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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ.12/11-07-18 

ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο 

 

Απιθμόρ απόθαζηρ  304/2018  

Πεπίλητη: 

 

        Εναπμόνιζη κανονιζμού λειηοςπγίαρ εμποποπανηγύπευν ηος Δήμος Νάοςζαρ. 

         ηε Νάνπζα θαη ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα, ζήκεξα 11ε ηνπ κελφο Ηνπιίνπ 2018 εκέξα 

Σεηάξηε θαη ψξα 19:30, ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 

Νάνπζαο χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. πξση.13241/06-07-2018 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ 

γλσζηνπνηήζεθε ζε φια ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄ 87).  

 

Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ 

βξέζεθαλ παξφληα 17 κέιε θαη νλνκαζηηθά:  

 

                         ΠΑΡΟΝΣΕ   ΑΠΟΝΣΕ 

                    Δημοηικοί ύμβοςλοι                                 Δημοηικοί ύμβοςλοι 

1. Παξζελφπνπινο Ησάλλεο, Πξφεδξνο                            1. Λνγδαλίδεο Δπζηάζηνο 

2. Παζρνχια Υξπζνχια                                                   2. Παληδαξηδίδεο Αζαλάζηνο   

3. Γάγγαο ηέιηνο                                                             3. Μπίιεο Πξνθφπηνο 

4. Λαδαξίδνπ Γέζπνηλα                                                    4. Σδνπβάξαο Βαζίιεηνο 

5. Βαιζακίδεο ηαχξνο                                                    5. Γατηαλίδεο Θεφδσξνο 

6. Οξδνπιίδεο Θσκάο (Μάθεο)                                        6. Μαιάθε- Γειεηδάθε Αζελά                         

7. Μάκαιεο Υξήζηνο                                                        7. Απνζηφινπ Απφζηνινο 

8. Κνπηζνγηάλλεο Νηθφιανο                                             8. Σνξνξή Μαξία                                                            

9. Σάθε-Σδέπνπ Διπίδα (Νάληηα)                                     9. Αδακίδεο Παχινο 

10. Αξακπαηδή ηεξγηαλλή (ηέιια)                                10. Γηαλλνχιεο Ησάλλεο  

11. Μάληζηνο Γεκήηξηνο                                                   11. Γθαξλέηαο Ησάλλεο                            

12. Καξαλάηζηνο Θεφδσξνο (Γψξεο)                               12. Σξηαληαθχιινπ Γεψξγηνο 

13.  Καξακπαηδφο Αλαζηάζηνο 

14.  Μπαιηαηδίδνπ Θενδψξα (Γψξα)                              νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ 

15.  Βαζηιείνπ Γεψξγηνο                                                  αλ θαη λφκηκα θιήζεθαλ 

16. Σζαγθαιίδνπ- Σζερειίδνπ Παξζέλα   

17. Βαδφιαο Δκκαλνπήι                           

18. Ρίδνο Γεκήηξηνο 

19. Καιδάξαο Κσλζηαληίλνο 

20. Καξηζηνχλεο Γεψξγηνο 

21. Λαθελάλνο Αγγειάθεο 

 

                                               

                        ΠΑΡΟΝΣΕ: Ππόεδποι Δημοηικών / Σοπικών Κοινοηήηυν 

               1. Καιπαμίδνπ νθία                                          Γ.Κ. ΝΑΟΤΑ 

               2. Παζρνχιαο Βαζίιεηνο                                     Σ.Κ.ΑΡΚΟΥΩΡΗΟΤ    

               3. Βίιηζα σηεξία                                               Σ.Κ ΜΑΡΗΝΑ 

               4. Μσπζίδεο Αλαζηάζηνο                                    Σ.Κ.ΡΟΓΟΥΩΡΗΟΤ                             
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                          ΑΠΟΝΣΕ:  Ππόεδποι Δημοηικών / Σοπικών Κοινοηήηυν 

              1. παζφπνπινο Δπζχκηνο                                   Σ.Κ.ΑΓΓΔΛΟΥΩΡΗΟΤ 

              2. Θενδνζηάδεο Θεφδσξνο                                  Σ.Κ.ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΩΡΗΟΤ 

              3. Οξδνπιίδεο Γξεγφξηνο                                    Σ.Κ. ΔΠΗΚΟΠΖ 

              4. Σζαιίιε-Θενδσξίδνπ Υξηζηίλα                       Σ.Κ.ΕΔΡΒΟΥΩΡΗΟΤ 

              5. ηνγηάλλεο Υξήζηνο                                        Σ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΤ 

              6. Σνκπνπιίδνπ Εσγξάθα                                    Σ.Κ.ΛΔΤΚΑΓΗΩΝ   

              7. Μίιεο Κσλζηαληίλνο                                       Σ.Κ.ΜΟΝΟΠΗΣΩΝ                                     

              8. Πξφτνο Υξήζηνο                                              Σ.Κ.ΠΟΛΤΠΛΑΣΑΝΟΤ 

              9. Αικαηδήο Υξήζηνο                                          Σ.Κ.ΣΔΝΖΜΑΥΟΤ 

            10. ηδεξφπνπινο Γεκήηξηνο                                 Σ.Κ.ΥΑΡΗΔΑ 

                         

                       

      Ο Γήκαξρνο θ. Νηθφιανο Κνπηζνγηάλλεο, πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε. 

      ηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη θαη ε θ. Μαξία ηακπνπινχ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.  

       

     Οη θ.θ. Οξδνπιίδεο, Μάληζηνο, Μπαιηαηδίδνπ πξνζήιζαλ θαηά ηελ πξν εκεξήζηαο 

δηάηαμεο ζπδήηεζε. 

     Ζ θα Παζρνχια πξνζήιζε ζην 1
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ελψ θαηά ηελ ςήθηζή ηνπ 

ήηαλ εθηφο ηεο αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ. 

     Ο θ. Βαζηιείνπ απνρψξεζε κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο  πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο 

θαη δελ πξνζήιζε εθ λένπ έσο ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο. 

       

      Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

       

      Ο Πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 4
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην ιφγν ζηνλ 

Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, θ. Θεφδσξν Καξαλάηζην, ν νπνίνο έζεζε ππφςε 

ηνπ ζψκαηνο ηελ ππ’ αξ.17/2018 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, πεξί ελαξκφληζεο 

ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο εκπνξνπαλεγχξεσλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο.  

 

             χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε ε  Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, αθνχ έιαβε 

ππφςε: 

1. Σελ ππ΄αξηζ. 13/2017, θαλνληζηηθή απφθαζε Γ.. Νάνπζαο  

2. Σν άξζξν 38 ηνπ λ.4497/2017, ηζρχνληα λφκνπ. 

3. Σν άξζξν 59 παξγ 16 ηνπ 4497/2017-13-11. 

4. Σελ ππ΄αξηζ. 6786/5-4-2018, εηζήγεζε ηνπ γξαθείνπ αδεηψλ θαη εκπνξίνπ, κε ζέκα 

ηελ ελαξκφληζε ηεο  πθηζηάκελεο  θαλνληζηηθήο απφθαζεο κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 

5. Σελ ππ΄αξηζ, 7848/24-4-2018, απφθαζε Σ.Κ. Μνλνζπίησλ 

6.  Σελ ππ΄αξηζ.8050/25-5-2018, απνθαθε Σ.Κ. Πνιππιαηάλνπ 

7. Σελ ππ΄αξηζ.8049/25-4-2018, απφθαζε  Σ.Κ. Εεξβνρσξίνπ 

8. Σελ ππ΄αξηζ. 8131/26-4-2018, απφθαζε Σ.Κ. Δπηζθνπήο 

9. Σελ ππ΄αξηζ. 7846/24-4-2018, απφθαζε  Σ.Κ. Μαξίλαο. 

