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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ.6/22-04-19 

ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο 

Απιθμόρ απόθαζηρ  183/2019  

 

Πεπίλητη: 

 

        Έγκπιζη ή μη ηος  κανονιζμού  λειηοςπγίαρ ηηρ εηήζιαρ εμποποπανήγςπηρ 

Κοπανού – εναπμόνιζη. 

           ηε Νάνπζα θαη ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα, ζήκεξα 22ε ηνπ κελφο Απξηιίνπ 

2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 15:00, ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην Νάνπζαο χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. πξση. 6664/18-04-2019 

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 23 κέιε θαη νλνκαζηηθά:  

 

                 ΠΑΡΟΝΣΕ            ΑΠΟΝΣΕ 

                Δημοηικοί ύμβοςλοι Δημοηικοί ύμβοςλοι 

1. Παξζελφπνπινο Ησάλλεο, Πξφεδξνο                 

2. Λνγδαλίδεο Δπζηάζηνο 

 

 

1. Καξηζηνχλεο Γεψξγηνο 

2. Γνπιδνχξε Μαξία 3. Γάγγαο ηπιηαλφο 

4. Λαδαξίδνπ Γέζπνηλα 

5. Παληδαξηδίδεο Αζαλάζηνο 

6. Γατηαλίδεο Θεινδσξνο 

7. Βαιζακίδεο ηαχξνο 

8. Οξδνπιίδεο Θσκάο 

9. Κνπηζνγηάλλεο Νηθφιανο 

10. Μαιάθε-Γειεηδάθε Αζελά 

11. Σάθε - Σδέπνπ Διπίδα (Νάληηα) 

12. Καξαλάηζηνο Θεφδσξνο 

13. Σνξνξή Μαξία 

14. Καξακπαηδφο Αλαζηάζηνο 

15. Αδακίδεο Παχινο 

16. Βαζηιείνπ Γεψξγηνο 

17. Σζαγθαιίδνπ Σζερειίδνπ Παξζέλα 

18. Σξηαληαθχιινπ Γεψξγηνο 

19. Ρίδνο Γεκήηξηνο 

20. Καιδάξαο Κσλζηαληίλνο 

21. Λαθελάλνο Αγγειάθεο 

22. Σδνπβάξαο Βαζίιεηνο 

23. Μπαιηαηδίδνπ Θενδψξα (Γψξα) 

                                                                                      

 

 

Οη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη λφκηκα 

θιήζεθαλ 
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ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΚΑΘ ΘΕΩΡΟΤΝΣΑΘ ΠΑΡΟΝΣΕ ΣΗ ΤΝΕΔΡΘΑΗ 

Οη θ.θ. Μάκαιεο Υξήζηνο, Αξακπαηδή ηεξγηαλή (ηέιια), Παζρνχια Υξπζνχια, 

Γηαλλνχιεο Ησάλλεο, Μπίιεο Πξνθφπηνο πξνζήιζαλ θαηά ηελ πξν εκεξήζηαο 

δηάηαμεο ζπδήηεζε. 

Οη θ.θ. Απνζηφινπ Απφζηνινο, Μάληζηνο Γεκήηξηνο πξνζήιζαλ ζην 1ν ζέκα πξν 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο θ. Βαδφιαο Δκκαλνπήι πξνζήιζε ζην 1
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

      

         ΠΑΡΟΝΣΕ:  Ππόεδποι Δημοηικών / Σοπικών Κοινοηήηυν 

1. Καιπαμίδνπ νθία                                           Γ.Κ. ΝΑΟΤΑ 

2. παζφπνπινο Δπζχκηνο                                   Σ.Κ.ΑΓΓΔΛΟΥΧΡΗΟΤ 

3. Παζρνχιαο Βαζίιεηνο                                     Σ.Κ.ΑΡΚΟΥΧΡΗΟΤ 

4. Πξφτνο Υξήζηνο                                              Σ.Κ.ΠΟΛΤΠΛΑΣΑΝΟΤ     

5. Μσπζίδεο Αλαζηάζηνο                                    Σ.Κ.ΡΟΓΟΥΧΡΗΟΤ 

6. Αικαηδήο Υξήζηνο                                          Σ.Κ.ΣΔΝΖΜΑΥΟΤ 

 

           ΑΠΟΝΣΕ:  Ππόεδποι Δημοηικών / Σοπικών Κοινοηήηυν 

1. Θενδνζηάδεο Θεφδσξνο                                  Σ.Κ. ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΧΡΗΟΤ 

2. Οξδνπιίδεο Γξεγφξηνο                                    Σ.Κ. ΔΠΗΚΟΠΖ  

3. Σζαιίιε-Θενδσξίδνπ Υξηζηίλα                       Σ.Κ.ΕΔΡΒΟΥΧΡΗΟΤ.   

4. ηνγηάλλεο Υξήζηνο                                        Σ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΤ 

5. Σνκπνπιίδνπ Εσγξάθα                                    Σ.Κ.ΛΔΤΚΑΓΗΧΝ    

6. Βίιηζα σηεξία                                               Σ.Κ. ΜΑΡΗΝΑ 

7. Μίιεο Κσλζηαληίλνο                                       Σ.Κ. ΜΟΝΟΠΗΣΧΝ 

8. 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. 

 

Ο θ. Κνπηζνγηάλλεο ήηαλ εθηφο ηεο αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ απφ ην 3
ν
 έσο θαη ην 7

ν
 

πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα. 

Ο θ. Παληδαξηδίδεο ήηαλ εθηφο ηεο αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ ζην 5
ν
 θαη 6

ν
  πξν 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα, απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ 9
νπ

 

ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη δελ πξνζήιζε εθ λένπ έσο ην πέξαο ηεο 

ζπλεδξίαζεο. 

Ο θ. Βαδφιαο απνρψξεζε κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

θαη δελ πξνζήιζε εθ λένπ έσο ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ζ θα Αξακπαηδή ήηαλ εθηφο ηεο αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ ζην 2
ν
 θαη 3

ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Οη θ.θ. Αδακίδεο, Βαζηιείνπ, Παζρνχια απνρψξεζαλ κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ 9
νπ

 

ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη δελ πξνζήιζαλ εθ λένπ έσο ην πέξαο ηεο 

ζπλεδξίαζεο. 
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Ο θ. Απνζηφινπ απνρψξεζε κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ 10
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο θαη δελ πξνζήιζε εθ λένπ έσο ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ζ θα Μπαιηαηδίδνπ απνρψξεζε κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ 14
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο θαη δελ πξνζήιζε εθ λένπ έσο ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο. 

Ο Πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 12
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ην ιφγν έδσζε ζηνλ 

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

ζψκαηνο ηελ ππ’ αξ. 6/2019 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, ε νπνία 

ειήθζε θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. 4449/15-03-2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ 

Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο γηα 

ηελ έγθξηζε ή κε ηνπ  θαλνληζκνχ  ιεηηνπξγίαο ηεο εηήζηαο εκπνξνπαλήγπξεο 

Κνπαλνχ – ελαξκφληζε. 

χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε ε  Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, αθνχ 

έιαβε ππφςε:  

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 4497/13-11-2017, ΦΔΚ 

17Α΄.εκπνξνπαλεγχξεηο, Κπξηαθάηηθεο  αγνξέο, Υξηζηνπγελληάηηθεο θαη 

Παζραιηλέο αγνξέο, ινηπέο νξγαλσκέλεο  αγνξέο. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ΄αξηζ.1/2018 λέαο εγθπθιίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λ. 

4497/2017, ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε  ππαίζξησλ  εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

άξζξν 22 ( κε ςπραγσγηθφ αληηθείκελν άξζξν 39, ηνπ ηζρχνληα λφκνπ. ) 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α/7-6-2010) « Νέα Αξρηηεθηνληθή 

ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο». 

4. Σελ ππ΄ αξηζ. 1/2019 (13-3-2019) απφθαζε ηεο  Σ.Κ. Κνπαλνχ. 

5. Σελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ζχκθσλα κε ην λ. 

4497/2017 θαη ην γεγνλφο φηη πξηλ ηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ θαλνληζηηθψλ 

απνθάζεσλ ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο εηζεγείηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 73ηνπ 

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

Κ.Γ.Κ. ελψ θαηά ην άξζξν 83 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, ην ζπκβνχιην  ηεο ηνπηθήο ή 

δεκνηηθήο θνηλφηεηαο αληίζηνηρα, πξνηείλεη ζηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο 

ηνπο ρψξνπο ιεηηνπξγίαο εκπνξνπαλεγχξεσλ θαη γεληθά ππαίζξησλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  

ΑΠΟΦΑΗΔ νκφθσλα ηελ ζχληαμε Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηεο εηήζηαο  

Δκπνξνπαλήγπξεο ζηελ Σ.Κ. Κνπαλνχ.   

    Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θάιεζε ην ζψκα λα εγθξίλεη ηνλ 

Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο εηήζηαο  Δκπνξνπαλήγπξεο ζηελ Σ.Κ. Κνπαλνχ, 

ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο επηηξνπήο. 

Σν ζρέδην ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηεο εηήζηαο  Δκπνξνπαλήγπξεο ζηελ Σ.Κ. 

Κνπαλνχ, είρε δνζεί ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο καδί κε ηελ πξφζθιεζε.  
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    Ο Πξφεδξνο έζεζε ηελ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο  

ζην ζψκα πξνο ςήθηζε. 

Καηά ηελ ςεθνθνξία 

ΝΑΗ ςήθηζαλ είθνζη πέληε (25) δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη θ.θ. Παξζελφπνπινο, 

Λνγδαλίδεο, Γάγγαο, Λαδαξίδνπ, Μπίιεο, Γατηαλίδεο, Βαιζακίδεο, Οξδνπιίδεο, 

Μάκαιεο, Κνπηζνγηάλλεο, Μαιάθε, Σάθε, Καξαλάηζηνο, Μάληζηνο, Καξακπαηδφο, 

Σζαγθαιίδνπ, Γηαλλνχιεο, Σξηαληαθχιινπ, Ρίδνο, Καιδάξαο, Λαθελάλνο, 

Μπαιηαηδίδνπ, Σδνπβάξαο, Αξακπαηδή, Σνξνξή.  

 

Οη θ.θ. Παληδαξηδίδεο, Αδακίδεο, Βαζηιείνπ, Βαδφιαο, Παζρνχια,  Απνζηφινπ,  

απνπζίαδαλ απφ ηε ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε απφθαζεο ηνπ παξφληνο ζέκαηνο. 

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

ηνπ, ηελ ππ’ αξηζκ. 4449/15-03-2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αδεηνδνηήζεσλ θαη 

Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, ηελ ππ’ αξηζ. 1/2019 

απφθαζε ηεο Σ.Κ. Κνπαλνχ, ηελ  ππ’ αξηζ. 6/2019 απφθαζε ηεο επηηξνπήο Πνηφηεηαο 

Εσήο, ηε λνκνζεζία πνπ κλεκνλεχεηαη θαη ηα δηαιακβαλφκελα ζε απηήλ, ηελ 

πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, 

 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Δγθξίλεη ηνλ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηεο εηήζηαο  Δκπνξνπαλήγπξεο ζηελ Σ.Κ. 

Κνπαλνχ, θαηφπηλ ελαξκφληζήο ηνπ κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Ν.4497/2017), φπσο 

θαησηέξσ: 

 

ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΣΗ Σ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΤ. 

 

Άπθπο 1 

       Νομικό Πλαίζιο 

Ο παξψλ Καλνληζκφο εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ:  α) Νφκσλ, β) Π.Γ. θαη 

εγθπθιίσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εκπνξνπαλεγχξεσλ φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα θαη ζπγθεθξηκέλα;   

1. Άξζξα 83,84 θαη 94 ηνπ N. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α/7-6-2010) « Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 

πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

2.  Σνπ N.3769/2009. 

3. Σνπ άξζξνπ  38 ηνπ λ. 4497/2017 (α΄1 Σνπ άξζξνπ  38 ηνπ λ. 4497/2017 

(α΄171/13.11.2017) . 

4.  Σνπ άξζξνπ 21 ηεο εγθ 1/2018 κε αξηζ. πξσ. 37698-3.4.2018 . 

5. Σα άξζξα 75 θαη 79 ηνπ λ. 3436/2006 Κ.Γ.Κ. 

6. Τ.Γ. 47829/2017. 

7. Σελ ππ’ αξ. 304/2018 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ Νάνπζαο 

«ελαξκφληζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο εκπνξνπαλεγχξεσλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο 

8. Κάζε άιιε δηάηαμε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ παξφλ θαλνληζκφ 
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Άπθπο 2 

      κοπόρ 

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 θ. 

ι. π. θαηά ην άξζξν 38 παξ. 1 ηνπ Ν.4497/2017 θαζψο επίζεο θαη θαλφλεο 

αηζζεηηθήο, πγηεηλήο, πεξηβάιινληνο, αζθαιείαο. 

 
Άπθπο 3 

       Πλαίζιο λειηοςπγίαρ 

 

Ζ εζηκνηππηθή εκπνξνπαλήγπξεο ηεο Σ. Κ. Κνπαλνχ   ζα δηεμάγεηαη  θαηά ηνλ 

κήλα Ηνχλην θάζε έηνπο θαη κε δηάξθεηα εκεξψλ πέληε (5), πιένλ ηεο εκέξαο 

εγθαηάζηαζεο θαη ηεο εκέξαο απνρψξεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ.. Χο  ρψξνο 

δηεμαγσγήο νξίδεηαη ε Κεληξηθή Πιαηεία Κνπαλνχ θαη   ηα ππ΄ αξηζ. 283, 284  

Έθηαζε ηδηνθηεζίαο δεκνζίνπ ηνπ θηεκαηνινγίνπ ηεο Σ. Κ. Κνπαλνχ  ηνπ 

Γήκνπ Νάνπζαο, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζρεδηάγξακκα ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο. 

