίτσας –
Τρικάλων όπως απεικονίζεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης  Έργων και
Μελετών.  Η  τροποίηση  του  κανονισμού  αφορά  κατά  κύριο  λόγο  στην  αναφορά  της
ημερομηνίας, ώστε να μην απαιτείται κάθε χρόνο η ψήφιση νέου κανονισμού λειτουργίας
της εμποροπανήγυρης. Γίνεται επίσης επαναδιατύπωση ορισμένων εδαφίων, ώστε να αρθούν
φραστικές ασάφειες προς αποφυγήν προβλημάτων στην εφαρμογή τους.  

Οι αλλαγές που προτείνουμε στην προαναφερθείσα απόφαση είναι οι εξής:

• Στο άρθρο 3 και στο άρθρο 5 όπου αναφέρεται η φράση «έτους 2015» να αντικατασταθεί
με τη φράση «εκάστου έτους» 

• Στο άρθρο 3 η παράγραφος
“Θα λειτουργήσει  ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ σε  έκταση (5,3)  στρεμμάτων περίπου,  κατά  το  χρονικό
διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης,  τηρουμένων των νομικών προϋποθέσεων ο
χώρος ο οποίος θα εκμισθωθεί από την αρμόδια Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Καρδίτσας με φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία και οι όροι διακήρυξης για την
παραχώρηση του χώρου θα καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Καρδίτσας”

επαναδιατυπώνεται ως εξής:
“Το  ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ θα λειτουργεί  σε έκταση (5,3) στρεμμάτων περίπου, κατά το χρονικό
διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, τηρουμένων των νομίμων προϋποθέσεων. Ο
χώρος  θα  εκμισθώνεται   με  φανερή  πλειοδοτική  και  προφορική  δημοπρασία,  οι  όροι
διακήρυξης της οποίας θα καθορίζονται  με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής”

• Στο άρθρο 3 η παράγραφος
“Οι χρήσεις των χώρων που θα διατεθούν θα υποδεικνύονται έτσι όπως εμφανίζονται στο
συν/νο  τοπογραφικό  διάγραμμα.  Οι  προς  χρήση  χώροι  της  εμποροπανήγυρης  όπως
φαίνονται στο διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και θα είναι αναρτημένο
στο Δημοτικό Κατάστημα”

επαναδιατυπώνεται ως εξής:
“Οι  χώροι  και  οι  χρήσεις  τους  θα  υποδεικνύονται  και  θα  διατίθενται  σύμφωνα  με  την
απεικόνισή  τους  στο  συνημμένο  στον  παρόντα  κανονισμό  τοπογραφικό  διάγραμμα  της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, το οποίο θα είναι αναρτημένο στο δημοτικό κατάστημα”  
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• Στο άρθρο 3 η παράγραφος
«Αιτήσεις  για  συμμετοχή  στην  Εμποροπανήγυρη  θα  υποβάλλονται  από  την  ημέρα
ανακοίνωσης του παρόντος κανονισμού και μέχρι την 20-10-2015 ημέρα Τρίτη και κατά τις
εργάσιμες  ώρες στο  Αρμόδιο  γραφείο  Εσόδων  του  Δήμου  ή  μέσω  ΕΛΤΑ  ή  μέσω
ταχυμεταφορών με δαπάνη που βαρύνει τους ενδιαφερόμενους ή μέσω εξουσιοδοτημένου
προσώπου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό. Η
μη προσκόμιση των ζητουμένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη
διαδικασία χορήγησης των αδειών.» 

 επαναδιατυπώνεται ως εξής:
«Αιτήσεις για συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη θα υποβάλλονται από την ημέρα λήψης της
απόφασης για τη χωροθέτηση και τη διεξαγωγή της ετήσιας εμποροπανήγυρης και μέχρι την
20 Οκτωβρίου εκάστου έτους  και κατά τις εργάσιμες ώρες στο Αρμόδιο γραφείο Εσόδων του
Δήμου ή μέσω ΕΛΤΑ ή μέσω ταχυμεταφορών με δαπάνη που βαρύνει τους ενδιαφερόμενους
ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται
στον παρόντα κανονισμό. Η μη προσκόμιση των ζητουμένων δικαιολογητικών θα αποκλείει
τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών» 

• Στο  άρθρο  5 το  εδάφιο  με  αριθμό  4  “Απόδειξη  ταμειακής  μηχανής  έτους  2015”,
αντικαθίσταται ως εξής: “Απόδειξη ταμειακής μηχανής τρέχοντος έτους ”

• Στο άρθρο 8 το εδάφιο “Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου θα καθοριστούν τα είδη
που επιτρέπεται να πωλούνται και τα οποία ενδεικτικά θα είναι:”, αντικαθίσταται ως εξής:
“Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται και τα οποία
ενδεικτικά θα είναι:”

• Στο  άρθρο 10, στην παράγραφο 9 και στο δεύτερο εδάφιο οι λέξεις “Δημοτικό Τέλος”
αντικαθίστανται από τις λέξεις “πρόστιμο από τον Δήμο” 

