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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                  ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                   

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ                                                       ΑΓΑ: ΧΣΡΞ46ΜΓΘΓ-0Μ5 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  

                      

ΑΠΟΠΑΜΑ       
 Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 15

εο
/10-08-2022 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο  

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

ΑΡΗΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΖ     231/2022 

 

ΘΔΜΑ 12
ν 

Ζ/Γ: Έγθξηζε ηξνπνπνηεκέλνπ ζρεδίνπ θαλνληζηηθήο απόθαζεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Δκπνξνπαλεγύξεσλ ηεο Γ.Κ. Αγηάζνπ ελόςεη ησλ ζξεζθεπηηθώλ 

ενξηώλ α) ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ηνλ Γεθαπεληαύγνπζην θαη β) ηεο 

Απόδνζεο Κνηκήζεσο Τπεξαγίαο Θενηόθνπ (Δλληάκεξα). 
 

ήκεξα ηελ 10
ε
 Απγνύζηνπ 2022, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 6:30κ.κ. ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 

ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ 

ηεο Πεξηθέξεηαο Β. Αηγαίνπ (Κνπληνπξηψηε 1, Μπηηιήλε), χζηεξα απφ ηελ  αξηζ. πξση. 

26361/05-08-2022 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ, θ. Υαηδεγηάλλε Γεκνζζέλε, πνπ 

δεκνζηεχζεθε ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη θνηλνπνηήζεθε κε θάζε πξφζθνξν κέζν ζηνπο 

Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο 

απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 184 

ηνπ Ν. 4635/2019. 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ δηαπίζησζε φηη 

ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ηξηάληα ηξηψλ (33) κειψλ ήηαλ παξφληα ηα 

είθνζη ηέζζεξα (24) κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ήηνη: 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ                 ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο-Πξφεδξνο 

2. Βνπλαηζήο Θεφδσξνο- Αληηπξφεδξνο  

3. Αιεμαλδξή Γήκεηξα                          

4. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή 

5. Αλδξηψηεο-Κσλζηάληηνο Παλαγηψηεο**  

6. Αλδξηψηνπ Μπξζίλε                             

7. Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο 

8. Βαιάθνο Παλαγηψηεο               

9. Βαηφο Ησάλλεο 

10. Γηαλλάθα-Βαζηινχδε Δξηθχιε           

11. Εαθεηξίνπ Παλαγηψηεο 

12. Καηδαλφο Γεψξγηνο 

13. Καηζαβέιιεο Παλαγηψηεο                  

14. Κφκβνο Δπζηξάηηνο   

15. Μαιιηαξφο Γεκήηξηνο             

16. Μαλνχζνο Παξάζρνο   

1. Εεξβνχ Μαξία-Γξακκαηέαο               

2. Άλεκνο Ησάλλεο 

3. Βάιεζεο Παλαγηψηεο 

4. Βαξβαγηάλλεο Γεκήηξηνο 

5. Βαζηιαθάθεο Δπζηξ.-Γεκήηξηνο 

6. Κνπλέιιεο Κσλζηαληίλνο 

7. Μακάθνο Μηραήι 

8. Φξαγθφπνπινο Κσλζηαληίλνο 

9. Υαξαιάκπνπο πκεψλ 
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17. Σδηκήο Δπζηξάηηνο                                    

18. Σζαθχξεο Παλαγηψηεο 

19. Σζηξηγψηε Νίθε 

20. Φιψξνο Γεψξγηνο 

21. Φξαληδέζθνο  Μηραήι 

22. Υησηέιιε Δξηθχιε 

23. Υνριάθα Βαζηιηθή* 

24. Φσκάο-Αηζίδεο Θεφδσξνο 

 

 

 

 

 

            

             

 

 

* Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5
νπ

 ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρψξεζε ε Γεκνηηθή 

χκβνπινο θα. Υνριάθα Βαζηιηθή 

** Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 10
νπ

 ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρψξεζε ν Γεκνηηθφο 

χκβνπινο θ. Αλδξηψηεο-Κσλζηάληηνο Παλαγηψηεο 

 

Πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ν Γήκαξρνο Μπηηιήλεο, θ. Κχηειεο 

Δπζηξάηηνο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018. 

Πξνζθιήζεθαλ φινη νη πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο,  βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018, εθ ησλ νπνίσλ παξίζηαηαη ν πξφεδξνο 

Λνπηξψλ θ. Μακψιεο Βαζίιεηνο. 

Πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ. 

Κνπληνπξέιιεο Ζξαθιήο. 

ηε ζπλεδξίαζε πξαθηηθά ηήξεζε ν δεκνηηθφο ππάιιεινο Κξηπηληήξεο Δπζηξάηηνο, 

ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 869/2019 απφθαζε Γεκάξρνπ Μπηηιήλεο. 

 

ηε ζπλέρεηα, ν πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 12
ν
  ζέκα εκεξήζηαο έζεζε ππφςε ηνπ ψκαηνο 

πξνο έγθξηζε  ηελ αξηζ. 59/2022 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, κε ηίηιν «Έγθξηζε 

ηξνπνπνηεκέλνπ ζρεδίνπ θαλνληζηηθήο απφθαζεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δκπνξνπαλεγχξεσλ ηεο Γ.Κ 

Αγηάζνπ κε ηελ επθαηξία ησλ ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ α) ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ ηνλ 

Γεθαπεληαχγνπζην θαη β) ηεο Απφδνζεο Κνηκήζεσο Τπεξαγίαο Θενηφθνπ (Δλληάκεξα)». 

 

Ζ ππ. αξηζκ. πξση. 22378/07-07-2022 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Αδεηνδνηήζεσλ θαη 

Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Αλάπηπμεο ηνπ 

Γήκνπ Μπηηιήλεο πξνο ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, αλαθέξεη, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο: 

 

«Θέκα: Έγθξηζε ηξνπνπνηεκέλνπ ζρεδίνπ θαλνληζηηθήο απφθαζεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Δκπνξνπαλεγχξεσλ ηεο Γ.Κ Αγηάζνπ κε ηελ επθαηξία ησλ ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ α)ηεο 

Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ ηνλ Γεθαπεληαχγνπζην θαη β) ηεο Απφδνζεο Κνηκήζεσο Τπεξαγίαο 

Θενηφθνπ (Δλληάκεξα). 

 

Έρνληαο ππφςε: 

- Σν Άξζξν 73 παξ.1β ηνπ N.3852/10 (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α'): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. / Δπηηξνπή 

Πνηφηεηαο Εσήο – Αξκνδηφηεηεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 94 ηνπ Ν. 4685/20 (ΦΔΚ 

92/07.05.2020 ηεχρνο Α'), αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν. 4735/20 (ΦΔΚ 

197/12.10.2020 ηεχρνο Α'). 
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-Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 33 έσο 42 ηνπ Ν.4849/2021 (Τπνθεθάιαην Γ ηνπ Κεθαιαίνπ Γ' ηνπ 

Μέξνπο Α' ηνπ Ν.4849/21(ΦΔΚ-207-05.11.2021-ηεχρνο-Α) «Αλακφξθσζε θαη εθζπγρξνληζκφο 

ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, ξπζκίζεηο γηα ηελ 

άζθεζε ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ απινχζηεπζε πιαηζίνπ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, βειηηψζεηο ζηελ επηκειεηεξηαθή λνκνζεζία, άιιεο δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη ινηπέο επείγνπζεο δηαηάμεηο». 

- Δηδηθφηεξα ην άξζξν 35 θαη ηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.4849/2021 πεξί δηαδηθαζηψλ 

θαη ελεξγεηψλ ζχληαμεο Καλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο βξαρπρξφλησλ αγνξψλ 

- Σνλ Ο.Δ.Τ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο (ΦΔΚ 5311/20.11.2020/ ηεχρνο Β’) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη. 

-Σελ απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ αξηζ. 472/2016 κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν Καλνληζκφο 

Λεηηνπξγίαο ησλ Δκπνξνπαλεγχξεσλ ηεο Γ.Κ Αγηάζνπ κε ηελ επθαηξία ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

ενξηψλ α)ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ ηνλ Γεθαπεληαχγνπζην θαη β) ηεο Απφδνζεο Κνηκήζεσο 

Τπεξαγίαο Θενηφθνπ (Δλληάκεξα) ηνπ ηέσο Γήκνπ Λέζβνπ. 

-Σελ αλάγθε ελαξκφληζεο-ηξνπνπνίεζεο ησλ θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ησλ βξαρπρξφλησλ 

αγνξψλ βάζεη ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.9α ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν.4849/2021 (ΦΔΚ-

207- 05.11.2021-ηεχρνο-Α) φπνπ αλαθέξεηαη φηη «… Λνηπέο βξαρπρξφληεο αγνξέο νθείινπλ λα 

ελαξκνλίζνπλ ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπο εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο». 

- Σν Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο Βξαρπρξφληαο Αγνξάο πνπ ζεσξήζεθε απφ ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

 

Δηζεγνύκαζηε: 

Σελ ελαξκφληζε-ηξνπνπνίεζε θαηά ηα αλσηέξσ ηεο αξηζ. 472/2016 απφθαζεο Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ησλ Δκπνξνπαλεγχξεσλ ηεο 

Γ.Κ Αγηάζνπ κε ηελ επθαηξία ησλ ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ α)ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ ηνλ 

Γεθαπεληαχγνπζην θαη β) ηεο Απφδνζεο Κνηκήζεσο Τπεξαγίαο Θενηφθνπ (Δλληάκεξα) ηνπ 

ηέσο Γήκνπ Λέζβνπ. πλεπψο, ν Καλνληζκφο δηακνξθψλεηαη σο εμήο: …». (αθνινπζεί ην 

ζρέδην Καλνληζκνχ Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ Δκπνξνπαλεγχξεσλ Αγηάζνπ). 

 

ηε ζπλέρεηα, ν πξφεδξνο θάιεζε ην ψκα λα απνθαζίζεη ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ 

εηζήγεζε. 

Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηα 

απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά, αθνινχζεζε ςεθνθνξία, θαηά ηελ νπνία θαηακεηξήζεθαλ: 

 Παξφληεο: Δίθνζη δχν (22) Γεκνηηθνί χκβνπινη 

 «Τπέξ»: Δίθνζη δχν (22) Γεκνηηθνί χκβνπινη  

 

ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

Αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ  65 θαη 67 ηνπ λφκνπ 3852/2010 «πξφγξακκα 

ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» 

2. Σελ ππ’ αξηζκ. 472/2016 (ΑΓΑ: 6ΞΠΔΧΛΦ-ΦΧΥ) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ησλ 

Δκπνξνπαλεγχξεσλ ηεο Γ.Κ Αγηάζνπ κε ηελ επθαηξία ησλ ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ α)ηεο 

Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ ηνλ Γεθαπεληαχγνπζην θαη β) ηεο Απφδνζεο Κνηκήζεσο 
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Τπεξαγίαο Θενηφθνπ (Δλληάκεξα) ηνπ ηέσο Γήκνπ Λέζβνπ 

3. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 22378/07-07-2022 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Αδεηνδνηήζεσλ θαη 

Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Αλάπηπμεο 

ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

4. Σελ ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε γηα κίζζσζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηεο Αγηάζνπ απφ 

κηθξνπσιεηέο θαηά ηηο εκπνξνπαλεγχξεηο, πνπ επηζπλάπηεηαη 

5. Σελ αξηζ. 59/2022 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, ε νπνία είλαη ζπλεκκέλε 

θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απφθαζεο  

6. Σε δηεμαρζείζα ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο  

7. Σε γελφκελε ςεθνθνξία, θαηά ηελ νπνία ε εηζήγεζε έιαβε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

ΔΓΚΡΗΝΔΗ ην ηξνπνπνηεκέλν ζρέδην θαλνληζηηθήο απφθαζεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Δκπνξνπαλεγχξεσλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Αγηάζνπ, ελφςεη ηεο δηεμαγσγήο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ: α) ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ ηνλ Γεθαπεληαχγνπζην θαη β) ηεο 

Απφδνζεο Κνηκήζεσο Τπεξαγίαο Θενηφθνπ (Δλληάκεξα) θαη, ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 

472/2016 (ΑΓΑ: 6ΞΠΔΧΛΦ-ΦΧΥ) πξνγελέζηεξεο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, σο 

εμήο: 

 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΔΩΝ 

ΑΓΗΑΟΤ 

 

Άξζξν 1
ν
    

Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνύ 

 

Ο παξψλ θαλνληζκφο ξπζκίδεη: ηηο πξνυπνζέζεηο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

Δκπνξνπαλεγχξεσλ ηεο Γ.Κ Αγηάζνπ κε ηελ επθαηξία ησλ ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ α) ηεο 

Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ ηνλ Γεθαπεληαχγνπζην θαη β) ηεο Απφδνζεο Κνηκήζεσο Τπεξαγίαο 

Θενηφθνπ (Δλληάκεξα), ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ζπκκεηνρήο 

εκπνξνπαλεγχξεσλ θ.ι.π. θαηά ην Ν.4849/2021, θαζψο επίζεο θαη θαλφλεο αηζζεηηθήο, 

πγηεηλήο, αζθαιείαο ζην ρψξν ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ.  

 

Άξζξν 2
ν
   

Ννκηθό Πιαίζην 

 

Ο παξψλ Καλνληζκφο εθδίδεηαη βάζεη: 

α) Νφκσλ, Π.Γ θαη εγθπθιίσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εκπνξνπαλεγχξεσλ 

φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1) Σσλ άξζξσλ 75 θαη 79 ηνπ Ν.3436/2006 Γ.Κ.Κ. 

2) Σσλ άξζξσλ 83, 83Α, 84 θαη 94 ηνπ Ν.3852/10 

3) Σνπ Ν.4849/2021 (ΦΔΚ-207-05.11.2021-ηεχρνο-Α) «Αλακφξθσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, ξπζκίζεηο γηα ηελ 

άζθεζε ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ απινχζηεπζε πιαηζίνπ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, βειηηψζεηο ζηελ επηκειεηεξηαθή λνκνζεζία, άιιεο δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 
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Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη ινηπέο επείγνπζεο δηαηάμεηο». Καη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 33 έσο 

42 ηνπ Τπνθεθαιαίνπ Γ ηνπ Κεθαιαίνπ Γ' ηνπ Μέξνπο Α' ηνπ Ν.4849/21, 

4) Σσλ ζρεηηθψλ κε ηνλ παξαπάλσ λφκν κεηαβαηηθψλ θαη εμνπζηνδνηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ 

άξζξσλ 66 θαη 67 

5) Σηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο 

6) Κάζε ΚΤΑ θαη ΤΑ πνπ εθδίδνληαη επί ησλ πξναλαθεξφκελσλ δηαηάμεσλ, ή δηεπθξηληζηηθψλ 

ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ 

7) Κάζε άιιεο δηάηαμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 

 

Άξζξν 3
ν
   

Οξηζκνί 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί:  

1. «Τπαίζξην εκπφξην»: Δκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθείηαη ζε ππαίζξην ρψξν, δεκφζην ή 

ηδησηηθφ, ηδηφθηεην ή κηζζσκέλν, θαη δηαθξίλεηαη ζε εκπφξην ζε νξγαλσκέλεο ππαίζξηεο αγνξέο, 

ζηάζηκν εκπφξην θαη πιαλφδην εκπφξην.  