10. Σελ  ππ΄αξηζ. 6/2018, απφθαζε  Σ.Κ. Κνπαλνχ 

11. Σελ ππ΄αξηζ. 11/2018,απφθαζε Γ.Κ. Νάνπζαο. 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 59 παξγ. 16 ηνπ 4497/2017-13-11, γηα φιεο ηηο πθηζηάκελεο θαηά ηελ 

δεκνζίεπζε ηνπ  παξφληνο αγνξέο ηνπ άξζξνπ 38 , ν νηθείνο δήκνο εθδίδεη   κε απφθαζε 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ  
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ιεηηνπξγίαο ελαξκνληζκέλν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ην νπνίν θνηλνπνηεί ζηελ 

νηθεία Πεξηθέξεηα, ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζεο  απηήο ηα αξκφδηα φξγαλα 

ππέρνπλ πεηζαξρηθή επζχλε φπσο νξίδεηαη  ζην λ. 3852/2010 . Δηδηθφηεξα, νη θπξηαθάηηθεο 

αγνξέο πνπ ιεηηνπξγνχλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο κε βάζε θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο 

πνπ έρεη εθδνζεί κε βάζε πξνγελέζηεξν ζεζκηθφ πιαίζην, εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ. ε 

πεξίπησζε πνπ θξηζεί απαξαίηεην, ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ζπκπιεξψλεηαη, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. 

 

απνθάζηζε νκφθσλα γηα  ηελ ελαξκφληζε ηεο πθηζηάκελεο θαλνληζηηθήο απφθαζεο  κε ηνλ 

ηζρχνληα λφκν.  

      Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο δήηεζε απφ ην ζψκα ηελ ςήθηζε ηεο 

ελαξκφληζεο ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο εκπνξνπαλεγχξεσλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, φπσο ηελ 

εηζεγήζεθε ε Δπηηξνπή.  

       Σν ζρέδην ελαξκφληζεο ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο εκπνξνπαλεγχξεσλ ηνπ Γήκνπ 

Νάνπζαο είρε απνζηαιεί ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο καδί κε ηελ πξφζθιεζε. 

       Ο Πξφεδξνο έζεζε ηελ πξφηαζε ηνπ Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο  ζην 

ζψκα πξνο ςήθηζε. 

 Καηά ηελ ςεθνθνξία  

ΝΑΗ ςήθηζαλ είθνζη (20) δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη θ.θ. Παξζελφπνπινο, Γάγγαο, 

Βαιζακίδεο, Σάθε-Σδέπνπ, Καξαλάηζηνο, Λαδαξίδνπ, Παζρνχια, Οξδνπιίδεο, Μάκαιεο, 

Κνπηζνγηάλλεο, Μάληζηνο, Αξακπαηδή, Καξακπαηδφο, Μπαιηαηδίδνπ, Βαδφιαο, 

Σζαγθαιίδνπ, Ρίδνο, Καιδάξαο, Καξηζηνχλεο, Λαθελάλνο. 

Ο θ. Βαζηιείνπ απνπζίαδε απφ ηε ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

 

      Σν Γ.. χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη θαλεξή ςεθνθνξία θαη αθνχ έιαβε ππφςε 

ηνπ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξγ. 16 ηνπ 4497/2017-13-11 θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 29 θαη ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, ηελ ππ΄αξ. 13/2017 Α.Γ., ηελ 

ππ΄αξηζ. 6786/5-4-2018 εηζήγεζε ηνπ γξαθείνπ αδεηψλ θαη εκπνξίνπ, ηελ ππ΄αξ. 17/2018 

Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο θαη 

ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζε απηήλ, ηελ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο,  

 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

        Δγθξίλεη ηελ ελαξκφληζε ηνπ Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ ηνπ 

Γήκνπ Νάνπζαο φπσο θαησηέξσ : 
                                      

Εναπμόνιζη άπθπυν ζύμθυνα με ηο άπθπο 38 ηος Ν.4497/2017  

                                      

Άπθπο  1  Νομικό πλαίζιο – Διαηάξειρ 

 

Άπθπο  2  Γενικέρ πςθμίζειρ 

 

Δκπνξνπαλεγχξεηο, Κπξηαθάηηθεο αγνξέο, Υξηζηνπγελληάηηθεο θαη Παζραιηλέο 

αγνξέο, ινηπέο νξγαλσκέλεο αγνξέο. Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ππαίζξησλ αγνξψλ ηνπ 

παξφληνο ιακβάλεηαη απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 79 ηνπ λ. 3463/2006(Α΄114), ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα. 

Με ηελ ίδηα απφθαζε εγθξίλεηαη θαη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ απηψλ, 

ζηνλ νπνίν εκπεξηέρνληαη απαξαηηήησο ν ρψξνο δηελέξγεηαο ηεο αγνξάο, ε ρξνληθή 
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δηάξθεηα ηεο αγνξάο, ηα πσινχκελα είδε, ν ηξφπνο  επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ 

πσιεηψλ, ηα θαηαβαιιφκελα ηέιε θαη ν ηξφπνο είζπξαμεο απηψλ, θαζψο θαη θάζε 

άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο.  

Ζ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη επεηεηαθψλ εκπνξνπαλεγχξεσλ θαη 

ησλ ινηπψλ νξγαλσκέλσλ αγνξψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο πέληε (5) ζπλαπηέο 

εκέξεο, κε εμαίξεζε ηηο παξαδνζηαθέο εκπνξνπαλεγχξεηο πνπ ηεινχληαη κία θνξά ην 

ρξφλν θαη δχλαληαη λα δηαξθνχλ κέρξη επηά (7) εκέξεο, ηηο παζραιηλέο αγνξέο πνπ 

δχλαληαη λα δηαξθνχλ κέρξη δέθα (10) εκέξεο θαη ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο αγνξέο πνπ 

δχλαληαη λα δηαξθνχλ κέρξη είθνζη (20) ζπλαπηέο εκέξεο. Σα πσινχκελα είδε ησλ 

παζραιηλψλ θαη ρξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξψλ πξέπεη λα δηθαηνινγνχλ ην ραξαθηήξα 

ησλ εκεξψλ θαηά ηηο νπνίεο δηεμάγνληαη, λα  ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη 

ε δηάζεζή ηνπο λα γίλεηαη βάζεη ησλ Καλφλσλ Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ 

θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗΔΠ-ΠΤ). 

1. ε πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο εκπνξνπαλεγχξεσο ζε ρψξν πνπ ζην ζχλνιφ ηνπ αλήθεη 

απνθιεηζηηθά ζε λνκηθφ πξφζσπν ηεο θαη’ άξζξν 3 ηνπ πληάγκαηνο Αλαηνιηθήο 

Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ηνπ Υξηζηνχ, ην λνκηθφ πξφζσπν κπνξεί, είηε λα απνθαζίδεη 

ην ίδην ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαιακβάλνληαο παξάιιεια ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή 

απηήο, είηε λα παξαρσξεί ην ρψξν ζηνλ νηθείν δήκν κε  ζχκβαζε κίζζσζεο. Αλ ε 

εκπνξνπαλήγπξε νξγαλψλεηαη απφ ην ίδην λνκηθφ πξφζσπν, απηφ εθδίδεη 

ππνρξεσηηθά Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ 

(φπσο ηδηφηεηα ζπκκεηερφλησλ πσιεηψλ, πνζφζησζε θαη ηξφπνο απφδνζεο ζέζεσλ 

θ.η.ι.),ηνλ νπνίν θνηλνπνηεί ππνρξεσηηθά ζηνλ νηθείν δήκν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

εκπνξνπαλεγχξεσο. 