ε πεξίπησζε πνπ ρξνληθά ζπκπίπηνπλ ε ιεηηνπξγία ηεο εκπνξνπαλήγπξεο κε 

ηελ ιατθή αγνξά,  αλαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο πξψηεο έσο ην πέξαο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο.   

Σν ζχλνιν ησλ δηαηηζέκελσλ εκπνξηθψλ ζέζεσλ νξίδνληαη ζε νγδφληα  (80 ). 

Tν ζχλνιν ησλ δηαηηζέκελσλ ζέζεσλ Δπηρεηξήζεσλ Τγεηνλνκηθνχ 

Δλδηαθέξνληνο νξίδνληαη ζε  είθνζη  (20 ). 

Σν ζχλνιν ησλ δηαηηζέκελσλ ζέζεσλ γηα εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

Φπραγσγηθήο Παηδείαο- Λνχλα Παξθ  κία (1). 

Ζ θάζε εκπνξηθή ζέζε έρεη έθηαζε (3,00 x 3,00) m2 εθηφο απφ ηηο ζέζεηο 

Δπηρεηξήζεσλ Τγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο νη νπνίεο έρνπλ δηαζηάζεηο (3,00 x 

6,00) m2. 

Δπίζεο, ζα δηαηίζεληαη  ρψξνη ζε ηνπηθνχο ζπιιφγνπο (πνιηηηζηηθνχο, αζιεηηθνχο 

θιπ) θαη θνξείο. 

Οη άδεηεο ζα έρνπλ ηζρχ έσο πέληε (5) εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ε εκπνξνπαλήγπξε , ελψ κία κέξα λσξίηεξα ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ε εγθαηάζηαζε θαη κία κέξα αξγφηεξα ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε 

απνκάθξπλζε αληίζηνηρα ησλ πάγθσλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ. 

Αηηήζεηο γηα ζπκκεηνρή ζηελ Δκπνξνπαλήγπξε ζα ππνβάιινληαη έσο  είθνζη 

(20) εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα έλαξμεο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο θαη γηα είθνζη (20) 

ζπλνιηθά εκέξεο ,  θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζην Αξκφδην Σκήκα 

Αδεηνδνηήζεσλ  θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο Γ/λζεο Σνπηθήο 

Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο απηνπξνζψπσο ή κέζσ, Σαρπδξνκείνπ, ηαρπκεηαθνξψλ 

, ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηειεκνηνηππίαο,  κε δαπάλε πνπ βαξχλεη ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ή κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ κε ζπλεκκέλα ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 παξ. 1 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ . 

Ζ κε πξνζθφκηζε ησλ δεηνπκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα απνθιείεη ηνλ 

ελδηαθεξφκελν απφ ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ. Οη άδεηεο ζα 

ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ. 4497/2017.  
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Ο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε θιήξσζε ηφζν ησλ δηθαηνχρσλ φζν θαη    

ησλ ζέζεψλ ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε δεκφζηα θιήξσζε απφ νξηζκέλε απφ 

ην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ην ζθνπφ απηφ επηηξνπή.  Με απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  θαζνξίδνληαη  ηα είδε πνπ επηηξέπεηαη  λα πσινχληαη 

θαη ηα νπνία ελδεηθηηθά ζα είλαη: 

1.Δίδε πξνηθφο – ιεπθά είδε. 

1.Δίδε πξνηθφο – ιεπθά είδε. 

2.Δίδε ππφδεζεο 

3.Δίδε έλδπζεο 

4.Γεξκάηηλα (ηζάληεο, δψλεο θιπ.) 

5.Δίδε νηθηαθήο ρξήζεο 

6.Εαραξψδε είδε θαη αλαςπθηηθά 

7.Ξεξνί θαξπνί, παξαδνζηαθά γιπθά, παγσηά, πνπ θνξλ, καιιί γξηάο, ραιβάδεο , 

ινπθνπκάδεο, γεληθά είδε δηαηξνθήο 

8.Παηρλίδηα 

9.Αγηνγξαθίεο, αθίζεο, εθθιεζηαζηηθά είδε.  

10.Φηιηθά, είδε δψξσλ, κπηδνχ  θαη δηαθφζκηζεο θιπ. 

11.Βηβιία 

12.Δίδε πγηεηλήο 

13.Δίδε Λατθήο Σέρλεο 

14.Γεσξγηθά κεραλήκαηα, εξγαιεία , εηδψλ  θεπνπξηθήο, pet shop θιπ. 

15.Καληίλεο, θνξεηέο εγθαηαζηάζεηο έςεζεο, απηνθηλνχκελα ή ξπκνπιθνχκελα  

παγσηνπσιεία  θαθεηεξίεο, ηαβέξλεο, κππξαξίεο, θαθελεία, δαραξνπιαζηεία  

16.Μηθξνπσιεηέο δηαθφξσλ εηδψλ 

18. Άλζε- Φπηά 

19. Πξντφληα νηθνηερλίαο απνθιεηζηηθά ίδηαο παξαγσγήο. 

    Οη ρξήζεηο ησλ ρψξσλ πνπ ζα δηαηεζνχλ ζα ππνδεηθλχνληαη έηζη φπσο 

εκθαλίδνληαη ζην ζπλ/λν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα. 

    Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηνπο δξφκνπο, πέξαλ ησλ 

δηαγξακκίζεσλ, φπσο θαη ε ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ. 

Απαγνξεχεηαη ε έθζεζε εκπνξεπκάησλ εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο 

(λεζίδεο, ρψξνη πξαζίλνπ, πάξθηλγθ απηνθηλήησλ θ.ι.π.). 

    Θα δεηείηαη  ε ζπλδξνκή θαη παξνπζία ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο, Σξνραίαο, 

Ππξνζβεζηηθήο θαη Ννζνθνκείνπ, γηα ηελ εχξπζκε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο. 

   Θα δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ εγθχσλ 

γπλαηθψλ. 

   Θα δίλεηαη  ε δπλαηφηεηα δηνξγάλσζεο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ  απφ ηνπο 

ηνπηθνχο πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο. 

   Θα ιεηηνπξγεί εγθαηάζηαζε  ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ θαη ινηπψλ ςπραγσγηθψλ  

παηγλίσλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, 

ηεξνπκέλσλ  φισλ ησλ λφκηκσλ  πξνυπνζέζεσλ.  

 

Άπθπο 4 

      Οπιζμοί 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί: 
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«Τπαίζξην εκπφξην»: ε άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε αθάιππην ρψξν, 

δεκφζην, ηδησηηθφ, δεκνηηθφ ή εθθιεζηαζηηθφ, ν νπνίνο δελ απνηειεί 

επαγγεικαηηθή ζηέγε. 