2. «Οξγαλσκέλεο ππαίζξηεο αγνξέο»: Οη ιατθέο αγνξέο, νη βξαρπρξφληεο αγνξέο, νη ππαίζξηεο 

αγνξέο παξαζθεπήο θαη πψιεζεο έηνηκνπ θαγεηνχ θαη πνηψλ επί ηνπ δξφκνπ (street food 

markets), νη πξφηππεο ιατθέο αγνξέο θαη νη αγνξέο ρεηξνηερλψλ/θαιιηηερλψλ  

3. «Βξαρπρξφληεο αγνξέο»: Οξγαλσκέλεο ππαίζξηεο αγνξέο, κε ζαθή θαη θαζνξηζκέλε 

πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα αγνξέο 

(νιηγνήκεξεο ενξηαζηηθέο αγνξέο, ζξεζθεπηηθά παλεγχξηα, αγνξέο Υξηζηνπγέλλσλ θαη αγνξέο 

Πάζρα), ηηο εκπνξνπαλεγχξεηο, ηηο επεηεηαθέο αγνξέο, ηηο πνιηηηζηηθέο αγνξέο, ηηο επνρηαθέο 

αγνξέο, ηηο θπξηαθάηηθεο αγνξέο θαη ηηο αγνξέο ξαθνζπιιεθηψλ.  

4. «ηάζηκν εκπφξην»: ε άζθεζε ππαίζξηαο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ πσιεηή πνπ δελ 

κεηαθηλείηαη απφ ην θαζνξηζκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ζηαζεξφ ζεκείν.  

5. «Πιαλφδην εκπφξην»: ε άζθεζε ππαίζξηαο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ πσιεηή πνπ 

κεηαθηλείηαη κε νπνηνδήπνηε απηνθηλνχκελν ή ξπκνπιθνχκελνπ ή άιινπ ηχπνπ θηλνχκελνπ 

κέζνπ.  

6. «Δκπνξνπαλήγπξηο»: ε ππαίζξηα αγνξά, ζηελ νπνία δηαηίζεληαη πνηθίια εκπνξεχκαηα, κε ηελ 

επθαηξία γηνξηήο ζξεζθεπηηθνχ ή επεηεηαθνχ ραξαθηήξα.  

7. «Οηθνηερλία»: ε κηθξήο θιίκαθαο κεηαπνίεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ απφ παξαγσγφ 

εγγεγξακκέλν ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Οηθνηερλίαο (Κ.Ζ.Μ.Ο.) ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 56 ηνπ λ. 4235/2014 (Α΄ 32),φπσο ηζρχεη.  

8. «Μεηαπνίεζε»: Ζ νπζηαζηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ πξσηνγελνχο πξντφληνο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη ηδίσο ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία, ην θάπληζκα, ην αιάηηζκα, ηελ σξίκαλζε, ηελ 

απνμήξαλζε, ην καξηλάξηζκα, ηελ εθρχιηζε, ηελ εμψζεζε ή ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ 

κεζφδσλ. 

9. «Μεηαπνηεκέλα πξντφληα»: Σα ηξφθηκα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε κεηαπνίεζε πξσηνγελψλ 

πξντφλησλ. Σα πξντφληα απηά είλαη δπλαηφ λα πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα 

ηελ παξαζθεπή ηνπο ή ηα νπνία ηνπο πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά.  

10. «Φνξέαο ιεηηνπξγίαο»: Ο δήκνο ή ε πεξηθέξεηα πνπ νξγαλψλεη ππαίζξηεο αγνξέο θαη είλαη 

αξκφδηνο/α γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο, ηελ αληηκεηψπηζε θάζε ζρεηηθνχ δεηήκαηνο πνπ 

αλαθχπηεη φζνλ αθνξά ζηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπο θαη ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ πσιεηψλ 

ζε απηέο. Γηα ηηο εκπνξνπαλεγχξεηο θνξέαο ιεηηνπξγίαο είλαη νη Γήκνη εληφο ησλ νξίσλ πνπ 

απηέο ιεηηνπξγνχλ.  
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11. «Παξαγσγφο πσιεηήο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ»: Ο παξαγσγφο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζην 

Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ ηνπ λ. 3874/2010 (Α’ 151), 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ππαίζξην εκπφξην δηαζέηνληαο πξνο πψιεζε αγξνηηθά πξντφληα 

απνθιεηζηηθά ηδίαο παξαγσγήο θαη ζηνλ νπνίν έρεη ρνξεγεζεί άδεηα δξαζηεξηνπνίεζεο απφ 

αξκφδηα αξρή.  

12. «Δπαγγεικαηίαο πσιεηήο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ»: ην θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ππαίζξην εκπφξην, δηαζέηνληαο πξνο πψιεζε ηα είδε πνπ νξίδνληαη κε 

ηελ απφθαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 667 ηνπ Ν. 4849/2021, ηα νπνία δελ πξνέξρνληαη απφ ηδία 

παξαγσγή θαη ζηνλ νπνίν έρεη ρνξεγεζεί άδεηα δξαζηεξηνπνίεζεο απφ αξκφδηα αξρή.  

13. «Αγξνηηθά πξντφληα»: ηα πξντφληα ηνπ εδάθνπο, ηεο θηελνηξνθίαο, ηεο πηελνηξνθίαο, ηεο 

κειηζζνθνκίαο, ηεο ζαιάζζηαο αιηείαο, ηεο ζπνγγαιηείαο, ηεο νζηξαθαιηείαο, ηεο αιηείαο 

εζσηεξηθψλ πδάησλ, ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, ηεο δαζνπνλίαο, ηεο ζεξακαηνπνλίαο θαη ησλ 

θάζε είδνπο εθηξνθψλ, ηα πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην πξψην ζηάδην επεμεξγαζίαο ή 

κεηαπνίεζεο απηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν πξντφλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αγξνηηθή ελ γέλεη 

δξαζηεξηφηεηα.  

14. «Κηλεηέο θαληίλεο»: νρήκαηα, απηνθηλνχκελα ή ξπκνπιθνχκελα, δηαζθεπαζκέλα ζε θηλεηά 

θαηαζηήκαηα, ηα νπνία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηεο Τ1γ/Γ.Π./ νηθ.47829/21.6.2017 (Β' 2161) 

απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, θαηαηάζζνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο θαη, 

εηδηθφηεξα, ζηηο επηρεηξήζεηο παξαζθεπήο ή θαη πξνζθνξάο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζε θηλεηνχο ή 

πξνζσξηλνχο ρψξνπο.  

15. «Φνξεηέο εγθαηαζηάζεηο έςεζεο»: Οη θνξεηέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ παξαζθεπή 

πξφρεηξσλ γεπκάησλ, φπσο πνπ θνξλ, καιιί ηεο γξηάο, ινπθνπκάδεο θαη θάζηαλα πνπ ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 14 ηεο Τ1γ/Γ.Π./ νηθ.47829/21.6.2017 (Β' 2161) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο 

εληάζζνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο παξαζθεπήο ή θαη πξνζθνξάο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζε θηλεηνχο ή 

πξνζσξηλνχο ρψξνπο.  

16. «Τπαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο κε ςπραγσγηθφ αληηθείκελν»: ηα ςπραγσγηθά παηρλίδηα, φπσο 

ελδεηθηηθά, ινχλα παξθ, πίζηεο απηνθηλεηηδίσλ, ηζίξθν, κνπζηθέο ζπλαπιίεο, επηδείμεηο θαη 

άιιεο θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο, πνπ νξγαλψλνληαη θαη δηεμάγνληαη απφ θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα ηα νπνία αζθνχλ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο.  

17.  «Ο.Π..Α.Α.»: Σν Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα «Αλνηρηή Αγνξά», ηνπ άξζξνπ 

56, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε ζχλλνκε ιεηηνπξγία ηνπ 

ππαίζξηνπ εκπνξίνπ θαη ηεξείηαη ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ. Σν Ο.Π..Α.Α. κπνξεί λα 

αμηνπνηείηαη, κεηαμχ άιισλ, θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ειέγρνπ γηα ην 

ππαίζξην εκπφξην. 

 

Άξζξν 4
ν
  

Υώξνο, ρξόλνο, δηάξθεηα, σξάξην, θαηεγνξίεο θαη ζέζεηο αλά πσινύκελα είδε ή παξνρή 

ππεξεζηώλ 

 

1) Οη δχν εκπνξνπαλεγχξεηο ηεο Γ.Κ. Αγηάζνπ δηνξγαλψλνληαη ζηελ νδφ Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ 

ζηελ Αγηάζν θαηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα: α) απφ 11 Απγνχζηνπ έσο 15 Απγνχζηνπ θαη β) απφ 

19 Απγνχζηνπ έσο 23 Απγνχζηνπ εθάζηνπ έηνπο, αληίζηνηρα, κε αξηζκφ πξνο κίζζσζε ζέζεσλ: 

-Γέθα (10) ζέζεηο ηεο εηξάο Α πνπ νξίδνληαη απφ ην Γεκνηηθφ Πάξθν κέρξη ην νηθφπεδν 

Σνπαιή θαη -Δίθνζη (20) ζέζεηο ηεο εηξάο Β πνπ νξίδνληαη απφ ηελ νηθία Υαηδεπιή έσο ηε 

Λανγξαθηθή πιινγή ηξ.Σδίλε, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ ζρεδηάγξακκα, πνπ 

έρεη ζπληαρζεί θαη ζεσξεζεί απφ ηελ Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ Μπηηιήλεο ην νπνίν 
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απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ην νπνίν ζα είλαη έγθαηξα 

αλαξηεκέλν ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ  

2) Όιεο νη ζέζεηο ζα δηαγξακκηζηνχλ θαη ζα αξηζκεζνχλ κε επζχλε ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο.  

3) Οη δχν εκπνξνπαλεγχξεηο δηαξθνχλ 5 εκέξεο ε θαζεκία θαη ζπγθεθξηκέλα απφ 11 εσο 15 

Απγνχζηνπ ε πξψηε θαη απφ 19 εψο 23 Απγνχζηνπ ε δεχηεξε, ελψ πξνβιέπεηαη κία εκέξα 

εγθαηάζηαζεο (πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο) θαη κία εκέξα 

απεγθαηάζηαζεο ησλ εκπφξσλ κεηά ηε ιήμε απηήο. Με ηελ πξνθήξπμε αλάινγα κε ηηο 

εθάζηνηε ζπλζήθεο κπνξεί λα πξνβιέπνληαη ηξεηο εκέξεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη δχν εκέξεο 

γηα ηελ απεγθαηάζηαζε.  

4) Χξάξην ιεηηνπξγίαο γηα φιεο ηηο εκέξεο νξίδεηαη απφ 10:00 π.κ. έσο 02:00 π.κ. ηεο επφκελεο 

εκέξαο.  

5) Αξκφδηα Αξρή θαη θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο είλαη ν Γήκνο Μπηηιήλεο.  

6) Απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο εκπνξνπαλεγχξεσο ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν δελ παξεκπνδίδεηαη ε 

πξφζβαζε θαη ε ιεηηνπξγία ζε ζρνιεία, λνζνθνκεία, ζηαζκνχο ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ, 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, κνπζεία, κλεκεία, εθθιεζίεο, εηζφδνπο θαηνηθηψλ θαη θαηαζηεκάησλ 

θαη νξγαλσκέλεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, νχηε δπζρεξαίλεηαη ν εθνδηαζκφο θάζε είδνπο 

θαηαζηεκάησλ θαη μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε, εμαζθαιίδεηαη ε εχθνιε 

πξφζβαζε ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ.  

7) χκθσλα κε ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ππάξρνπλ νη εμήο ζέζεηο νη νπνίεο αλάινγα κε ηα 

πσινχκελα είδε ή ηελ παξερφκελε ππεξεζία θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 

 εηξά Α (ζέζεηο 10) 

 

Α1 κνηξάδεηαη ζε ηκήκαηα: α) ρεηξνηερλήκαηα ίδηαο θαηαζθεπήο β) εθθιεζηαζηηθά είδε γ) 

δηάθνξα ειεθηξνληθά, θάιηζεο, εξγαιεία, θ.α. 

Α2 δηάθνξα ειεθηξνληθά, θάιηζεο, εξγαιεία, θ.α. 

Α3 αγξνηηθά είδε 

Α4 παηρλίδηα 

Α5 ελδχκαηα 

Α6 βηβιία, δειαδάθηα 

Α7 δηάθνξα ειεθηξνληθά, θάιηζεο, εξγαιεία, θ.α. 

Α8 είδε πξνηθφο, κπηδνχ 

Α9 είδε ιατθήο ηέρλεο, θνζκήκαηα 

Α10 ελδχκαηα ππνδήκαηα 

 

εηξά Β (ζέζεηο 20) 

 

Β1 Κνζκήκαηα, είδε ιαθήο ηέρλεο 

Β2-Β5 δηάθνξα ειεθηξνληθά, θάιηζεο, εξγαιεία, θ.α. 

Β6 δηάθνξα ειεθηξνληθά, θάιηζεο, εξγαιεία, θ.α. 

Β7 –Β8 δηάθνξα ειεθηξνληθά, θάιηζεο, εξγαιεία, θ.α. 

Β9-Β10 ηζάληεο 

Β11-Β20 δηάθνξα ειεθηξνληθά, θάιηζεο, εξγαιεία, θ.α. 
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Άξζξν 5
ν
  

Γηθαηνύρνη ζπκκεηνρήο 

 

Η) ηελ εκπνξνπαλήγπξε ζχκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Ν. 4849/2021 κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 

σο πσιεηέο, θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, θάηνρνη:  

α) Βεβαίσζεο δξαζηεξηνπνίεζεο εηήζηαο δηάξθεηαο ζηηο βξαρπρξφληεο αγνξέο  

β) Άδεηαο παξαγσγνχ πσιεηή θαη επαγγεικαηία πσιεηή πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ιατθέο 

αγνξέο. (ηξνπ. κε ην άξζξν 134 Ν. 4887/4.2.2022 ΦΔΚ 16/Α).  

γ) Άδεηαο δξαζηεξηνπνίεζεο ζην ζηάζηκν ή ζην πιαλφδην εκπφξην  

δ) Άδεηαο ρεηξνηέρλε - θαιιηηέρλε.  