2. Την υπ'αριθμ. 450/2015 (εγκριτ.  Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Στ.Ελ. υπ'αριθ. πρωτ. 2146/174147/6-10-
2015) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί  έκδοσης κανονιστικής απόφασης που αφορά
στη  χωροθέτηση  και  διεξαγωγή  της  ετήσιας  παραδοσιακής  εμποροπανήγυρης.  Με  την
ανωτέρω  απόφαση  ρυθμίστηκε  το  ζήτημα  της  χωροθέτησης  της  εμποροπανήγυρης  και
εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας της

3. Την υπ'αριθμ. 223/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται προς
το Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση  της υπ'αριθμ. 450/2015 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου  ως  προς  τον  κανονισμό λειτουργίας  της  ετήσιας  παραδοσιακής
εμποροπανήγυρης
                                             
4. Τις διατάξεις του άρθρου 79 Ν. 3463/2006

5. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων

Αποφάσισε ομόφωνα

1. Εγκρίνει  την τροποποίηση της της υπ'αριθμ. 450/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
ως προς τον κανονισμό λειτουργίας της  ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης για τους
λόγους  που  αναφέρονται  στο  σκεπτικό  της  παρούσας.  Ειδικότερα  εγκρίνει  τις  κάτωθι
τροποποιήσεις επί του κανονισμού:
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• Στο άρθρο 3 και στο άρθρο 5 όπου αναφέρεται η φράση «έτους 2015» αντικαθίσταται με
τη φράση «εκάστου έτους» 

• Στο άρθρο 3 η παράγραφος
“Θα λειτουργήσει  ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ σε  έκταση (5,3)  στρεμμάτων περίπου,  κατά  το  χρονικό
διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης,  τηρουμένων των νομικών προϋποθέσεων ο
χώρος ο οποίος θα εκμισθωθεί από την αρμόδια Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Καρδίτσας με φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία και οι όροι διακήρυξης για την
παραχώρηση του χώρου θα καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Καρδίτσας”

επαναδιατυπώνεται ως εξής:
“Το  ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ θα λειτουργεί  σε έκταση (5,3) στρεμμάτων περίπου, κατά το χρονικό
διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, τηρουμένων των νομίμων προϋποθέσεων. Ο
χώρος  θα  εκμισθώνεται   με  φανερή  πλειοδοτική  και  προφορική  δημοπρασία,  οι  όροι
διακήρυξης της οποίας θα καθορίζονται  με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής”

• Στο άρθρο 3 η παράγραφος
“Οι χρήσεις των χώρων που θα διατεθούν θα υποδεικνύονται έτσι όπως εμφανίζονται στο
συν/νο  τοπογραφικό  διάγραμμα.  Οι  προς  χρήση  χώροι  της  εμποροπανήγυρης  όπως
φαίνονται στο διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και θα είναι αναρτημένο
στο Δημοτικό Κατάστημα”

επαναδιατυπώνεται ως εξής:
“Οι  χώροι  και  οι  χρήσεις  τους  θα  υποδεικνύονται  και  θα  διατίθενται  σύμφωνα  με  την
απεικόνισή  τους  στο  συνημμένο  στον  παρόντα  κανονισμό  τοπογραφικό  διάγραμμα  της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, το οποίο θα είναι αναρτημένο στο δημοτικό κατάστημα”  

• Στο άρθρο 3 η παράγραφος
«Αιτήσεις  για  συμμετοχή  στην  Εμποροπανήγυρη  θα  υποβάλλονται  από  την  ημέρα
ανακοίνωσης του παρόντος κανονισμού και μέχρι την 20-10-2015 ημέρα Τρίτη και κατά τις
εργάσιμες  ώρες στο  Αρμόδιο  γραφείο  Εσόδων  του  Δήμου  ή  μέσω  ΕΛΤΑ  ή  μέσω
ταχυμεταφορών με δαπάνη που βαρύνει τους ενδιαφερόμενους ή μέσω εξουσιοδοτημένου
προσώπου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό. Η
μη προσκόμιση των ζητουμένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη
διαδικασία χορήγησης των αδειών.» 

 επαναδιατυπώνεται ως εξής:
«Αιτήσεις για συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη θα υποβάλλονται από την ημέρα λήψης της
απόφασης για τη χωροθέτηση και τη διεξαγωγή της ετήσιας εμποροπανήγυρης και μέχρι την
20 Οκτωβρίου εκάστου έτους  και κατά τις εργάσιμες ώρες στο Αρμόδιο γραφείο Εσόδων του
Δήμου ή μέσω ΕΛΤΑ ή μέσω ταχυμεταφορών με δαπάνη που βαρύνει τους ενδιαφερόμενους
ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται
στον παρόντα κανονισμό. Η μη προσκόμιση των ζητουμένων δικαιολογητικών θα αποκλείει
τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών» 

• Στο  άρθρο  5 το  εδάφιο  με  αριθμό  4  “Απόδειξη  ταμειακής  μηχανής  έτους  2015”,
αντικαθίσταται ως εξής: “Απόδειξη ταμειακής μηχανής τρέχοντος έτους ”