2. Οη θπξηαθάηηθεο αγνξέο δηεμάγνληαη ηηο Κπξηαθέο.  

ηηο πεξηπηψζεηο εκπνξίαο δψλησλ δψσλ απαηηείηαη έγγξαθν κεηαθίλεζεο ησλ 

παξαγσγηθψλ δψσλ, θαζψο θαη βεβαίσζε απαιιαγήο απφ αζζέλεηεο ππνγεγξακκέλε 

απφ θηελίαηξν ηεο ΓΑΟΚ. Δηδηθά, ζηηο ππαίζξηεο θπξηαθάηηθεο αγνξέο πσινχληαη 

πάζεο θχζεσο πξντφληα πιελ λσπψλ δηαηξνθηθψλ. Δπίζεο, δηαηίζεληαη πξφρεηξα 

γεχκαηα απφ θαληίλεο θαη θνξεηέο εγθαηαζηάζεηο έςεζεο. Οη αγνξέο απηέο αλάινγα 

κε ην αληηθείκελν πψιεζεο δηαθξίλνληαη ζε:  

(α) θπξηαθάηηθεο αγνξέο, ζηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε πψιεζε εηδψλ έλδπζεο, 

ππφδεζεο, λεσηεξηζκψλ, ιεπθψλ εηδψλ, θαιιηηερλεκάησλ –ρεηξνηερλεκάησλ, 

δεξκάηηλσλ εηδψλ, βηνκεραληθψλ εηδψλ, εηδψλ παινπσιείνπ, πιαζηηθψλ θαη 

εθθιεζηαζηηθψλ εηδψλ, θαιισπηζηηθψλ θπηψλ ,εηδψλ θαη ππνβνεζεηηθψλ 

θαιιηέξγεηαο αλζνθνκηθήο, φπσο πήιηλεο-πιαζηηθέο γιάζηξεο, ρψκα, (β) 

θπξηαθάηηθεο αγνξέο παιαηνπσιψλ θαη ζπλαθψλ επηηεδεπκαηηψλ, αγνξέο ζπιιεθηψλ 

θαη (γ) θπξηαθάηηθεο αγνξέο βηβιίσλ, ζηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε πψιεζε βηβιίσλ. 

Δπηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία κίαο (1) θπξηαθάηηθεο αγνξάο, εληφο ησλ νξίσλ θάζε 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ή ην πνιχ (2) δχν, εθφζνλ ε θάζε κία εμ απηψλ αθνξά 

δηαθνξεηηθή θαηεγνξία πξντφλησλ. Ζ ίδξπζε θπξηαθάηηθεο αγνξάο πξαγκαηνπνηείηαη 

χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ 

νηθείνπ δήκνπ θαη γλψκε ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη θαη 

ηα πσινχκελα είδε. 

3. ηηο αγνξέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπκκεηέρνπλ πσιεηέο πνπ δηαζέηνπλ φια ηα 

λφκηκα θνξνινγηθά παξαζηαηηθά θαη δελ είλαη αδεηνχρνη ιατθψλ αγνξψλ, πιαλφδηνπ 

ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, εθφζνλ δηαζέηνπλ βεβαίσζε δξαζηεξηνπνίεζεο ππαίζξηνπ 

εκπνξίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο. Σε βεβαίσζε απηή εθδίδεη ν δήκνο κφληκεο θαηνηθίαο 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ πσιεηψλ. 

Ο πσιεηήο δεηεί απφ ηνλ νηθείν δήκν ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ βεβαίσζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ζηηο αγνξέο ησλ δήκσλ φιεο ηεο ρψξαο θαη ζηελ αίηεζή 

ηνπ επηζπλάπηεη: 

 α. βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ην TAXIS, 
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 β. βεβαίσζε ηακεηαθήο κεραλήο απφ ην TAXIS ή βεβαίσζε απαιιαγήο απφ αξκφδηα 

θνξνινγηθή αξρή, 

 γ. πηζηνπνηεηηθφ πγείαο, φπνπ απαηηείηαη,  

 δ. θσηνηππία Γειηίνπ Σαπηφηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ θαηά πεξίπησζε,  

 ε. άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ, θαηά πεξίπησζε.  

Ο δήκνο πνπ εθδίδεη ηελ αλσηέξσ βεβαίσζε είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο. Όζνη επαγγεικαηίεο έρνπλ θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε 

πηψρεπζεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ζέζε ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο.  

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο ππαίζξηεο αγνξέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ απαηηείηαη έγθξηζε 

ζπκκεηνρήο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ νηθείνπ δήκνπ, ζχκθσλα κε 

ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο. Ζ ηζρχο ησλ εγθξίζεσλ απηψλ είλαη ίζε κε ηε 

δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ ππαίζξησλ αγνξψλ πνπ αθνξά ε πξφζθιεζε. Οη εγθξίζεηο 

δίδνληαη κε θιήξσζε σο εμήο: 

α) ζε πνζνζηφ 70% ζε πσιεηέο πνπ δηαζέηνπλ φια ηα λφκηκα θνξνινγηθά 

παξαζηαηηθά θαη ΚΑΓ ζρεηηθφ κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε ζην ππαίζξην εκπφξην,  

β) ζε πνζνζηφ 20% ζε πσιεηέο βηνκεραληθψλ εηδψλ αδεηνχρνπο ιατθψλ αγνξψλ θαη 

ζε θαηφρνπο παξαγσγηθήο άδεηαο ιατθψλ αγνξψλ κε αληηθείκελν    εθκεηάιιεπζεο 

άλζε, θπηά θαη κεηαπνηεκέλα πξντφληα,  

γ) ζε πνζνζηφ 10% ζε αδεηνχρνπο πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ κε αληηθείκελν 

πψιεζεο απφ ηα επηηξεπφκελα ζηηο αγνξέο ηνπ παξφληνο.  

ε πεξίπησζε κε ελδηαθέξνληνο απφ αδεηνχρνπο ησλ θαηεγνξηψλ (β) θαη (γ) ν 

αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ πξνζηίζεηαη ζηνλ αξηζκφ ηεο (α) 

θαηεγνξίαο. Κάηνρνη αδεηψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο θπξηαθάηηθεο αγνξέο πνπ εθδφζεθαλ 

κε βάζε πξνγελέζηεξν ζεζκηθφ πιαίζην, κπνξνχλ λα  δεηνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

ππαίζξηεο αγνξέο ηνπ παξφληνο θαη ππνινγίδνληαη ζην πνζνζηφ ηεο πεξίπησζεο (α).  

Οη θνξείο ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα θαζνξίδνπλ ππεξβάιινληα αξηζκφ ζέζεσλ πνπ 

πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα αδεηνχρνπο ηνπ άξζξνπ 45. Δηδηθά, γηα ηνπο 

αδεηνχρνπο θνξείο Κ.Α.Λ.Ο. ηνπ άξζξνπ 45 δίδεηαη κία ζέζε αλά ηέζζεξα (4) κέιε, 

ηα νπνία δηαζέηνπλ βεβαίσζε πηζηνπνίεζεο ηδίαο δεκηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 45.  

Γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ην ελδηαθεξφκελν θπζηθφ πξφζσπν,  

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4, ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ δήκνπ αίηεζε, 

επηδεηθλχνληαο:  

α) ηελ άδεηα ππαίζξηνπ εκπνξίνπ πνπ θαηέρεη ή ηε βεβαίσζε ηεο παξαγξάθνπ 3, θαηά 

πεξίπησζε θαη  

β) βηβιηάξην πγείαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ.  

ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ 

ζέζεσλ αλά θαηεγνξία, δηελεξγείηαη θιήξσζε.  