Κάζε πσιεηήο ηεο παξ. 1 δελ κπνξεί λα θαηέρεη πεξηζζφηεξεο απφ κία (1) ζέζεηο ζε θάζε 

βξαρπρξφληα αγνξά. ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα κε απφθαζε ηεο επηηξνπήο εκπνξνπαλήγπξεο, 

γεηηνληθέο ζέζεηο λα ελνπνηνχληαη θαη λα παξαρσξνχληαη σο κία αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ 

δηακνξθψλνληαη θάζε θνξά.  

ΗΗ) Οη ζέζεηο απνδίδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ησλ αλσηέξσ πσιεηψλ κε ηελ αθφινπζε 

πνζφζησζε:  

α) ην εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) ησλ ζέζεσλ ζηνπο θαηφρνπο βεβαίσζεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο εηήζηαο δηάξθεηαο ζηηο βξαρπρξφληεο αγνξέο,  

β) ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ησλ ζέζεσλ ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο παξαγσγνχ πσιεηή θαη 

επαγγεικαηία πσιεηή πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ιατθέο αγνξέο (ηξνπ. κε ην άξζξν 134 Ν. 

4887/4.2.2022 ΦΔΚ 16/Α).  

γ) ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ησλ ζέζεσλ ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο δξαζηεξηνπνίεζεο ζην ζηάζηκν 

ή ζην πιαλφδην εκπφξην θαη  

δ) ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ησλ ζέζεσλ ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο ρεηξνηέρλε - θαιιηηέρλε.  

Γηα ηελ απφδνζε ηεο ζέζεο νη ππνςήθηνη πσιεηέο ππνβάιινπλ ηε βεβαίσζε δξαζηεξηνπνίεζεο 

ή ηελ άδεηα πνπ θαηέρνπλ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ.  

Οη πσιεηέο ζηνπο νπνίνπο απνδίδνληαη νη ζέζεηο δξαζηεξηνπνίεζεο ζηε βξαρπρξφληα αγνξά 

θαηαβάιινπλ ην ηέινο ζέζεο, φπσο νξίδεηαη ζηελ νηθεία πξνθήξπμε ζέζεσλ. 

ΗΗΗ) Ζ βεβαίσζε δξαζηεξηνπνίεζεο εηήζηαο δηάξθεηαο ζηηο βξαρπρξφληεο αγνξέο ηεο 

πεξίπησζεο Ηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Γήκν ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ησλ 

πσιεηψλ (άξζξν παξ. 2ε άξζξνπ 34 Ν. 4849/2021) κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ νξίδνληαη ζηελ αξηζ. 21049/25-2-2022 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη 

Δπελδχζεσλ (981/Β΄ΦΔΚ 3-3-2022) θαη φπσο παξαθάησ: 

 

Φπζηθά πξφζσπα  

Γηα ηελ έθδνζε βεβαίσζεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηα θπζηθά πξφζσπα ππνβάιινπλ ζηνλ Γήκν ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά:  

α) Αίηεζε ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη:  
αα) ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ αηηνχληνο,  

αβ) ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ αηηνχληνο,  

αγ) ν αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ) ηνπ αηηνχληνο,  

αδ) ν αξηζκφο κεηξψνπ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ΑΜΚΑ) θαη ν αζθαιηζηηθφο θνξέαο ηνπ 

αηηνχληνο,  

αε) ηα πσινχκελα είδε ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη απφ ηελ απφθαζε πνπ εθδίδεηαη θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.4849/2021,  
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αζη) ν Κσδηθφο Αξηζκφο Γξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ) ζρεηηθφο κε δξαζηεξηνπνίεζε ζην ππαίζξην 

εκπφξην θαη ηα πσινχκελα είδε,  

αδ) ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ πξνο ρξήζε νρήκαηνο,  

αε) ππεχζπλε δήισζε φηη φια ηα δεινχκελα ζηνηρεία είλαη αιεζή,  

β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ αηηνχληνο φηη δελ θαηέρεη άδεηα ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, πνπ κπνξεί λα 

επαιεζεχεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

«Αλνηθηή Αγνξά» (Ο.Π..Α.Α.) ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λφκνπ 4849/2021,  

γ) απνδεηθηηθφ έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή θαη ηακεηαθήο 

κεραλήο δεισκέλεο θαη ζπλδεδεκέλεο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ (TAXIS) ή απαιιαγήο απφ ηε ζρεηηθή ππνρξέσζε πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ 

αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή,  

δ) άδεηα θπθινθνξίαο ζε ηζρχ, θαζψο θαη Γειηίν Καηαιιειφηεηαο Σερληθνχ Διέγρνπ (ΚΣΔΟ) 

ζε ηζρχ, ηνπ δεινχκελνπ πξνο ρξήζε νρήκαηνο,  

ε) βεβαίσζε πγεηνλνκηθήο θαηαιιειφηεηαο απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο ζηελ νπνία αλήθεη ε Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ, φπνπ ζα γίλεηαη ή ηαμηλφκεζε ή ε 

έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο, εθφζνλ απαηηείηαη, ηνπ δεινχκελνπ πξνο ρξήζε 

νρήκαηνο,  

ζη) πηζηνπνηεηηθφ πγείαο ζε ηζρχ, ζχκθσλα κε ηελ Τ1γ/Γ.Π./νηθ. 35797/04.04.2012 (Β’ 1199) 

απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, φπσο ηζρχεη.  

Ε) άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ 

 

Ννκηθά πξφζσπα  

Γηα ηελ έθδνζε βεβαίσζεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηα λνκηθά πξφζσπα ππνβάιινπλ ζηνλ Γήκν ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά:  

α) Αίηεζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη:  

αα) ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ αηηνχληνο θαη ε επσλπκία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ,  

αβ) ε δηεχζπλζε ηεο έδξαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ,  

αγ) ν αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ) ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ,  

αδ) ηα πσινχκελα είδε ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη απφ ηελ απφθαζε πνπ εθδίδεηαη θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε  ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.4849/2021,  

αε) ν Κσδηθφο Αξηζκφο Γξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ) ζρεηηθφο κε δξαζηεξηνπνίεζε ζην ππαίζξην 

εκπφξην θαη ηα πσινχκελα είδε,  

αζη) ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ πξνο ρξήζε νρήκαηνο,  

αε) ππεχζπλε δήισζε φηη φια ηα δεινχκελα ζηνηρεία είλαη αιεζή,  

β) αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ κε ηελ ηειεπηαία εθπξνζψπεζε 

θαη ν αξηζκφο ΓΔΜΖ (εθφζνλ είλαη ππφρξεα εγγξαθήο ζην ΓΔΜΖ),  

γ) ππεχζπλε δήισζε ηνπ αηηνχληνο φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ θαηέρεη άδεηα ππαίζξηνπ 

εκπνξίνπ, πνπ κπνξεί λα επαιεζεχεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή κέζσ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο «Αλνηθηή Αγνξά» (Ο.Π..Α.Α.) ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ. 4849/2021,  

δ) απνδεηθηηθφ έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή θαη ηακεηαθήο 

κεραλήο δεισκέλεο θαη ζπλδεδεκέλεο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ (TAXIS) ή απαιιαγήο απφ ηε ζρεηηθή ππνρξέσζε πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ 

αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή,  

ε) άδεηα θπθινθνξίαο ζε ηζρχ, θαζψο θαη Γειηίν Καηαιιειφηεηαο Σερληθνχ Διέγρνπ (ΚΣΔΟ) 

ζε ηζρχ, ηνπ δεινχκελνπ πξνο ρξήζε νρήκαηνο, 
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ζη) βεβαίσζε πγεηνλνκηθήο θαηαιιειφηεηαο απφ ηελ πγεηνλνκηθή Τπεξεζία ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο ηελ νπνία αλήθεη ε Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ, φπνπ ζα γίλεηαη ή ηαμηλφκεζε ή ε έθδνζε 

άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο, εθφζνλ απαηηείηαη, ηνπ δεινχκελνπ πξνο ρξήζε νρήκαηνο,  

δ) γηα ην θπζηθό πξόζσπν πνπ ζα απαζρνιείηαη σο πσιεηήο:  
δα) ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηάο ηνπ,  

δβ) ν αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ),  

δγ) ν αξηζκφο κεηξψνπ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ΑΜΚΑ) θαη ν αζθαιηζηηθφο ηνπ θνξέαο ηνπ,  

δδ) πηζηνπνηεηηθφ πγείαο ζε ηζρχ, ζχκθσλα κε ηελ ππφ ζηνηρεία Τ1γ/Γ.Π./νηθ. 

35797/04.04.2012 (Β’ 1199) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

φπσο ηζρχεη,  

δε) άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ. 

 

Ζ βεβαίσζε δξαζηεξηνπνίεζεο εηήζηαο δηάξθεηαο ζηηο βξαρπρξφληεο αγνξέο θέξεη ηελ 

νλνκαζία: «ΒΔΒΑΗΩΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΖΖ ΔΣΖΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ Δ 

ΒΡΑΥΤΥΡΟΝΗΔ ΑΓΟΡΔ» θαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

α) Σελ αξρή πνπ ηε ρνξεγεί, ηελ εκεξνκελία έθδνζεο θαη ιήμεο ηζρχνο απηήο,  

β) θαηά πεξίπησζε, φηαλ πξφθεηηαη βα) γηα θπζηθφ πξφζσπν, ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ή ηεο 

άδεηαο δηακνλήο, ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ) θαη ηελ αξκφδηα Γεκφζηα 

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (ΓΟΤ), ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ πσιεηή θαη ββ) γηα λνκηθφ 

πξφζσπν, ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ππαιιήινπ/πσιεηή (ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ή ηεο άδεηαο 

δηακνλήο, ηνλ ΑΦΜ, ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο), θαζψο θαη ηελ επσλπκία, ηελ έδξα, ηνλ ΑΦΜ, ηε 

ΓΟΤ θαη ηνλ αξηζκφ ΓΔΜΖ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ,  

γ) ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα θαη ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ΑΜΚΑ), φηαλ 

πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν,  

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο ηακεηαθήο κεραλήο,  

ε) ηνλ Κσδηθφ Αξηζκφ Γξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ),  

ζη) ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ πξνο ρξήζε νρήκαηνο,  

δ) ζηηο πεξηπηψζεηο έγθξηζεο ππνβνήζεζεο, πξφζιεςεο ππαιιήινπ θαη αλαπιήξσζεο, ηα 

ζηνηρεία (ηεο ηαπηφηεηαο ή ηεο άδεηαο δηακνλήο, ΑΦΜ, δηεχζπλζε θαηνηθίαο) ησλ πξνζψπσλ 

πνπ ππνβνεζνχλ, εξγάδνληαη ή αλαπιεξψλνπλ ηνλ δηθαηνχρν πσιεηή. 

 

IV) Πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, βάζεη ηνπ νξηζηηθνχ θαηαιφγνπ 

θαηφρσλ ζέζεσλ πνπ πξνθχπηεη κεηά απφ ηε δηαδηθαζία απφδνζεο ζέζεσλ κέζσ έθδνζεο 

πξνθήξπμεο, εθδίδεηαη απφ ηνλ θνξέα ιεηηνπξγίαο απφθαζε έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά, 

ε νπνία αλαξηάηαη ζην Ο.Π..Π.Α., ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζε πίλαθα αλαθνηλψζεσλ. ηελ 

αλσηέξσ απφθαζε έγθξηζεο πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:  

α) ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ πσιεηή, ΑΦΜ,  

β) ε ηδηφηεηα ππφ ηελ νπνία ζπκκεηέρεη ζηελ αγνξά, ζχκθσλα κε ην παξφλ  

γ) ηα είδε πνπ δηαζέηεη πξνο πψιεζε  

δ) αξζ. Θέζεο, αξ. δηπι. Δίζπξαμεο 

 

Οη θάηνρνη βεβαίσζεο δξαζηεξηνπνίεζεο εηήζηαο δηάξθεηαο ζηηο βξαρπρξφληεο αγνξέο 

επηηξέπεηαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία (1) βξαρπρξφληεο 

αγνξέο, κέζσ αλαπιήξσζεο ή πξφζιεςεο ππαιιήισλ, ζχκθσλα κε ην κε άξζξν 22 ηνπ Ν. 

4849/2021.  
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Ζ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ρνξεγείηαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ζέζε θαη εθφζνλ θαηαβιεζεί ην 

αλαινγνχλ πνζφ θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο. Οη ζρεηηθέο εγθξίζεηο ζπκκεηνρήο πνπ ρνξεγνχληαη αθνξνχλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε, ε εθρψξεζε, ε 

εηζθνξά, ε εθκίζζσζε θαηά ρξήζε ή ε ρξήζε ησλ αδεηψλ απηψλ απφ νπνηνδήπνηε ηξίην, 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν εθηφο απφ ηνλ ή ηελ ζχδπγν θαη ηα ηέθλα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 

θαηφρσλ ησλ εγθξίζεσλ αλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ζ έθδνζε θαη ε 

παξαιαβή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ γηα 

ρξήζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ζηνλ ρψξν δηεμαγσγήο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, παξέρεη ην δηθαίσκα 

ρξήζεο ηνπ ρψξνπ θαηά ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. Καηά ζπλέπεηα ε 

νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε ή ρξήζε ηνπ ρψξνπ πξηλ ηελ έθδνζε θαη παξαιαβή απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο δξαζηεξηνπνίεζεο ή ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ κεηά ηελ ιήμε 

ηεο ζεσξείηαη απζαίξεηε, ζπληζηά παξάλνκε θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ θαη ππφθεηηαη ζηηο 

θπξψζεηο πνπ πξνβιέπεη ν Νφκνο ή ν Καλνληζκφο. 

 

Άξζξν 6
ν
  

Γηαδηθαζία έγθξηζεο ζπκκεηνρήο – Γηθαηνινγεηηθά-Σνπνζέηεζε πσιεηώλ ζε ζέζεηο 

 

1. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ εκπνξνπαλήγπξε θαη γεληθά ζηηο βξαρπρξφληεο αγνξέο απαηηείηαη ε 

έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 37 παξ. 7 ηνπ Ν. 4849/2021 θαη ηνπ άξζξνπ 4( IV) ηνπ 

παξόληνο θαλνληζκνύ. 

2. Ζ έθδνζε ηεο έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζα γίλεηαη χζηεξα απφ έθδνζε πξνθήξπμεο απφ ηνλ 

Γήκν ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 3 πεξ.ε΄, άξζξν 34 παξ. 2 πεξ.δ . ηνπ Ν. 4849/2021, ε 

νπνία ζα αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ, ελψ παξάιιεια 

ζα δεκνζηεχεηαη κε ηε κνξθή Γειηίνπ Σχπνπ ζηα ηνπηθά Μ.Μ.Δ. 

3. Ζ πξνθήξπμε ζα νξίδεη ηελ πξνζεζκία θαη ηνλ ηξφπν ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, 

ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ηε ζπλνδεχνπλ, ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο, ηηο θαηεγνξίεο πσινχκελσλ 

εηδψλ/παξνρή ππεξεζηψλ φπσο αλαθέξνληαη ζηελ πεξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ κε ηελ αξίζκεζε ησλ παξαρσξνχκελσλ ζέζεσλ (ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν 

ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα), ηα πξντφληα πνπ επηηξέπεηαη λα πσινχληαη, ην θαηαβαιιφκελν ηέινο, 

ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν θαηαβνιήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ θιπ.  

4. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο, 

ε δε έλαξμε θαη ιήμε ηεο ζα θαζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ζηελ πξνθήξπμε.  

5. Οη αηηήζεηο ζα ππνβάιινληαη απηνπξνζψπσο ή κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ απφ 

δεκφζηα αξρή κε ζπλεκκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, 

θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηελ έδξα ηεο θνηλφηεηαο Αγηάζνπ φπνπ ζα δηεμάγνληαη νη 

εκπνξνπαλεγχξεηο. Οη αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαζεκηα εκπνξνπαλήγπξε 

κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη θαη ηαρπδξνκηθψο ζηε Γ/λζε: Σνπηθή Κνηλφηεηα Αγηάζνπ ΣΚ 

81103, Λέζβνο. Αλ φκσο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ην ππαγνξεχνπλ, νη νπνίεο ζα αλαθέξνληαη ζηελ 

εθάζηνηε πξνθήξπμε, ηφηε νη αηηήζεηο ζα απνζηέιινληαη  ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ κε 

δαπάλε πνπ βαξχλεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηε Γ/λζε: Γήκνο Μπηηιήλεο – Σκήκα 

Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, Δι. Βεληδέινπ 13-17 ΣΚ 81100 

Μπηηιήλε. 

6. Ζ αίηεζε ζα γίλεηαη ζε έληππν ηεο ππεξεζίαο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία: - 

Ολνκαηεπψλπκν ή ηελ Δπσλπκία ηνπ αηηνχληνο - Όλνκα Παηξφο - Γειηίν Αζηπλνκηθήο 

Σαπηφηεηαο ή ζεσξεκέλν δηαβαηήξην γηα αιινδαπνχο, κε ηελ αληίζηνηρε άδεηα παξακνλήο ζε 
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ηζρχ - Γηεχζπλζε θαηνηθίαο - ΑΦΜ θαη ΓΟΤ - ζέζε ηνπ ρψξνπ πνπ επηζπκεί- Αξηζκφ 

ηειεθψλνπ θαη ειεθηξνληθή δηεχζπλζε αλ ππάξρεη - Πσινχκελν είδνο  

7. Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζα ζπλνδεχνληαη κε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  

α) ηελ θαηά πεξίπησζε άδεηα πνπ δηαζέηεη ( βεβαίσζε δξαζηεξηνπνίεζεο εηήζηαο δηάξθεηαο 

ζηηο βξαρπρξφληεο αγνξέο, άδεηα παξαγσγνχ πσιεηή θαη επαγγεικαηία πσιεηή πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ιατθέο αγνξέο (ηξνπ. κε ην άξζξν 134 Ν. 4887/4.2.2022 ΦΔΚ 16/Α), 

άδεηα δξαζηεξηνπνίεζεο ζην ζηάζηκν ή ζην πιαλφδην εκπφξην, άδεηα ρεηξνηέρλε – θαιιηηέρλε)  

β) Φσηναληίγξαθν ηεο Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή αλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο θση/θν ηεο 

άδεηαο δηακνλήο ζε ηζρχ ή δηαβαηεξίνπ  

γ) βηβιηάξην πγείαο ή πηζηνπνηεηηθφ πγείαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ.  

δ) Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα απφ ηνλ Γήκν Μπηηιήλεο (άξζξν 285 Γ.Κ.Κ.). Θα αλαδεηείηαη 

απηεπάγγειηα απφ ηελ ππεξεζία.  

ε) Καηά πεξίπησζε γλσζηνπνίεζε απνηειέζκαηνο πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο απφ ΚΔΠΑ γηα 

άηνκα κε αλαπεξία ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 67% θαη πηζηνπνηεηηθφ πνιπηεθληθήο ηδηφηεηαο 

(ΠΠΗ) απφ ηελ ΑΠΔ (γηα έθπησζε 15%)  

ζη) Σα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ ζε πεξίπησζε ζπκκεηερφλησλ πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία «επηρείξεζε καδηθήο 

εζηίαζεο – επηρείξεζε παξαζθεπήο θαη πξνζθνξάο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζε πξνζσξηλφ ρψξν»  

δ) ε πεξίπησζε χπαξμεο νρήκαηνο, θση/θν ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη άδεηαο ηθαλφηεηαο 

νδεγνχ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ ηνλ αλαπιεξψλεη γηα ην φρεκα πνπ ηπρφλ 

πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο.  

Ζ κε πξνζθφκηζε ησλ δεηνπκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα απνθιείεη ηνλ ελδηαθεξφκελν απφ ηε 

δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ.  

Κάζε ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη κία (1) αίηεζε-ππεχζπλε δήισζε. Σπρφλ ππνβνιή δεχηεξεο 

αίηεζεο-ππεχζπλεο δήισζεο κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν ζα ζεσξείηαη σο αλάθιεζε ηεο 

πξψηεο, ε νπνία ζα παχεη ακέζσο λα ηζρχεη.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε δήισζε ηνπ εκπφξνπ πεξί ησλ πσινχκελσλ εηδψλ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε, 

πνπ ζεκεηψλεηαη πάλσ ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο, ππέρεη ζέζε Τπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ Ν. 

1599/1986 θαη δεζκεχεη ηνλ αηηνχληα. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ςεπδή δήισζε ζα 

αλαθαιείηαη ε έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε.  

8. Κάζε ελδηαθεξφκελνο ζα ππνβάιιεη αίηεζε γηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πσινχκελσλ 

εηδψλ/παξνρή ππεξεζίαο φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο 

(εθεμήο «Καηεγνξία»), θαη ε επηινγή ζα γίλεηαη αλά θαηεγνξία.  

Ύζηεξα απφ ην πέξαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο 

ζπκκεηνρήο θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ πσιεηψλ ζε ζέζεηο αλά θαηεγνξία ζα γίλεηαη σο εμήο:  

α) ε πεξίπησζε πνπ νη αηηήζεηο είλαη ιηγφηεξεο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ ηεο θαηεγνξίαο 

ηφηε επηιέγνληαη φινη νη ελδηαθεξφκελνη. Δθφζνλ ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ ππεξβαίλεη ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζέζεσλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, ηφηε ζα γίλεηαη επηινγή κε κνξηνδφηεζε 

βάζε ησλ δχν θξηηεξίσλ πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ (πεξ. γ). ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζα 

δηελεξγείηαη θιήξσζε. Οη ινηπνί αηηνχληεο ζα ζεσξνχληαη επηιαρφληεο.  

β) ηε ζπλέρεηα ζε θάζε πσιεηή πνπ επηιέρζεθε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, ζα ηνπ 

απνδίδεηαη ε ζέζε πνπ επηιέγεη ζε πεξίπησζε πνπ δελ δεηείηαη απφ άιινλ πσιεηή πνπ 

επηιέρζεθε γηα ηελ ίδηα θαηεγνξία. ε πεξίπησζε πνπ κία ζέζε δεηείηαη απφ πεξηζζφηεξνπο 

αηηνχληεο, ηφηε απηή ζα απνδίδεηαη επίζεο κε κνξηνδφηεζε βάζε ησλ ίδησλ θξηηεξίσλ πνπ 

αλαθέξνληαη θαησηέξσ (πεξ. γ). ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζα δηελεξγείηαη θιήξσζε. 
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γ) Ζ επηινγή ησλ αηηνχλησλ αλά θαηεγνξία θαζψο θαη ε πξνηεξαηφηεηα ζηελ επηινγή ζέζεο ζε 

θάζε θαηεγνξία ζα γίλεηαη βάζεη ησλ παξαθάησ θξηηεξίσλ  

•Γέθα (10) κφξηα ζα δίλνληαη ζηνπο επαγγεικαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κε έδξα ην Γήκν 

Καηεξίλεο ή δηαηεξνχλ θαηαζηήκαηα ζε απηφλ ή ζε δεκφηεο πνπ ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ.  

•Πέληε (5) κφξηα αλά έηνο γηα ηελ παιαηφηεηα θαηνρήο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο γηα ηα ηειεπηαία 

πέληε (5) ζπλερφκελα έηε, ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηείραλ ηε ζέζε απηή ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

πνπ ηεξεί ν Γήκνο Καηεξίλεο  

δ) Γηα ηηο θαηεγνξίεο πσινχκελσλ εηδψλ (Β΄, Γ΄, Γ΄, Δ΄, Σ, Ε΄, Ζ΄, Θ΄ ) ηζρχνπλ ηα εμήο: ε 

πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ θελέο ζέζεηο ζε θάπνηα θαηεγνξία θαη πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο απφ ηηο 

ζέζεηο ζε άιιε θαηεγνξία, δχλαηαη λα θαηαιακβάλνληαη νη θελέο ζέζεηο ηεο κία θαηεγνξίαο απφ 

αηηνχληεο ηεο θαηεγνξίαο πνπ νη αηηήζεηο ππεξηεξνχλ ησλ ζέζεσλ. Απηφ ζα γίλεηαη κε ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ αηηνχληα θαη εθφζνλ ην απνθαζίζεη ε επηηξνπή ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, 

αθνχ θξίλεη φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δε δηαηαξάζζεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.  

ε) Ζ Δπηηξνπή εκπνξνπαλήγπξεο ζηε ζπλέρεηα ζπληάζζεη θαηάινγν ζπκκεηερφλησλ κε 

επηιαρφληεο αλά θαηεγνξία ν νπνίνο αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ γηα ππνβνιή ηπρφλ ελζηάζεσλ ζε πξνζεζκία πνπ ζα νξίδεηαη απφ ηελ 

πξνθήξπμε.  

ζη) ηε ζπλέρεηα κεηά ην πέξαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ θαη εμέηαζεο απηψλ απφ ηελ 

επηηξνπή εκπνξνπαλήγπξεο, ν θαηάινγνο ζπκκεηερφλησλ νξηζηηθνπνηείηαη θαη δηαβηβάδεηαη ζην 

αξκφδην ηκήκα ηνπ Γήκνπ γηα αλάξηεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζεί απφ ηνπο επηιεγέληεο ην αλάινγν ηέινο.  

δ) ηε ζπλέρεηα ζα γίλεηαη ε θαηαβνιή ηνπ αλάινγνπ ηέινπο ππέξ ηνπ Γήκνπ απφ ηνπο 

επηιεγέληεο πσιεηέο θαη ηέινο  

ε) ζα εθδίδνληαη νη απνθάζεηο έγθξηζεο ζπκκεηνρήο απφ ηνλ αξκφδην αληηδήκαξρν νη νπνίεο ζα 

αλαξηψληαη ζην Ο.Π..Α.Α, ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ.  

9. Ακνηβαία αιιαγή ζέζεσλ κεηαμχ ησλ πσιεηψλ επηηξέπεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζην δήκν, αξκφδηα λα επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο είλαη ε Δπηηξνπή 

Δκπνξνπαλήγπξεο.  

10. ε πεξίπησζε πνπ κεηά ην ηέινο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη κέρξη ηελ 

έλαξμε ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο, δχλαηαη λα γίλνληαη δεθηέο εθπξφζεζκεο 

αηηήζεηο κέρξη ηεο πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ, γηα ηηο νπνίεο ζα αθνινπζείηαη ε ίδηα σο άλσ 

δηαδηθαζία (ε πεξίπησζε απηή ζα πξνβιέπεηαη ζηελ πξνθήξπμε)  

11. Δθφζνλ παξακέλνπλ αδηάζεηνη ρψξνη κεηά ηελ έλαξμε ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο, ζα 

δηαηίζεληαη ζε ηπρφλ εθπξφζεζκεο αηηήζεηο ελδηαθεξνκέλσλ κε θιήξσζε θαη κε επζχλε ηεο 

Δπηηξνπήο Δκπνξνπαλήγπξεο, θαηαβάιινληαο δε ην πξνβιεπφκελν γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο ηέινο ρξήζεο.  

12. Ζ φιε δηαδηθαζία ζα γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δκπνξνπαλήγπξεο ε νπνία επίζεο 

εμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο.  

13. Σπρφλ αδηάζεηεο ζέζεηο κεηά ηελ έλαξμε ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, ζα δηαηίζεληαη κε απφθαζε 

ηεο Δπηηξνπήο Δκπνξνπαλήγπξεο. 

 

Άξζξν 7
ν
  

Πσινύκελα Δίδε-όξνη δηάζεζεο 

 

Η) Ζ δηάζεζε εηδψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε δηέπεηαη ππνρξεσηηθά, θαηά 

πεξίπησζε, απφ ηνπο εμήο φξνπο:  
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α) Σα πσινχκελα ηξφθηκα πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνηφηεηαο, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο πνπ εθδίδεηαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 

4849/2021.  

χκθσλα κε ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 66, κέρξη ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο 

ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3 ηνπ λ. 4497/2017 θαη ζπγθεθξηκέλα:  

• Σα πξνο πψιεζε ζην ππαίζξην εκπφξην είδε δηαηίζεληαη, ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο 

ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ. κε ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ θαηά πεξίπησζε δηαηάμεσλ αξκνδηφηεηαο ΓΥΚ θαη 

πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ 

(ππνπαξάγξαθνο Δ1 ηεο παξ. Δ' ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4093/ 2012, Α' 222). ε θακία 

πεξίπησζε, δελ πξέπεη λα ζπληζηνχλ παξάλνκε απνκίκεζε πξντφλησλ ή λα δηαθηλνχληαη θαηά 

παξάβαζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο 

δηαηάμεσλ ή δηαηάμεσλ ηεο θνηλνηηθήο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ 

Κψδηθα (λ. 2960/2001, Α' 265) θαη ηνπ λ. 2969/2001 (Α' 281).  

•  Κάζε πσιεηήο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, ν νπνίνο δηαθηλεί βηνκεραληθά πξντφληα ή 

κεηαπνηεκέλα ηξφθηκα απεπζείαο απφ εηδηθά δηαζθεπαζκέλν φρεκα, θαηαιακβάλεη αξηζκφ 

κέηξσλ ίζν κε ην κήθνο ηνπ νρήκαηφο ηνπ, φρη φκσο, άλσ ησλ 8 κέηξσλ  

•  ηελ πεξίπησζε απηή, δελ επηηξέπεηαη ε χπαξμε μερσξηζηνχ πάγθνπ, εθηφο εάλ ην 

κήθνο ηνπ νρήκαηνο είλαη κηθξφηεξν απφ ην νξηδφκελν κήθνο πάγθσλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο πσινχκελσλ εηδψλ θαη εθφζνλ ππάξρεη δπλαηφηεηα απφ άπνςε ρψξνπ. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη ηα δηαζθεπαζκέλα νρήκαηα λα δηαζέηνπλ Έγθξηζε Σχπνπ, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο 5299/406/9.10.2012 απφθαζεο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (Β' 2840). Καηά ηε 

δηαθίλεζε θαη πψιεζε ησλ ηξνθίκσλ ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗΗ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηνπ Καλνληζκνχ ΔΚ 852/2004 (L 139).  

• Δηδηθά, γηα ηα ηξφθηκα πνπ ζπληεξνχληαη κε ςχμε θαη θαηάςπμε πξέπεη λα ηεξείηαη ε 

αιπζίδα ςχμεο κε βάζε ηηο ζεξκνθξαζίεο ζπληήξεζεο πνπ νξίδεη ν παξαζθεπαζηήο ησλ 

ηξνθίκσλ.  

β) Σα πσινχκελα βηνκεραληθά είδε πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη ε 

δηάζεζή ηνπο λα γίλεηαη, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη απφ ηελ ππ’ αξ. 91354/30-07-2017 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ «Κσδηθνπνίεζε Καλφλσλ Γηαθίλεζεο θαη 

Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (Καλφλεο ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.)» (Β’ 2983).  

γ) Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνηφηεηαο, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο 

εθάζηνηε ηζρχνπζαο, γηα θάζε είδνο ππεξεζίαο, εηδηθήο λνκνζεζίαο.  

δ) Γελ επηηξέπεηαη ε πψιεζε εηδψλ πνπ πξνθαινχλ ηελ δεκφζηα αηδψ ή κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ αηπρήκαηα ζε κηθξνχο ή κεγάινπο θαζψο θαη νγθψδε εκπνξεχκαηα πνπ 

ελδερνκέλσο δπζθνιεχνπλ ηηο κεηαθηλήζεηο κέζα ζην ρψξν ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο θαη γεληθά 

πξνθαινχλ δπζρέξεηα ζηνπο ινηπνχο  

II) ηελ εκπνξνπαλήγπξε κπνξεί λα πσιείηαη θάζε είδνο πνπ νξίδεηαη ζηελ αξηζ. 18982/22-2-

2022 (ΦΔΚ 925/Β/1-3-2022) θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (άξζξα 1 & 2) θαη εθφζνλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ.  

 

πγθεθξηκέλα ηα επηηξεπφκελα πσινχκελα είδε είλαη ελδεηθηηθά ηα εμήο:  

1.Δίδε πξνηθφο, Λεπθά είδε  

2.Δίδε ππφδεζεο  
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3.Δίδε έλδπζεο  

4.Γεξκάηηλα (ηζάληεο, δψλεο θιπ.)  

5.Δίδε νηθηαθήο ρξήζεο, νηθηαθήο θξνληίδαο  

6. Εαραξψδε είδε θαη αλαςπθηηθά  

7.Παξαδνζηαθά Γιπθά-Παγσηά, καιιί ηεο γξηάο θαη ινπθνπκάδεο, θξέπεο, ραιβά, 

κειηζζνθνκηθά, ξνθήκαηα θιπ  

8. Ξεξνί θαξπνί, είδε δηαηξνθήο  

9. Δξγαιεία, κηθξνεξγαιεία θιπ  

10.Δίδε Λατθήο Σέρλεο, έξγσλ ηέρλεο  

11. Δίδε δψξσλ θαη δηαθφζκεζεο  

12. Αζεκηθά θαη Φν Μπηδνχ  

13.Άλζε, απνμεξακέλα άλζε, θαιισπηζηηθά θπηά, αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά, είδε 

αλζνθνκίαο, θεπνπξηθήο, κεηαπνηεκέλα αγξνηηθά πξντφληα, κπαραξηθά, βφηαλα , αξηχκαηα θιπ  

14. Ταιηθά  

15.Παηδηθά Παηρλίδηα κε ειεθηξνδνηνχκελα  

16.Δθθιεζηαζηηθά είδε, Αγηνγξαθίεο, αθίζεο θιπ.  

17.Φηιηθά, είδε δψξσλ, κπηδνχ, αμεζνπάξ έλδπζεο θιπ.  

18.Βηβιία, ζρνιηθά είδε  

19.Δίδε πγηεηλήο/αηνκηθήο θαζαξηφηεηαο  

20.Δίδε Λατθήο Σέρλεο  

21.Παξαδνζηαθά πξντφληα θαη πξντφληα νηθνηερλίαο ηεο πεξ. 3 άξζξνπ 2, ΚΤΑ 

18982/2022/ΦΔΚ 925Β΄1-3-2022  

22.Δθθιεζηαζηηθά είδε  

23.Αμεζνπάξ έλδπζεο  

24.Πξφρεηξα έηνηκα γεχκαηα θαη εηδή θπιηθείνπ απφ θαληίλα ή θνξεηέο εγθαηαζηάζεηο έςεζεο 

ρσξίο δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ , ηεξνπκέλσλ ησλ θαλφλσλ ηεο εθάζηνηε 

πγεηνλνκηθήο δηάηαμεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.  

25. Λνηπά βηνκεραληθά είδε 

 

Άξζξν 8
ν
  

Πιαίζην ιεηηνπξγίαο-ππνρξεώζεηο-απαγνξεύζεηο 

 

1. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο εκπνξνπαλεγχξεηο απαηηείηαη έγθξηζε ζπκκεηνρήο, ε ηζρχο ηεο νπνίαο 

ζα είλαη πέληε (5) εκεξψλ έθαζηε.  

2. Ζ παξαιαβή ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ εγθξίζεσλ 

ζπκκεηνρήο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε, ε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ, ε έθδνζε ησλ εγθξίζεσλ 

ζπκκεηνρήο, ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαθέισλ ζε εηδηθφ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ αξρείν, ε παξνρή 

θάζε δπλαηήο βνήζεηαο ζε απηνχο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ αιιά θαη ζε απηνχο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε θαη ε έγθαηξε πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πάλσ ζε 

ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ δηελεξγνχληαη απφ ηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Αγηάζνπ ππφ ηελ επίβιεςε 

ηνπ Σκήκαηνο Αδεηνδνηήζεσλ θαη ξχζκηζεο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Πεξηβάιινληνο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο.  

3. Ζ πξνζέιεπζε θαη ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, ε 

ζπγθέληξσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε έγθαηξε ππνβνιή ηνπο ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ε θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ηειψλ ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ, 
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απνηεινχλ ππνρξεψζεηο φζσλ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Δκπνξνπαλήγπξε θαη λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ ζρεηηθή άδεηα.  

4. Ζ παξαιαβή ηεο έγθξηζεο ζπκκεηνρήο γηα ηελ εκπνξνπαλήγπξε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζα 

επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο απνδνρήο ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Ζ 

νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε ή ρξήζε ηνπ ρψξνπ πξηλ ηελ 

έθδνζε θαη παξαιαβή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο ή ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ κεηά 

ηελ ιήμε ηεο ζεσξείηαη απζαίξεηε θαη ζπληζηά παξάλνκε θαηάιεςε ρψξνπ θαη ππφθεηηαη ζηηο 

θπξψζεηο πνπ πξνβιέπεη ε θείκελε λνκνζεζία.  

5. Ο Δθζεζηαθφο ρψξνο, δηαθξίλεηαη θαηά θαηεγνξία αζθνχκελεο επηρείξεζεο θαη νη εθζέηεο ζα 

ηνπνζεηνχληαη αλά νκνεηδή επηρείξεζε, θαη ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο χδξεπζεο, 

ειεθηξνδφηεζεο, απνρέηεπζεο θαη ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο απηήο, γηα ηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηψλ ηεο.  

6. Ζ αξκφδηα επηηξνπή ζα απνθαζίζεη γηα ην ρψξν πνπ ζα θαηαιεθζεί απφ ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο πνπ ζα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ αίηεκα ζπκκεηνρήο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε.  

7. ηνπο ρψξνπο πνπ ζα ιεηηνπξγεί ε αγνξά ζα ππάξρεη δηαγξάκκηζε θαη αξίζκεζε ησλ 

δηαηηζέκελσλ ζέζεσλ. Οη ζέζεηο πνπ ζα δηαγξακκηζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζνχλ νη 

πσιεηέο – εθζέηεο δελ ζα θαηαιακβάλνπλ ρψξνπο εηζφδσλ γθαξάδ θαη δελ ζα εκπνδίδνπλ ηε 

ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ. Ζ επζχλε γηα ηελ δηαγξάκκηζε ησλ ζέζεσλ είλαη ηνπ Γήκνπ κε 

κέξηκλα ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο.  

8. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δηαδηθαζία ηεο δηαγξάκκηζεο ζα δηαζθαιίδεη ηελ νκαιή θαη άλεηε 

δηέιεπζε ησλ επηζθεπηψλ, ηελ έιεπζε ησλ νρεκάησλ φπσο αζζελνθφξν, ππξνζβεζηηθή θ.ι.π. 

γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο, θαζψο επίζεο θαη φπνηα άιιε πξφβιεςε είλαη αλαγθαία, 

αιιά θαη ηελ νκαιή δηελέξγεηα ηεο αγνξάο. Δπίζεο Θα δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία θαη ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ.  

9. Θα δεηείηαη ε ζπλδξνκή θαη παξνπζία ηεο  Αζηπλνκίαο, Σξνραίαο, Ππξνζβεζηηθήο θαη 

Ννζνθνκείνπ, γηα ηελ εχξπζκε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.  

Ο Γήκνο ζα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή θάζε ζπγθνηλσληαθήο 

παξαθψιπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο.  

10. Ζ παξνπζία ησλ θαηφρσλ ησλ εγθξίζεσλ ζπκκεηνρήο είλαη ππνρξεσηηθή.  

11. Καη' εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε πψιεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε άδεηα ζπκκεηνρήο ζηηο 

βξαρπρξφληεο αγνξέο ησλ εηδψλ ηνπο θαηά ηηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο πνπ ηα αληίζηνηρα 

θαηαζηήκαηα νκνεηδψλ εηδψλ παξακέλνπλ θιεηζηά, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά 

δηαηάμεηο.  

12. ε θαηφρνπο εγθξίζεσλ ζπκκεηνρήο νη νπνίνη είλαη πνιχηεθλνη ή ΑΜΔΑ κε πνζνζηφ 

αλαπεξίαο πάλσ απφ 67% (κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθψλ - επηηξνπή 

ΚΔΠΑ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο) ζα ππάξρεη έθπησζε ηεο ηάμεσο ηνπ 15%.  

13. Ζ θαηνρχξσζε ηεο ζέζεο ζα γίλεηαη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην ηέινο 

ρξήζεο ηνπ ρψξνπ, κεηά ηελ αλάδεημή ηνπ γηα ηε ζέζε ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα εθδίδεηαη ε έγθξηζε 

ζπκκεηνρήο. ε πεξίπησζε πνπ αξλεζεί ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ επηιέγεηαη λένο δηθαηνχρνο.  

14. Ζ είζπξαμε ησλ ηειψλ απφ ην Γήκν ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.  

15. ε πεξίπησζε κε ρξήζεο ηνπ ρψξνπ, ην θαηαβαιιφκελν πνζφ παξαθξαηείηαη απφ ηνλ Γήκν, 

ρσξίο δηθαίσκα επηζηξνθήο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απνδεηθλχεηαη φηη ε κε ρξήζε έγηλε 

ιφγσ αλσηέξαο βίαο ή αζζέλεηαο.  

16. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο δχλαηαη λα ιακβάλνπλ ρψξα δηάθνξεο εθδειψζεηο 

(κνπζηθέο, δξψκελα, εθζέζεηο, νκηιίεο, πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θιπ) νη νπνίεο ζα 
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απνθαζίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ζα εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ.  

ε ηνπηθνχο ζπιιφγνπο (πνιηηηζηηθνχο, αζιεηηθνχο θιπ), ζπλ/ζκνχο ζα δηαηεζεί ρψξνο δσξεάλ, 

ρσξίο ηελ επηβνιή ηέινπο.  

17. Γελ επηηξέπεηαη παξάιιειε δηνξγάλσζε εκπνξνπαλήγπξεο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο ηηο εκέξεο δηεμαγσγήο απηήο, νχηε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα κηθξνπσιεηψλ ή 

ςπραγσγηθψλ παηρληδηψλ ζε δξφκνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο, εθηφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο θαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε εκπνξνπαλήγπξε.  

18. Τπνρξέσζε ηνπ Γήκνπ απνηειεί ε ηήξεζε ησλ κέηξσλ ππξαζθαιείαο ζχκθσλα κε ηελ 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο 3/2015 (ΦΔΚ Β 529): θαηά ηελ νπνία έρεη 

εθαξκνγή:  

α. ε θηίξηα ή ηκήκαηα θηηξίσλ, ππαίζξηνπο ή κε ππαίζξηνπο ρψξνπο θηηξίσλ θαη νηθνπέδσλ, 

θαζψο θαη ζηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο απηψλ, ζηα νπνία ζπλαζξνίδεηαη θνηλφ γηα θνηλσληθέο, 

νηθνλνκηθέο, πνιηηηζηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, ςπραγσγηθέο, εθπαηδεπηηθέο, επηζηεκνληθέο, 

αζιεηηθέο εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Δηδηθφηεξα πεξηιακβάλνληαη ηδίσο: ζπλεδξηαθά 

θέληξα, αίζνπζεο δηαιέμεσλ, ζπλαπιηψλ, δηθαζηεξίσλ, ζπκβνπιίσλ, ακθηζέαηξα, αίζνπζεο 

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, βηβιηνζήθεο, λανί θαη ρψξνη ιαηξείαο, αίζνπζεο εθζέζεσλ, κνπζεία, 

ρψξνη αλακνλήο ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ, αίζνπζεο γπκλαζηηθήο, άζιεζεο, ζρνιέο ρνξνχ, 

γήπεδα, ιέζρεο, παηδφηνπνη, Λνχλα Παξθ, ΚΑΠΖ, ρψξνη καδηθήο εζηίαζεο, αλαςπρήο θαη 

πξνζθνξάο, φπσο εζηηαηφξηα, ζλαθ & κπαξ, πηηζαξίεο, ςεηνπσιεία, θαθελεία, θαθεηέξηεο, 

κπαξ, αλαςπθηήξηα.  

19. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ:  

α Να θξνληίδνπλ γηα ηελ εππξεπή εκθάληζε, ηελ πνιηηηζκέλε αηκφζθαηξα θαη ηελ θαζαξηφηεηα 

ηνπ ρψξνπ ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο  

β Να απέρνπλ απφ θάζε ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη 

έθηαζεο ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αηζζεηηθήο πνπ αξκφδεη ζηελ ηζηνξία θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ ηεο πφιεο, ζην ήζνο ησλ θαηνίθσλ θαη ζηνπο θαλφλεο ησλ ρξεζηψλ θαη 

ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ, θαζψο θαη ζηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο ελ γέλεη ζπκπεξηθνξάο.  

γ Να ζπκκνξθψλνληαη γεληθά κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ, Π.Γ., εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ, φπσο 

ηζρχνπλ θάζε θνξά, θαζψο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ  

δ Απαγνξεχεηαη ε απζαίξεηε αιιαγή ζέζεο απφ ηνπο εθζέηεο –πσιεηέο ηεο εκπνξνπαλεγχξεσο, 

ε απζαίξεηε απμνκείσζε ησλ κέηξσλ πξφζνςεο ησλ πάγθσλ, ε απμνκείσζε ησλ δηαζηάζεσλ 

ηεο έθηαζεο ησλ νξηνζεηεκέλσλ ζέζεσλ, ε δξαζηεξηφηεηα ζηνπο ρψξνπο ηεο 

εκπνξνπαλεγχξεσο ελ ειιείςεη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο, ε απ' επζείαο δηαθίλεζε ζηελ θαηαλάισζε 

απφ ην απηνθίλεην κε ην νπνίν έγηλε ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη ε πψιεζε 

πξντφλησλ ζηνπο δηαδξφκνπο.  

ε . Ζ ηνπνζέηεζε ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπο επηηξέπεηαη κφλν ζηελ νξηδφληηα επηθάλεηα ησλ 

πάγθσλ ηνπο, απαγνξεχεηαη ην θξέκαζκα ησλ εκπνξεπκάησλ (είδε ξνπρηζκνχ, ππφδεζεο, 

πιηθψλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ) θαηαθφξπθα, κπξνζηά, πιάγηα, πίζσ ή θαη ζην χςνο ηεο 

ηέληαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ε ηνπνζέηεζε ζηάλη ή άιισλ θαηαζθεπψλ, επηπιένλ πάγθσλ θαζψο 

επίζεο θαη πέξαλ ησλ δηαγξακκίζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηδείμνπλ ηα εκπνξεχκαηά ηνπο.  

ζη . Οη πσιεηέο – εθζέηεο ππνρξενχληαη λα θαηαιακβάλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηε ζέζε πνπ 

ηνπο παξαρσξήζεθε απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη λα κελ εκπνδίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ελ γέλεη ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο θαζψο θαη ηελ ειεχζεξε δηέιεπζε ησλ πεδψλ.  

δ. Να κελ πξνβαίλνπλ ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο παξέκβαζε ζηνπο παξαρσξεκέλνπο πξνο 

ρξήζε ρψξνπο  
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ε. Να κελ θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο, εθηφο ησλ νξίσλ ηεο έθηαζεο 

πνπ ηνπο αλαινγεί, ζχκθσλα κε ηελ άδεηα ηνπο  

ζ. Οη πσιεηέο ππνρξενχληαη λα έρνπλ αλαξηεκέλε κπξνζηά ζηνλ πάγθν ησλ πξντφλησλ ηνπο 

θαη ζε εκθαλέο ζεκείν κεηαιιηθή πηλαθίδα πνπ ζα θέξεη θσηνγξαθία ηνπο θαη ζα αλαγξάθεη ην 

νλνκαηεπψλπκν ηνπ δηθαηνχρνπ, ηνλ αξηζκφ ηεο άδεηαο θαη ηελ ηηκή πψιεζεο ησλ πξντφλησλ 

ηνπο.  

η. Οη πσιεηέο νθείινπλ, λα απνθεχγνπλ ηελ ελφριεζε ησλ πεξηνίθσλ, ηελ ξχπαλζε θαη ηελ 

πξφθιεζε δεκηψλ ζηηο θαηνηθίεο ηεο πεξηνρήο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο, 

εηδηθφηεξα ππνρξενχληαη ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο λα θξνληίδνπλ νη ίδηνη (ν 

θαζέλαο ρσξηζηά) γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ησλ θαζψο θαη ηελ ζπγθέληξσζε ησλ 

απνξξηκκάησλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν θαζέλαο ζε ζαθνχιεο ή δνρεία ηα νπνία ζα ζπιιέγνπλ 

ζηελ ζπλέρεηα νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ.  

θ. Απαγνξεχεηαη ζηνπο πσιεηέο ε ηνπνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ, πάγθσλ θιπ. ζε άιιε κέξα απφ 

εθείλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ή ε εγθαηάιεηςε ησλ εηδψλ απηψλ κεηά ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο ζα επηβάιιεηαη Γεκνηηθφ Σέινο γηα ηελ απζαίξεηε θαηάιεςε 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ.  

ι. Δπηβάιιεηαη ε έθζεζε ησλ πξντφλησλ λα γίλεηαη ζε πάγθνπο ή άιιεο θαηαζθεπέο.  

κ. Οη εγθαηαζηάζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη κε επηκέιεηα, δαπάλε θαη επζχλε ησλ ίδησλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εκπφξσλ θαη ζα απνκαθξχλνληαη πάιη απφ ηνπο ίδηνπο, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ 

Γήκνπ. Ο Γήκνο δελ επηβαξχλεηαη κε θαλέλα απνιχησο θφζηνο γηα ηελ θαηαζθεπή-

ηνπνζέηεζε-απφζπξζε ησλ πάγθσλ εξγαζίαο.  

20. Όζνλ αθνξά ηελ θαζαξηφηεηα  

α. Ο ρξεζηκνπνηνχκελνο ρψξνο ηεο αγνξάο ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξφο θαηά ηε δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

Ζ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ηεο εκπνξνπαλεγχξεσο θαη νη δηαδηθαζίεο ρνξηνθνπηηθψλ ελεξγεηψλ 

απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Καζαξηφηεηαο  

β. Μεηά ηε ιήμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο, ν ρψξνο ζα θαζαξίδεηαη θαη ζα πιέλεηαη επηκειψο 

απφ ην ζπλεξγείν θαζαξηφηεηαο ηεο δεκνηηθήο αξρήο, ην νπνίν ζα απνθνκίδεη θαη θάζε είδνπο 

απνξξίκκαηα, πνπ πξνήιζαλ απφ απηήλ.  

γ. Οη θάδνη ζπιινγήο απνξξηκκάησλ κεηά ηελ ιήμε ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο πξέπεη λα 

εθθελψλνληαη, λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη κε επζχλε ηνπ Γήκνπ.  

δ. Οη πσιεηέο Θα πξέπεη λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο 

ηνπ Γήκνπ, λα θξνληίδνπλ νη ίδηνη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ πνπ ηνπο αλαινγεί θαη λα 

δηαηεξνχλ ζε εηδηθνχο θιεηζηνχο θάδνπο ή θαιά θιεηζκέλεο ζαθνχιεο ηα απνξξίκκαηα πνπ 

παξάγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο θαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο λα ηνπνζεηνχληαη 

ζηνπο θάδνπο ζπιινγήο απνξξηκκάησλ ησλ Γήκσλ, λα κελ ξππαίλνπλ ησλ πεξίγπξν ρψξν κε ηε 

ξίςε θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ θαη ηδηαηηέξσο εππαζψλ εηδψλ πνπ αιινηψλνληαη εχθνια 

θαζψο θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο(ραξηφθνπηα, ηειάξα θ.ιπ.), λα κελ παξαθσιχνπλ κε θαλέλα 

ηξφπν, ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαη θαηά ηελ απνθνκηδή ησλ 

απνξξηκκάησλ θαη ηνλ γεληθφ θαζαξηζκφ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 

ππνδείμεηο ησλ νξγάλσλ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. ε πεξίπησζε αδηαθνξίαο θαη παξά ηηο 

ζπζηάζεηο, ν Γήκνο ζα πξνβαίλεη ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ θαηαινγίδνληαο ηα έμνδα ζηνπο 

ππεπζχλνπο. Δπίζεο επηβάιεη πξφζηηκν. Δάλ ε παξάβαζε απηή επαλαιεθζεί γηα ηξίηε 

ζπλερφκελε θνξά ν Γήκνο πξνβαίλεη ζηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ζπκκεηνρήο νξηζηηθά. Να 

ηεξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ επηαμία ησλ ρψξσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ νη πάγθνη πψιεζεο 

ησλ πξντφλησλ ηνπο.  
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ε. Οη πσιεηέο ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ Κνηλνρξήζησλ 

ρψξσλ Γήκνπ Μπηηιήλεο.  

ζη. Σα πξνο πψιεζε είδε πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε πάγθνπο ή ζε ηειάξα έηζη 

ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο πγηεηλήο θαζαξηφηεηαο απηψλ.  

21. Ζ άδεηα ρνξεγείηαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ζέζε θαη εθφζνλ θαηαβιεζεί ην αλαινγνχλ 

πνζφλ θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο επηά -7- ζπλαπηέο εκέξεο  

22. Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε, ε εθρψξεζε, ε εηζθνξά, ε εθκίζζσζε θαηά ρξήζε ή ε ρξήζε 

ησλ αδεηψλ απηψλ απφ νπνηνδήπνηε ηξίην, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν εθηφο απφ ηνλ ή ηελ 

ζχδπγν θαη ηα ηέθλα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαηφρσλ ησλ αδεηψλ.  

23. Καλέλαο έκπνξνο δελ εηζέξρεηαη ζηνλ ρψξν ηεο εκπνξνπαλήγπξεο αλ δελ πξνζθνκίζεη ηελ 

άδεηα ζπκκεηνρήο.  

24. Ζ έθδνζε θαη ή παξαιαβή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ηνπ Γήκνπ γηα 

ρξήζε θαη εγθαηάζηαζή ηνπ ζηνλ ρψξν δηεμαγσγήο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, παξέρεη ην δηθαίσκα 

ρξήζεο ηνπ ρψξνπ θαηά ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. Καηά ζπλέπεηα ε 

νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε ή ρξήζε ηνπ ρψξνπ πξηλ ηελ έθδνζε θαη παξαιαβή απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν ηεο ζρεηηθήο αδείαο ή ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ κεηά ηελ ιήμε ηεο αδείαο ζεσξείηαη 

απζαίξεηε, ζπληζηά παξάλνκε θαηάιεςε ρψξνπ θαη ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπεη ν 

Νφκνο.  

25. Γηα ηελ πιήξε δηαζθάιηζε ηεο θαιήο θαη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλεγχξεσο , 

έθαζηνο ελδηαθεξφκελνο έκπνξνο ΓΔΝ ζα παξαιακβάλεη ηελ άδεηα ζπκκεηνρήο ηνπ γηα ηελ 

εκπνξνπαλήγπξε, αλ δελ ππνγξάθεη ζρεηηθή Τπεχζπλε Γήισζε πνπ ζα έρεη δηαβάζεη λσξίηεξα 

πξνζεθηηθά, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη είλαη ελήκεξνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.  

26. Πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο αδεηψλ απφ Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο 

είλαη ε κε χπαξμε, εηο βάξνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, βεβαησκέλσλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο 

απηνχο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνχ θαηαβνιήο απηψλ, 

ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.( Άξζξν 285 Κ.Γ.Κ.)  

27. ε πεξίπησζε πνπ ε εκπνξνπαλήγπξε πξαγκαηνπνηεζεί θαη ν αηηήζαο, ππαλαρσξήζεη ε δελ 

ζπκκεηάζρεη, ην ηπρφλ θαηαβιεζέλ ηέινο ρξήζεο εθπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ σο εχινγε θαη 

δίθαηε πνηληθή ξήηξα  

28. Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ε εκπνξνπαλήγπξεο δελ πξαγκαηνπνηεζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν: 

α) Οη ζπκκεηέρνληεο δελ δηθαηνχληαη ζε επηζηξνθή ηνπ πνζνχ πνπ έρνπλ θαηαβάιιεη θαη β) ζε 

αλαδήηεζε εμφδσλ ζηα νπνία ηπρφλ ππνβιήζεθαλ γηα ηα έμνδα απηά ν Γήκνο δε θέξεη θακία 

επζχλε, ε δε δαπάλε ζα θαιχπηεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη 

αλαιακβάλνπλ θα ηελ απνμήισζε ησλ πάγθσλ εξγαζίαο.  

29. Ο Γήκνο δε θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ θχιαμε εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ πνπ ζα 

εγθαηαζηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε ζην ρψξν πνπ ζα ηνπο δηαηεζεί. Ζ 

επζχλε γηα ηε θχιαμε εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνπο ίδηνπο.  

30. Ο Γήκνο δε θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζεί ππξθαγηά ζην ρψξν ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο απφ νπνηαδήπνηε αηηία. Ζ επζχλε βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνπο ίδηνπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε.  

31. Πεξηπηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ θαη δελ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ, ζα θαιχπηνληαη 

απφ ηνπο ζρεηηθνχο Νφκνπο, Γηαηάγκαηα θαη Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. 

 

Λνηπέο απαγνξεχζεηο:  

α. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην έρεη ηε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηα είδε πνπ ζα 

επηηξέπεηαη λα πσινχληαη ζηελ εκπνξνπαλήγπξε.  
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β. Απαγνξεχεηαη ζην ρψξν ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο ην άλακκα θσηηάο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

Δμαηξνχληαη ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο  

γ. Απαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζηνπο ελνηθηαδφκελνπο –παξαρσξεκέλνπο 

ρψξνπο.  

δ. Απαγνξεχνληαη νη ζνξπβψδεηο δηαθεκίζεηο.  

ε. Απαγνξεχνληαη νη δηαθεκίζεηο ησλ εθζεκάησλ εθηφο ηνπ ελνηθηαδφκελνπ – παξαρσξεκέλνπ 

ρψξνπ.  

ζη. .Απαγνξεχεηαη ζηνπο κηθξνπσιεηέο κε θαξνηζάθηα λα ζηαζκεχζνπλ θαη λα πεξηθέξνληαη ζε 

Γεκνηηθνχο δξφκνπο θαη ρψξνπο. 

δ. Απαγνξεχεηαη ε έθζεζε εκπνξεπκάησλ απφ κηθξνπσιεηέο εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο (λεζίδεο, ρψξνη πξαζίλνπ, πάξθηλγθ απηνθηλήησλ θιπ).  

ε. Γελ επηηξέπεηαη ε πψιεζε εηδψλ πνπ πξνθαινχλ ηελ δεκφζηα αηδψ ή κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ αηπρήκαηα ζε κηθξνχο ή κεγάινπο θαζψο θαη νγθψδε εκπνξεχκαηα πνπ 

ελδερνκέλσο δπζθνιεχνπλ ηηο κεηαθηλήζεηο κέζα ζην ρψξν ηεο εκπνξνπαλήγπξεο θαη γεληθά 

πξνθαινχλ δπζρέξεηα ζηνπο ινηπνχο εκπφξνπο.  

ζ. Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε πσιεηψλ ζηνπο δηαδξφκνπο ησλ ρψξσλ πψιεζεο, νη νπνίνη 

πξέπεη λα είλαη ειεχζεξνη γηα ηελ δηέιεπζε ησλ θαηαλαισηψλ, θαζψο επίζεο θαη ε είζνδνο θάζε 

ηξνρνθφξνπ.  

η. Απαγνξεχεηαη ζηνπο πσιεηέο ε ηνπνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ, πάγθσλ θιπ. ζε άιιε κέξα απφ 

εθείλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ή ε εγθαηάιεηςε ησλ εηδψλ απηψλ κεηά ηε 

ιεηηνπξγία ηεο. ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο ζα επηβάιιεηαη Γεκνηηθφ Σέινο γηα ηελ απζαίξεηε 

θαηάιεςε πεδνδξνκίνπ.  

θ. Οη ρξεζηκνπνηνχκελεο ζπζθεπέο/εγθαηαζηάζεηο έςεζεο (ςεζηαξηέο) ππνρξενχληαη λα 

θέξνπλ θακηλάδα χςνπο ηεζζάξσλ (4) κέηξσλ  

ι. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ςπγείσλ απφ ηνλ αξρηθψο δεισζέληα, 

θαζψο θαη ε δηάζεζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζε ηξίηνπο ρσξίο ηελ άδεηα ηεο ππεξεζίαο.  

κ. Όινη νη εθζέηεο ππνρξενχληαη λα έρνπλ ζε εκθαλέο ζεκείν ππξνζβεζηήξεο μεξάο θφλεσο 6 

Kg ν νπνίνο ζα ηνπνζεηείηαη ζε εκθαλέο ζεκείν θαη ζα ζπλνδεχεηαη κε βεβαίσζε 

θαηαιιειφηεηαο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ. 

 

Άξζξν 9
ν
  

Απόθαζε έγθξηζεο ζπκκεηνρήο (ή άδεηα ζπκκεηνρήο ή άδεηα) 

 

1. α. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζηελ Δκπνξνπαλήγπξε ρνξεγείηαη απφ ηνλ αξκφδην 

Αληηδήκαξρν, γηα ζπγθεθξηκέλν ρψξν, εθφζνλ θαηαβιεζεί ην αλαινγνχλ ηέινο θαη δελ κπνξεί 

λα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.  

β. Υξήζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ζπκκεηνρήο κπνξνχλ λα θάλνπλ κφλν ηα θπζηθά ή ηα λνκηθά 

πξφζσπα ζην φλνκα ησλ νπνίσλ έρεη.  

γ. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ζπκκεηνρήο – εγθαηάζηαζεο ζηηο 2 εκπνξνπαλήγπξεηο ηεο Γ.Κ. 

Αγηάζνπ πεξηιακβάλεη απαξαηηήησο ηα ζηνηρεία ηεο πεξ. IV ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ.   

Ο δηθαηνχρνο ηεο έγθξηζεο ζπκκεηνρήο έρεη ηελ επζχλε παξαιαβήο απηήο απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηνπ Γήκνπ πξηλ εγθαηαζηαζεί ζ΄ απηήλ.  

δ. Οη εθζέηεο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ρνξεγεζεί ε έγθξηζε ζπκκεηνρήο, ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίδνπλ ζην Γήκν ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο. Δθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη πξνζθνκίζνπλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 
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ζπκκεηνρήο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Καηεξίλεο θαη θαηαβάιινπλ ην αληίζηνηρν 

ηέινο ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε.  

ε. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ 

ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο θαη αλαθνηλψζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δκπνξνπαλήγπξεο.  

δ. Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε, ε εηζθνξά, ε εθκίζζσζε θαη ε παξαρψξεζε, θαηά ρξήζε, ησλ 

εγθξίζεσλ ζπκκεηνρήο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, θαζψο θαη ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ 

απνξξένπλ απφ απηέο, απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην, εθηφο (ζηελ πεξίπησζε ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ) απφ ηνλ/ηελ ζχδπγν θαη ηα ηέθλα ησλ θαηφρσλ ησλ εγθξίζεσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη απηνί δελ θαηέρνπλ άιιε άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ.  

2. Γελ απαηηείηαη ε ππνβνιή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, θνξνινγηθήο ή αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο ζην Γήκν γηα ηελ ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα (εκπνξνπαλήγπξε). Ζ κε απαίηεζε 

ππνβνιήο θνξνινγηθήο ή αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη ζηνλ Γήκν, πνπ δηνξγαλψλεη ηελ 

εκπνξνπαλήγπξε απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, εθθηλεί θαη απφ ην βξαρχβην απηψλ ησλ εηδηθψλ 

αδεηψλ θαη ηε δπζθνιία λα ηα πξνζθνκίδνπλ. (Τπ. Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθφηεηαο 

7286/21.01.2015). 

 

Άξζξν 10
ν
  

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Δκπνξνπαλήγπξεο 

 

Ζ επζχλε γηα ηε δηεμαγσγή θαη ιεηηνπξγία ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο θαη ν ζπληνληζκφο ηεο 

δηνίθεζεο γηα φιε ηε δηάξθεηά ηεο, θαζψο θαη ε δηνξγάλσζε αλαηίζεηαη ζηελ Δπηηξνπή 

Γηεμαγσγήο ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο (ηξηκειή), ε νπνία ζα νξίδεηαη θάζε ρξφλν κε απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, απνηεινχκελε απφ ηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν θαη δχν δεκνηηθνχο 

ζπκβνχινπο.  

Ζ Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο ζα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα απαηηνχκελσλ 

θιεξψζεσλ, ηελ θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ, ηελ θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα δηθαηνχρσλ ζπκκεηνρήο θαη 

ηε δηαβίβαζή ηνπ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία πξνθεηκέλνπ απηή λα δηακνξθψζεη ηελ εηζήγεζή ηεο 

πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πξνθεηκέλνπ απηφ λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή έγθξηζε ησλ 

εγθξίζεσλ ζπκκεηνρήο.  

Ζ Δπηηξνπή ζα είλαη ζηε δηάζεζε φισλ ησλ εθζεηψλ θαη επηζθεπηψλ γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα 

ελεκέξσζεο ή γηα ηελ έθζεζε ησλ απφςεψλ ηνπο.  

Δπίζεο κε επζχλε ηεο Δπηηξνπήο ζα γίλνληαη νη απαξαίηεηεο ζπζηάζεηο θαη ν ζρεηηθφο έιεγρνο 

ηεο νξζήο εγθαηάζηαζεο ησλ δηθαηνχρσλ, ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο άδεηαο θαη ηεο 

απνκάθξπλζεο ησλ άλεπ αδείαο ζπκκεηερφλησλ ζηηο παλεγχξεηο. Καζήθνλ ηεο επηηξνπήο ζα 

είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη ελ γέλεη ε δηαρείξηζε ηεο εκπνξνπαλεγχξεσο. Θα ζπληάζζεηαη 

ιίζηα παξαβαηψλ ηνπ θαλνληζκνχ, ε νπνία ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε δηάζεζε ησλ ρψξσλ 

ηελ επφκελε πεξίνδν.  

Δπί πιένλ ζα είλαη αξκφδηα γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο δηαξξχζκηζεο ησλ πάγθσλ εληφο ηνπ 

εηδηθά δηακνξθσκέλνπ ρψξνπ πξνο φθεινο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, ηεο 

δηαζθάιηζεο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη αζθάιεηαο.  

Ζ Δπηηξνπή ζα ππνρξενχηαη λα ζπλεδξηάδεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, λα εηζεγείηαη 

πξνηάζεηο, λα επηιακβάλεηαη νπνηνδήπνηε ζέκα πξνθχςεη ζηε δηάξθεηα ηεο παλεγχξεσο πνπ 

δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θαλνληζηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, λα δηελεξγεί 

ηαθηηθνχο ειέγρνπο ζηνπο ρψξνπο αλάπηπμεο ηεο παλεγχξεσο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο θαιήο θαη 

νκαιήο ιεηηνπξγίαο.  
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Ζ Δπηηξνπή ζα εμεηάδεη ηπρφλ παξάπνλα ή θαηαγγειίεο, ηελ παξνρή νδεγηψλ θαη ηελ επίιπζε 

θάζε πξνβιήκαηνο πνπ ζα αλαθχςεη απφ ηελ δηελέξγεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. 

 

Άξζξν 11
ν
  

Καηαβαιιόκελα ηέιε 

 

Χο ηέινο ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαζνξίδεηαη ην ηζρχνλ βάζεη ηεο αξηζκ. 207/2013 [ΑΓΑ: 

ΒΛΧΓΧΛΦ-ΦΘΒ] απφθαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ γηα ηε ΓΔ. Αγηάζνπ έρεη σο εμήο: 

 

ΔΗΓΟ ΥΡΖΖ 

 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

(Γ.Κ. ή Σ.Κ) 

ΣΡΑΠΔΕΟΚΑΘΗΜΑΣΑ 

(ΔΣΖΗΟ/ΣΜ) 

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ 

(ΔΣΖΗΟ) 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΑΟΤ 

Γ.Κ. ΑΓΗΑΟΤ ΖΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ, Π. ΣΕΑΝΔΣΖ, 

ΚΟΗΜΖΔΧ ΘΔΟΣΟΚΟΤ: 15 € 

ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΓΟΡΑ: 9 € 

ΑΠΟΤΝΑΓΔΛΛΖ, 28
εο

 ΜΑΡΣΗΟΤ 

1944, ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΟ, 28
εο

 

ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ: 6 € 

15 € 

 

 «Γηα ηε δεκνηηθή ελφηεηα Αγηάζνπ, γηα ηε κεγάιε εκπνξνπαλήγπξε ηνπ δεθαπεληαχγνπζηνπ, 

πνζφ 15,00 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν γηα ηνπο ηέσο δεκφηεο Αγηάζνπ θαη 20,00 € αλά ηεηξ. 

κέηξν γηα ηνπο ινηπνχο δηθαηνχρνπο.» 

 

Άξζξν 12
ν
  

Παξάιιειεο εθδειώζεηο θαη πξνβνιή εκπνξνπαλήγπξεο 

 

1. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο θαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν ζα δχλαηαη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο (ζπλαπιίεο, ρνξεπηηθέο παξαζηάζεηο 

θιπ).  

2. ηφρνο ηεο δηνξγάλσζεο απηνχ ηνπ είδνπο ησλ εθδειψζεσλ είλαη ε ηφλσζε ηεο θίλεζεο ηεο 

Δκπνξνπαλήγπξεο αιιά θαη ε αλαβάζκηζή ηεο ζε πνιηηηζηηθφ γεγνλφο.  

3. Σελ επζχλε γηα ηελ πξνβνιή ηεο εκπνξνπαλήγπξεο κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ 

ζα αλαιάβεη ε Δπηηξνπή Δκπνξνπαλήγπξεο ζε ζπλεξγαζία κε ην αξκφδην Σκήκα 

Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

 

Άξζξν 13
ν
  

Λεηηνπξγία Καη/ησλ Τγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο Τγεηνλνκηθνί όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο 

ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ καδηθήο εζηίαζεο 

 

1. Δηδηθφηεξα νη ζέζεηο γηα πψιεζε ινπθνπκάδσλ, ραιβάδσλ, μεξψλ θαξπψλ, παγσηψλ θαη 

δαραξσηψλ, θαζψο θαη νη θαληίλεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε ππάγνληαη 

ζηελ θαηεγνξία «επηρείξεζε καδηθήο εζηίαζεο – επηρείξεζε παξαζθεπήο θαη πξνζθνξάο 
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ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζε πξνζσξηλφ ρψξν» ζχκθσλα κε ηελ Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 

47829/21.06.2017 (ΦΔΚ 2161/23.06.2017) θαζψο θαη ησλ δηεπθξηληζηηθψλ εγθπθιίσλ απηήο 

θαη πξέπεη λα θαηέρνπλ ηελ αληίζηνηρε άδεηα.. Δπηπιένλ ησλ σο άλσ θνηλψλ δηθαηνινγεηηθψλ νη 

ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ θαη  

α. Άδεηα ιεηηνπξγίαο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (εξγαζηεξίνπ παξαζθεπήο ραιβά θ.ι.π.). β. 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ πσιεηή ή αλαγνκσηή ηνπ ππξνζβεζηήξα (6 kg) πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, 

γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ,  

Οη ςεζηαξηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ πγξαέξην ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε ηηο θαηά 

λφκν άδεηεο ρξήζεσο πγξαεξίνπ θαη ππξαζθάιεηαο.  

γ. ππεχζπλε δήισζε φηη έιαβε γλψζε ηεο εγθπθιίνπ 6/30.7.2013 κε α.π: Y1γ /Γ.Π/νηθ.71459 

ηνπ Σκήκαηνο Τγεηνλνκηθψλ Καλνληζκψλ ηεο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγηεηλήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο, κε ζέκα: «Δπηρεηξήζεηο παξαζθεπήο ή θαη πξνζθνξάο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζε θηλεηνχο 

ή πξνζσξηλνχο ρψξνπο» θαη ηεο Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 47829/21.06.2017 (ΦΔΚ 

2161/23.06.2017) θαη φηη ν εμνπιηζκφο (πάγθνη, ςπγεία, επηθάλεηεο θνπήο, ζθεχε θ.ιπ.) πνπ 

δηαζέηεη ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη φηη ζα ηεξεί (γηα ηηο 

εκέξεο πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζεί ε άδεηα) ηνπο πγεηνλνκηθνχο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

ιεηηνπξγίαο.  

δ. ππεχζπλε δήισζε κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο φηη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηεξνχλ 

ζην θάθειν ηεο επηρείξεζεο ηνπο πηζηνπνηεηηθφ ή βηβιηάξην πγείαο θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ 

εθπαίδεπζεο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιήζνπλ θαη λα ηα επηδεηθλχνπλ φηαλ 

δεηεζνχλ απφ αξκφδηα αξρή,  

ε. Οη ςεζηαξηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ πγξαέξην ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε ηηο θαηά 

λφκν άδεηεο ρξήζεο πγξαεξίνπ θαη ππξαζθάιεηαο.  

2. Ζ επηρείξεζε ζα αλαπηχζζεηαη θάησ απφ θαηάιιειεο ηέληεο, ππφζηεγα θ.α. πνπ ζα 

πξνζηαηεχνπλ ηα ηξφθηκα θαη ηνλ εμνπιηζκφ απφ ηε βξνρή, ηελ άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία θιπ.  