• Στο άρθρο 8 το εδάφιο “Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου θα καθοριστούν τα είδη
που επιτρέπεται να πωλούνται και τα οποία ενδεικτικά θα είναι:”, αντικαθίσταται ως εξής:
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“Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται και τα οποία
ενδεικτικά θα είναι:”

• Στο  άρθρο 10, στην παράγραφο 9 και στο δεύτερο εδάφιο οι λέξεις “Δημοτικό Τέλος”
αντικαθίστανται από τις λέξεις “πρόστιμο από τον Δήμο” 
2. Μετά τις τροποποιήσεις ο κανονισμός διαμορφώνεται και ισχύει ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

Άρθρο 1ο
Σκοπός

Με τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται το πλαίσιο άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός
καταστήματος  και  η  οργάνωση  και  λειτουργία,  οι  κανόνες  και  οι  προϋποθέσεις  για  τη
χορήγηση αδειών  συμμετοχής  εμποροπανηγύρεων κ.λ.π.  κατά  το  άρθρο 26 παρ.  1  του
Ν.4264/2014 καθώς επίσης και κανόνες αισθητικής, υγιεινής, περιβάλλοντος, ασφαλείας.

Άρθρο 2ο
Γενικές ρυθμίσεις

1. Ως προς τη δυνατότητα συμμετοχής ενδιαφερομένων στις εν λόγω εμποροπανηγύρεις,
απαιτείται ειδική άδεια συμμετοχής (παρ. 3 του άρθρ. 26 του Ν. 4264/2014). Η δε ειδική
αυτή  άδεια  χορηγείται  με  απόφαση  του Δημοτικού  Συμβουλίου.  Ο Δήμος  καθορίζει  τον
αριθμό των πωλητών, των πωλούμενων ειδών, καθώς και λοιπές διαδικασίες τοποθέτησης,
με βάση τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων
(Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 7286/21.01.2015).
2.Το  ύψος  και  ο  τρόπος  είσπραξης  του  καταβαλλόμενου  τέλους  ανά  άδεια  και  θέση
καθορίζονται  με  απόφαση  του  οικείου  Δημοτικού  Συμβουλίου  μετά  από  πρόταση  της
Οικονομικής Επιτροπής. (άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 ΦΕΚ 246/Α/1980) και (ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ.41/12243/14.06.2007)
αποτελεί  δε  αρμοδιότητα  της  Δ/νσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  σύμφωνα  με  το  ισχύοντα
Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καρδίτσας.
3. (Υπ. Οικον. Ανταγ. & Ναυτ. Κ1-1238/14.04.2011) Κατά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι
εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών,
οι παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο
ρυθμίζονται  με  τις  διατάξεις  του  άρ.2,  της  παραγρ.1  του  ν.2323/1995,  όπως
αντικαταστάθηκε με το άρ. 16, παραγρ. 1 του ν.3769/2009 και με τις παραγρ. 5, 6 και 7,
του άρθρου 1 της με αριθμ. Κ1-164/2011 Κ.Υ.Α. Βασική απαίτηση για τη συμμετοχή στις ως
άνω (υπαίθριες) αγορές, αποτελεί  η έκδοση άδειας που χορηγείται από τα αρμόδια κατά
τόπο δημοτικά συμβούλια.
4. Οι  άδειες  συμμετοχής  που  χορηγούνται  στις  προαναφερόμενες  υπαίθριες  αγορές
(εμποροπανηγύρεις, κ. λ. π . Κυριακάτικες αγορές), δεν επιτρέπεται να χορηγούνται μόνο σε
κατοίκους του Δήμου που λειτουργεί την υπαίθρια αγορά, εκτός εάν ο εν λόγω περιορισμός
συνδέεται  με επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος θα αναγράφεται στη
σχετική απόφασή του (π.χ. λόγοι δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας,
προστασίας  των  καταναλωτών,  η  διατήρηση  της  εθνικής  ιστορικής  και  καλλιτεχνικής
κληρονομιάς, στόχοι κοινωνικής πολιτικής κ.λ.π.), όπως αυτοί τίθενται από τα άρθρα 2 και
16 του v. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α).
5. Δεν απαγορεύεται  η  πώληση από τους υπαίθριους πωλητές των ειδών τους κατά τις
ημέρες  και  ώρες  που  τα  αντίστοιχα  καταστήματα  ομοειδών  ειδών  παραμένουν  κλειστά,
σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  κάθε  φορά  διατάξεις  για  τις  εμποροπανηγύρεις  και  λοιπές
υπαίθριες οργανωμένες αγορές και για τις κινητές καντίνες.
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6. Οι  δραστηριοποιούμενοι  στο  χώρο  της  εστίασης,  οι  οποίοι  ενδιαφέρονται  να
συμμετάσχουν στις προαναφερθείσες υπαίθριες αγορές έχουν την δυνατότητα να αιτηθούν
την χορήγηση άδειας συμμετοχής, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και την κατηγορία
στην οποία ανήκουν.

