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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ                            ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27ΗΣ Φεβρουαρίου 2018 
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                      

                                                                                   

ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 

έγκρισης νέου κανονισμού λειτουργίας για τις 
αγορές του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017, 
εναρμονισμένου με τον παραπάνω νόμο και 
κατάργηση της αριθμ. 16/2015 προηγούμενης 
απόφασης της Επιτροπής η οποία αφορά 
αποκλειστικά κανονισμό διεξαγωγής 

θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων.  
     Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  :6 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 7                ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 2 
Στη Δάφνη σήμερα την 27Η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  συνήλθε 
σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δάφνης – Υμηττού  εντός του 
Δημοτικού Καταστήματος κατόπιν της αριθμ. πρωτ:  2907/23-2-2018  πρόσκλησης του κ. 
Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής, παρόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως 
ακολούθως: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 Μενεξής Στυλιανός ΑΝΤ/ΔΡΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

3 Λωσταράκος  Αναστάσιος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

4 Μηνακάκης  Παναγιώτης ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

5 Καράμπαμπας Αθανάσιος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

6 Κοντογιάννης  Σταμάτιος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

7 Αναστασόπουλος Νικόλαος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

8 Κονταργύρης Κων/νος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

9 Λάμπρου  Νικόλαος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  ΟΧΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 Λέκκα  Ελένη ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

11 Χαρίσης Κωνσταντίνος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

12 Καρακώνης Δημήτριος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

13 Τασσοπούλου  Σωτηρία ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα όλα τα μέλη, 
πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Μιχ. Σταυριανουδάκη, 
παρίσταντο δε τα παραπάνω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.  
Αφού δε ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 9 μελών παρίστανται 
7 μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης  όπως 
αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση,  έθεσε υπόψη της επιτροπής  ότι θα πρέπει να ψηφιστεί 
νέος κανονισμός Λειτουργίας υπαίθριων αγορών του άρθρου 38 του Ν.4497/13-11-2017 (Α’/171) και 
να καταργηθεί η προηγούμενη απόφαση διεξαγωγής θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων που ισχύει 
μέχρι και σήμερα. Το Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων με το 
αριθμ.πρωτ. 3017/2018  έγγραφο της αποστέλλει συνημμένα  το σχέδιο του νέου  κανονισμού 
λειτουργίας υπαίθριων αγορών εναρμονισμένο με τις ανωτέρω διατάξεις. 
Στη συνέχεια  η επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης πρότεινε τις κατωτέρω τροποποιήσεις στο 
σχέδιο που διαβιβάστηκε από την υπηρεσία  οι οποίες έχουν ως εξής:  
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 Από το Άρθρο 1,  Ορισμός- απαλείφθηκε  η λέξη: «πασχαλινών» και στην παράγραφο 2 
απαλείφεται η φράση: «Οι πασχαλινές αγορές δύνανται να διαρκούν μέχρι δέκα (10) ημέρες 
και» 

 Από το Άρθρο 2 στην παράγραφο 2 απαλείφθηκαν οι φράσεις: «πασχαλινές και», «& 
υπ΄αριθ. 4/2018 απόφαση του Σ.Δ.Κ.Δ.» και η παράγραφος συμπληρώνεται ως εξής: 
«Χώρος διεξαγωγής των χριστουγεννιάτικων αγορών ορίζεται η Πλατεία Αγίας Λαύρας – 
Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, σύμφωνα με το σκαρίφημα Νο.2, Ε2=15 τ.μ., με πωλούμενα 
είδη χριστουγεννιάτικα δέντρα.»    

            Επίσης από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 απαλείφεται η λέξη: «πασχαλινής». 

 Στο Άρθρο 3 στην πρώτη παράγραφο (δεύτερη σειρά) γίνεται συμπλήρωση με τη φράση: 
«πρόσκληση με» και (την τρίτη σειρά): «και των χριστουγεννιάτικων αγορών», στην 
παράγραφο με τους δικαιούχους συμπληρώνεται η φράση: «δ) Κάτοχοι αδειών για 
συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, 
μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του παρόντος και υπολογίζονται 
στο ποσοστό της περίπτωσης α΄.», η περίπτωση (δ) γίνεται (ε) και συμπληρώνεται το 
αρτικόλεξο Ε.Ε.Τ.Ε. με την πλήρη ονομασία: «Επιμελητήριου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας». 