«Αθάιππηνη ρψξνη άζθεζεο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εθηφο θαηαζηήκαηνο»: 

δεκφζηνη, δεκνηηθνί ρψξνη πξνζδηνξηζκέλνη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, 

θαζψο θαη ζεκεία θαζνξηζκέλα γηα κεκνλσκέλνπο πσιεηέο φπνπ επηηξέπεηαη ε 

άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

«Δγθαηάζηαζε ππαίζξηνπ εκπνξίνπ»: θάζε θαηαζθεπή γηα ηελ νπνία δελ 

απαηηείηαη ε έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο. «Τπαίζξην πιαλφδην εκπφξην»: ην 

ππαίζξην εκπφξην πνπ αζθείηαη κε ηε ρξήζε απηνθηλνχκελνπ ή ξπκνπιθνχκελνπ 

νρήκαηνο απφ πξφζσπα πνπ έρνπλ θάλεη έλαξμε επηηεδεχκαηνο ηνπ γπξνιφγνπ ή 

άιιεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

«Τπαίζξην ζηάζηκν εκπφξην»: ην ππαίζξην εκπφξην πνπ δελ απνηειεί πιαλφδην 

εκπφξην, θαζψο θαη απηφ πνπ αζθείηαη ζε ππαίζξηα νξγαλσκέλε αγνξά. 

«Τπαίζξηα νξγαλσκέλε αγνξά»: ζπγθεθξηκέλνο θαη θαζνξηζκέλνο ρψξνο φπνπ 

δηελεξγνχληαη εκπνξνπαλεγχξεηο, δσνπαλεγχξεηο, ρξηζηνπγελληάηηθεο θαη 

παζραιηλέο αγνξέο, παξαδνζηαθέο παλεγχξεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη κε ηελ 

επθαηξία επεηεηαθψλ ή ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ, θπξηαθάηηθεο εηδηθέο αγνξέο 

παιαηνπσιψλ θαη ζπλαθψλ επηηεδεπκάησλ. 

«Πξντφληα νηθνηερλίαο»: ηα πξντφληα, απνθιεηζηηθά ηδίαο παξαγσγήο, πνπ 

δηαηίζεληαη ζηνπο ρψξνπο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, θαηφπηλ κηθξήο θιίκαθαο 

επεμεξγαζίαο ή κεηαπνίεζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ παξαγσγφ θαη ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ ζην ρψξν ηεο αγξνηηθήο θαηνηθίαο ή ηεο αγξνηηθήο 

εθκεηάιιεπζήο ηνπ. 

 
 

Άπθπο 5 

      Υυποθέηηζη, απιθμόρ και διαδικαζίερ ηοποθέηηζηρ πυληηών 

  

Οη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο 

εθδίδνληαο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο 

λνκνζεζία. Γηα ηε 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. (παξ.1 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.3463/2006). Πξηλ ηελ έθδνζε ησλ 

αλσηέξσ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο εηζεγείηαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ.1B v) ηνπ Ν.3852/2010 ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, 

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 δεκνηηθήο ή ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο αληίζηνηρα πξνηείλεη ζηελ 

επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο ηνπο ρψξνπο ιεηηνπξγίαο εκπνξνπαλεγχξεσλ, 

ρξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξψλ θαη γεληθά ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Ο Γήκνο, 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 ελδηαθεξνκέλσλ. 

(Τπ. Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθφηεηαο 7286/21.01.2015) 
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χκθσλα κε ην Ν.4067/12 θηίξηα πνπ ζηεγάδνληαη ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, 

λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θνηλσθειείο νξγαληζκνί, νξγαληζκνί ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο πξψηεο θαη δεχηεξεο βαζκίδαο ή έρνπλ ρξήζεηο ζπλάζξνηζεο 

θνηλνχ (ρψξνη ζπλεδξίσλ, εθζέζεσλ, κνπζείσλ, ζπλαπιηψλ, αζιεηηθψλ ή 

πνιηηηζηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ, λανί, ζέαηξα/ θηλεκαηνγξάθνη, εζηηαηφξηα/ 

δαραξνπιαζηεία/ θαθελεία/ θέληξα δηαζθέδαζεο, αίζνπζεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, 

αίζνπζεο αλακνλήο επηβαηψλ, ηξάπεδεο/ αληαιιαθηήξηα θ.ιπ.), πξνζσξηλήο 

δηακνλήο, εθπαίδεπζεο, πγείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο, δηθαηνζχλεο θαη 

ζσθξνληζκνχ, γξαθείσλ θαη εκπνξίνπ, βηνκεραλίαο θαη βηνηερλίαο, θαζψο επίζεο 

θαη ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ θαη πξαηεξίσλ θαπζίκσλ 

επηβάιιεηαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηακνξθψζεηο, ψζηε νη ιεηηνπξγηθνί ρψξνη 

ηνπο λα είλαη πξνζπειάζηκνη απφ άηνκα κε αλαπεξία ή εκπνδηδφκελα άηνκα. 

ηνπο ρψξνπο πνπ ζα ιεηηνπξγεί ε εκπνξνπαλήγπξε ζα ππάξρεη δηαγξάκκηζε θαη 

αξίζκεζε ησλ δηαηηζέκελσλ ζέζεσλ. Ζ επζχλε γηα ηελ δηαγξάκκηζε ηελ 

αξίζκεζε ησλ ζέζεσλ , ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ απεγθαηάζηαζε ησλ πάγθσλ 

ησλ πσιεηψλ ησλ ζέζεσλ είλαη ηνπ Γήκνπ κε κέξηκλα ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο. 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δηαδηθαζία ηεο δηαγξάκκηζεο ζα δηαζθαιίδεη ηελ νκαιή θαη 

άλεηε δηέιεπζε ησλ επηζθεπηψλ, ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑκΔΑ) ηελ 

έιεπζε ησλ νρεκάησλ φπσο αζζελνθφξν, ππξνζβεζηηθή θ. ι. π. γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο, θαζψο επίζεο θαη φπνηα ππξνζβεζηηθή θ. ι. π. 

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

είλαη αλαγθαία, αιιά ηελ νκαιή δηελέξγεηα ηεο εκπνξνπαλεγχξεσο. 

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. 

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. 

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. 

Ζ παξνπζία ησλ θαηφρσλ ησλ αδεηψλ είλαη ππνρξεσηηθή. 