Άρθρο 3ο
Πλαίσιο λειτουργίας

Η  εμποροπανήγυρη  θα  διεξάγεται  στη  θέση  μεταξύ  των  οδών  Καρδίτσας,
Μακεδονομάχων  και  Περιφερειακής  οδού  Καρδίτσας  –  Τρικάλων  της  Δ.Κ.
Καρδίτσομαγουλας του Δήμου Καρδίτσας σύμφωνα με το συνημμένο σχεδιάγραμμα που
έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καρδίτσας και το οποίο
επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισμό.
Οι άδειες θα έχουν ισχύ επτά (7) ημερών, ήτοι από την 20η Οκτωβρίου έως και την
26η  Οκτωβρίου  εκάστου  έτους,  ημέρες  κατά  τις  οποίες  θα  πραγματοποιείται  η
εμποροπανήγυρη  ενώ  μία  μέρα  νωρίτερα  η  εγκατάσταση  και  μία  μέρα  αργότερα  η
απομάκρυνση αντίστοιχα των πάγκων και των εμπορευμάτων.
Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη  θα απαιτείται άδεια, η ισχύς της οποίας θα
είναι  επτά  (7)  ημερών.  Σε  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει  άδεια  επιβάλλεται  χρηματικό
πρόστιμο.
Οι άδειες θα χορηγούνται βάσει του άρθρου 16 παρ.1 του Ν.3769/2009,
α) σε επαγγελματίες εμπόρους που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες
αγορές (υπαίθριοι πωλητές),
β) σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές,
γ) σε κατόχους άδειας επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών (βιομηχανικών ειδών) 
δ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου ή πλανόδιου) και 
ε) σε λοιπούς εμπόρους και επαγγελματίες υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα
παραστατικά  και  πληρούν  όλες  τις  απαραίτητες  προϋποθέσεις  της  κείμενης  φορολογικής
νομοθεσίας. Επίσης, θα διατίθενται χώροι σε τοπικούς συλλόγους (πολιτιστικούς, αθλητικούς
κλπ).
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό διενεργείται
δημόσια κλήρωση μεταξύ των αιτούντων από το δημοτικό συμβούλιο κατά περίπτωση (παρ.
6 άρθρο 26 Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ. 2 του άρθρου 233 του Ν. 4281/2014.
Η διάθεση των χώρων γίνεται από το Δήμο στους εκθέτες με δημόσια κλήρωση κατά τις
ισχύουσες διατάξεις.
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η κλήρωση τόσο των δικαιούχων όσο και των θέσεών
τους θα πραγματοποιείται με δημόσια κλήρωση από ορισμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο
για το σκοπό αυτό ειδική επιτροπή εμποροπανήγυρης.
Η κλήρωση των θέσεων γίνεται κατά κατηγορία ασκούμενης επιχείρησης και τοποθετούνται
στο χώρο που προορίζεται για το είδος της κατηγορίας αυτής. Η ημερομηνία της κλήρωσης
θα γνωστοποιείται από το Δήμο Καρδίτσας με σχετική ανακοίνωση που θα ορίσει η επιτροπή
εμποροπανήγυρης.
Ο εκθεσιακός χώρος διακρίνεται κατά κατηγορία ασκούμενης επιχείρησης και τοποθετούνται
οι  εκθέτες  ανά  ομοειδή  επιχείρηση,  σύμφωνα  με  τις  υπάρχουσες  υποδομές  ύδρευσης,
ηλεκτροδότησης, αποχέτευσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών.
Το αντίτιμο του ηλεκτρικού ρεύματος  που θα καταναλώνεται από τους παραπάνω
καθώς και το αντίτιμο κατασκευής της παράγκας θα καταβάλλεται εφάπαξ στους
αναδόχους που θα προκύψουν από τις δημοπρασίες.
Το  ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ θα λειτουργεί  σε έκταση (5,3) στρεμμάτων περίπου, κατά το χρονικό
διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, τηρουμένων των νομίμων προϋποθέσεων. Ο
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χώρος  θα  εκμισθώνεται   με  φανερή  πλειοδοτική  και  προφορική  δημοπρασία,  οι  όροι
διακήρυξης της οποίας θα καθορίζονται  με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Η πληρωμή του αναλογούντος τιμήματος σε περίπτωση επιλογής των συμμετεχόντων θα
γίνεται σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της κλήρωσης και θα
εισπράττονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και δια των υπαλλήλων της εφάπαξ από
τους εκθέτες και για όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης, με την έκδοση της σχετικής
άδειας και πριν την εγκατάστασή τους.
Το  ανάλογο  χρηματικό  ποσό  οι  δικαιούχοι  θα  καταθέτουν  στην  ταμειακή  υπηρεσία  του
Δήμου  Καρδίτσας  κατόπιν  βεβαιωτικού  σημειώματος.  Σε  περίπτωση  μη  καταβολής  του
τιμήματος  από  τον  κληρωθέντα  εντός  της  τακτής  προθεσμίας,  θα  κληθεί  να  τον
αντικαταστήσει ο πρώτος επιλαχών που θα προκύψει από την κλήρωση.
Εφόσον παραμένουν αδιάθετοι χώροι και μετά την εξάντληση του πίνακα των επιλαχόντων
αυτοί θα διατίθενται σε τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις ενδιαφερομένων με την ίδια διαδικασία.
Ο ανώτατος αριθμός των προς διάθεση θέσεων που μπορούν να δηλώνουν οι δικαιούχοι δεν
μπορεί να υπερβεί τις πέντε (5) θέσεις.
Εφόσον οι αιτήσεις συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη είναι λιγότερες από τις διαθέσιμες
θέσεις, τότε δεν διενεργείται κλήρωση για την χορήγηση άδειας αλλά γίνεται κλήρωση μόνο
για τη θέση. Οι άδειες των κληρωθέντων θα εκδίδονται με απόφαση Δημάρχου, θα ισχύουν
για  συγκεκριμένο  χρόνο  και  χώρο,  θα  είναι  προσωποπαγείς  και  δεν  επιτρέπεται  η
μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρησή τους, καθώς και η άσκηση των
δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, σε οιονδήποτε τρίτο.
Οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν την ιδιότητα του επαγγελματία των συγκεκριμένων ειδών
που αιτούνται στο Δήμο για να δραστηριοποιηθούν και να διαθέσουν, αλλά η άσκηση της
δραστηριότητάς τους εξαρτάται από την ειδική άδεια του Δήμου.
Αιτήσεις για συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη θα υποβάλλονται από την ημέρα λήψης της
απόφασης για τη χωροθέτηση και τη διεξαγωγή της ετήσιας εμποροπανήγυρης και μέχρι την
20 Οκτωβρίου εκάστου έτους  και κατά τις εργάσιμες ώρες στο Αρμόδιο γραφείο Εσόδων του
Δήμου ή μέσω ΕΛΤΑ ή μέσω ταχυμεταφορών με δαπάνη που βαρύνει τους ενδιαφερόμενους
ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται
στον παρόντα κανονισμό. Η μη προσκόμιση των ζητουμένων δικαιολογητικών θα αποκλείει
τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών 
Η κλήρωση των προς διάθεση θέσεων θα γίνεται από 13/10 έως 17/10 εκάστου έτους
Οι  χώροι  και  οι  χρήσεις  τους  θα  υποδεικνύονται  και  θα  διατίθενται  σύμφωνα  με  την
απεικόνισή  τους  στο  συνημμένο  στον  παρόντα  κανονισμό  τοπογραφικό  διάγραμμα  της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, το οποίο θα είναι αναρτημένο στο δημοτικό κατάστημα
Τέλος, θα λαμβάνεται μέριμνα, θέματα που προκύπτουν έκτακτα και δεν καλύπτονται από
την παρούσα εισήγηση – κανονισμό να ρυθμίζονται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πριν
την έναρξη της εμποροπανήγυρης.