  Στο Άρθρο 4  η πρώτη πρόταση συμπληρώνεται με τη φράση: «και χριστουγεννιάτικης    
 αγοράς». Η δεύτερη παράγραφος συμπληρώνεται με τη φράση: «Κάτοχοι αδειών για 
συγκεκριμένες  κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, 
μπορούν να  ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του παρόντος και υπολογίζονται 
στο ποσοστό της περίπτωσης α΄.». Από τη δεύτερη παράγραφο απαλείφεται η φράση: «Ο 
Δήμος μπορεί να καθορίσει υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για 
αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο., όπου δίδεται μία θέση ανά τέσσερα (4) μέλη, τα οποία 
διαθέτουν.», καθώς και  ολόκληρη η τελευταία πρόταση «Μετά την υποβολή αιτήσεων και το 
πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων για την κάθε υπαίθρια αγορά, ο 
οποίος αναρτάται στο  δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα 
αναλογούντα τέλη υπέρ  του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής.» δεδομένου ότι αυτή 
αναγράφηκε εκ παραδρομής στο κείμενο (επαναλαμβάνεται στην αμέσως επόμενη 
παράγραφο).   

 Το άρθρο 6 συμπληρώνεται με την παράγραφο: «Για τις παραβάσεις του Ν. 4497/2017, 
που διαπιστώνονται σύμφωνα με τα άρθρα 51 έως 54 επιβάλλονται οι κυρώσεις και γίνονται οι 
περαιτέρω ενέργειες, που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΓ΄ του Ν. 4497/2017, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 207/29.12.2017/τ. Α΄» 

Κατόπιν των ανωτέρω  ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος και κάλεσε την επιτροπή  να εγκρίνει το 
σχέδιο του νέου Κανονισμού και να το  εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση  
κανονιστικής απόφασης λειτουργίας υπαίθριων αγορών του άρθρου 38 του Ν.4497/2017 
εναρμονισμένης με τον ως άνω Νόμο.  
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Αφού άκουσε την  εισήγηση καθώς και τις προτάσεις του Δημάρχου – Προέδρου , άκουσε τις απόψεις  
και τις τοποθετήσεις των μελών της επιτροπής , έλαβε γνώση του περιεχομένου του φακέλου και 
ειδικότερα του αριθμ.πρωτ.3017/2018 εγγράφου του Γραφείου Αδειοδοτήσεων & ρύθμισης 
εμπορικών δραστηριοτήτων με συνημμένο το σχέδιο του κανονισμού λειτουργίας υπαίθριων αγορών 
του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017, της  αριθμ. 171/2015  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, της 
αριθ. 1/2018 απόφασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού, της αριθ. 4/2018 απόφασης 
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης, των τροποποιήσεων που προτάθηκαν, έχοντας 
υπόψη της τις διατάξεις του Β.Δ. 24-9/20.10.1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενο νόμου 
των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», το άρθρου 3 του 
Ν.1080/80: «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων», του 
Ν.4497/13-11-2017 (Α΄/171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 121 του 
Ν.4512/2018, του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006: «Κανονιστικές Αποφάσεις» , του Ν. 3463/2006 σε 
συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010  και του Ν.4071/2012,  μετά από διαλογική συζήτηση 

σκέφθηκε και,  
 

ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Α) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκδοση  Κανονιστικής Απόφασης λειτουργίας υπαίθριων 
αγορών του άρθρου 38 του Ν.4497/2017 εναρμονισμένης με τον ως άνω Νόμο ως εξής : 
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ΑΡΘΡΟ 1 – Ορισμός εμποροπανηγύρεων και χριστουγεννιάτικων αγορών  
και χρονική διάρκεια αυτών 

 
1. Οι θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις, που διεξάγονται ετησίως στο Δήμο είναι: 

 
        α) Στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης:  

1. Εορτασμός Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής (κινητή εορτή),  διεξάγεται για 2 ημέρες, την 
παραμονή της εορτής και ανήμερα του εορτασμού. 

2. Εορτασμός Ιερού Ναού Αγ. Βαρβάρας (3-4 Δεκεμβρίου) διεξάγεται για 2 ημέρες, την 
παραμονή της εορτής και ανήμερα του εορτασμού. 