 

 

Άπθπο 6 

      Ειδικόηεπα θέμαηα 

Σέινο: Σν θαηαβαιιφκελν ηέινο ζα θαζνξίδεηαη εηεζίσο κε απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Σ.Κ. θαη ηεο 
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Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 Γηα ηε ζπκκεηνρή ζε εκπνξνπαλεγχξεηο πνπ δηελεξγνχληαη κε ηελ επθαηξία 

ζξεζθεπηηθψλ ή επεηεηαθψλ ενξηψλ, ζε παξαδνζηαθέο εκπνξνπαλεγχξεηο θαη 

δσνπαλεγχξεηο πνπ ηεινχληαη κία θνξά ην ρξφλν, ζε παζραιηλέο θαη ζε 

ρξηζηνπγελληάηηθεο αγνξέο, απαηηείηαη άδεηα. Ζ ηζρχο ησλ αδεηψλ απηψλ δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη γηα ηηο εκπνξνπαλεγχξεηο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ή επεηεηαθψλ 

ενξηψλ ηηο πέληε (5) ζπλαπηέο εκέξεο, γηα 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 δεθαπέληε (20) ζπλαπηέο εκέξεο. Ζ άδεηα 

ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

β. Οη Άδεηεο απηέο ηζρχνπλ εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία αλήθεη ν Γήκνο 

πνπ ηηο ρνξήγεζε. 3. Σν ππαίζξην ζηάζηκν εκπφξην δηεμάγεηαη ζε πιαηείεο ή 

άιινπο αλεμάξηεηνπο, ππαίζξηνπο, ειεχζεξνπο, ηδησηηθνχο, δεκφζηνπο, 

δεκνηηθνχο ή εθθιεζηαζηηθνχο ρψξνπο. Σν Γεκφζην, νη δήκνη θαη νη 

εθθιεζηαζηηθέο αξρέο δελ επηηξέπεηαη λα εθκηζζψλνπλ ή λα παξαρσξνχλ θαηά 

ρξήζε ρψξνπο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ 

εκπνξίνπ ζε πξφζσπα πνπ δελ θαηέρνπλ ηε ζρεηηθή εηδηθή άδεηα. 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηηο ππαίζξηεο αγνξέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ απαηηείηαη 

έγθξηζε ζπκκεηνρήο πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ νηθείνπ δήκνπ, 

ζπκθψλα κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο . Ζ ηζρχο  ησλ εγθξίζεσλ 

απηψλ είλαη ίζε κε ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο  ησλ ππαίζξησλ αγνξψλ πνπ αθνξά 

ε πξφζθιεζε . Οη εγθξίζεηο δίδνληαη κε θιήξσζε σο εμήο ζε πνζνζηφ 70% ζε 

πσιεηέο πνπ δηαζέηνπλ φια ηα λφκηκα  θνξνινγηθά παξαζηαηηθά  θαη ΚΑΓ 

ζρεηηθφ κε ηελ δξαζηεξηνπνίεζε  ζην ππαίζξην εκπφξην, β) 20% ζε πσιεηέο 

βηνκεραληθψλ εηδψλ αδεηνχρνπο ιατθψλ αγνξψλ θαη ζε  θαηφρνπο παξαγσγηθήο 

άδεηαο ιατθψλ αγνξψλ κε αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο άλζε, θπηά θαη 

κεηαπνηεκέλα πξντφληα θαη πξντφληα νηθνηερλίαο, γ) 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  δεηήζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ππαίζξηεο αγνξέο ηνπ παξφληνο 

θαη ππνβάιινληαη ζην πνζνζηφ ηεο πεξίπησζεο  α΄ νη θνξείο ιεηηνπξγίαο κπνξεί 

λα θαζνξίζνπλ ππεξβάιινληα αξηζκφ ζέζεσλ πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα 

αδεηνχρνπο ην άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4497/17. Δηδηθά γηα ηνπο αδεηνχρνπο θνξείο 

Κ.Α.Λ.Ο ηνπ άξζξνπ 45 δίδεηαη κηα ζέζε αλά ηέζζεξα (4) κέιε, ηα νπνία 

δηαζέηνπλ βεβαίσζε πηζηνπνίεζεο ίδηαο  δεκηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξγ.3 

ηνπ άξζξνπ 45. 

 

Άπθπο 7 

   Άδεια ζςμμεηοσήρ ζε εμποποπανηγύπειρ 

 

       1. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζε εκπνξνπαλεγχξεηο, ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη 

ζηελ αξκφδηα αξρή αίηεζε θαη θαηαζέηεη : 

α) Βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.) πεξί 

ππνβνιήο δήισζεο έλαξμεο άζθεζεο επηηεδεχκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο 
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4045/1960 (Α΄ 47) θαη 1642/1986 (Α΄ 125),θαη βεβαίσζε ηακεηαθήο κεραλήο. 

β)Βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα γηα ηελ εγγξαθή ζε απηφλ. 

γ) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη 

ν ελδηαθεξφκελνο ηεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ηζρχνπζαο πγεηνλνκηθήο 

λνκνζεζίαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ πνηψλ, 

δ)θσηναληίγξαθν  αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή θσηναληίγξαθν άδεηαο παξακνλήο 

ε) Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα απφ ην αξκφδην Σκήκα Σακείνπ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο( 

Άξζξν 285 Κ.Γ.Κ. ) 

ζη) Φση/θα ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ πνπ θαηέρνπλ φπσο α) αδεηψλ επαγγεικαηηψλ 

πσιεηψλ ιατθψλ αγνξψλ ή άδεηψλ παξαγσγψλ ιατθψλ αγνξψλ, β) αδεηψλ 

άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ (πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ), γ) αδεηψλζπκκεηνρήο ζε 

Κπξηαθάηηθεο αγνξέο 

δ) Βεβαίσζε πεξί εγγξαθήο ζην Αξκφδην επηκειεηήξην νη έκπνξνη (εθφζνλ 

δηαζέηνπλ επαγγεικαηηθή ζηέγε, θαηάζηεκα, βηνηερλία, πξαηήξην θιπ.), 

ε) θ.ι.π. 

ε) επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο παξακνλήο πνπ ηνπ επηηξέπεη ηελ 

άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (γηα ηνπο αιινδαπνχο) 

ζ) Πηζηνπνηεηηθφ πγείαο γηα φζνπο πσινχλ είδε ηξνθίκσλ 

η) Τπεχζπλε Γήισζε κε ηελ νπνία δειψλνπλ φηη έιαβαλ γλψζε ηνπ θαλνληζκνχ 

ιεηηνπξγίαο εκπνξνπαλεγχξεσο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο θαη φηη απνδέρνληαη 

αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο απηνχ. 

      Ο ελδηαθεξφκελνο επηδεηθλχεη επίζεο, ηελ άδεηα θπθινθνξίαο , ηελ άδεηα 

ηθαλφηεηαο νδεγνχ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ ηνλ αλαπιεξψλεη 

γηα ην φρεκα πνπ ηπρφλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ άζθεζε ηεο 

αηηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο θαη βηβιηάξην πγείαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε 

ηξνθίκσλ– πνηψλ (Καληίλεο). 

Πξνυπφζεζε έθδνζεο ηεο άδεηαο ζπκκεηνρήο είλαη ε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο απηήο  

θαη ε χπαξμε Γεκνηηθήο Δλεκεξφηεηαο απφ ηελ ηακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ 

Νάνπζαο. 

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία Φπραγσγηθήο Παηδείαο Λνχλα Παξθ, βιέπε 

άξζξν 11. 