3. Ο πάγθνο εξγαζίαο ζα είλαη απφ θαηάιιειν πιηθφ ιείν θαη αδηαπφηηζην ρσξίο θζνξέο. Δθηφο 

ηνπ πάγθνπ εξγαζίαο ζα ππάξρεη αλάινγνο κε ηε θχζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο 

εμνπιηζκφο φπσο θνξεηέο επηθάλεηεο θνπήο, ζθεχε θαη εξγαιεία, πνπ ζα δηαηεξνχληαη ζε θαιή 

θαηάζηαζε.  

4. Θα ππάξρνπλ θιεηζηέο πξνζήθεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηξνθίκσλ απφ έληνκα θαη ζθφλε. 

Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε επαξθήο ππνδνκή (λεξνρχηεο, λεξφ, θαζαξηζηηθά) γηα ηνλ επηηφπην 

θαζαξηζκφ θαη φπνπ απαηηείηαη θαη ε απνιχκαλζε ησλ εμαξηεκάησλ, ησλ ζθεπψλ θαη ησλ 

κεξψλ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχλ ζπρλφ πιχζηκν (π.ρ. ιαβίδεο, καραίξηα θιπ). Θα 

δηαζθαιίδεηαη φηη νη πξψηεο χιεο θαη ηα πξντφληα πνπ πξνζθέξνληαη πξνέξρνληαη απφ λφκηκεο 

επηρεηξήζεηο.  

5. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα ζθεχε ζεξβηξίζκαηνο ζα είλαη κηαο ρξήζεσο θαη ζα ππάξρεη ρψξνο 

πιχζεο γηα ιαβίδεο, καραίξηα, θιπ.  

6. ε πεξίπησζε ρξήζεο ηξνρήιαηνπ νρήκαηνο-ακαμψκαηνο, ν ρψξνο κεηαρείξηζεο ηξνθίκσλ 

ζα είλαη απφ θαηάιιειν πιηθφ, αδηαπφηηζην, ην νπνίν ζα επηδέρεηαη θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη λα εκπνδίδεηαη ε αεξφθεξηε 

επηκφιπλζε εηδηθά απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

7. Γηα ηελ πψιεζε ησλ επαιινίσησλ πξντφλησλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη νρήκαηα κε ηζνζεξκηθφ 

ακάμσκα ή ζα θέξνπλ ςπγείν, θαηά πξνηίκεζε ειεθηξηθφ.  

8. Θα ππάξρνπλ ζεξκφκεηξα ζε φια ηα ςπγεία θαη ηηο θαηαςχμεηο θαη ζεξκφκεηξα ρεηξφο γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ επαιινίσησλ πξψησλ πιψλ. Καηά ηε ιεηηνπξγία ησλ 
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αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε πηζηνπνηεηηθφ 

πγείαο θαη πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο.  

Ο Γήκνο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ 

ζηα είδε εζηίαζεο. 

 

Άξζξν 14
ν
  

Δηδηθόηεξα ζέκαηα 
 

Με ελ αξηζ. 633/05-01-2015 (ΦΔΚ 116/ 12-01-2015 ηεχρνο Β') Απφθαζε Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο 

θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαζνξίδνληαη ηα είδε πνπ πσινχλ νη ηπθινί κε άδεηα ππαίζξηνπ 

ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, σο εμήο:  

α) εθθιεζηαζηηθά είδε, κέζα ζπζθεπαζίαο (ράξηηλεο - πιαζηηθέο ζαθνχιεο), πιηθά 

πεξηηπιίγκαηνο δψξσλ, θεξηά θαη ιακπάδεο, είδε δηαθφζκεζεο,  

β) είδε έλδπζεο, λεσηεξηζκψλ, θν κπηδνχ, ιεπθά είδε, ςηιηθά θαζψο θαη είδε ππφδεζεο, 

δεξκάηηλα είδε (ηζάληεο, δψλεο, πνξηνθφιηα), πήιηλεο-πιαζηηθέο γιάζηξεο, γ) ραξηί αηνκηθήο ή 

νηθηαθήο θξνληίδαο, είδε παινπσιείνπ, πιαζηηθά κε ην κέηξν, δ) είδε παληνπσιείνπ, κε 

εδψδηκα, ε) βηβιία θαη είδε γξαθηθήο χιεο, ζη) θνπινχξηα, θάζηαλα θαη θαιακπφθηα ςεκέλα.» 

 

Άξζξν 15
ν
  

Δγθαηαζηάζεηο πσιεηώλ 

 

1. Οη εγθαηαζηάζεηο πψιεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζα γίλνληαη ζε πάγθνπο εξγαζίαο θαηά ζεηξά 

δηαηεηαγκέλεο φπσο ζην ηνπνγξαθηθφ. Όινη νη πάγθνη εξγαζίαο ζα θηινμελνχλ ηηο εκπνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Οη δηαζηάζεηο ησλ πάγθσλ δελ ζα μεπεξλνχλ ηηο δηαζηάζεηο θάζε ζέζεο φπσο 

νξίδεηαη ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.  

2. Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο ζα ηνπνζεηνχληαη κε επηκέιεηα, δαπάλε θαη επζχλε ησλ ίδησλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εκπφξσλ θαη ζα απνκαθξχλνληαη πάιη απφ ηνπο ίδηνπο, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ 

Γήκνπ. Ο Γήκνο δελ επηβαξχλεηαη κε θαλέλα απνιχησο θφζηνο γηα ηελ θαηαζθεπή-

ηνπνζέηεζε-απφζπξζε ησλ πάγθσλ εξγαζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ε εκπνξνπαλήγπξεο δελ 

πξαγκαηνπνηεζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν: α) Οη ζπκκεηέρνληεο δελ δηθαηνχληαη ζε επηζηξνθή ηνπ 

πνζνχ πνπ έρνπλ θαηαβάιιεη θαη β) ζε αλαδήηεζε εμφδσλ ζηα νπνία ηπρφλ απνβιήζεθαλ γηα ηα 

έμνδα απηά ν Γήκνο δε θέξεη θακία επζχλε, ε δε δαπάλε ζα θαιχπηεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ θα ηελ απνμήισζε ησλ πάγθσλ εξγαζίαο. ε 

πεξίπησζε, επίζεο, πνπ ε εκπνξνπαλήγπξε πξαγκαηνπνηεζεί, ηφηε αλ ν αηηνχκελνο 

ζπκκεηνρήο, ππαλαρσξήζεη ε δελ ζπκκεηάζρεη, ην ηπρφλ θαηαβιεζέλ ηέινο ρξήζεο εθπίπηεη 

ππέξ ηνπ Γήκνπ σο εχινγε θαη δίθαηε πνηληθή ξήηξα.  

3. Οπνηαδήπνηε εξγαζία ή παξέκβαζε θξηζεί αλαγθαία γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο απηή ζα γίλεηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

κε ην Γήκν θαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ ζα απαηηεζνχλ θαη 

ζπκθσλεζεί απφ πνηνλ ζα θαιπθζεί. 

 

Άξζξν 16
ν
  

Τπεξεζίεο αξκόδηεο γηα ηνλ έιεγρν – Κπξώζεηο 

 

1. Οη πσιεηέο θαηά ηνλ έιεγρν απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ππνρξενχληαη:  
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α. λα δέρνληαη ηνλ έιεγρν ζην ρψξν επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζην ρψξν πνπ ηεξνχληαη 

ηα έγγξαθα, παξαζηαηηθά ζηνηρεία, ζηηο εζληθέο νδνχο θαη ζην ρψξν παξαγσγήο, θαη  

β. λα εθνδηάδνπλ ηνλ έιεγρν κε ηα δεηνχκελα θάζε θνξά αιεζή ζηνηρεία  

2. Αξκφδηεο αξρέο γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ 

εθδηδφκελσλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ είλαη:  

α) ε Γηππεξεζηαθή Μνλάδαο Διέγρνπ Αγνξάο (Γ.Η.Μ.Δ.Α.) ηνπ λ. 4712/2020 (Α’ 146) ζε 

παλειιήληα θιίκαθα,  

β) νη Πεξηθέξεηεο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπο,  

γ) νη Γήκνη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπο,  

δ) ε Διιεληθή Αζηπλνκία, ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο  

ε) ην Ληκεληθφ ψκα - Διιεληθή Αθηνθπιαθή (Λ.. - ΔΛ.ΑΚΣ.) ζηελ πεξηνρή ηεο δηθαηνδνζίαο 

ηνπ θαη  

ζη) ε Γεληθή Γηεχζπλζε ηνπ ψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (.Γ.Ο.Δ.).  

Οη αξρέο ησλ πεξ. α) έσο γ) επηθνπξνχληαη απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία ή ην Ληκεληθφ ψκα - 

Διιεληθή Αθηνθπιαθή (Λ.. - ΔΛ.ΑΚΣ.), ζηνλ βαζκφ πνπ ηνχην παξίζηαηαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ αληηζηνίρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε 

δεηήκαηα ζπληνληζκνχ ειέγρσλ θαη δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 

ειέγρσλ αξκφδηα είλαη ε ΓΗ.Μ.Δ.Α.. ηε ΓΗ.Μ.Δ.Α. αλαηίζεηαη, επίζεο, ε αξκνδηφηεηα ηεο 

ζπγθξφηεζεο κηθηψλ θιηκαθίσλ ειέγρνπ γηα φιε ηελ Δπηθξάηεηα, κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

παξ. 1, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Μηθηά 

θιηκάθηα κπνξνχλ λα ζπγθξνηνχλ θαη νη πεξηθέξεηεο γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ εληφο ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπο.  

Οη αξκνδηφηεηεο ησλ παξ. 1 θαη 2 αζθνχληαη παξάιιεια πξνο ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.), ε άζθεζε ησλ νπνίσλ δελ επεξεάδεηαη απφ 

ην παξφλ  

Γηα παξαβάζεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ κπνξεί λα επηβάιιεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ 

Γήκνπ πξφζηηκν πνπ αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ζα θπκαίλεηαη απφ 100,00 έσο 500,00 επξψ.  

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη θπξψζεηο θαη ηα δηνηθεηηθά πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ Ν. 

4849/2021 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαδηθαζίεο ησλ άξζξσλ 63,65.  

Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 64 ηνπ Ν. 4849/2021 (Πνηληθή Κχξσζε) φπνηνο ρσξίο άδεηα 

αζθεί εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα βηνκεραληθψλ-βηνηερληθψλ κε εδψδηκσλ πξντφλησλ ηηκσξείηαη 

κε θπιάθηζε έσο δχν (2) εηψλ. 

 

Άξζξν 17
ν
  

Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα «Αλνηθηή Αγνξά» (Ο.Π..Α.Α.) 

 

1. Ζ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ θαη ε παξαθνινχζεζή ηεο εμαζθαιίδνληαη κε 

ηελ ηήξεζε ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ ζην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

«Αλνηθηή Αγνξά» (Ο.Π..Α.Α.), ην νπνίν πινπνηείηαη ηερληθά απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε 

Φεθηαθήο Πνιηηηθήο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 

Δπελδχζεσλ θαη εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη 

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή.  

 

2. ην Ο.Π..Α.Α. θαηαρσξνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

α) Γηα ηηο ππαίζξηεο νξγαλσκέλεο αγνξέο ν θνξέαο ιεηηνπξγίαο θαηαρσξεί:  

αα) ηελ απφθαζε ίδξπζεο, θαηάξγεζεο, κεηαθίλεζεο ή επέθηαζεο ηεο αγνξάο,  
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αβ) ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο αγνξάο, αγ) ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο αγνξάο, αδ) ηηο 

ρνξεγνχκελεο άδεηεο, βεβαηψζεηο θαη ζέζεηο ησλ πσιεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά,  

αε) ηε δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο απηνδίθαηεο απψιεηαο ηεο ζέζεο πσιεηή,  

αζη) ηελ έγθξηζε αλαπιήξσζεο ή ππνβνήζεζεο πσιεηή θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ πνπ 

ππνβνεζά ή αλαπιεξψλεη ηνλ πσιεηή,  

αδ) ηελ πξφζιεςε ππαιιήινπ απφ ηνλ πσιεηή, ηα ζηνηρεία ηνπ ππαιιήινπ θαη ηε ζρεηηθή 

ζχκβαζε εξγαζίαο,  

αε) ηε κεηαβίβαζε ηεο άδεηαο θαη ησλ ζέζεσλ πσιεηή,  

Σα ζηνηρεία ησλ ππνπεξ. αα), αβ) θαη αε) θαηαρσξνχληαη ζην Ο.Π..Α.Α. εληφο πξνζεζκίαο 

ηξηψλ (3) κελψλ, θαη ηα ζηνηρεία ησλ ππνπεξ. αδ) έσο θαη αηα) εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε 

(15) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξάμεσλ  

ην Ο.Π..Α.Α. θαηαρσξνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ειέγρνπ νη εθζέζεηο ειέγρνπ κε ηηο 

νπνίεο βεβαηψλνληαη παξαβάζεηο ηνπ παξφληνο θαη νη θπξψζεηο πνπ επηβιήζεθαλ. 

 

Άξζξν 18
ν
  

Σειηθέο Γεληθέο Γηαηάμεηο 

 

1. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε νπνηνπδήπνηε ρψξνπ απφ ηνπο 

δηθαηνχρνπο, ζε ηξίην ή ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ γηα θάζε άιιν ζθνπφ, εθηφο απηνχ γηα ηνλ νπνίν 

δηαηίζεηαη ν ρψξνο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ηα ζηνηρεία Σακεηαθήο Μεραλήο ή απφ 

νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ρψξνπ, ην αληίηηκν πξνζαπμάλεηαη θαηά 

€ 300,00 επξψ ζε βάξνο ηνπ έρνληνο ηελ άδεηα.  

2. ε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξσλ ηνπ θαλνληζκνχ, παξέρεηαη ζην Γήκν ην 

δηθαίσκα: α. λα απνθιείεη ηνλ παξαβάηε απφ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε 

γηα κία ή πεξηζζφηεξεο ρξνληέο. β. κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δκπνξνπαλήγπξεο λα δηαθφπηεη 

ηελ ρνξήγεζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ,  

3. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ εκπνξνπαλήγπξε ζπλεπάγεηαη θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή φισλ ησλ φξσλ 

ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.  

4. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε κπνξνχλ λα 

πξνκεζεπηνχλ εγθαίξσο ηελ Καλνληζηηθή Απφθαζε ηνπ Γ. . ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο.  

5. Γηα νηηδήπνηε δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα απφθαζε, αξκφδηα ζα είλαη ε Δπηηξνπή 

Δκπνξνπαλήγπξεο ηνπ Γήκνπ.  

 

 

Ζ παξνχζα απφθαζε λα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα». 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 231. 

Μεηά ηε ζχληαμή ηνπ ην πξαθηηθφ ππνγξάθεθε φπσο παξαθάησ: 

 

               Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ                         Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

                   πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο 

                                                                                 ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

 

 

 

                Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο 