Άρθρο 4
Χωροθέτηση, αριθμός και διαδικασίες τοποθέτησης πωλητών

     Στους χώρους που θα λειτουργεί η εμποροπανήγυρη θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση
των διατιθέμενων θέσεων. Η ευθύνη για την διαγράμμιση την αρίθμηση 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,  των  ατόμων  με  ειδικές  ανάγκες  (ΑμΕΑ)  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
εμποροπανήγυρης.
Απαγορεύεται  η  αυθαίρετη  αλλαγή  θέσης  από  τους  εκθέτες  –  πωλητές  της
εμποροπανήγυρης,  η  αυθαίρετη  αυξομείωση  των  μέτρων  πρόσοψης  των  πάγκων,  η
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αυξομείωση  των διαστάσεων  της  έκτασης  των οριοθετημένων  θέσεων,  η  δραστηριότητα
στους  χώρους  της  εμποροπανηγύρεως  εν  ελλείψει  της  σχετικής  άδειας,  η  απ'  ευθείας
διακίνηση  στην  κατανάλωση  από  το  αυτοκίνητο  με  το  οποίο  έγινε  η  μεταφορά  των
προϊόντων, καθώς και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους.
Οι πωλητές – εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που
τους παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία εν γένει
της  εμποροπανήγυρης καθώς και την ελεύθερη διέλευση των πεζών.
Η παρουσία των κατόχων των αδειών είναι υποχρεωτική.
Δεν  επιτρέπεται  παράλληλη  διοργάνωση  εμποροπανήγυρης  εντός  των ορίων  του  Δήμου
Καρδίτσας ούτε καμία εμπορική δραστηριότητα μικροπωλητών ή ψυχαγωγικών παιχνιδιών
σε δρόμους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός του συγκεκριμένου χώρου και εντός των ορίων που
πραγματοποιείται η εμποροπανήγυρη.