Μεηά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ θαη ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο εθδίδεηαη θαηάινγνο 

ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ θάζε ππαίζξηα αγνξά, ν νπνίνο αλαξηάηαη ζην νηθείν 

δεκνηηθφ θαηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ νη επηιεγέληεο λα θαηαβάινπλ ηα αλαινγνχληα 

ηέιε ππέξ ηνπ δήκνπ θαη λα εθδνζεί ε έγθξηζε ζπκκεηνρήο.  Ζ ελ ιφγσ απφθαζε 

θνηλνπνηείηαη ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα θαη είλαη δηαζέζηκε αλά πάζα ζηηγκή ζηα 

ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ παξφληνο. Γηα ηε ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη θάζε πσιεηήο 

δηελεξγείηαη θιήξσζε, εθηφο εάλ ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο πξνβιέπεηαη 

κνξηνδφηεζε κε θξηηήξηα αλάινγα ηνπ ζπζηήκαηνο απφδνζεο ζέζεο γηα ηηο ιατθέο 

αγνξέο. Ακνηβαία αιιαγή ζέζεσλ κεηαμχ ησλ πσιεηψλ επηηξέπεηαη χζηεξα απφ 

αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην θνξέα ιεηηνπξγίαο.  

Καη’ εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε πψιεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε άδεηα ζπκκεηνρήο 

ζηηο ππαίζξηεο αγνξέο ηνπ παξφληνο ησλ εηδψλ ηνπο θαηά ηηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο πνπ 

ηα αληίζηνηρα θαηαζηήκαηα νκνεηδψλ εηδψλ παξακέλνπλ θιεηζηά, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο. 
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ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απνδεδεηγκέλα Πνιηηηζηηθνί, Δμσξατζηηθνί, Σνπηθνί χιινγνη 

δηνξγαλψλνπλ παξαδνζηαθά γηα δεθαπέληε (15) ζπλαπηά έηε εθδειψζεηο επεηεηαθνχ 

ραξαθηήξα, γεληθφηεξνπ θνηλσληθνχ, πνιηηηζηηθνχ ή εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ δηεμάγεηαη θαη νπνηαδήπνηε είδνπο ππαίζξηα αγνξά, κπνξνχλ 

λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε δηνξγάλσζεο ηεο αγνξάο απηήο ζε δηθφ ηνπο ηδηφθηεην ή 

κηζζσκέλν ρψξν ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 7. Με 

απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ βεβαηψλεηαη φηη πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο. Σν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην εθδίδεη ηελ απφθαζή ηνπ 

χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ πιιφγνπ. Ζ αίηεζε αλαθέξεη ην ΑΦΜ θαη ηε Γ.Ο.Τ. ηνπ 

πιιφγνπ θαη επηζπλάπηνληαη ην Καηαζηαηηθφ ηνπ πιιφγνπ, ν θαλνληζκφο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο, ζηνλ νπνίν εκπεξηέρνληαη απαξαηηήησο ηα ζηνηρεία ηεο 

παξαγξάθνπ 1 θαη θάζε αλαγθαίν ζηνηρείν γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εθδήισζεο. Ζ απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηζρχεη γηα πέληε έηε απφ ηελ 

έθδνζή ηεο θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. Μεηά ηελ έθδνζε απφθαζεο ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο παξαγξάθνπ 8 ν χιινγνο θαη ν νηθείνο δήκνο 

ππνγξάθνπλ Έγγξαθν Γεζκεχζεσλ, ζην νπνίν θαζνξίδνληαη κε ιεπηνκέξεηα νη φξνη 

ζπλεξγαζίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ζε ζρέζε ηδίσο κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα, 

πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ θαη ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ. 

ην ίδην χκθσλν θαζνξίδνληαη ηα ηέιε ππέξ ηνπ δήκνπ, ηα νπνία γηα θάζε 

ζπκκεηέρνληα πσιεηή, δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξα απφ ηα εκεξήζηα ηέιε πνπ 

απαηηεί ν δήκνο γηα   αληίζηνηρεο ζέζεηο ζηάζηκνπ εκπνξίνπ. Σν χκθσλν θαη ν 

θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο εγθξίλεηαη απφ ην νηθείν Γεκνηηθφ πκβνχιην.  

Οη χιινγνη, ηα σκαηεία, νη Δλψζεηο ή νη Οκνζπνλδίεο Ρνκά πνπ έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα κπνξνχλ, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπο, λα 

ζπλδηνξγαλψλνπλ κε ηνπο δήκνπο ηεο ρψξαο αγνξέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζε δηθφ 

ηνπο ηδηφθηεην ή κηζζσκέλν ρψξν, εθφζνλ ζηνπο θαηαζηαηηθνχο ηνπο ζθνπνχο 

πξνβιέπεηαη ηνπιάρηζηνλ φηη: α) είλαη κε θεξδνζθνπηθνί θαη β) πξνάγνπλ ηελ 

θνηλσληθή έληαμε ησλ Ρνκά ηδίσο ζε ζέκαηα ζηέγεο, εθπαίδεπζεο, πγείαο θαη 

εξγαζίαο. ηηο αγνξέο απηέο ζπκκεηέρνπλ πσιεηέο Ρνκά ππφ ηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3  έσο 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Οη αγνξέο απηέο 

ιακβάλνπλ ρψξα απνθιεηζηηθψο ζην πιαίζην εθδειψζεσλ πνπ αλαδεηθλχνπλ ηνλ 

ηδηαίηεξν θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο θνηλσληθήο νκάδαο ησλ Ρνκά, κέζα απφ 

πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη δξάζεηο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ 

κειψλ ηεο. Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ απηψλ ιακβάλεηαη απφθαζε ηνπ νηθείνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ λ. 3463/2006, ε νπνία 

θνηλνπνηείηαη ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα. Με ηελ ίδηα απφθαζε εγθξίλεηαη ν 

θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ απηψλ, ζηνλ νπνίν εκπεξηέρνληαη ηα ζηνηρεία 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη νη πνιηηηζηηθέο δξάζεηο πνπ πξφθεηηαη λα 

νξγαλψζεη ν θνξέαο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ αίηεζή ηνπ.  

  

Άπθπο 3 θνπφο 

 

Με ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ξπζκίδεηαη ην πιαίζην άζθεζεο εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ εθηφο θαηαζηήκαηνο θαη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία, νη θαλφλεο θαη 

νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ζπκκεηνρήο εκπνξνπαλεγχξεσλ κε ηελ 

επθαηξία ζξεζθεπηηθψλ ή επεηεηαθψλ ενξηψλ ζε παξαδνζηαθέο εκπνξνπαλεγχξεηο 

θαη δσνπαλεγχξεηο πνπ ηεινχληαη κία θνξά ην ρξφλν θ.ι.π. θαηά ην άξζξν 38 ηνπ 

λ.4497/2017, θαζψο επίζεο θαλφλεο αηζζεηηθήο, πγηεηλήο, πεξηβάιινληνο, αζθάιεηαο . 