     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) 

     3. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ ζα δηεμαρζεί δεκφζηα θιήξσζε γηα ηελ επηινγή 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ απφ ηελ επηηξνπή εκπνξνπαλήγπξεο ελψπηνλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

     4. Οη Θέζεηο ζα δηαηεζνχλ κεηά απφ θιήξσζε κε ηελ πξναλαθεξφκελε ζηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ δηαδηθαζία. 

 
Άπθπο 8 

     Διάπκεια άδειαρ 

 

      Οη άδεηεο πνπ εθδίδνληαη γηα ην ππαίζξην ζηάζηκν εκπφξην ηεο παξ. 4 ηνπ 
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άξζξνπ 38 ηνπ Ν.4497/17 έρνπλ ηζρχ φζε θαη ε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα 

ηελ νπνία εθδφζεθαλ. Ζ ηζρχο ησλ αδεηψλ απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη γηα 

ηηο εκπνξνπαλεγχξεηο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ή επεηεηαθψλ ενξηψλ ηηο πέληε (5) 

ζπλαπηέο εκέξεο, γηα 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.  

 
Άπθπο 9 

       Γενικέρ πςθμίζειρ 

 

       Δηδηθφηεξα, ν ελ ιφγσ θαλνληζκφο πεξηιακβάλεηαη ζην άξζξν 38 ηνπ Ν. 

4497/2017 , φπνπ ξπζκίδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ππαίζξησλ ζξεζθεπηηθψλ, θαη 

επεηεηαθψλ εκπνξνπαλεγχξεσλ.      

Άπθπο 10 

    Γενικέρ ςποσπεώζειρ 

 

       Ζ παξαιαβή ησλ πξνβιεπφκελσλ 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 ελδηαθεξνκέλσλ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο 

αθνξνχλ, απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ηνπ Σκήκαηνο Αδεηνδφηεζεο θαη ξχζκηζεο 

εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Γ/λζεο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ 

Γήκνπ Νάνπζαο. 

      2. Ζ πξνζέιεπζε θαη ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 

Νάνπζαο , ε ζπγθέληξσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε έγθαηξε 

ππνβνιή ηνπο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ε θαηαβνιή ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ηειψλ ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ, απνηεινχλ ππνρξεψζεηο φζσλ 

επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Δκπνξνπαλήγπξε θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

ζρεηηθή άδεηα. 

       3. Οη δηαδηθαζίεο ζχλδεζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο , έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνχ 

ππξαζθαιείαο, θπθινθνξηαθψλ ζπλδέζεσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 

απεγθαηαζηάζεσλ ησλ πάγθσλ, θαζαξηζκνχ ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ θαη θάζε άιιε 

εξγαζία ηερληθήο θχζεσο απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηνλ Ο.Δ.Τ. απηνχ . 

       4. Ζ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ηεο εκπνξνπαλεγχξεσο θαη νη δηαδηθαζίεο 

ρνξηνθνπηηθψλ ελεξγεηψλ απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο θαη 

Γ/λζεο Σνπηθήο Αλαπηπμεο αληίζηνηρα. 

      5. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ: 

α) λα θξνληίδνπλ γηα ηελ εππξεπή εκθάληζε, ηελ πνιηηηζκέλε αηκφζθαηξα θαη ηελ 

θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο, 

β) λα 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 
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ζπκπεξηθνξάο, 

γ) λα 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) λα κελ πξνβαίλνπλ ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο παξέκβαζε ζηνπο παξαρσξεκέλνπο 

πξνο ρξήζε ρψξνπο 

ε) λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ. 

ζη) λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ Κνηλνρξήζησλ ρψξσλ 

Γήκνπ Νάνπζαο. 

6. α. Ζ άδεηα ρνξεγείηαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ζέζε θαη εθφζνλ 

θαηαβιεζεί ην αλαινγνχλ πνζφλ θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο πέληε -5- 

ζπλαπηέο εκέξεο 

β. 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. 

γ. Καλέλαο έκπνξνο δελ εηζέξρεηαη ζηνλ ρψξν ηεο εκπνξνπαλήγπξεο αλ δελ 

πξνζθνκίζεη ηελ άδεηα ζπκκεηνρήο. 

7. Οη άδεηεο ζπκκεηνρήο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε εθδίδνληαη ζε θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα πνπ εκπνξεχνληαη δηάθνξα είδε θαη ελδεηθηηθά: 

α) ζε επαγγεικαηίεο εκπφξνπο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) πνπ λφκηκα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζε ππαίζξηεο αγνξέο (ππαίζξηνη πσιεηέο), 

β) ζε θαηφρνπο (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) άδεηαο ζπκκεηνρήο ζε θπξηαθάηηθεο 

αγνξέο, 

γ) ζε θαηφρνπο άδεηαο πσιεηή ιατθψλ αγνξψλ, 

δ) ζε θαηφρνπο άδεηαο άζθεζεο ππαηζξίνπ (ζηάζηκνπ ή πιαλφδηνπ) εκπνξίνπ, 

ε) ζε ινηπνχο εκπφξνπο 

      8. 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. 

      9. 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 εκη 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, 
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ζλαθ & κπαξ, πηηζαξίεο, ςεηνπσιεία, θαθελεία, θαθεηέξηεο, κπαξ, 

αλαςπθηήξηα. 

      10. 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 ελσξίηεξα πξνζεθηηθά, ζηελ νπνία ζα 

δειψλεη φηη είλαη ελήκεξνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

       11. 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.) 

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

θαηαζθεπέο. 

      13. Θα δεηεζεί ε ζπλδξνκή θαη παξνπζία θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλνκίαο, Σξνραίαο, Ππξνζβεζηηθήο θαη 

Ννζνθνκείνπ. 

14. Οη ρψξνη κε ηηο ρξήζεηο απηψλ πνπ ζα δηαηεζνχλ είλαη απηνί, φπσο εηδηθφηεξα 

θαίλνληαη ζην ζπλ/λν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηνπ δήκνπ. 

15. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε νθείινπλ: 

Να 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 άδεηα ηνπο. 

Να ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη λα δηαηεξνχλ ζε εηδηθνχο θιεηζηνχο θάδνπο 

ή θαιά θιεηζκέλεο ζαθνχιεο ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο. 