           β) Στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού:  
1. Εορτασμός Ιερού Ναού Αγ. Φωτεινής (Σαμαρείτιδος) (κινητή εορτή), διεξάγεται για 2 

ημέρες, την παραμονή της εορτής και ανήμερα του εορτασμού. 
2. Εορτασμός Ιερού Ναού Αποστόλων Πέτρου & Παύλου (28-30 Ιουνίου) διεξάγεται για 3 

ημέρες. 
 

  2. Οι χριστουγεννιάτικες αγορές δύνανται να διαρκούν μέχρι είκοσι (20) συναπτές ημέρες. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 – Χώρος διενέργειας της αγοράς – Πωλούμενα είδη 
 

1. Για τις ανωτέρω θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις καθορίζεται ο χώρος διεξαγωγής τους ως 
εξής: 
 

1. Εορτασμός Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής: Διεξάγεται σύμφωνα με το διάγραμμα που 
έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία και επισυνάπτεται στη παρούσα απόφαση και 
αποτελείται από 133 θέσεις τεσσάρων (4) τετραγωνικών μέτρων έκαστη (4 μέτρα μήκος 
Χ 1 μέτρο πλάτος). Οι θέσεις με αριθμό από 1 έως και 70 και από 88 έως και 133 
ανήκουν στην Ζώνη Α και οι θέσεις με αριθμό 71 έως και 87 ανήκουν στη Ζώνη Β. Στις 
θέσεις 127-128-129 θα πωλούνται μόνο βιβλία και στις θέσεις 101, 130-131-132-133 θα 
πωλούνται μόνο είδη τροφίμων (μη συσκευασμένα, τα οποία ψήνονται επιτόπου), εκτός 
κι αν δεν υπάρχει το ανάλογο ενδιαφέρον από τους αιτούντες. 

2. Εορτασμός Ιερού Ναού Αγ. Βαρβάρας: Διεξάγεται σύμφωνα με το διάγραμμα που έχει 
εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία και επισυνάπτεται στη παρούσα απόφαση και 
αποτελείται από 119 θέσεις. Οι θέσεις με αριθμό από 1 έως και 93 ανήκουν στην Α ζώνη 
και θα είναι τεσσάρων (4) τετραγωνικών μέτρων έκαστη (4 μέτρα μήκος Χ 1 μέτρο 
πλάτος),  οι θέσεις με αριθμό 94 έως και 101 θα είναι τεσσάρων (4) τετραγωνικών 
μέτρων έκαστη (4 μέτρα μήκος Χ 1 μέτρο πλάτος) ανήκουν στην Ζώνη Β και οι θέσεις με 
αριθμό 102 έως και 119 οκτώ (8) τετραγωνικών μέτρων έκαστη (8 μέτρα μήκος Χ 1 
μέτρο πλάτος) ανήκουν στη Ζώνη Γ. Στις θέσεις 36-37-38 θα πωλούνται μόνο βιβλία, 
εκτός κι αν δεν υπάρχει το ανάλογο ενδιαφέρον από τους αιτούντες. 

3. Εορτασμός Ιερού Ναού Αγ. Φωτεινής (Σαμαρείτιδος): Διεξάγεται σύμφωνα με                                                  
το διάγραμμα που έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία και επισυνάπτεται στη 
παρούσα απόφαση και αποτελείται από 42 θέσεις τεσσάρων (4) τετραγωνικών μέτρων 
έκαστη (4 μέτρα μήκος Χ 1 μέτρο πλάτος). 

4. Εορτασμός Ιερού Ναού Αποστόλων Πέτρου & Παύλου: Διεξάγεται σύμφωνα με το 
διάγραμμα που έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία και επισυνάπτεται στη 
παρούσα απόφαση και αποτελείται από 147 θέσεις τεσσάρων (4) τετραγωνικών μέτρων 
έκαστη (4 μέτρα μήκος Χ 1 μέτρο πλάτος). Οι θέσεις με αριθμό από 1-45 και από 107 
έως και 147 ανήκουν στην Ζώνη Α και οι θέσεις με αριθμό 46-106 ανήκουν στη Ζώνη Β. 
 

      Τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη ενδεικτικά είναι τα εξής: 
Ασημικά, φο μπιζού, βιβλία, είδη λαϊκής τέχνης, είδη δώρων, είδη οικιακής χρήσης, είδη προικός, 
εκκλησιαστικά είδη, μουσικά όργανα  είδη ένδυσης και υπόδησης, παιδικά παιχνίδια κάθε είδους, είδη 
παντοπωλείου-ψιλικά, παραδοσιακά γλυκά και συναφή. 
 
2. Για τις χριστουγεννιάτικες αγορές ο χώρος διεξαγωγής τους ορίζεται στην υπ΄αριθ. 1/2018 
απόφαση του Σ.Δ.Κ.Υ., ενώ τα πωλούμενα είδη πρέπει να δικαιολογούν το χαρακτήρα των ημερών, 
να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεσή τους να γίνεται βάσει των Κανόνων ΔΙΕΠ-ΠΥ. 



 

 

 4 

Χώρος διεξαγωγής των χριστουγεννιάτικων αγορών ορίζεται η Πλατεία Αγίας Λαύρας – Πλατεία 
Ηρώων Πολυτεχνείου, σύμφωνα με το σκαρίφημα Νο.2, Ε2=15 τ.μ., με πωλούμενα είδη 
χριστουγεννιάτικα δέντρα.    
 
  3. Οι ανωτέρω θέσεις απεικονίζονται στα διαγράμματα που έχουν εκπονηθεί από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
       Η γραμμογράφηση και αρίθμηση των θέσεων πριν από τη διεξαγωγή κάθε θρησκευτικής 
εμποροπανήγυρης και χριστουγεννιάτικης αγοράς γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή την 
Επιτροπή Ελέγχου Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 – Διαδικασία υποβολής αιτήσεων 

 
Μία φορά ετησίως, εντός του πρώτου διμήνου του έτους, το αρμόδιο Τμήμα συντάσσει και 

αναρτά στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου πρόσκληση με το χρονοδιάγραμμα ημερομηνιών 
διεξαγωγής των εμποροπανηγύρεων και των χριστουγεννιάτικων αγορών, καθώς και το χρονικό 
διάστημα κατάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής, συνοδευόμενων από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Οι αιτήσεις κατατίθενται μία φορά κάθε έτος και αφορούν όλες τις εμποροπανηγύρεις του τρέχοντος 
έτους. 

 
Αιτήσεις οι οποίες κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν λαμβάνονται υπόψη στην πρώτη κλήρωση για 

τη πρώτη ημερολογιακά εμποροπανήγυρη, αλλά λαμβάνουν κανονικά συμμετοχή στις υπόλοιπες. 
Αιτήσεις οι οποίες κατατίθενται στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα μεταξύ εμποροπανηγύρεων, 
λαμβάνουν μέρος στην επόμενη κλήρωση, εφόσον δεν έχουν ακόμα εκδοθεί οι πίνακες 
συμμετεχόντων και ο χρόνος επαρκεί για την εξέταση των δικαιολογητικών της αίτησης. Η κατάθεση 
αιτήσεων μέσω σωματείων τα οποία εκπροσωπούν τους ενδιαφερόμενους είναι εφικτή, εφόσον αυτές 
συνοδεύονται από Υπεύθυνες δηλώσεις των αιτούντων που εξουσιοδοτούν τους εκπροσώπους τους 
σωματείου να τους εκπροσωπούν. 

 
  Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο υποβάλλει στην 

αρμόδια υπηρεσία του δήμου αίτηση επιδεικνύοντας:  
α) την βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας ή άδεια υπαίθριου 
εμπορίου, που κατέχει, καθώς και β) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων. 

 
    Δικαιούχοι χορήγησης εγκρίσεων συμμετοχής είναι οι: 
 

α) πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη 
δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, καθώς και βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου 
εμπορίου ετήσιας διάρκειας, σε ποσοστό 70%.  
β) πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών 
αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, σε ποσοστό 20%. 
γ) αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις 
αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/17 σε ποσοστό 10%.  
δ) Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο 
θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του παρόντος και 
υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α΄. 
ε)Αδειούχοι έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης εφόσον 
καθορισθεί από τον Δήμο υπερβάλλων αριθμός θέσεων ειδικά για αυτή την κατηγορία, οι οποίοι 
διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας του Επιμελητήριου Εικαστικών Τεχνών 
Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε.). 
στ) Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν 
λόγω αγορές.    
  
    Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων  
ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρωση. 
 

Οι αιτήσεις, οι άδειες και όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν τη διαδικασία διεξαγωγής των 
εμποροπανηγύρεων φυλάσσονται  από το αρμόδιο Τμήμα για δύο (2) έτη, εκτός κι αν έχει υπάρξει 
ειδικός λόγος για τη διατήρησή τους, όπως δικαστική διαμάχη κτλ. 
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ΑΡΘΡΟ 4 – Διαδικασία κλήρωσης και διάθεσης θέσεων 
 

Πριν την διεξαγωγή κάθε κλήρωσης, το αρμόδιο Τμήμα καταρτίζει και αναρτά έξω από το 
γραφείο του το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της κάθε εμποροπανήγυρης και χριστουγεννιάτικης 
αγοράς. 

 
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά 

κατηγορία, διενεργείται κλήρωση.  
 

           Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση ως εξής: 
 α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ 
σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, 
 β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής 
άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,  
γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα 
επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος. 
 Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων 
των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.  
Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο 
θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του παρόντος και 
υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α΄. 
 
           Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων 
για την κάθε υπαίθρια αγορά, ο οποίος αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι 
επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση 
συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα 
στιγμή στα ελεγκτικά όργανα.  
 
     Η ισχύς των εγκρίσεων συμμετοχής είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας των υπαίθριων αγορών 
που αφορά η πρόσκληση. 
 
         Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση.  
                                                     

ΑΡΘΡΟ 5 – Καταβαλλόμενα τέλη και τρόπος είσπραξης αυτών 
 

1. Το ύψος των τελών ανά άδεια/θέση καθορίζεται ετησίως με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Για το έτος 2018 καθορίστηκε με την υπ’ αριθ. 116/2017 Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, ως εξής: 
 

ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  €/μ2 ΣΕ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΥΛΟΥ (ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ) 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΣ 

ΤΩΝ Ι.Ν.: 
ΖΩΟΔΟΧΟΥ 
ΠΗΓΗΣ, ΑΓ. 

ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΓΙΑ 
2 ΗΜΕΡΕΣ) 

ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΟΡΤΑΣΜΟ 

ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ 
ΦΩΤΕΙΝΗΣ (ΓΙΑ 

2 ΗΜΕΡΕΣ) 

ΖΩΝΗ Α  -  20,00 € ΖΩΝΗ Β  -  15,00 € 30,00 € 10,00 € 

        ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  €/μ2 ΣΕ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΓΙΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΟΡΤΩΝ 

ΠΑΣΧΑ 

25,00 € 25,00 € 

 
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. 
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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'). 

 
ΑΡΘΡΟ 6 – Γενικές διατάξεις 

 
Στις εισόδους των ναών θα πρέπει να πωλούνται είδη τα οποία δεν προσβάλλουν το 

θρησκευτικό αίσθημα. 
 

Επειδή σε συγκεκριμένες θέσεις καθορίζεται ότι θα πωλούνται συγκεκριμένα είδη, εφόσον δεν 
υπάρχει το ανάλογο ενδιαφέρον από μικροπωλητές των συγκεκριμένων ειδών, τότε θα διατίθενται σε 
οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο ο οποίος πωλεί διαφορετικά είδη.  

 
Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των 

ενδιαφερομένων στον φορέα λειτουργίας.  
 

Για τις παραβάσεις του Ν. 4497/2017, που διαπιστώνονται σύμφωνα με τα άρθρα 51 έως 54 
επιβάλλονται οι κυρώσεις και γίνονται οι περαιτέρω ενέργειες, που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΓ΄ 
του Ν. 4497/2017, όπως αυτό τροποποιήθηκε με διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 207/29.12.2017/τ. 
Α΄. 
 
Β) Καταργεί την αριθμ. 16/2015 προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής η οποία αφορούσε  
αποκλειστικά τον κανονισμό διεξαγωγής θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων δεδομένου ότι 
ενσωματώνονται στον παρόντα κανονισμό.  

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
       ΜΙΧ. Ι  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ                    
                                                                                                          ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
                                                                                                          ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
         ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
         ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
           
 
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                      
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
  

 
     ΜΙΧ. Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 

 
 
                  