Άρθρο 5
Άδεια συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις

Οι  χώροι  πώλησης  διατίθενται  και  κατακυρώνονται  με  την  καταβολή  εφάπαξ  όλου  του
αναλογούντος τέλους χρήσης. Οι εναπομείνασες θέσεις διατίθενται με ευθύνη της Επιτροπής
Εμποροπανήγυρης.
Ο καθένας  από τους  δικαιούχους  μπορεί  να δηλώσει  κατόπιν  αιτήσεώς  του,  τον ακριβή
αριθμό των θέσεων που επιθυμεί και ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) θέσεις.
Σ΄  αυτή  την  περίπτωση  αυτοδικαίως  θα  κατοχυρώνονται  στον  δικαιούχο  και  οι  όμορες
θέσεις κατ΄αύξοντα αριθμό.
Οι εκθέτες προκειμένου να τους χορηγηθεί η άδεια συμμετοχής, θα πρέπει να προσκομίζουν
στο Δήμο τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη για την κατοχύρωση χώρου γίνεται με:
1.Κατάθεση  σχετικής  αίτησης  (έντυπο  υπηρεσίας)  που  θα  περιλαμβάνει  τα
στοιχεία:
- Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία του αιτούντος
- Όνομα Πατρός
- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς με την
αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ
- Διεύθυνση κατοικίας
- ΑΦΜ και ΔΟΥ
- Ακριβή θέση του χώρου
- Αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει
- Πωλούμενο είδος
2.Φωτ/φο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
3.Δημοτική Ενημερότητα από το αρμόδιο Τμήμα Ταμείου του Δήμου ( Άρθρο 285 Κ.Δ.Κ.)
4. Απόδειξη ταμειακής μηχανής τρέχοντος έτους 
5.Φωτ/φα  θεωρημένα  των  σχετικών  αδειών που  κατέχουν  όπως  α)αδειών
επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών β)αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου
ή στάσιμου), γ)αδειών συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές
6.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής που του επιτρέπει την άσκηση
ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας (για τους αλλοδαπούς)
7.Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του κανονισμού
λειτουργίας εμποροπανηγύρεως  του  Δήμου  Καρδίτσας και  ότι  αποδέχονται
ανεπιφύλακτα τους όρους αυτού και ότι  κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της
εμποροπανήγυρης  τα  προϊόντα  τα  οποία  θα  διαθέτουν  θα  πληρούν  τους  όρους  και
υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

Άρθρο 6
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Άδεια συμμετοχής

α. Χρήση της άδειας μπορούν να κάνουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα
στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η άδεια και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η
εκμίσθωση  και  η  παραχώρηση  κατά  χρήση  των  αδειών  καθώς  και  η  άσκηση  των
δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός (στην περίπτωση
των φυσικών προσώπων) από τον/την σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών με την
προϋπόθεση ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
β.  Η  Άδεια  συμμετοχής-εγκατάστασης  στην  παραδοσιακή  εμποροπανήγυρη  περιλαμβάνει
απαραιτήτως  τα  παρακάτω  στοιχεία:  Ονοματεπώνυμο  δικαιούχου,  ΑΦΜ,  Αριθ.  Διπλ.
Είσπραξης.
γ. Σε περίπτωση μη χρήσης του χώρου, το καταβαλλόμενο ποσό παρακρατείται από τον
Δήμο,  επιστρέφεται  δε  στον  ενδιαφερόμενο,  μετά  την  1η  Δεκεμβρίου  και  εφόσον  οι
συγκεκριμένοι χώροι έχουν αποδώσει στο Δήμο τουλάχιστον ίσο χρηματικό ποσό.