Άξζξν 4  Υξνληθή δηάξθεηα εκπνξνπαλήγπξεο 

 

Ζ ηζρχο ησλ αδεηψλ απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη γηα ηηο εκπνξνπαλεγχξεηο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ή επεηεηαθψλ ενξηψλ απφ δχν (2) έσο πέληε (5) ζπλαπηέο εκέξεο, γηα 
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ηηο παξαδνζηαθέο εκπνξνπαλεγχξεηο θαη δσνπαλεγχξεηο πνπ ηεινχληαη κία θνξά ην 

ρξφλν ηηο επηά (7) ζπλαπηέο εκέξεο, γηα ηηο παζραιηλέο αγνξέο ηηο δέθα (10) 

ζπλαπηέο εκέξεο θαη γηα ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο αγνξέο ηηο είθνζη (20) ζπλαπηέο 

εκέξεο Με ηελ λέα λνκνζεζία  ηα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζκνχ 

δηαηεξνχλ ηελ ηζρχ ηνπο εθηφο απφ ην ζεκείν πνπ αλαθέξεηαη ζηηο  

ρξηζηνπγελληάηηθεο αγνξέο πνπ δχλαληαη λα δηαξθνχλ  κέρξη  είθνζη (20) ζπλαπηέο 

εκέξεο. (Ζ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη επεηεηαθψλ 

εκπνξνπαλεγχξεσλ θαη ησλ ινηπψλ νξγαλσκέλσλ αγνξψλ δελ κπνξεί λα  ππεξβαίλεη 

ηηο πέληε (5) ζπλαπηέο εκέξεο, κε εμαίξεζε ηηο παξαδνζηαθέο εκπνξνπαλεγχξεηο πνπ 

ηεινχληαη κία θνξά ην ρξφλν θαη  δχλαληαη λα δηαξθνχλ κέρξη επηά (7) εκέξεο, ηηο 

παζραιηλέο αγνξέο πνπ δχλαληαη λα δηαξθνχλ κέρξη δέθα (10) εκέξεο θαη ηηο 

ρξηζηνπγελληάηηθεο αγνξέο πνπ δχλαληαη λα δηαξθνχλ κέρξη είθνζη (20) ζπλαπηέο 

εκέξεο). 

 

Άπθπο 5  Πλαίζιο λειηοςπγίαρ 

 

Σν πιαίζην ιεηηνπξγίαο παξακέλεη ην ίδην θαη ζπλερίδεη λα ηζρχεη κε ηελ λέα 

λνκνζεζία ηνπ λ. 4497/2017.  

                                                                

Άπθπο 6  Άδεια για ζςμμεηοσή ζε εμποποπανήγςπη 

 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ εκπνξνπαλήγπξε ζα απαηηείηαη ε άδεηα, ε νπνία ζα έρεη 

δηάξθεηα ηζρχνο απφ δχν έσο πέληε εκέξεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 

ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

Α. ε επαγγεικαηίεο εκπφξνπο πνπ λφκηκα δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά εθηφο 

Πεξηθέξεηαο. 

Β. ε θαηφρνπο άδεηαο πσιεηψλ ιατθψλ αγνξψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ εθηφο Πεξηθέξεηαο.  

Γ. ε φζνπο θαηέρνπλ άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ (ζηάζηκν ή πιαλφδην )  

Γ. ε ινηπνχο εκπφξνπο. 

Θα κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ρψξνη ζε ηνπηθνχο ζπιιφγνπο εθφζνλ ην αηηεζνχλ. Ωο 

πξνο ηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζηηο ελ ιφγσ 

εκπνξνπαλεγχξεηο, απαηηείηαη εηδηθή άδεηα ζπκκεηνρήο (παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 26), ε δε 

εηδηθή απηή άδεηα ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκ. πκβνπιίνπ. |  

Ο δήκνο ν νπνίνο πξνηίζεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ππαίζξηα ζξεζθεπηηθή ή επεηεηαθή 

εκπνξνπαλήγπξε, γλσξίδεη ηνπο ρψξνπο πνπ πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί ε ζρεηηθή 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη θαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ πσιεηψλ, ησλ πσινχκελσλ 

εηδψλ, θαζψο θαη ινηπέο δηαδηθαζίεο ηνπνζέηεζεο, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο 

δηνίθεζεο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ (Τπ. Αλάπηπμεο & 

Αληαγσληζηηθφηεηαο 7286/21.01.2015). χκθσλα κε ην άξζξν 38 παξ 3, 

ζπκπιεξψλνπκε ην παξαθάησ θείκελν γηα ζπκκεηνρή.  

ηηο αγνξέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ 38 παξ 3 ζπκκεηέρνπλ πσιεηέο πνπ δηαζέηνπλ φια 

ηα λφκηκα θνξνινγηθά  παξαζηαηηθά θαη δελ είλαη  αδεηνχρνη ιατθψλ αγνξψλ, 

πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, εθφζνλ δηαζέηνπλ βεβαίσζε δξαζηεξηνπνίεζεο 

ππαίζξηνπ εκπνξίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο. Σε βεβαίσζε απηή εθδίδεη ν δήκνο κφληκεο 

θαηνηθίαο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πσιεηψλ. Ο πσιεηήο δεηεί απφ ηνλ νηθείν δήκν ηελ 

έθδνζε ηεο  αλσηέξσ βεβαίσζεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ζηηο αγνξέο ησλ δήκσλ 

φιεο ηεο ρψξαο θαη ζηελ αίηεζή ηνπ επηζπλάπηεη:  

α. βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ην TAXIS,  

β. βεβαίσζε ηακεηαθήο κεραλήο απφ ην TAXIS ή βεβαίσζε απαιιαγήο απφ αξκφδηα 

θνξνινγηθή αξρή,  

γ. πηζηνπνηεηηθφ πγείαο, φπνπ απαηηείηαη,   

δ. θσηνηππία Γειηίνπ Σαπηφηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ θαηά πεξίπησζε,   
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ε. άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ, θαηά πεξίπησζε.  

Ο δήκνο πνπ εθδίδεη ηελ αλσηέξσ βεβαίσζε είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ  

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο.  

 

Άπθπο 7  Διαδικαζία έγκπιζηρ παπόνηορ κανονιζμού 

 

Οη δεκνηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο εθδίδνληαο ηνπηθέο 

θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, κε ηηο νπνίεο 

θαζνξίδνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο:  

Γηα ηελ ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αγνξψλ, ησλ 

εκπνξνπαλεγχξεσλ, παξαδνζηαθνχ ή κε ραξαθηήξα, ησλ δσνπαλεγχξεσλ, ησλ 

ρξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξψλ θαη γεληθά ησλ ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 4497/2017.  Πξηλ ηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ θαλνληζηηθψλ 

απνθάζεσλ ε επηηξνπή πνηφηεηαο Εσήο εηζεγείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ 1Β 

λ) ηνπ Ν. 3852/2010 ζην Γ., ην ζρέδην θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ 

Κ.Γ.Κ. ελψ θαηά ηελ παξ 1γ ηνπ άξζξνπ 83 θαη ηελ παξ 2α ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Ν. 

3852/2010 ην ζπκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο ή ηεο Σνπηθήο θνηλφηεηαο αληίζηνηρα 

πξνηείλεη ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ηνπο ρψξνπο ιεηηνπξγίαο 

εκπνξνπαλεγχξεσλ, ρξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξψλ θαη γεληθά ππαίζξησλ εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ απφ ην Γ.. Νάνπζαο, ν 

θαλνληζκφο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ ζπλεκκέλα έγγξαθα : 

1. Απφθαζε ηεο Σνπηθήο ή Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο, ε νπνία γλσκνδνηεί. 

2. Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαη Πεξηβάιινληνο,  γηα ηελ έγθξηζε ηνλ 

θαζνξηζκέλσλ ρψξσλ. 

3. Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ηέινπο ρξήζεο ησλ ρψξσλ)  

4. Σνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα γηα ηηο ρξήζεηο ρψξσλ. 

          

Άπθπο 8  Καθοπιζμόρ ειδών πώληζηρ καηά ηην διάπκεια ηηρ εμποποπανήγςπηρ 

 

Με απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζα θαζνξηζηνχλ ηα είδε πνπ επηηξέπεηαη λα 

πσινχληαη, ελδεηθηηθά πξνηείλνληαη:  

1. είδε πξνηθφο 

2. ππφδεζεο 

3. είδε έλδπζεο 

4. δεξκάηηλα (ηζάληεο, δψλεο θ.α)  

5. είδε νηθηαθήο ρξήζεο 

6. δαραξψδε είδε θαη αλαςπθηηθά  

7. μεξνί θαξπνί, είδε δηαηξνθήο  

8. παηρλίδηα 

9. αγηνγξαθίεο , θνκπνζθνίληα 

10. αθίζεο, θαξη-πνζηάι 

11. βηβιία 

12. είδε πγηεηλήο 

13. είδε ιατθήο ηέρλεο 

14.  εξγαιεία 

κε ηελ λέα λνκνζεζία θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 γηα ηηο ππαίζξηεο αγνξέο επηηξέπεηαη ε 

πψιεζε ησλ παξαθάησ πξντφλησλ. Δπηηξέπεηαη ε πψιεζε εηδψλ έλδπζεο, ππφδεζεο, 

λεσηεξηζκψλ, ιεπθψλ εηδψλ, θαιιηηερλεκάησλ – ρεηξνηερλεκάησλ, δεξκάηηλσλ 

εηδψλ, βηνκεραληθψλ εηδψλ, εηδψλ παινπσιείνπ, πιαζηηθψλ θαη εθθιεζηαζηηθψλ 

εηδψλ, θαιισπηζηηθψλ θπηψλ, εηδψλ θαη ππνβνεζεηηθψλ θαιιηέξγεηαο αλζνθνκηθήο, 

φπσο πήιηλεο-πιαζηηθέο γιάζηξεο, ρψκα.  
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Άπθπο 9  Υπήζηρ Υώπυν 

 

Οη ρξήζεηο ησλ ρψξσλ πνπ ζα δηαηίζεληαη ζα απνηππψλνληαη ζε ηνπνγξαθηθφ 

δηάγξακκα κε επζχλε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηηο ηνπηθέο θαη Γεκνηηθέο θνηλφηεηεο.  

Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα Γ.Κ. Πνιππιαηάλνπ  

 

      Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα Γ.Κ. Πνιππιαηάλνπ  

 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα Γ.Κ. Αλσ Εεξβνρσξίνπ 

ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα Σ.Κ. Αξραγγέινπ  

ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα Σ.Κ. Κνπαλνχ  

Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα Σ.Κ. Δπηζθνπήο  

ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα Σ.Κ. Μαξίλαο  

ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα Σ.Κ. Μνλνζπίησλ  

ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα Γ.Κ. Νάνπζαο (Γ. Πάξθν- Κηφζθη) 

 

Άπθπο 10 Άδεια ζςμμεηοσήρ ζε εμποποπανηγύπειρ 
 

χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ άξζξνπ 38  ηνπ λ. 4497/2017 πσιεηέο πνπ 

δηαζέηνπλ φια ηα λφκηκα θνξνινγηθά παξαζηαηηθά θαη ΚΑΓ ζρεηηθφ κε ηε 

δξαζηεξηνπνίεζε ζην ππαίζξην εκπφξην ζε πνζνζηφ 70%, θάηνρνη αδεηψλ γηα 

ζπγθεθξηκέλεο θπξηαθάηηθεο αγνξέο πνπ εθδφζεθαλ κε βάζεη πξνγελέζηεξν ζεζκηθφ 

πιαίζην, κπνξνχλ λα δεηνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ππαίζξηεο αγνξέο ηνπ άξζξνπ 38 

ηνπ λ. 4497/17 θαη ππνινγίδνληαη ζην πνζνζηφ ηεο πεξίπησζεο (α).  

Πσιεηέο βηνκεραληθψλ εηδψλ αδεηνχρνη ιατθψλ αγνξψλ θαη θάηνρνη παξαγσγηθήο 

άδεηαο ιατθψλ αγνξψλ κε αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο άλζε – θπηά, κε κεηαπνηεκέλα 

πξντφληα ζε πνζνζηφ 20%.  

Αδεηνχρνη πιαλνδίνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ κε αληηθείκελν πψιεζεο απφ ηα 

επηηξεπφκελα ζηηο αγνξέο ηνπ άξζξνπ  38 ηνπ λ. 4497/17 ζε πνζνζηφ 10%.  

Πσιεηέο πνπ δηαζέηνπλ βεβαίσζε δξαζηεξηνπνίεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ εηήζηαο 

δηάξθεηαο, ηελ νπνία βεβαίσζε εθδίδεη ν δήκνο.  

Όζνη επαγγεικαηίεο έρνπλ θεξπρζεί ζε πηψρεπζε κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ζέζε ζηηο ελ 

ιφγσ αγνξέο. 

Αδεηνχρνη έξγσλ ηέρλεο, θαιιηηερλεκάησλ, ρεηξνηερλεκάησλ, εηδψλ ιατθήο ηέρλεο.  

 

Άπθπο 11 Πποθεζμία ςποβολήρ αιηήζευν 

 

Οη αηηήζεηο ζα ππνβάιινληαη ζην Γήκν Νάνπζαο Γεκαξρίαο 30, ζην γξαθείν ηνπ 

πξσηφθνιινπ (ηει:2332350324). Γηα νπνηνδήπνηε πξφζζεηε πιεξνθνξία ζα 

απεπζχλνληαη ζην ηκήκα αδεηνδνηήζεσλ θαη ξχζκηζεο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

(ηει:2332350369) ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο ε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη ε έλαξμε εξγαζηψλ, ε 

βεβαίσζε κε νθεηιήο ζην δήκν θ.ι.π. ζα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε δεκάξρνπ πνπ ζα 

εθδίδεηαη δέθα εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.  

 

Άπθπο 12 Γενικέρ ςποσπεώζειρ 

 

Ζ παξαιαβή  ησλ πξνβιεπνκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ 

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

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 
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ελδηαθεξνκέλσλ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ, απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ηνπ 

γξαθείνπ αδεηνδνηήζεσλ ηνπ δήκνπ Νάνπζαο . Ζ πξνζέιεπζε θαη ζπλεξγαζία κε ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, ε ζπγθέληξσζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ε έγθαηξε ππνβνιή ηνπο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ δήκνπ, ε 

θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ηειψλ ζην ηακείν ηνπ δήκνπ, απνηεινχλ ππνρξεψζεηο 

φζσλ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

ζρεηηθή άδεηα. 

Οη δηαδηθαζίεο ζχλδεζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη θάζε άιιε εξγαζία ηερληθήο 

θχζεσο 

Οη δηαδηθαζίεο ζχλδεζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη θάζε άιιε εξγαζία ηερληθήο 

θχζεσο απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ηεο  Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, 

ζχκθσλα κε ηνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ καο. Ζ  θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο θαη νη δηαδηθαζίεο ρνξηνθνπηηθψλ ελεξγεηψλ απνηεινχλ 

ππνρξεψζεηο ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο.  

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ: λα θξνληίδνπλ γηα ηελ εππξεπή εκθάληζε, ηελ 

πνιηηηζκέλε αηκφζθαηξα θαη ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο  λα 

απέρνπλ απφ θάζε ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε κνξθήο 

θαη έθηαζεο ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αηζζεηηθήο πνπ αξκφδεη ζηελ 

ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ δήκνπ καο, ζην ήζνο ησλ θαηνίθσλ θαη ζηνπο θαλφλεο 

ρξεζηψλ θαη ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ, θαζψο θαη ζηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο ελ γέλεη 

ζπκπεξηθνξά. Να ζπκκνξθψλνληαη γεληθά κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ, Π.Γ. θαη 

εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά, θαζψο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ, λα κε πξνβαίλνπλ ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο παξέκβαζε ζηνπο 

παξαρσξεκέλνπο πξνο ρξήζε ρψξνπο. Να ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο ηνπ δήκνπ. λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θαλνληζκνχ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ δήκνπ Νάνπζαο.  

Ζ άδεηα ρνξεγείηαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ζέζε θαη εθφζνλ θαηαβιεζεί ην 

αλαινγνχλ πνζφλ. Δπηπιένλ νθείινπλ λα ηεξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ επηαμία 

ησλ ρψξσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ νη πάγθνη πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο. Να κελ 

θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο, εθηφο ησλ νξίσλ ηεο έθηαζεο 

πνπ ηνπο αλαινγεί, ζχκθσλα κε ηελ άδεηά ηνπο.  λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο 

θαη λα δηαηεξνχλ ζε εηδηθνχο θιεηζηνχο θάδνπο ή θαιά θιεηζκέλεο ζαθνχιεο ηα 

απνξξίκκαηα πνπ παξάγνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. 

Να κελ ξππαίλνπλ ηνλ πεξίγπξν ρψξν κε ηελ ξίςε θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ θαη 

ηδηαηηέξσο εππαζψλ εηδψλ πνπ αιινηψλνληαη εχθνια θαζψο θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο 

θαηά ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηνλ γεληθφ θαζνξηζκφ ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο λα κελ παξαθσιχνπλ, κε θαλέλαλ ηξφπν, ηελ ππεξεζία 

θαζαξηφηεηαο ζηε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ππνδείμεηο 

ησλ νξγάλσλ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο.   

ε πεξίπησζε αδηαθνξίαο θαη παξά ηηο ζπζηάζεηο, ν δήκνο πξνβαίλεη ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ ρψξνπ θαηαινγίδνληαο ηα έμνδα ζηνπο ππεχζπλνπο. Δπίζεο επηβάιεη 

πξφζηηκν, ην πνζφ ηνπ νπνίνπ ζα απνθαζίζεη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή. Δάλ ε 

παξάβαζε απηή επαλαιεθζεί γηα Σξίηε ζπλερφκελε θνξά ν δήκνο πξνβαίλεη ζηελ 

αλάθιεζε ηεο άδεηαο ζπκκεηνρήο νξηζηηθά.  

           

Άπθπο 13  Γενικέρ οδηγίερ και απαγοπεύζειρ 

 

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. 
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Θα δεηεζεί ε ζπλδξνκή θαη ε παξνπζία ηνπ Α/Σ Νάνπζαο, ηεο Ππξνζβεζηηθήο θαη 

ηνπ Ννζνθνκείνπ Νάνπζαο γηα ηελ εχξπζκε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο. 

Να δηεπθνιχλεηαη πάληα ε πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ  εγθχσλ 

γπλαηθψλ. 

Γχλαηαη ε δπλαηφηεηα δηνξγάλσζεο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ απφ ζπιιφγνπο 

εθφζνλ πάξνπλ έγθξηζε απφ ηελ εθάζηνηε ηνπηθή θνηλφηεηα πνπ ζα επηθαηξνπνηείηαη 

κε έγθξηζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ».  

Γχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη ινχλα πάξθ θαη ινηπά ςπραγσγηθά παίγληα θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, ηεξνχκελσλ ησλ λνκηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ. 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην έρεη ηελ δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηα είδε πνπ 

ζα επηηξέπεηαη λα πσινχληαη ζηελ εκπνξνπαλήγπξε.  

Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηνπο δξφκνπο πέξαλ ησλ 

δηαγξακκίζεσλ, φπσο θαη ε ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ.  

Απαγνξεχεηαη ε έθζεζε εκπνξεπκάησλ εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο φπσο 

ζε ρψξνπο πξαζίλνπ, ζε πάξθηλγθ απηνθηλήησλ θ.α.  

Απαγνξεχεηαη ε απζαίξεηε αιιαγή ζέζεο απφ ηνπο εθζέηεο-πσιεηέο ηεο 

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

απμνκείσζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο έθηαζεο ησλ νξηνζεηεκέλσλ ζέζεσλ, ε 

δξαζηεξηφηεηα ζηνπο ρψξνπο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ελ ειιείςεη ηεο ζρεηηθήο αδείαο, 

ε απ' επζείαο δηαθίλεζε ζηελ θαηαλάισζε απφ ην απηνθίλεην κε ην νπνίν έγηλε ε 

κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη ε πψιεζε πξντφλησλ ζηνπο δηαδξφκνπο. 

Απαγνξεχεηαη ζην ρψξν ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ην άλακκα θσηηάο γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν. Απαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζηνπο ελνηθηαδφκελνπο - 

παξαρσξεκέλνπο ρψξνπο,  νη ζνξπβψδεηο δηαθεκίζεηο, νη δηαθεκίζεηο ησλ εθζεκάησλ 

εθηφο ηνπ ελνηθηαδφκελνπ παξαρσξεκέλνπ ρψξνπ. Απαγνξεχεηαη  ζηνπο 

κηθξνπσιεηέο κε θαξνηζάθηα λα ζηαζκεχνπλ θαη λα πεξηθέξνληαη ζε Γεκνηηθνχο 

δξφκνπο θαη ρψξνπο.  

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 ζηνλ ρψξν  ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο θαη γεληθά πξνθαινχλ δπζρέξεηα ζηνπο ινηπνχο εκπφξνπο. 

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

κέξα απφ εθείλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, ή ε εγθαηάιεηςε ησλ εηδψλ 

απηψλ κεηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο.  

ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο ζα επηβάιιεηαη Γεκνηηθφ Σέινο γηα ηελ απζαίξεηε 

θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ.  

 

Άπθπο 14 Σέλορ Υπήζηρ σώπυν 

 

Σν χςνο θαη ν ηξφπνο είζπξαμεο ηνπ θαηαβαιιφκελνπ ηέινπο ρξήζεο, ησλ ρψξσλ ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο αλά άδεηα θαη ζέζε θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  άξζξν 13 

παξ.1 ηνπ Β. Γ. 24- 9/20-10-1958, φπσο εγθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν,3 ηνπ Ν. 

1080/80 ΦΔΚ 246/Α71980 θαη ΤΠΔΓΓΑ εγθ.41/12243/14.06.2007, απνηειεί δε 

αξκνδηφηεηα ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ζχκθσλα κε ην ηζρχνληα Ο.Δ.Τ. 

ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο. Γηα ην έηνο 2017 ε ηηκή αλά η. κ. πξνζδηνξηζηε ί κε απφθαζε 

ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαηφπηλ πξφηαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 

δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη γηα ηα επφκελα έηε κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ κεηά απφ πξφηαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. Ζ πιεξσκή ηνπ ηέινπο 

ρξήζεο ρψξσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ καο (Γεκαξρίαο 30, 
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ηζφγεην) θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο. χκθσλα κε ην άξζξν 38 

παξ. 6 κεηά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ θαη ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο εθδίδεηαη 

θαηάινγνο ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ θάζε ππαίζξηα αγνξά, ν νπνίνο αλαξηάηαη ζην 

νηθείν δεκνηηθφ θαηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ νη επηιεγέληεο λα θαηαβάινπλ ηα 

αλαινγνχληα ηέιε ππέξ ηνπ δήκνπ θαη λα εθδνζεί ε έγθξηζε ζπκκεηνρήο.  

 

Άπθπο 15 Τπηπεζίερ απμόδιερ για ηον έλεγσο και είζππαξηρ ηέλοςρ σπήζηρ σώπυν 
 

χκθσλα κε ην Άξζξν 51 ηνπ  λ.4497/2017 - Φνξείο ειέγρνπ 

1. Αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαη 

ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπο εθδηδφκελσλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ είλαη:  

α. νη ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ζε παλειιήληα θιίκαθα, 

ζπλεπηθνπξνχκελεο, φπνηε απαηηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, 

απφ ηηο ρσξηθά αξκφδηεο Υεκηθέο  

Τπεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο ηεο ΑΑΓΔ, 

β. νη ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηάο ηνπο,  

γ. νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ δήκσλ, εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ δήκνπ ηνπο,  

δ. ηα Κιηκάθηα Διέγρνπ Λατθψλ Αγνξψλ θαη Τπαίζξηνπ Δκπνξίνπ (Κ.Δ.ΛΑ.Τ.Δ.) 

εληφο ησλ ηνπηθψλ νξίσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο,  

ε. νη ππεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο,  

ζη. νη Τπεξεζίεο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο,  

δ. ε Δηδηθή Γξακκαηεία ηνπ ψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο.  

Οη ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄έσο δ΄ επηθνπξνχληαη απφ ηελ 

Διιεληθή Αζηπλνκία ζην βαζκφ πνπ ηνχην παξίζηαηαη αλαγθαίν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ αληηζηνίρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Ο έιεγρνο ηεο 

είζπξαμεο ηνπ ηέινπο ρξήζεο ρψξσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ νξηζκφ αηξεηνχ 

Πξνζψπνπ πνπ ζα νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ.  

 

Άπθπο 16 Ποινικέρ κςπώζειρ 

 

Άξζξν 55 λ.4497/2017 - Κπξψζεηο  

1. Γηα ηηο παξαβάζεηο ηνπ παξφληνο πνπ δηαπηζηψλνληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 51 

έσο 54 επηβάιινληαη νη θπξψζεηο θαη γίλνληαη νη πεξαηηέξσ ελέξγεηεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΓ΄.  

2. Σν χςνο ηνπ επηβιεζέληνο δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ κεηψλεηαη ζην ήκηζπ αλ ν 

ππφρξενο εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηφλ ηεο 

ζρεηηθήο πξάμεο πξνβεί ζε θαηαβνιή ηνπ πξνζηίκνπ. Ζ θαηαβνιή απηή ζπλεπάγεηαη 

ηελ απηνδίθαηε παξαίηεζε 

ηνπ ππφρξενπ απφ θάζε δηθαίσκα πξνζβνιήο ή ακθηζβήηεζεο ηεο πξάμεο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ. 

3. Αλ ζε δηάζηεκα ελφο έηνπο δηαπηζησζεί φηη ν πσιεηήο έρεη ππνπέζεη ζηελ ίδηα 

παξάβαζε ηνπ λφκνπ ην πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη. Αλ αξρηθψο πξνβιέπεηαη σο 

θχξσζε ε πξνζσξηλή αλάθιεζε άδεηαο, ηφηε ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο 

παξάβαζεο, επηβάιιεηαη ε νξηζηηθή αλάθιεζε ηεο άδεηαο, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ 

ηέιεζεο ηεο επαλαιεπηηθήο παξάβαζεο.  

4. Ζ άδεηα αλαθαιείηαη πξνζσξηλά γηα έμη (6) κήλεο, εθφζνλ ζε δηάζηεκα δχν (2) 

εηψλ, ν δηθαηνχρνο πσιεηήο ππνπέζεη ζε νπνηαδήπνηε παξάβαζε ηνπ λφκνπ γηα πάλσ 

απφ ηέζζεξηο (4) θνξέο. Αλ έρεη ππνπέζεη ζε δηάζηεκα δχν (2) εηψλ ζε ηέζζεξηο (4) 

παξαβάζεηο, ε Τπεξεζία πνπ θαηαρψξεζε θαη βεβαίσζε ηελ ηειεπηαία παξάβαζε 

ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ δηθαηνχρν γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο επηπιένλ παξάβαζεο.  
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5. Οη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη δπλάκεη ηνπ λφκνπ, δελ ζίγνπλ εηδηθφηεξα 

δηνηθεηηθά πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα γηα παξαβάζεηο ησλ 

θαλφλσλ εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ή 

εηδηθφηεξα κέηξα θαη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί 

αληηκεηψπηζεο παξεκπνξίνπ, θνξνδηαθπγήο, αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, ζεκάησλ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ σο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

αξκνδηφηεηαο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Σν άξζξν 

19 ηνπ λ. 4177/2013 εθαξκφδεηαη αλαινγηθά.  

6. Σα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη ζε πεξίπησζε έιιεηςεο αδείαο, γηα φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ κεηψλνληαη ζην πνζφ ησλ εθαηφ (100) επξψ, εάλ ν  

δηνηθνχκελνο πξνζθνκίζεη εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζηελ ειεγθηηθή 

ππεξεζία έληππν αδείαο ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο.  

Καη ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 ηνπ ίδηνπ λφκνπ ηζρχεη επηπιένλ φηη :  

Μέιε ησλ επηηξνπψλ ηνπ άξζξνπ 12 πνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν βεβαηψλνπλ ελ 

γλψζεη ηνπο ςεπδψο φηη ηα πξντφληα πνπ δηαζέηεη ν παξαγσγφο πσιεηήο ππαίζξηνπ 

εκπνξίνπ φισλ ησλ ηχπσλ αδεηψλ, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηε δήισζε ή ηα ινηπά 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απηφο ππνβάιιεη γηα ηε ρνξήγεζε ή ηελ αλαλέσζε 

ζρεηηθήο άδεηαο, είλαη δηθήο ηνπ παξαγσγήο ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζπκπξάηηνπλ 

ζηελ έθδνζε ή ηε ρνξήγεζε ζε παξαγσγφ βεβαίσζεο κε ην αλσηέξσ ςεπδέο 

πεξηερφκελν, ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο, εθφζνλ ε πξάμε 

δελ ηηκσξείηαη απζηεξφηεξα ζχκθσλα κε άιιε πνηληθή δηάηαμε.  

Όπνηνο ρσξίο άδεηα αζθεί εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα βηνκεραληθψλ πξντφλησλ 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε. 

 

Άπθπο 17  Διοικηηικέρ κςπώζειρ 

 

Ηζρχεη φπσο ίζρπε ζηνλ ππάξρσλ θαλνληζκφ «Αλεμάξηεηε απφ ηηο πνηληθέο θπξψζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη θαηά ηα αλσηέξσ, γηα ηηο παξαπάλσ παξαβάζεηο, επηβάιιεηαη θαη 

δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ην νπνίν ζα θαζνξηζηεί κε απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο 

αλά πεξίπησζε». 

 

Άπθπο 18 Σελική διάηαξη 

 

Ο θαλνληζκφο απηφο ζπληάρζεθε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ 

ηνπ δήκνπ Ζξσηθήο πφιεο Νάνπζαο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο.  

 

Άπθπο 19 Θζσύρ 

 

Ζ ηζρχο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ αξρίδεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ απφ ην Γ. πκβνχιην θαη 

γηα ηελ δεκνζίεπζή ηνπ σο ν λφκνο νξίδεη. 

 

Άπθπο 20 Δημοζίεςζη 

 

Ζ παξνχζα λα δεκνζηεπζεί θαηά ην πιήξεο θείκελν ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα, ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη πεξίιεςε απηήο ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία 

εθεκεξίδα. 
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Ακποηελεύηια διάηαξη 

 

            Απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απφθαζεο δελ ζα πξνθιεζεί δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ, έηνπο 2018. 

Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ  304/2018. 

......................................................................................................................…… 

             Γηα  ην ζθνπφ απηφ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                    ΣΑ  ΜΕΛΗ 

Τπνγξαθή φπσο ζηελ αξρή                    Τπνγξαθή φπσο ζηελ αξρή 

 

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.. 

 

 

ΘΩΑΝΝΗ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΤΛΟ 
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