Να κελ ξππαίλνπλ ησλ πεξίγπξν ρψξν κε ηε ξίςε θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ θαη 

ηδηαηηέξσο εππαζψλ εηδψλ 

Να κελ ξππαίλνπλ ησλ πεξίγπξν ρψξν κε ηε ξίςε θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ θαη 

ηδηαηηέξσο εππαζψλ εηδψλ πνπ αιινηψλνληαη εχθνια θαζψο θαη εηδψλ 

ζπζθεπαζίαο 

Καηά ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηνλ γεληθφ θαζαξηζκφ ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ νξγάλσλ ηεο αξκφδηαο 

ππεξεζίαο. ε πεξίπησζε αδηαθνξίαο θαη παξά ηηο ζπζηάζεηο, ν Γήκνο 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 κελ παξαθσιχνπλ, κε θαλέλα ηξφπν, ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ζηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο. (ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ) 

 
Άπθπο 11 

Δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ για εγκαηαζηάζειρ Λούνα Παπκ ( ζύμθυνα με ηο 

άπθπο 39 ηος ν. 4497/2017- ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ με τςσαγυγικό , 

καλλιηεσνικό ή εκπαιδεςηικό ανηικείμενο) 

1. Γηα ηελ άζθεζε  ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,  φπσο ελδεηθηηθά ινχλα παξθ 

, πίζηεο απηνθηλήζεσλ, ηζίξθν, ζπλαπιίεο, επηδείμεηο θαη άιιεο θαιιηηερληθέο  

εθδειψζεηο, πνπ αζθνχληαη απφ θπζηθά ή  λνκηθά πξφζσπα σο εκπνξηθέο 
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δξαζηεξηφηεηεο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο απαηηείηαη απηνηειήο άδεηα 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 

2. Αξκφδηα αξρή γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ππαίζξησλ ςπραγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ είλαη νη δήκνη ηεο ρψξαο. Οη ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο είλαη 

δηάθνξεο απφ ην ππαίζξην εκπφξην θαη δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηε 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο.  

3. Γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηνηειψλ 

ςπραγσγηθψλ  δξαζηεξηνηήησλ, εθηφο απφ ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο πνπ 

ξπζκίδνπλ ηηο σο άλσ  δξαζηεξηφηεηεο  εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη νη 

πεξηπηψζεηο α,γ,δ, ε, ζη, δ θαη ε ε ηεο παξ. ε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ. 12/2005 

(Α΄10). 

4.Ο ρξφλνο άζθεζεο ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ςπραγσγηθφ αληηθείκελν 

πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη  

ηνπο 4 κήλεο ζπλερφκελνπο, ζε αληίζεζε πεξίπησζε ζεσξείηαη φηη νη ππαίζξηεο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ςπραγσγηθφ αληηθείκελν έρνπλ κφληκν ραξαθηήξα θαη 

εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο. Οη κεκνλσκέλεο ςπραγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αθνινπζνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ απηνηειψλ 

ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ δαλεηνδφηεζε ηνπο 

είλαη ε απηή ηεο θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

       Άπθπο 12 

  Τπηπεζίερ απμόδιερ για ηον έλεγσο 

 

       1. Αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Ν.4497/2017 θαη ησλ θαη' εμνπζηνδφηεζήο ηνπο εθδηδφκελσλ ππνπξγηθψλ 

απνθάζεσλ είλαη: 

(α) νη ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, 

(β) νη ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, 

(γ) νη ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα ησλ Πεξηθεξεηψλ, 

(δ) νη ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα ησλ Γηεπζχλζεσλ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, 

(ε) νη ππεξεζίεο θαη ηα φξγαλα ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Διέγρνπ Σξνθίκσλ, 

(ζη) νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ δήκσλ, 

(δ) νη Τπεξεζίεο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο, ζηελ πεξηνρή ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο, 

(ε) ε Διιεληθή Αζηπλνκία, 

(ζ) ην ψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (ΓΟΔ) θαη νη Σεισλεηαθέο 

Αξρέο. 

       2. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ, νη αξκφδηνη ππάιιεινη έρνπλ θαζήθνληα 

εηδηθνχ αλαθξηηηθνχ ππαιιήινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο 

Γηθνλνκίαο. 

       3. Οη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, 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 πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία γηα ην παξαεκπφξην. 
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      4. Ο ζπληνληζκφο ηπρφλ κηθηψλ θιηκαθίσλ ειέγρνπ αλαηίζεηαη ζηνλ αξκφδην 

Πεξηθεξεηάξρε. 

 
Άπθπο 13 

Ποινικέρ κςπώζειρ 

 

      1. Όπνηνο παξεκπνδίδεη ηνλ αζθνχκελν έιεγρν ή αξλείηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

λα παξαδψζεη ζηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο θάζε ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηε 

δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ, φπσο ηδίσο ηα παξαζηαηηθά εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο, 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε. 

Παξεκπφδηζε ειέγρνπ ζεσξείηαη θαη ε απφθξπςε ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ ή ε 

παξαπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ή ε ςεπδήο παξάζεζή ηνπο. 

      2. Όπνηνο ρσξίο άδεηα αζθεί δξαζηεξηφηεηα ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηηκσξείηαη κε 

πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ. 

       3. α) Όπνηνο δηαζέηεη ηξφθηκα κε αζθαιή ή αθαηάιιεια γηα ηελ αλζξψπηλε 

θαηαλάισζε ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ. 

β) Όπνηνο δηαζέηεη ηξφθηκα κε αζθαιή ή επηβιαβή γηα ηελ πγεία ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ. 

γ) Όπνηνο αλακηγλχεη παξάλνκα θαη πσιεί είδε δηαθνξεηηθψλ πνηνηήησλ ηηκσξείηαη 

κε θπιάθηζε. 

4. Όπνηνο παξαπνηεί ή λνζεχεη άιια είδε βηνηηθήο αλάγθεο πιελ ηξνθίκσλ ή ελ 

γλψζεη ηνπ θαηέρεη πξνο εκπνξία ή πσιεί ηέηνηα είδε, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ. 

 

Άπθπο 14 

Διοικηηικέρ Κςπώζειρ 

 

        1. Αλεμάξηεηα απφ ηηο πνηληθέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 57 ηνπ λ. 

4497/2017, γηα ηηο παξαθάησ παξαβάζεηο, επηβάιιεηαη θαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν σο 

εμήο: 

α) γηα έιιεηςε άδεηαο, πξφζηηκν πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ θαη γηα κε θαηνρή ηεο 

ηε ζηηγκή ηνπ ειέγρνπ πξφζηηκν ρηιίσλ (1.000) επξψ, 

β) γηα πψιεζε πξντφλησλ πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζηελ άδεηα, πξφζηηκν δχν ρηιηάδσλ 

(2.000) επξψ, 

γ) γηα απζαίξεηε αιιαγή ρψξνπ, κε ηήξεζε σξαξίνπ, κε απηνπξφζσπε πξνζέιεπζε, 

κε ηνπνζέηεζε δπγνχ ζε εκθαλέο ζεκείν, κε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ζε θάζε πξντφλ 

κε ηηο ελδείμεηο ηεο ηηκήο πψιεζεο ή ηεο πνηφηεηαο ή ηεο πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο, 

θαζψο θαη κε αλαγξαθή ηεο αιεζνχο πξνέιεπζεο απηνχ θαη κε ηνπνζέηεζε εηδηθήο 

πηλαθίδαο κε ηνλ αξηζκφ ηεο άδεηαο, ην φλνκα ηνπ θαηφρνπ θαη ηα ινηπά απαηηνχκελα 

ζηνηρεία, πξφζηηκν ρηιίσλ (1.000) επξψ, γηα θαζεκία απφ ηηο αλσηέξσ παξαβάζεηο, 

δ) γηα δηάζεζε πξντφλησλ ηα νπνία δελ ζπλνδεχνληαη απφ ηα παξαζηαηηθά πνπ 
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πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ή ζπλνδεχνληαη απφ παξαπνηεκέλα ή κε 

αλαθξηβή ζηνηρεία παξαζηαηηθά, πξφζηηκν πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ, 

ε) γηα ρξήζε ειαηησκαηηθψλ ή κε εγθεθξηκέλσλ κέηξσλ, ζηαζκψλ θαη δπγψλ, θαηά ηε 

δχγηζε ή ζηάζκηζε ησλ πξντφλησλ, γηα ηελ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν παξαπνίεζε ηεο 

δχγηζεο, πξφζηηκν ρηιίσλ (1.000) επξψ, 

ζη) γηα αλαπιήξσζε ηνπ πσιεηή ή πξφζιεςε ππαιιήινπ απφ απηφλ, ρσξίο ηελ 

ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, πξφζηηκν ρηιίσλ (1.000) επξψ, 

δ) γηα πψιεζε πξντφλησλ εθηφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ σξαξίνπ ηεο ιατθήο αγνξάο, 

πξφζηηκν ρηιίσλ (1.000) επξψ. 

2. Ζ άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ αλαθαιείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ αξρή πνπ 

ηελ έρεη εθδψζεη, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) Δάλ δηαπηζησζεί ε χπαξμε ιφγνπ γηα ηνλ νπνίν ε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν δελ έπξεπε λα γίλεη β) Δάλ δηαπηζησζεί φηη ε άζθεζε ηνπ 

ππαίζξηνπ εκπνξίνπ δηελεξγείηαη απφ πξφζσπν πνπ δελ αλαπιεξψλεη λφκηκα, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 12 θαη 24 ηνπ Ν.4264/2014 , ηνλ θάηνρν ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο άδεηαο. 

γ) ηελ πεξίπησζε ηεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηαβίβαζεο ηεο άδεηαο, εθηφο απφ ηε 

λφκηκε αλαπιήξσζε. 

5. Γηα ηηο ινηπέο παξαβάζεηο, πνπ δελ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, κε απφθαζε ηεο 

αξρήο πνπ ρνξεγεί ηε ζπγθεθξηκέλε άδεηα, επηβάιιεηαη πξφζηηκν απφ ηξηαθφζηα 

(300) έσο πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα θαη ηε ζπρλφηεηα 

ηεο παξάβαζεο. 

6. ε πεξίπησζε πνπ επηβιεζεί πξφζηηκν πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο θνξέο ζηνλ ίδην 

αδεηνχρν, εληφο ηξηψλ (3) εηψλ, ε αξκφδηα αξρή αλαθαιεί νξηζηηθά ηελ άδεηα. 

7. ε πεξίπησζε πνπ γηα ηξεηο (3) ζπλερείο κήλεο δελ απνζηαινχλ ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 35, νη Πεξηθεξεηάξρεο θαη νη Γήκαξρνη 

ππέρνπλ πεηζαξρηθή επζχλε, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 233 θαη 234 ηνπ λ. 3852/2010 (Α΄ 

87). 

8. Γελ επηηξέπεηαη ε επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ηνπ παξφληνο εθφζνλ έρνπλ 

επηβιεζεί δηνηθεηηθέο θπξψζεηο γηα ηελ ίδηα παξάβαζε κε βάζε δηαθνξεηηθφ λφκν. 

Άπθπο 15 

Απαγοπεύζειρ 

 

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

ζα επηηξέπεηαη λα πσινχληαη ζηελ εκπνξνπαλήγπξε. 

2.Απαγνξεχεηαη ζην ρψξν ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο ην άλακκα θσηηάο γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν. Δμαηξνχληαη ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

3.Απαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζηνπο ελνηθηαδφκελνπο –

παξαρσξεκέλνπο ρψξνπο. 

4.Απαγνξεχνληαη νη ζνξπβψδεηο δηαθεκίζεηο. 

5.Απαγνξεχνληαη νη δηαθεκίζεηο ησλ εθζεκάησλ εθηφο ηνπ ελνηθηαδφκελνπ – 
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παξαρσξεκέλνπ ρψξνπ. 

6.Απαγνξεχεηαη ζηνπο κηθξνπσιεηέο κε θαξνηζάθηα λα ζηαζκεχζνπλ θαη λα 

πεξηθέξνληαη ζε Γεκνηηθνχο δξφκνπο θαη ρψξνπο. 

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

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

8. 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. 

9. 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. 

10.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. 

 

Άπθπο16 

Επιηποπή ελέγσος ηήπηζηρ όπυν κανονιζμού λειηοςπγίαρ εμποποπανήγςπηρ 

       πγθξνηείηαη, κε απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ , ηξηκειήο Δπηηξνπή 

απνηεινχκελε απφ Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, έξγν ηεο νπνίαο ζα είλαη ν έιεγρνο ηεο 

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

απνκάθξπλζεο ησλ άλεπ αδείαο ζπκκεηερφλησλ ζηηο παλεγχξεηο, ε δηελέξγεηα 

θιήξσζεο γηα ηελ παξαρψξεζε ζέζεσλ ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο , ε επηβνιή 

πξνζηίκσλ ζε θάζε παξάβαζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Καζήθνλ ηεο επηηξνπήο ζα 

είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη ελ γέλεη ε δηαρείξηζε ηεο παλεγχξεσο. 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. 

 

Άπθπο 17 

Σελική Διάηαξη 

Ο θαλνληζκφο απηφο ζπληάρζεθε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο εκπνξνπαλήγπξεο 

θαη ππεξηζρχεη θάζε άιιεο αληίζεηεο κε απηφλ δηάηαμεο. 

Πεξηπηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ θαη δελ αλαθέξνληαη ζηνλ θαλνληζκφ, ζα 

θαιχπηνληαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο Νφκνπο, Γηαηάγκαηα θαη Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. 

Ζ ηζρχο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο γεληθά ηνπο 

ζπλαιιαζζφκελνπο. 
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Άπθπο 18 

Θζσύρ 

       Ζ ηζρχο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ αξρίδεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ απφ ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην θαη θαηαξγείηαη θάζε πξνεγνχκελνο. 

Ζ παξνχζα λα δεκνζηεπηεί θαηά ην πιήξεο θείκελν ζην Γεµνηηθφ Καηάζηεµα, ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη πεξίιεςε απηήο ζε µία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή 

εθεκεξίδα. 

 

 

Ακποηελεύηια διάηαξη 

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

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ, έηνπο 2019. 

        Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ  183/2019. 

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

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

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                    ΣΑ  ΜΕΛΗ  
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Ακπιβέρ απόζπαζμα 
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