Άρθρο 7
Γενικές υποχρεώσεις

1.Η  παραλαβή  των  προβλεπόμενων  δικαιολογητικών  για  την  χορήγηση  των  αδειών
συμμετοχής  στην  εμποροπανήγυρη,  η  έκδοση  των  αδειών  συμμετοχής,  η  τήρηση  των
σχετικών φακέλων σε ειδικό για τον σκοπό αυτό αρχείο, η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας
σε  αυτούς  που επιθυμούν  να  συμμετέχουν  αλλά  και  σε  αυτούς  που  συμμετέχουν  στην
εμποροπανήγυρη και η έγκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων πάνω σε θέματα που
τους αφορούν, αποτελούν υποχρεώσεις του τμήματος εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών του
Δήμου Καρδίτσας.
2. Η  προσέλευση  και  συνεργασία  με  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  του  Δήμου  Καρδίτσας,  η
συγκέντρωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη υποβολή τους στην αρμόδια
υπηρεσία  του  Δήμου,  η  καταβολή  των  προβλεπόμενων  τελών  στο  Ταμείο  του  Δήμου,
αποτελούν υποχρεώσεις όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Εμποροπανήγυρη και να
εξασφαλίσουν την σχετική άδεια.
3. Η  καθαριότητα  του  χώρου της  εμποροπανηγύρεως  και  οι  διαδικασίες  χορτοκοπτικών
ενεργειών  αποτελούν  υποχρεώσεις  της  Δ/νσης   Καθαριότητας.  Οι  συμμετέχοντες  όμως
οφείλουν:
Να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως
ευπαθών  ειδών  που  αλλοιώνονται  εύκολα  καθώς  και  ειδών  συσκευασίας.  Κατά  την
αποκομιδή  των  απορριμμάτων  και  τον  γενικό  καθαρισμό  της  εμποροπανήγυρης  να
συμμορφώνονται με της υποδείξεις των οργάνων της αρμόδιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση
αδιαφορίας  και  παρά  της  συστάσεις,  ο  Δήμος  προβαίνει  στον  καθαρισμό  του  χώρου
καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους καθώς επίσης και στην επιβολή προστίμου. Εάν
η  παράβαση  αυτή  επαναληφθεί  για  τρίτη  συνεχόμενη  φορά  ο  Δήμος  προβαίνει  στην
ανάκληση της άδειας συμμετοχής οριστικά.
Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του
έργου της.
4. Όλοι οι συμμετέχοντες  επίσης οφείλουν:
α)  να  φροντίζουν  για  την  ευπρεπή  εμφάνιση,  την  πολιτισμένη  ατμόσφαιρα  και  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,
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δ) να μην προβαίνουν σε οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στους παραχωρημένους προς
χρήση χώρους
5. Η  άδεια  χορηγείται  για  συγκεκριμένο  χώρο  και  θέση  και  εφόσον  καταβληθεί  το
αναλογούν ποσόν και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτά (7) συναπτές ημέρες
α) Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εκχώρηση, η εισφορά, η εκμίσθωση κατά χρήση ή η
χρήση των αδειών αυτών από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός από τον
ή την σύζυγο και τα τέκνα των φυσικών προσώπων κατόχων των αδειών.
β) Κανένας έμπορος δεν εισέρχεται στον χώρο της εμποροπανήγυρης αν δεν προσκομίσει
την άδεια συμμετοχής.
6. Η έκδοση και ή παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας του Δήμου για
χρήση  και  εγκατάστασή  του  στον  χώρο  διεξαγωγής  της  εμποροπανήγυρης,  παρέχει  το
δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης.  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 την λήξη της αδείας
θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη χώρου και υπόκειται της κυρώσεις που
προβλέπει ο Νόμος.
7. Για την πλήρη διασφάλιση της καλής και εύρυθμης λειτουργίας της εμποροπανηγύρεως,
έκαστος ενδιαφερόμενος έμπορος ΔΕΝ θα παραλαμβάνει την άδεια συμμετοχής του για την
εμποροπανήγυρη,  αν  δεν  υπογράφει  σχετική  Υπεύθυνη  Δήλωση  που  θα  έχει  διαβάσει
ενωρίτερα προσεκτικά, στην οποία θα δηλώνει ότι είναι ενήμερος του παρόντος κανονισμού.
8. Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους και Κοινότητες
είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών
της  της,  με  εξαίρεση  της  περιπτώσεις  εκκρεμοδικίας  και  του  διακανονισμού  καταβολής
αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.( Άρθρο 285 Κ.Δ.Κ.)
9. Επιβάλλεται η έκθεση των προϊόντων να γίνεται σε πάγκους.
10. Θα ζητείται η συνδρομή και παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης της
Διεύθυνσης Αστυνομίας, Τροχαίας, Πυροσβεστικής.
11. Η  Δημοτική  Αστυνομία  θα  παρευρίσκεται  συνεχώς  καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  της
εμποροπανήγυρης σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την τήρηση των
διατάξεων για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της.
12. Οι  χώροι  που  θα  διατίθενται  είναι  αυτοί  που  φαίνονται  στο  συν/νο  τοπογραφικό
διάγραμμα που συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.

Άρθρο 8
Επιτρεπόμενα προς πώληση είδη

Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται και τα οποία
ενδεικτικά θα είναι:
1.Είδη προικός
2.Είδη υπόδησης
3.Είδη ένδυσης
4.Δερμάτινα (τσάντες, ζώνες κλπ.)
5.Είδη οικιακής χρήσης
6.Ζαχαρώδη είδη και αναψυκτικά
7.Ξηροί καρποί, είδη διατροφής
8.Παιχνίδια
9.Αγιογραφίες, αφίσες κλπ.
10.Ψιλικά, είδη δώρων, μπιζού κλπ.
11.Βιβλία
12.Είδη υγιεινής
13.Είδη Λαϊκής Τέχνης
14.Γεωργικά μηχανήματα, εργαλεία κλπ.
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15.Αυτοκίνητα
16.Καντίνες, καφετερίες, ταβέρνες, μπυραρίες, καφενεία, ζαχαροπλαστεία
17.Μικροπωλητές διαφόρων ειδών
Οι χρήσεις των χώρων που θα διατεθούν θα υποδεικνύονται έτσι όπως εμφανίζονται στο
συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα.

Άρθρο 9
Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων μαζικής εστίασης

Οι δραστηριοποιούμενοι στο χώρο της εστίασης, κατατάσσονται στις επιχειρήσεις  μαζικής
εστίασης, υποκατηγορία επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε
κινητούς ή προσωρινούς χώρους, αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (αρ.
14 Α,παρ. 3 της Υ1γ/Γ.Π/οικ.  96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) Υ.Δ ) και θα πρέπει  να
τηρούν  τους  ισχύοντες  υγειονομικούς  όρους  και  προϋποθέσεις  λειτουργίας  όπως
καθορίζονται  από  την  κείμενη  νομοθεσία.  Ο  Δήμος  θα  συνεργάζεται  με  τις  αρμόδιες
υπηρεσίες για την τήρηση των υγειονομικών όρων στα είδη εστίασης.

Άρθρο 10
Απαγορεύσεις

1.Απαγορεύεται στο χώρο της Εμποροπανήγυρης το άναμμα φωτιάς για οποιονδήποτε λόγο.
Εξαιρούνται τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2.Απαγορεύεται η στάθμευση μεταφορικών μέσων στους παραχωρημένους χώρους.
3.Απαγορεύονται οι θορυβώδεις διαφημίσεις.
4.Απαγορεύονται οι διαφημίσεις των εκθεμάτων εκτός του παραχωρημένου χώρου.
5.Απαγορεύεται στους μικροπωλητές με καροτσάκια να σταθμεύσουν και να περιφέρονται σε
Δημοτικούς δρόμους και χώρους.
6.Απαγορεύεται  η  έκθεση  εμπορευμάτων  από  μικροπωλητές  εκτός  του  χώρου  της
εμποροπανήγυρης (νησίδες, χώροι πρασίνου, πάρκινγκ αυτοκινήτων κλπ).
7.  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.
8. Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι οποίοι
πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης και η είσοδος
κάθε τροχοφόρου.
9.Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα
από εκείνη της λειτουργίας της εμποροπανήγυρης ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά
τη λειτουργία της. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται πρόστιμο από τον Δήμο για
την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίου.

Άρθρο 11
Επιτροπή ελέγχου τήρησης όρων κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης

Η ευθύνη για τη διεξαγωγή και λειτουργία της Εμποροπανήγυρης και ο συντονισμός της
διοίκησης για όλη τη διάρκειά της, καθώς και η διοργάνωση και διενέργεια της κλήρωσης
ανατίθεται στην Επιτροπή Διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης, η οποία ορίζεται με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η Επιτροπή θα είναι στη διάθεση όλων των εκθετών και επισκεπτών για οποιοδήποτε ζήτημα
ενημέρωσης ή για την έκθεση των απόψεών τους.
Επίσης με ευθύνη της τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενη από Δημοτικούς Συμβούλους, θα
γίνονται  οι  απαραίτητες  συστάσεις  και  ο  σχετικός έλεγχος  της  ορθής εγκατάστασης των
δικαιούχων,  της τήρησης των όρων της  άδειας  και  της απομάκρυνσης των άνευ αδείας



ΑΔΑ: 7ΥΔΒΩΕΗ-ΣΤΚ    

συμμετεχόντων στις πανηγύρεις, η διενέργεια κλήρωσης για την παραχώρηση θέσεων στους
ενδιαφερομένους,  η  επιβολή  προστίμων  σε  κάθε  παράβαση  του  παρόντος  κανονισμού.
Καθήκον  της  επιτροπής  θα  είναι  η  παρακολούθηση  και  εν  γένει  η  διαχείριση  της
πανηγύρεως.  Θα συντάσσεται λίστα παραβατών του κανονισμού,  η οποία θα λαμβάνεται
υπόψη για τη διάθεση των χώρων την επόμενη περίοδο.
Η Επιτροπή θα υποχρεούται  να συνεδριάζει  σε  τακτά χρονικά διαστήματα,  να εισηγείται
προτάσεις, να επιλαμβάνεται οποιοδήποτε θέμα προκύψει στη διάρκεια της πανηγύρεως που
δεν προβλέπεται από την κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να διενεργεί
τακτικούς ελέγχους στους χώρους ανάπτυξης της πανηγύρεως για τη διαπίστωση της καλής
και ομαλής λειτουργίας.

Άρθρο 12
Κυρώσεις – Πρόστιμα

1. Υπέρβαση του προς διάθεση χώρου (έμπροσθεν παράγκας) πρόστιμο 300,00 €.
2. Επέκταση του προς διάθεση χώρου (όπισθεν παράγκας) πρόστιμο 1.000,00 €.
3. Κατάληψη χώρου χωρίς την απαιτούμενη άδεια πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας του
προς διάθεση χώρου                     
4. Μη τήρηση των όρων καθαριότητας πρόστιμο από 50,00€ έως 300,00 €.
5. Υπεκμίσθωση του προς διάθεση χώρου πρόστιμο ίσο με την αξία του προς διάθεση χώρου.
6.  Οι  εκμεταλλευτές  ψητοπωλείων  οι  οποίοι  αναπτύσσουν  ψησταριές  έμπροσθεν  της
παράγκας εμποδίζοντας και ενοχλώντας τους επισκέπτες, πρόστιμο 1.000,00 €.
δ.  Ανάπτυξη  οποιασδήποτε μορφής εμπορικής δραστηριότητας εκτός του οριοθετημένου
χώρου λειτουργίας του παζαριού, πρόστιμο 1.000,00 € και απομάκρυνση εμπορευμάτων –
κατασκευών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου

Άρθρο 13
Τελική διάταξη

Ο κανονισμός  αυτός  συντάχθηκε για  την εύρυθμη  λειτουργία  της  εμποροπανήγυρης και
υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης.
Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους.

Άρθρο 14
Ισχύς

Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο και
ισχύει μέχρι να τροποποιηθεί ή να αντικατασταθεί.”

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ'αριθμ. 450/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν μέρος οι δημοτικοί
σύμβουλοι κ.κ Σβάρνας και Διαμαντή, λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 399/2016
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ

 ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ   ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ  Ακολουθούν υπογραφές
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Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ


