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ΕΚΚΗΜΘΙΗ  ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ    

ΜΟΛΟ ΚΑΙΩΜΘΑ 

ΔΗΛΟ  ΕΤΡΩΣΑ       

Α Π Ο  Π Α   Λ Α 

Πηε Πθάια ζήκεξα ηελ 7ε ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ  ηνπ έηνπο 2023  

εκέξα ηεο  εβδνκάδαο ΡΟΗΡΖ θαη ψξα 19:00 , ην  Γεκνηηθφ  
Ππκβνχιην  ηνπ  Γήκνπ  Δπξψηα, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε 

χζηεξα  απφ ηελ ππ’ αξ. 1.581 /3-2-2023 Ξξφζθιεζε ηνπ  πξνέδξνπ 
θ. Ξνινινχ Ξαλαγηψηε  ,  

με ηην μέθοδο ηηρ μεικηήρ ζςνεδπίαζηρ και η θςζική παποςζία ηυν 

ζςμμεηεσόνηυν ζηην αίθοςζα ζςνεδπιάζευν δημοηικού ζςμβοςλίος, 

ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα Πθάιαο, ζχκθσλα  κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 74 ηνπ Λ. 4555/2018 φπσο  ηζρχεη, ηελ αξηζκ. 375 κε αξ. 

Ξξση. 39167/2-6-2022  Δγθχθιην (ΑΓΑ: Τ42Ξ46ΚΡΙ6-4ΗΓ)  ηνπ 
πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄)   

θαη  ζχκθσλα  κε ηηο  δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ  67 παξ. 5 

Λ,3852/2010  φπσο  αληηθαηαζηάζεθε  θαη  ηζρχεη  κε  ην  άξζξν  74  
ηνπ Λ. 4555/2018, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηνλ εηδηθφ  ρψξν 

αλαθνηλψζεσλ θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, γηα  ηελ ζπδήηεζε θαη 
ιήςε απφθαζεο ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ 

αλαθέξνληαη  ζηελ πξφζθιεζε: 
 

ΘΕΛΑ 7ο: Έγκριζη ηροποποίηζης  κανονιζμού  λειηοσργίας ηης  

εμποροπανήγσρης  Ιροκεών Δήμοσ Εσρώηα καηόπιν  ηης αριθμ. 
21/2022 απόθαζης Επιηροπής Ποιόηηηας Ζωής 

 

Ξξηλ  απφ  ηελ έλαξμε  ηεο  ζπλεδξίαζεο ε Ξξφεδξνο, δηαπίζησζε 

φηη, ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ, επξέζεζαλ 
παξφληεο νη: 

Γεκνηηθνί Πχκβνπινη Ξαξφληεο 
1. Ξνινιφο Ξαλαγηψηεο – δηα δψζεο 

2. Βαζηιάθνο  Ιεσλίδαο – δηα δψζεο 

3. Γεσξγνζηάζεο Ληθφιανο – δηα δψζεο 

4. Γθνπβνχζε-Θξεηηθάθνπ Αξγπξψ – δηα δψζεο 

5. Γεληάθνπ Διέλε – κέζσ ηειεδηάζθεςεο 

6. Γξνχζηαο Ξαλαγηψηεο – κέζσ ηειεδηάζθεςεο 

7. Θαηζάκπε Αιεμάλδξα– κέζσ ηειεδηάζθεςεο 

8. Θπξηαθάθνο Ξαλαγηψηεο – δηα δψζεο 

9. Ιπκπέξεο Ξαλαγηψηεο – δηα δψζεο 

10.Καιιηνπ – Μεξαθηά Βαζηιηθή– δηα δψζεο 

11.Καξνπδάο Γεψξγηνο – δηα δψζεο 

12.Κπαηζάθεο Γξεγφξηνο– δηα δψζεο 

13. Κπφιιαο Βαζίιεηνο– δηα δψζεο 

14.Κπνχηζαιεο Εαραξίαο – δηα δψζεο 

15. Ληθνινπνχινπ Γαξπθαιηά – δηα δψζεο 
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16.Ληαιηάλεο Γεκήηξηνο – δηα δψζεο 

17.Ξαπαγηαλνπνχινπ Ξαλαγηψηα – κέζσ ηειεδηάζθεςεο 

18.Πάθθαξε Ησάλλα – δηα δψζεο 

19.Φηθιήο Γεκήηξηνο – δηα δψζεο 

20.Σαζάπνγινπ Ληθφιανο– δηα δψζεο 

 

Γεκνηηθνί Πχκβνπινη απφληεο 

1. Θνηζψλε Καξίλα 

2. Θπιάθνο Γεψξγηνο 

3. Καληαηάθνο Γεκήηξηνο 

4. Κέλεγαο Πσηήξηνο  

5. Ληαιηάλεο  Αλαζηάζηνο 

6. Ξαπαληθνιάνπ Πσηήξηνο 

7. Πηαπξφπνπινο Ξάπινο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852 

/2010 ζηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ λα παξαζηνχλ, χζηεξα  απφ ηελ ππ’ 

αξ. 1.581/3-2-2023 Ξξφζθιεζε ηνπ  πξνέδξνπ θ. Ξνινινχ 

Ξαλαγηψηε, νη Ξξφεδξνη ησλ  ζπκβνπιίσλ  θαη  θνηλνηήησλ ηνπ 

Γήκνπ Δπξψηα εθ  ησλ  νπνίσλ παξεπξέζεζαλ δηα  δψζεο  νη 

Ξξφεδξνη θνηλνηήησλ Πθάιαο θαη Θξνθεψλ.  

Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε - δηα  δψζεο- ν Γήκαξρνο, θ. 

Βέξδνο Γήκνο, ν νπνίνο θιήζεθε λα παξαζηεί  , χζηεξα  απφ ηελ ππ’ 

αξ. 1.581/ 3-2-2023 Ξξφζθιεζε ηνπ  πξνέδξνπ θ. Ξνινινχ 

Ξαλαγηψηε. 

Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεζε επίζεο –δηα  δψζεο - ε ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ θ. Πεξγηάδε Αθξνδίηε. 

Πηε ζπλεδξίαζε απηή παξαβξέζεθε ε θ. Θνκπφγεσξγα Καξία , δηα 

δψζεο,  ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Δπξψηα, γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ. 

Ν Ξξφεδξνο θ. Ξνινιφο Ξαλαγηψηεο  , χζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε 

απαξηίαο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο 

θαησηέξσ ηα εμήο:  

 

ΘΕΛΑ 7ο:  

Αριθμός Απόθαζης: 08/2023 

Γηα  ην  αλσηέξσ  ζέκα ην ιφγν  πήξε ν αληηδήκαξρνο  θ. Κπνχηζαιεο 
Εαραξίαο   ν νπνίνο  είπε  ηα  εμήο: 
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Ζ Δ.Ξ.Ε. κε  ηελ αξηζκ. 21/29-12-2022 απφθαζή ηεο (ΑΓΑ: ΤΠΓ1ΥΟΙ-
56Γ) απνθάζηζε  νκφθσλα: 

Δηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ην ζρέδην ηξνπνπνίεζεο – 
ελαξκφληζεο ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο ελ ιφγσ αγνξάο σο 

αθνινχζσο:  
Άξζξν 1ν 
Αληηθείκελν ηνπ Θαλνληζκνχ 

Ν παξψλ θαλνληζκφο ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο δηνξγάλσζεο, 
ιεηηνπξγίαο, αηζζεηηθήο, πγηεηλήο θαη ηάμεο ζην ρψξν ηεο 

Δκπνξνπαλήγπξεο Θξνθεψλ θαζψο θαη ηελ δηαδηθαζία γηα ηελ 
ρνξήγεζε αδεηψλ ζπκκεηνρήο ζε απηέο. 

Δίλαη ελαξκνληζκέλνο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4849/2021 

(ΦΔΘ207/Α΄/05.11.2021) 
Άξζξν 2ν 

Λνκνζεηηθφ πιαίζην 
Ν παξψλ θαλνληζκφο εθδίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε: 
 1.Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4849/2021(ΦΔΘ207/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 πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη ινηπέο 
επείγνπζεο δηαηάμεηο». 

2. Ρν Β.Γ. 24-9/20-10-1958 (ΦΔΘ 171/58 ηεχρνο Α): «Ξεξί 

θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελν λφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ 
πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ». 

3.Ρν άξζξν 3 ηνπ Λ.1080/80 «Ρέινο ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ, 
πιαηεηψλ θαη ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ». 

4.  Ρελ πνπξγηθή Απφθαζε1γ/Γ.Ξ/νηθ.47829/21.06.2017 (ΦΔΘ 

2161/Β΄/23.06.2017). 
5.Ρν άξζξν 79 ηνπ Λ.3463/2006 κε ηίηιν «Θαλνληζηηθέο 

Απνθάζεηο» ηνπ Λ. 3463/2006 «Θψδηθαο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ», 
(ΦΔΘ Α΄114/08.06.2004) 

6. Ρν άξζξν 73, 83, 84 ηνπ Λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο». 
7. Ρελ ππ’ αξηζ. 15/2019 απφθαζε ηεο Θνηλφηεηαο Θξνθεψλ θαη 

ην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην 
ηκήκα απηήο  

8. Ρν ππ’ αξηζ. 1005/11/1ά΄/7-2-2020 έγγξαθν ηνπ Α.Ρ. Δπξψηα, 

ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη ε ελ ιφγσ ππεξεζία ζπλεγνξεί ζρεηηθά κε ηε 
ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκπνξνπαλήγπξεο ζην ρψξν απηφ 

θαζφζνλ πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο θαη είλαη εθηθηή ε 
θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ απφ άιιεο παξαθακπηήξηεο νδνχο 

9. Ρελ κε αξ. 24/2020 απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ 

Δπξψηα (ΑΓΑ: 6ΘΤΥΥΟΙ-ΟΑΥ) 
Άξζξν 3ν 

Νξηζκνί 
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ηζρχνπλ νη αθφινπζνη 

νξηζκνί: 

1. «παίζξην εκπφξην»: Δκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθείηαη ζε 
ππαίζξην ρψξν, δεκφζην ή ηδησηηθφ, ηδηφθηεην ή κηζζσκέλν θαη 
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δηαθξίλεηαη ζε εκπφξην ζε νξγαλσκέλεο ππαίζξηεο αγνξέο , ζηάζηκν 
εκπφξην θαη πιαλφδην εκπφξην. 

2. «Νξγαλσκέλεο ππαίζξηεο αγνξέο»: Νη ιατθέο αγνξέο, νη 
βξαρπρξφληεο αγνξέο, νη ππαίζξηεο αγνξέο παξαζθεπήο θαη πψιεζεο 

έηνηκνπ θαγεηνχ θαη πνηψλ επί ηνπ δξφκνπ αγνξέο 
ρεηξνηερλψλ/θαιιηηερλψλ. 

3. «Βξαρπρξφληεο αγνξέο»: Νξγαλσκέλεο ππαίζξηεο αγνξέο κε 

ζαθή θαη θαζνξηζκέλε πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ 
ηηο ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα αγνξέο (νιηγνήκεξεο ενξηαζηηθέο αγνξέο, 

ζξεζθεπηηθά παλεγχξηα, αγνξέο Σξηζηνπγέλλσλ θαη αγνξέο Ξάζρα), ηηο 
εκπνξνπαλεγχξεηο, ηηο επεηεηαθέο αγνξέο, ηηο πνιηηηζηηθέο αγνξέο, ηηο 
επνρηαθέο αγνξέο, ηηο θπξηαθάηηθεο αγνξέο θαη ηηο αγνξέο 

ξαθνζπιιεθηψλ. 
4.«Φνξέαο ιεηηνπξγίαο» : Ν δήκνο ή ε Ξεξηθέξεηα 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 ζηελ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ 

πσιεηψλ ζε απηέο. 
5.«Ξσιεηήο»: Ρν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν έρεη 

ρνξεγεζεί άδεηα, πξνθεηκέλνπ λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ππαίζξην 
εκπφξην, απφ αξκφδηα αξρή. 

6.«Ξαξαγσγφο πσιεηήο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ»: Ν παξαγσγφο πνπ 
είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Κεηξψν 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. 
7.«Δπαγγεικαηίαο πσιεηήο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ»: Ρν θπζηθφ 

πξφζσπν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ππαίζξην εκπφξην δηαζέηνληαο 

πξνο πψιεζε ηα είδε πνπ νξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 66, ηα νπνία δελ πξνέξρνληαη απφ ηδία παξαγσγή, θαη ζηνλ 

νπνίν έρεη ρνξεγεζεί άδεηα δξαζηεξηνπνίεζεο απφ αξκφδηα αξρή. 
8.«Κεηαπνίεζε»: 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.«Κεηαπνηεκέλα πξντφληα»: Ρα ηξφθηκα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε 

κεηαπνίεζε πξσηνγελψλ πξντφλησλ. Ρα πξντφληα απηά είλαη δπλαηφ λα 

πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο ή 
ηα νπνία ηνπο πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. 

10.«Αγξνηηθά πξντφληα»: Ρα 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, θαζψο θαη θάζε άιιν πξντφλ πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ αγξνηηθή ελ γέλεη δξαζηεξηφηεηα. 
11.«Νηθνηερλία»: Ζ κηθξήο θιίκαθαο κεηαπνίεζε γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ απφ παξαγσγφ εγγεγξακκέλν ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 

Κεηξψν Νηθνηερλίαο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ. 4235/2014. 
12.«Θηλεηέο θαληίλεο»: Νρήκαηα, απηνθηλνχκελα ή 

ξπκνπιθνχκελα, δηαζθεπαζκέλα ζε θηλεηά θαηαζηήκαηα, ηα νπνία, 
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ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηεο ππφ ζηνηρεία 
1γ/Γ.Ξ./νηθ.47829/21.6.2017 απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ γείαο (Β' 

2161), θαηαηάζζνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο θαη, 
εηδηθφηεξα, ζηηο επηρεηξήζεηο παξαζθεπήο ή θαη πξνζθνξάο ηξνθίκσλ 

θαη πνηψλ ζε θηλεηνχο ή πξνζσξηλνχο ρψξνπο. 
13.«Φνξεηέο εγθαηαζηάζεηο έςεζεο»: Νη θνξεηέο εγθαηαζηάζεηο 

γηα ηελ παξαζθεπή πξφρεηξσλ γεπκάησλ, φπσο πνπ θνξλ, καιιί ηεο 

γξηάο, ινπθνπκάδεο θαη θάζηαλα πνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηεο 
ππφ ζηνηρεία1γ/Γ.Ξ./νηθ.47829/21.6.2017 απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ 

γείαο εληάζζνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο παξαζθεπήο ή πξνζθνξάο 
ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζε θηλεηνχο ή πξνζσξηλνχο ρψξνπο. 

14.«Άδεηα παξαγσγνχ πσιεηή θαη επαγγεικαηία πσιεηή»: Ζ 

άδεηα πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ζε θπζηθά θαη λνκηθά 
πξφζσπα, παξαγσγνχο πσιεηέο θαη επαγγεικαηίεο πσιεηέο 

αληίζηνηρα, πξνθεηκέλνπ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ππαίζξην εκπφξην. 
15.«Άδεηα πσιεηή ρεηξνηέρλε-θαιιηηέρλε»: Ζ άδεηα πνπ 

ρνξεγείηαη ζε ρεηξνηέρλεο/θαιιηηέρλεο θαη ζε Θνηλ.Π.ΔΞ. απφ ηνλ 

αξκφδην θνξέα, πξνθεηκέλνπ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε αγνξέο 
ρεηξνηερλψλ-θαιιηηερλψλ. 

16.«Βεβαίσζε δξαζηεξηνπνίεζεο ζηηο βξαρπρξφληεο αγνξέο»: Ζ 
βεβαίσζε πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ αξκφδην θνξέα ζε πσιεηέο, 

πξνθεηκέλνπ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε βξαρπρξφληεο αγνξέο. 
17.«Ν.Ξ.Π.Α.Α.»: Ρν Νινθιεξσκέλν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα 

«Αλνηρηή Αγνξά», ηνπ άξζξνπ 56, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη φια ηα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε ζχλλνκε ιεηηνπξγία ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ 
θαη ηεξείηαη ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ. Ρν Ν.Ξ.Π.Α.Α. κπνξεί λα 

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

Άξζξν 4ν 

Γηάξθεηα ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο Θξνθεψλ 
Ζ ΔκπνξνπαλήγπξεοΘξνθεψλ ζα απνηειέζεη  παξαδνζηαθή 

εκπνξνπαλήγπξε πνπ ζα ηειείηαη κία θνξά ην ρξφλν. Θαζνξίδεηαη 
πελζήκεξε ιεηηνπξγία ηεο εκπνξνπαλήγπξεο Θξνθεψλ  θαη κε 
εκεξνκελία ιήμεο ηελ ηειεπηαία Θπξηαθή ησλ Απνθξεψλ (5ε κέξα) 

θάζε έηνπο νπφηε θαη ζα ιήγνπλ νη θαξλαβαιηθέο εθδειψζεηο  εθάζηνπ 
έηνπο.  

Άξζξν 5ν 
Σψξνο Γηεμαγσγήο Δκπνξνπαλήγπξεο & Σσξνζέηεζε 

δξαζηεξηνηήησλ 

Α. Ζ εκπνξνπαλήγπξεο Θξνθεψλ ζα δηεμάγεηαη ζηνλ  Γεκνηηθφ - 
θνηλφρξεζην ρψξν ζηε ζέζε «ΞΗΙΑΙΑ» κε κέγηζην αξηζκφ ζέζεσλ 

πσιεηψλ εβδνκήληα έμη ( 76 ), εκβαδνχ 3 Σ 3 = 9 m2 αλά ζέζε.   Ν 
ρψξνο δηεμαγσγήο ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο απεηθνλίδεηαη ζην απφ 
13/02/2020 ζπλεκκέλν Ρνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ 

πεξεζηψλ Σσξνηαμίαο, π. Γφκεζεο θαη Ξεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ 
Δπξψηα , ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο 

Θαλνληζκνχ. Όιεο νη ζέζεηο ζα δηαγξακκηζηνχλ θαη ζα αξηζκεζνχλ κε 
επζχλε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Δπξψηα εληφο ηνπ 
νξηνζεηεκέλνπ ρψξνπ πνπ απνηππψλεηαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ 

δηάγξακκα. Ζ εγθαηάζηαζε θαη ε απνκάθξπλζε αληίζηνηρα ησλ πάγθσλ 
θαη ησλ εκπνξεπκάησλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κία κέξα λσξίηεξα 
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θαη κία κέξα αξγφηεξα αληίζηνηρα απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο 
εκπνξνπαλήγπξεο. 

Β. Απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ζην ζπγθεθξηκέλν 
ρψξν δελ παξεκπνδίδεηαη ε πξφζβαζε θαη ε ιεηηνπξγία ζε ζρνιεία, 

λνζνθνκεία, ζηαζκνχο ηνπ αζηηθνχ θαη ηνπ πξναζηηαθνχ 
ζηδεξφδξνκνπ, 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. Πε θάζε πεξίπησζε, εμαζθαιίδεηαη ε 
εχθνιε πξφζβαζε ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 

Απαγνξεχεηαη ξεηά ε αλάπηπμε ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ζε ρψξνπο 

πνπ δελ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ. 
Άξζξν 6ν 

Γηθαηνχρνη ζπκκεηνρήο 
1. Πηελ  εκπνξνπαλήγπξε Θξνθεψλ κπνξνχλ λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη σο πσιεηέο, θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, νη νπνίνη 

είλαη θάηνρνη: 
α) Βεβαίσζεο δξαζηεξηνπνίεζεο εηήζηαο δηάξθεηαο ζηηο 

βξαρπρξφληεο αγνξέο, 
β) Άδεηαο παξαγσγνχ πσιεηή θαη επαγγεικαηία πσιεηή πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη 
ζηηο ιατθέο αγνξέο, 
γ) Άδεηαο δξαζηεξηνπνίεζεο ζην ζηάζηκν ή πιαλφδην εκπφξην, 

δ) Άδεηα ρεηξνηέρλε – θαιιηηέρλε. 
2. Θάζε πσιεηήο ηεο παξ. 1 δελ κπνξεί λα θαηέρεη πεξηζζφηεξεο 

απφ κηα (1)ζέζε  
3.  Γηα ηελ απφδνζε ηεο ζέζεσλ πσιεηψλ εθδίδεηαη απφ ηνλ Γήκν 

Δπξψηα πξνθήξπμε . Νη ζέζεηο απνδίδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ηεο 

παξαγξάθνπ 1.  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, 

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. 
4.Πε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ αηηνχλησλ ζπκκεηνρήο δελ 

μεπεξλά ηνλ θαζνξηζκέλν αξηζκφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 
πξναλαθεξφκελε πνζφζησζε ηεο παξ.3 επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 
ησλ ζέζεσλ ηεο αγνξάο αλά θαηεγνξία πσιεηψλ, θαη δεδνκέλνπ φηη ε 

επηηπρία ηεο βξαρπρξφληαο αγνξάο είλαη ζπλάξηεζε ηεο κέγηζηεο 
παξνπζίαο πσιεηψλ, θαη επηζθεπηψλ ζπλαθφινπζα, ζα δίλεηαη δηα 

γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Δκπνξνπαλήγπξεο ηεο αγνξάο ε 
δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηνχληαη έσο ηεο θάιπςεο ησλ πνζνζηψλ αλά 
θαηεγνξία πσιεηψλ, πιενλάδνληεο αηηνχληεο πσιεηέο άιισλ 

θαηεγνξηψλ. 
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5. Νη πσιεηέο ζηνπο νπνίνπο απνδίδνληαη νη ζέζεηο 
δξαζηεξηνπνίεζεο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε θαηαβάιινπλ εθάπαμ ην 

ηέινο ζέζεο, φπσο νξίδεηαη ζηελ νηθεία πξνθήξπμε ζέζεσλ. 
Άξζξν 7ν 

Έγθξηζε Ππκκεηνρήο – Απφδνζε ζέζεο 
1. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ εκπνξνπαλήγπξε Θξνθεψλ απαηηείηαη 

έγθξηζε ζπκκεηνρήο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηνλ Γήκν κεηά ηελ 

δηαδηθαζία απφδνζεο ζέζεο κέζσ πξνθήξπμεο. 
2.Γηα ηελ απφδνζε ηεο ζέζεο νη ππνςήθηνη πσιεηέο ππνβάιινπλ 

ηε βεβαίσζε δξαζηεξηνπνίεζεο ή ηελ άδεηα πνπ θαηέρνπλ αλάινγα κε 
ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ, θαηαζέηνληαο ηα απαξαίηεηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδεη ν Λ.4849/2021 θαη νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο 

πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο εμνπζηνδνηηθέο ηνπ δηαηάμεηο, θαζψο θαη απφ 
νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε. 

3.Κεηά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ θαη ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο 
εθδίδεηαη θαηάινγνο ζπκκεηερφλησλ ν νπνίνο αλαξηάηαη ζην δεκνηηθφ 
θαηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ νη επηιεγέληεο λα θαηαβάινπλ ηα 

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

4.Ξξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο βξαρπρξφληαο αγνξάο, 
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 Ν.Ξ.Π.Ξ.Α., ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζε 

πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο κε κέξηκλα ηνπ 
ηειεπηαίνπ. 

5. Πε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ ππεξβαίλεη ηνλ 
αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ αλά θαηεγνξία, δηελεξγείηαη θιήξσζε. 
Δπίζεο θιήξσζε δηελεξγείηαη γηα ηε ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη θάζε 

πσιεηήο.  
6.Ζ ηζρχο ησλ εγθξίζεσλ απηψλ είλαη ίζε κε ηε δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο  εκπνξνπαλήγπξεο Θξνθεψλ. 
7. Ακνηβαία αιιαγή ζέζεσλ κεηαμχ ησλ πσιεηψλ επηηξέπεηαη 

χζηεξα απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην Γήκν θαη εμεηάδεηαη απφ 

ηελ Δπηηξνπή Δκπνξνπαλήγπξεο. 
8. Δθφζνλ παξακέλνπλ αδηάζεηεο ζέζεηο κεηά ηελ ρνξήγεζε ησλ 

εγθξίζεσλ ζπκκεηνρήο, ζα δηαηίζεληαη ζε ηπρφλ εθπξφζεζκεο αηηήζεηο 
ελδηαθεξνκέλσλ κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη κε επζχλε ηεο Δπηηξνπήο 
Δκπνξνπαλήγπξεο, θαηαβάιινληαο δε ην πξνβιεπφκελν γηα φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ηέινο ρξήζεο. 
9. Νη εγθξίζεηο ζπκκεηνρήο είλαη πξνζσπνπαγείο θαη 

ακεηαβίβαζηεο. 
10. Ζ έγθξηζε ζπκκεηνρήο δελ εθδίδεηαη αλ δελ πθίζηαηαη 

Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα, απφ ηελ Ρακεηαθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ (άξζξν 

285 ηνπ λ. 3463/2006). 
Άξζξν 8ν 

Ξσινχκελα Δίδε 
1. Πχκθσλα κε ηελ .Α. 16469/2022 (ΦΔΘ 879/Β΄): 
«Άξζξν1:»Ζ δηάζεζε εηδψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο 

βξαρπρξφληεο αγνξέο ησλ άξζξσλ 33 έσο 42 ηνπ Λ.4849/2021 
δηέπεηαη ππνρξεσηηθά, θαηά πεξίπησζε, απφ ηνπο εμήο φξνπο: 
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α) Ρα 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  ή φπνηαο γεληθφηεξα ζρεηηθήο δηάηαμεο ηζρχεη θάζε 

θνξά. 
β)Ρα 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 
πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ «Θσδηθνπνίεζε Θαλφλσλ 

Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Ξξντφλησλ θαη Ξαξνρήο πεξεζηψλ (Θαλφλεο 
ΓΗ.Δ.Ξ.Ξ..)» (Β’ 2983) ή φπνηα άιιε δηάηαμε ηζρχεη. 

γ)Νη παξερφκελεο ππεξεζίεο πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνηφηεηαο, 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο, γηα θάζε είδνο 
ππεξεζίαο, εηδηθήο λνκνζεζίαο. «Άξζξν 3:»Πηηο βξαρπρξφληεο αγνξέο 

ησλ άξζξσλ 33 έσο 42 ηνπ Λ.4849/2021, κπνξεί λα πσιείηαη θάζε 
πξντφλ απφ φζα νξίδνληαη ζηελ ΘΑ πνπ εθδίδεηαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε 
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.4849/2021(ΘΑ 18982/22.02.2022 

(ΦΔΘ 925/Β'), εθφζνλ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο 
νηθείαο βξαρπρξφληαο αγνξάο. Δπίζεο, κπνξνχλ λα πσινχληαη πξφρεηξα 

γεχκαηα απφ θαληίλεο θαη θνξεηέο εγθαηαζηάζεηο έςεζεο, ηεξνπκέλσλ 
ησλ θαλφλσλ ηεο εθάζηνηε πγεηνλνκηθήο δηάηαμεο ηνπ πνπξγείνπ 

γείαο. 
Α. Γηα ηελ εκπνξνπαλήγπξε ησλ Θξνθεψλ, ηα επηηξεπφκελα 

πσινχκελα είδε είλαη ηα εμήο: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. Ξαξαδνζηαθά 

Γιπθά-Ξαγσηά, καιιί ηεο γξηάο θαη ινπθνπκάδεο 8. Μεξνί θαξπνί, είδε 
δηαηξνθήο 9. Κηθξνεξγαιεία 10. Δίδε Ιατθήο Ρέρλεο, έξγσλ ηέρλεο 11. 
Δίδε δψξσλ θαη δηαθφζκεζεο 12. Αζεκηθά θαη Φν Κπηδνχ 13. 

Απνμεξακέλα άλζε θαη θπηά 14. αιηθά 15. Ξαηδηθά Ξαηρλίδηα 16. 
Δθθιεζηαζηηθά είδε, Αγηνγξαθίεο, αθίζεο θ.ιπ. 17. Τηιηθά, είδε δψξσλ, 

κπηδνχ, αμεζνπάξ έλδπζεο θ.ιπ. 18.Δίδε Petshop 19. Δίδε αηνκηθήο 
θαζαξηφηεηαο θαη νηθηαθήο θξνληίδαο 20. Γεσξγηθά κεραλήκαηα, 
εξγαιεία θ.ιπ. 21. Ξαξαδνζηαθά πξντφληα 22. Κηθξνπσιεηέο δηαθφξσλ 

εηδψλ  23. Δμαξηήκαηα απηνθηλήηνπ 24. Βηβιία  
Β. 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 εκπφξνπο. 
Γ. Ρα δηαηηζέκελα απφ ηνπο πσιεηέο ζην ππαίζξην εκπφξην, 

ηξφθηκα, αλάινγα κε ην είδνο ηνπο, πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο 
πνηφηεηαο, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ηηο 
γεληθέο δηαηάμεηο ηεο ελσζηαθήο πεξί ηξνθίκσλ λνκνζεζίαο, ηηο 

ζρεηηθέο θαηά πεξίπησζε πξντφληνο δηαηάμεηο ηεο εηδηθήο εζληθήο θαη 
ελσζηαθήο λνκνζεζίαο, ηνλ Θψδηθα Ρξνθίκσλ θαη Ξνηψλ (ππ’ αξ. 

1100/9.9.1987 απφθαζε ηνπ Αλψηαηνπ Σεκηθνχ Ππκβνπιίνπ, Β’ 788), 
ηνπο Θαλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Ξξντφλησλ θαη Ξαξνρήο 
πεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Ξ.Ξ..) ηεο ππφ ζηνηρεία 91354/24.8.2017 απφθαζεο 

ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, (Β’ 2983) κε ηελ επηθχιαμε 
εηδηθψλ θαηά πεξίπησζε δηαηάμεσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Γεληθνχ Σεκείνπ 

ηνπ Θξάηνπο (ΓΣΘ), ηελ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο ππφ ζηνηρεία 
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1γ/Γ.Ξ./νηθ.47829/23.6.2017 (Β’ 2161) «γεηνλνκηθνί φξνη θαη 
πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ/πνηψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» θαη ησλ ινηπψλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ (άξζξν 3  παξ. 
1ηεο ΘΑ 18982/2022 (ΦΔΘ 925/Β΄). 

Γ. παίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο κε ςπραγσγηθφ ,εθπαηδεπηηθφ ή 
θαιιηηερληθφ αληηθείκελν. Γηα ηελ άζθεζε ςπραγσγηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ φπσο ελδεηθηηθά Ινχλα Ξαξθ, πίζηεο απηνθηλήησλ, 

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

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ην Γήκν 
Δπξψηα, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Άξζξν 9ν 

Ξιαίζην ιεηηνπξγίαο 
• Ζ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε 

 πεξηιακβάλεη απαξαηηήησο ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
Νλνκαηεπψλπκν δηθαηνχρνπ, ΑΦΚ, Θαηεγνξία άδεηαο, Αξ. ζέζεο, 
Αξηζκφ δηπιφηππνπ είζπξαμεο θαη πσινχκελα είδε. Ν δηθαηνχρνο ηεο 

έγθξηζεο ζπκκεηνρήο έρεη ηελ επζχλε παξαιαβήο απηήο απφ ηελ 
αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ πξηλ εγθαηαζηαζεί ζηελ 

εκπνξνπαλήγπξε. 
 ζα εθδίδεηαη θαηφπηλ εθάπαμ θαηαβνιήο ζηελ ηακεηαθή 

ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην ηέινο ρξήζεο ηνπ 
ρψξνπ. Πε πεξίπησζε πνπ ν επηιεγέληαο αξλεζεί ηελ θαηαβνιή ηνπ 
πνζνχ, επηιέγεηαη λένο δηθαηνχρνο. 

• Ζ κε πξνζθφκηζε ησλ δεηνπκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα απνθιείεη 
ηνλ ελδηαθεξφκελν απφ ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ. 

• Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε, ε εηζθνξά, ε εθκίζζσζε θαη ε 
παξαρψξεζε, θαηά ρξήζε, ησλ εγθξίζεσλ ζπκκεηνρήο, 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 αδεηψλ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απηνί δελ θαηέρνπλ άιιε άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ 
εκπνξίνπ.  

• Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο δχλαηαη λα ιακβάλνπλ 

ρψξα δηάθνξεο εθδειψζεηο (κνπζηθέο, δξψκελα, εθζέζεηο, νκηιίεο, 
πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θιπ) νη νπνίεο ζα απνθαζίδνληαη απφ ηελ 

αξκφδηα επηηξνπή εκπξνπαλήγπξεο θαη ζα εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

• Πε ηνπηθνχο ζπιιφγνπο (πνιηηηζηηθνχο, αζιεηηθνχο θιπ) εθφζνλ 

εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαηαζέηνληαο αίηεζε, 
ζα δηαηεζεί ρψξνο δσξεάλ, ρσξίο ηελ επηβνιή ηέινπο. 

• Νη δηαζηάζεηο ησλ πάγθσλ δελ ζα μεπεξλνχλ ηηο δηαζηάζεηο θάζε 
ζέζεο φπσο νξίδεηαη ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο 
εκπνξνπαλήγπξεο. Ζ θαηαζθεπή ζηεγάζηξσλ ειηνπξνζηαζίαο - 

βξνρνπξνζηαζίαο θαη νη εγθαηαζηάζεηο ειεθηξνδφηεζεο, 
πξαγκαηνπνηνχληαη κε επζχλε απνθιεηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη 

νπνίνη νθείινπλ λα δηαζέηνπλ φια ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά 
αζθαιείαο γηα ηηο θαηαζθεπέο απηέο θαη ζα απνκαθξχλνληαη πάιη απφ 
ηνπο ίδηνπο. Ν Γήκνο δελ επηβαξχλεηαη κε θαλέλα απνιχησο θφζηνο γηα 

ηελ θαηαζθεπή – ηνπνζέηεζε – απφζπξζε ησλ πάγθσλ εξγαζίαο. 
• Πε πεξίπησζε πνπ ε εκπνξνπαλήγπξε δελ πξαγκαηνπνηεζεί 

ιφγσ αζηάζκεησλ παξαγφλησλ (π.ρ. θαηξηθά θαηλφκελα, θιπ.), αιιά 
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ελ ησ κεηαμχ έρνπλ πξνρσξήζεη νη ζπκκεηέρνληεο έκπνξνη ζε 
θαηαζθεπέο, ή έρνπλ γίλεη απφ εθείλνπο νπνηαδήπνηε άιια έμνδα, ν 

Γήκνο δελ θέξεη θακία επζχλε θαη θακία νηθνλνκηθή απαίηεζε δελ 
ππάξρεη ελαληίνλ ηνπ. Ζ φπνηα δαπάλε θαιχπηεηαη εμ νινθιήξνπ απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη ζα αλαιακβάλνπλ ηελ απνμήισζε ησλ 
θαηαζθεπψλ θαη ηελ απφδνζε ηνπ ρψξνπ ζην Γήκν. Πε πεξίπησζε, 
επίζεο, πνπ ε εκπνξνπαλήγπξε πξαγκαηνπνηεζεί, αιιά ν ζπκκεηέρσλ 

έκπνξνο ππαλαρσξήζεη ή δελ ζπκκεηάζρεη, ην ηπρφλ θαηαβιεζέλ ηέινο 
ρξήζεο εθπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ σο εχινγε θαη δίθαηε πνηληθή ξήηξα. 

• Θα δεηεζεί ε ζπλδξνκή θαη παξνπζία ηνπ νηθείνπ Αζηπλνκηθνχ 
Ρκήκαηνο Δπξψηα , ηνπ Θέληξνπ γείαο Βιαρηψηε θαη ινηπψλ 
ππεξεζηψλ πνπ ζα θξηζνχλ απαξαίηεηεο γηα ηελ εχξπζκε θαη νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. 
 

Άξζξν 10ν 
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Δκπνξνπαλήγπξεο 
Κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ νξίδεηαη ηξηκειήο 

επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ε νπνία απαξηίδεηαη απφ 
έλαλ (1) Αληηδήκαξρν σο πξφεδξν ηεο επηηξνπήο, ηνλ πξφεδξν ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ηεο θνηλφηεηαο Θξνθεψλ - κέινο θαη έλαλ δεκνηηθφ 
ζχκβνπιν  - κέινο . 

Ζ Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο 
εκπνξνπαλήγπξεο θαη γηα ηελ επίιπζε – δηεπζέηεζε ησλ πάζεο 
θχζεσο πξνβιεκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγίαο ηεο.  

Ζ Δπηηξνπή εμνπζηνδνηείηαη λα αληηκεησπίδεη θαηά πεξίπησζε θαη 
θαηά ηε θξίζε ηεο νπνηαδήπνηε ζέκαηα πξνθχπηνπλ θαηά ηε 

πξνεηνηκαζία θαη ιεηηνπξγία ηεο εκπνξνπαλήγπξεο θαη δελ 
πξνβιέπεηαη ζηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ή αλαθχπηνπλ θαηά ηελ 
εθαξκνγή ηνπο. 

Δπίζεο ε Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο εμνπζηνδνηείηαη λα πξνβεί ζηελ 
δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ θιεξψζεσλ, ηε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ, 

ηε θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα δηθαηνχρσλ ζπκκεηνρήο θαη ηε ρνξήγεζε ησλ 
εγθξίζεσλ ζπκκεηνρήο ζηνπο δηθαηνχρνπο νη νπνίεο ζα ππνγξάθνληαη 
απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο ν νπνίνο ζα νξηζηεί κε  απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 
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 αδείαο θαη ηεο απνκάθξπλζεο 

ησλ άλεπ άδεηαο ζπκκεηερφλησλ. Θαζήθνλ ηεο επηηξνπήο ζα είλαη ε 
παξαθνινχζεζε θαη ελ γέλεη ε δηαρείξηζε ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.  

Ζ Δπηηξνπή δχλαηαη λα ζπλεδξηάδεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα , 

λα εηζεγείηαη πξνηάζεηο, λα επηιακβάλεηαη νπνηνδήπνηε ζέκα πξνθχςεη 
πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηε θαλνληζηηθή, λα δηελεξγεί ηαθηηθνχο 

ειέγρνπο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο νκαιήο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο . 
Ζ Δπηηξνπή ζα εμεηάδεη ηπρφλ παξάπνλα ή θαηαγγειίεο , ηε 

παξνρή νδεγηψλ θαη ηελ επίιπζε θάζε πξνβιήκαηνο πνπ ζα αλαθχςεη 

απφ ηε δηελέξγεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. 
Πηελ Δπηηξνπή ζα παξέρεηαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε απφ ηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ Α.Ρ.Ρ.Ν.Α ηνπ Γήκνπ Δπξψηα.  
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Ζ ζεηεία ηεο ιήγεη κε ηε ιήςε απφθαζεο δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 
πεξί νξηζκνχ λέαο επηηξνπήο. 

Άξζξν 11ν 
Θαηαβαιιφκελα ηέιε 

Ρν χςνο ησλ ηειψλ γηα θάζε ζέζε θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ, 
θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαηά ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο. 

Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεη ηα ηέιε 
ρξήζεσο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο. 
Άξζξν 12ν 
Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα Τπραγσγηθά Ξαηρλίδηα – Ινχλα Ξαξθ 

Γηα ηελ άζθεζε ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ελδεηθηηθά, 
Ινχλα Ξαξθ, πίζηεο απηνθηλεηηδίσλ, ηζίξθν, κνπζηθέο ζπλαπιίεο, 

επηδείμεηο θαη άιιεο θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο, πνπ αζθνχληαη απφ 
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα σο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο, απαηηείηαη απηνηειήο άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηνλ Γήκν Δπξψηα ζχκθσλα κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο. 

Άξζξν 13ν 
πνρξεψζεηο πσιεηψλ 

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ: 
Α) Λα θξνληίδνπλ γηα ηελ εππξεπή εκθάληζε, ηελ πνιηηηζκέλε 

αηκφζθαηξα θαη ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο. 

β) Λα ζπκκνξθψλνληαη γεληθά κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ, Ξ.Γ., 
εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά, θαζψο θαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.  
γ) Λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ 

θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ. Λα δηαηεξνχλ ζε εηδηθνχο θιεηζηνχο θάδνπο 

ή θαιά θιεηζκέλεο ζαθνχιεο ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνπλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. 

δ) Λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ 
Θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γήκνπ Δπξψηα.  

ε) Λα ηεξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ επηαμία ησλ ρψξσλ πνπ 

θαηαιακβάλνπλ νη πάγθνη πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο ή νη 
εγθαηαζηάζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο.  

ζη) Λα κελ ξππαίλνπλ ησλ πεξίγπξν ρψξν κε ηε ξίςε θάζε είδνπο 
απνξξηκκάησλ θαη ηδηαηηέξσο εππαζψλ εηδψλ πνπ αιινηψλνληαη εχθνια 
θαζψο θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο.  

δ) Λα κελ θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο, 
εθηφο ησλ νξίσλ ηεο έθηαζεο πνπ ηνπο αλαινγεί, ζχκθσλα κε ηελ 

άδεηα ηνπο.  
ε) Λα απνκαθξχλνπλ ηα πιηθά, ινηπά κεραλήκαηα θαη αληηθείκελα 

πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο απφ ην 

ρψξν ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εκέξα ηεο 
ιήμεο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο . 

ζ) Νη πνιίηεο θαηά ηνλ έιεγρν απφ ηα αξκφδηα φξγαλα εθαξκνγήο 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 4849/21 ππνρξενχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 
60: 

α. δέρνληαη ηνλ έιεγρν ζηνλ ρψξν επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο, ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν πνπ ηεξνχληαη ηα έγγξαθα, 
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παξαζηαηηθά ζηνηρεία , ζην νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο θαη ζηνλ ρψξν 
παξαγσγήο, θαη 

β. λα παξέρνπλ ηα αιεζή ζηνηρεία πνπ ηνπο δεηνχληαη. 
Άξζξν 14ν 

Έιεγρνο – Ξαξαβάζεηο – Θπξψζεηο 
1. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4849/2021 δελ ζίγνληαη ή 

θαηαξγνχληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ πεξεζηψλ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ.    
2. Γηα ηηο παξαβάζεηο ηνπ παξφληνο επηβάιινληαη νη θπξψζεηο θαη 

ηα δηνηθεηηθά πξφζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 62 ηνπ Λ. 
4849/2021.Νη θπξψζεηο απηέο 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 παξαεκπνξίνπ, θνξνδηαθπγήο, 
αζθάιεηαο ηξνθίκσλ ζεκάησλ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
ηξνθίκσλ φπσο θαη ηεο λνκνζεζίαο αξκνδηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ 
Λ. 4177/2013 πεξί εηδηθψλ πνηληθψλ θπξψζεσλ επηβάιινληαη 

αζξνηζηηθά κε ηηο θπξψζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ Λ. 
4849/2021. 

3. Πχκθσλα κε ην άξζξν 64 ηνπ Λ.4849/2021 πεξί πνηληθψλ 
θπξψζεσλ, φπνηνο ρσξίο άδεηα αζθεί εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 
βηνκεραληθψλ - βηνηερληθψλ κε εδψδηκσλ πξντφλησλ ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε έσο δχν (2) εηψλ. 
4. Ζ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ Λ.4849/2021 δελ 

απνθιείεη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ πεξί παξαβάζεσλ ηεο θνξνινγηθήο 
λνκνζεζίαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Λ. 4174/2013 (170/Α΄). 

Άξζξν 15ν 

Ηζρχο 
Ν Θαλνληζκφο απηφο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απνηειείηαη απφ 15 

άξζξα θαη θαηαξγεί θάζε πξνεγνχκελε αλάινγε απφθαζε. Θάζε ηη πνπ 
δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ, αληηκεησπίδεηαη θαη 
επηιχεηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ειέγρνπ κε βάζε ηηο εθάζηνηε 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  
Ζ ηζρχο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο 

γεληθά ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο.  
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δχλαηαη κε Απνθάζεηο ηνπ λα ηξνπνπνηεί 

ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ λέσλ ζεκάησλ πνπ 

αλαθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο. Ν 
Θαλνληζκφο απηφο εγθξίλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη αξρίδεη λα 

ηζρχεη κε ηε λφκηκε δεκνζίεπζή ηνπ. Ζ παξνχζα λα δεκνζηεπηεί θαηά 
ην πιήξεο θείκελν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη λα θαηαρσξεζεί ζην 
Ν.Ξ.Π.Α.Α.  

Δπίζεο λα θνηλνπνηεζεί ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο 
Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ.. 

 
Δπίζεο, ζέησ ππφςε ζαο  ηελ εηζήγεζε ηνπ Απηνηεινχο Ρκήκαηνο Ρνπηθήο 
Νηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ζχκθσλα  κε ηελ νπνία: 

 
Παο γλσξίδνπκε φηη κε ηελ ςήθηζε ηνπ Λ. 4849/2021 Λ.4849/2021 

(ΦΔΘ 207 /5-11-2021 ηεχρνο Α'): «Αναμόπθυζη και εκζςγσπονιζμόρ ηος 
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πςθμιζηικού πλαιζίος οπγάνυζηρ και λειηοςπγίαρ ηος ςπαίθπιος εμποπίος, 

πςθμίζειρ για ηην άζκηζη τςσαγυγικών δπαζηηπιοηήηυν και ηην 

απλούζηεςζη πλαιζίος δπαζηηπιοηήηυν  ζηην εκπαίδεςζη, βεληιώζειρ 

ζηην επιμεληηηπιακή νομοθεζία, άλλερ διαηάξειρ ηος Υποςπγείος 

Ανάπηςξηρ και Επενδύζευν και λοιπέρ επείγοςζερ διαηάξειρ » είλαη 

αλαγθαίν λα ηξνπνπνηεζεί ν θαλνληζκφο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο Θξνθεψλ  

θαη λα ελαξκνληζηεί  ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

Παο θαηαζέηνπκε ηελ απφθαζε ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο  ζρεηηθά 

κε ην αλσηέξσ ζέκα θαη παξαθαινχκε γηα ηελ  

Α. ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο 

Θξνθεψλ  

Β. ηνλ νξηζκφ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο 

Θξνθεψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν  10 ηνπ θαλνληζκνχ. 

 

Όζνλ  αθνξά ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο 

Θξνθεψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν  10 ηνπ θαλνληζκνχ, πξνηείλνληαη: 

1.Ν θ. Κπνχηζαιεο Εαραξίαο, σο αληηδήκαξρνο 
2.Ν θ. Πηακάηαθνο Αιέμαλδξνο, σο Ξξφεδξνο ζπκβνπιίνπ Θνηλφηεηαο 

Θξνθεψλ 
3.Ν θ. Γεσξγνζηάζεο Ληθφιανο, σο δεκνηηθφο ζχκβνπινο. 
 

Ν Ξξφεδξνο ζπκβνπιίνπ ηεο Θνηλφηεηαο Θξνθεψλ θ. Πηακαηάθνο 
Αιέμαλδξνο  ςεθίδεη  ππέξ ηεο παξνχζεο. 

  Ρν  Ππκβνχιην  ζχκθσλα κε  ηελ   αλσηέξσ  εηζήγεζε 
 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  ΟΛΟΦΩΜΑ 

Α. Ρελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο 
Θξνθεψλ θαηφπηλ  ηεο αξηζκ. 21/29-12-2022 απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο 

Ξνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Δπξψηα(ΑΓΑ: ΤΠΓ1ΥΟΙ-56Γ) σο εμήο: 
 

Άξζξν 1ν 
Αληηθείκελν ηνπ Θαλνληζκνχ 
Ν παξψλ θαλνληζκφο ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο δηνξγάλσζεο, 

ιεηηνπξγίαο, αηζζεηηθήο, πγηεηλήο θαη ηάμεο ζην ρψξν ηεο 
Δκπνξνπαλήγπξεο Θξνθεψλ θαζψο θαη ηελ δηαδηθαζία γηα ηελ 

ρνξήγεζε αδεηψλ ζπκκεηνρήο ζε απηέο. 
Δίλαη ελαξκνληζκέλνο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4849/2021 

(ΦΔΘ207/Α΄/05.11.2021) 

Άξζξν 2ν 
Λνκνζεηηθφ πιαίζην 

Ν παξψλ θαλνληζκφο εθδίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε: 
 1.Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4849/2021(ΦΔΘ207/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 πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη ινηπέο 
επείγνπζεο δηαηάμεηο». 
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2. Ρν Β.Γ. 24-9/20-10-1958 (ΦΔΘ 171/58 ηεχρνο Α): «Ξεξί 
θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελν λφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ 

πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ». 
3.Ρν άξζξν 3 ηνπ Λ.1080/80 «Ρέινο ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ, 

πιαηεηψλ θαη ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ». 
4.  Ρελ πνπξγηθή Απφθαζε1γ/Γ.Ξ/νηθ.47829/21.06.2017 (ΦΔΘ 

2161/Β΄/23.06.2017). 

5.Ρν άξζξν 79 ηνπ Λ.3463/2006 κε ηίηιν «Θαλνληζηηθέο 
Απνθάζεηο» ηνπ Λ. 3463/2006 «Θψδηθαο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ», 

(ΦΔΘ Α΄114/08.06.2004) 
6. Ρν άξζξν 73, 83, 84 ηνπ Λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο». 

7. Ρελ ππ’ αξηζ. 15/2019 απφθαζε ηεο Θνηλφηεηαο Θξνθεψλ θαη 
ην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην 

ηκήκα απηήο  
8. Ρν ππ’ αξηζ. 1005/11/1ά΄/7-2-2020 έγγξαθν ηνπ Α.Ρ. Δπξψηα, 

ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη ε ελ ιφγσ ππεξεζία ζπλεγνξεί ζρεηηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκπνξνπαλήγπξεο ζην ρψξν απηφ 
θαζφζνλ πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο θαη είλαη εθηθηή ε 

θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ απφ άιιεο παξαθακπηήξηεο νδνχο 
9. Ρελ κε αξ. 24/2020 απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ 

Δπξψηα (ΑΓΑ: 6ΘΤΥΥΟΙ-ΟΑΥ) 
Άξζξν 3ν 
Νξηζκνί 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ηζρχνπλ νη αθφινπζνη 
νξηζκνί: 

1. «παίζξην 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. «Νξγαλσκέλεο ππαίζξηεο αγνξέο»: Νη ιατθέο αγνξέο, νη 

βξαρπρξφληεο αγνξέο, νη ππαίζξηεο αγνξέο παξαζθεπήο θαη πψιεζεο 
έηνηκνπ θαγεηνχ θαη πνηψλ επί ηνπ δξφκνπ αγνξέο 
ρεηξνηερλψλ/θαιιηηερλψλ. 

3. «Βξαρπρξφληεο αγνξέο»: Νξγαλσκέλεο ππαίζξηεο αγνξέο κε 
ζαθή θαη θαζνξηζκέλε πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ 

ηηο ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα αγνξέο (νιηγνήκεξεο ενξηαζηηθέο αγνξέο, 
ζξεζθεπηηθά παλεγχξηα, αγνξέο Σξηζηνπγέλλσλ θαη αγνξέο Ξάζρα), ηηο 
εκπνξνπαλεγχξεηο, ηηο επεηεηαθέο αγνξέο, ηηο πνιηηηζηηθέο αγνξέο, ηηο 

επνρηαθέο αγνξέο, ηηο θπξηαθάηηθεο αγνξέο θαη ηηο αγνξέο 
ξαθνζπιιεθηψλ. 

4.«Φνξέαο ιεηηνπξγίαο» : Ν δήκνο ή ε Ξεξηθέξεηα 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 ζηελ δξαζηεξηνπνίεζε ησλ 
πσιεηψλ ζε απηέο. 

5.«Ξσιεηήο»: Ρν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν έρεη 
ρνξεγεζεί άδεηα, πξνθεηκέλνπ λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ππαίζξην 
εκπφξην, απφ αξκφδηα αξρή. 

6.«Ξαξαγσγφο πσιεηήο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ»: Ν παξαγσγφο πνπ 
είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Κεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ 

Δθκεηαιιεχζεσλ ηνπ λ. 3874/2010 (Α' 151), δξαζηεξηνπνηείηαη ζην 
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ππαίζξην εκπφξην δηαζέηνληαο πξνο πψιεζε αγξνηηθά πξντφληα 
απνθιεηζηηθά ηδίαο παξαγσγήο θαη ζηνλ νπνίν έρεη ρνξεγεζεί άδεηα 

δξαζηεξηνπνίεζεο απφ αξκφδηα αξρή. 
7.«Δπαγγεικαηίαο πσιεηήο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ»: Ρν θπζηθφ 

πξφζσπν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ππαίζξην εκπφξην δηαζέηνληαο 
πξνο πψιεζε ηα είδε πνπ νξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 66, ηα νπνία δελ πξνέξρνληαη απφ ηδία παξαγσγή, θαη ζηνλ 

νπνίν έρεη ρνξεγεζεί άδεηα δξαζηεξηνπνίεζεο απφ αξκφδηα αξρή. 
8.«Κεηαπνίεζε»: 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.«Κεηαπνηεκέλα πξντφληα»: Ρα ηξφθηκα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε 

κεηαπνίεζε πξσηνγελψλ πξντφλησλ. Ρα πξντφληα απηά είλαη δπλαηφ λα 
πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο ή 
ηα νπνία ηνπο πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. 

10.«Αγξνηηθά πξντφληα»: Ρα 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, θαζψο θαη θάζε άιιν πξντφλ πνπ 
πξνέξρεηαη απφ ηελ αγξνηηθή ελ γέλεη δξαζηεξηφηεηα. 

11.«Νηθνηερλία»: Ζ κηθξήο θιίκαθαο κεηαπνίεζε γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ απφ παξαγσγφ εγγεγξακκέλν ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 
Κεηξψν Νηθνηερλίαο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ. 4235/2014. 

12.«Θηλεηέο θαληίλεο»: Νρήκαηα, απηνθηλνχκελα ή 
ξπκνπιθνχκελα, δηαζθεπαζκέλα ζε θηλεηά θαηαζηήκαηα, ηα νπνία, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηεο ππφ ζηνηρεία 

1γ/Γ.Ξ./νηθ.47829/21.6.2017 απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ γείαο (Β' 
2161), θαηαηάζζνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο θαη, 

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

13.«Φνξεηέο εγθαηαζηάζεηο έςεζεο»: Νη θνξεηέο εγθαηαζηάζεηο 

γηα ηελ παξαζθεπή πξφρεηξσλ γεπκάησλ, φπσο πνπ θνξλ, καιιί ηεο 
γξηάο, ινπθνπκάδεο θαη θάζηαλα πνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηεο 

ππφ ζηνηρεία1γ/Γ.Ξ./νηθ.47829/21.6.2017 απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ 
γείαο εληάζζνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο παξαζθεπήο ή πξνζθνξάο 
ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζε θηλεηνχο ή πξνζσξηλνχο ρψξνπο. 

14.«Άδεηα παξαγσγνχ πσιεηή θαη επαγγεικαηία πσιεηή»: Ζ 
άδεηα πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ζε θπζηθά θαη λνκηθά 

πξφζσπα, παξαγσγνχο πσιεηέο θαη επαγγεικαηίεο πσιεηέο 
αληίζηνηρα, πξνθεηκέλνπ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ππαίζξην εκπφξην. 

15.«Άδεηα πσιεηή ρεηξνηέρλε-θαιιηηέρλε»: Ζ άδεηα πνπ 

ρνξεγείηαη ζε ρεηξνηέρλεο/θαιιηηέρλεο θαη ζε Θνηλ.Π.ΔΞ. απφ ηνλ 
αξκφδην θνξέα, πξνθεηκέλνπ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε αγνξέο 

ρεηξνηερλψλ-θαιιηηερλψλ. 
16.«Βεβαίσζε δξαζηεξηνπνίεζεο ζηηο βξαρπρξφληεο αγνξέο»: Ζ 

βεβαίσζε πνπ ρνξεγείηαη απφ ηνλ αξκφδην θνξέα ζε πσιεηέο, 

πξνθεηκέλνπ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε βξαρπρξφληεο αγνξέο. 
17.«Ν.Ξ.Π.Α.Α.»: Ρν Νινθιεξσκέλν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα 

«Αλνηρηή Αγνξά», ηνπ άξζξνπ 56, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη φια ηα 
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ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε ζχλλνκε ιεηηνπξγία ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ 
θαη ηεξείηαη ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ. Ρν Ν.Ξ.Π.Α.Α. κπνξεί λα 

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

Άξζξν 4ν 
Γηάξθεηα ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο Θξνθεψλ 
Ζ Δκπνξνπαλήγπξεο Θξνθεψλ ζα απνηειέζεη  παξαδνζηαθή 

εκπνξνπαλήγπξε πνπ ζα ηειείηαη κία θνξά ην ρξφλν. Θαζνξίδεηαη 
πελζήκεξε ιεηηνπξγία ηεο εκπνξνπαλήγπξεο Θξνθεψλ  θαη κε 

εκεξνκελία ιήμεο ηελ ηειεπηαία Θπξηαθή ησλ Απνθξεψλ (5ε κέξα) 
θάζε έηνπο νπφηε θαη ζα ιήγνπλ νη θαξλαβαιηθέο εθδειψζεηο  εθάζηνπ 
έηνπο.  

Άξζξν 5ν 
Σψξνο Γηεμαγσγήο Δκπνξνπαλήγπξεο & Σσξνζέηεζε 

δξαζηεξηνηήησλ 
Α. Ζ εκπνξνπαλήγπξεο Θξνθεψλ ζα δηεμάγεηαη ζηνλ  Γεκνηηθφ - 

θνηλφρξεζην ρψξν ζηε ζέζε «ΞΗΙΑΙΑ» κε κέγηζην αξηζκφ ζέζεσλ 

πσιεηψλ εβδνκήληα έμη ( 76 ), εκβαδνχ 3 Σ 3 = 9 m2 αλά ζέζε.   Ν 
ρψξνο δηεμαγσγήο ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο απεηθνλίδεηαη ζην απφ 

13/02/2020 ζπλεκκέλν Ρνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ 
πεξεζηψλ Σσξνηαμίαο, π. Γφκεζεο θαη Ξεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ 

Δπξψηα , ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο 
Θαλνληζκνχ. Όιεο νη ζέζεηο ζα δηαγξακκηζηνχλ θαη ζα αξηζκεζνχλ κε 
επζχλε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Δπξψηα εληφο ηνπ 

νξηνζεηεκέλνπ ρψξνπ πνπ απνηππψλεηαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ 
δηάγξακκα. Ζ εγθαηάζηαζε θαη ε απνκάθξπλζε αληίζηνηρα ησλ πάγθσλ 

θαη ησλ εκπνξεπκάησλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κία κέξα λσξίηεξα 
θαη κία κέξα αξγφηεξα αληίζηνηρα απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο 
εκπνξνπαλήγπξεο. 

Β. Απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ζην ζπγθεθξηκέλν 
ρψξν δελ παξεκπνδίδεηαη ε πξφζβαζε θαη ε ιεηηνπξγία ζε ζρνιεία, 

λνζνθνκεία, ζηαζκνχο ηνπ αζηηθνχ θαη ηνπ πξναζηηαθνχ 
ζηδεξφδξνκνπ, 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. Πε θάζε πεξίπησζε, εμαζθαιίδεηαη ε 
εχθνιε πξφζβαζε ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 

Απαγνξεχεηαη ξεηά ε αλάπηπμε ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ζε ρψξνπο 

πνπ δελ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ. 
Άξζξν 6ν 

Γηθαηνχρνη ζπκκεηνρήο 
1. Πηελ  εκπνξνπαλήγπξε Θξνθεψλ κπνξνχλ λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη σο πσιεηέο, θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, νη νπνίνη 

είλαη θάηνρνη: 
α) Βεβαίσζεο δξαζηεξηνπνίεζεο εηήζηαο δηάξθεηαο ζηηο 

βξαρπρξφληεο αγνξέο, 
β) Άδεηαο παξαγσγνχ πσιεηή θαη επαγγεικαηία πσιεηή πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηηο ιατθέο αγνξέο, 
γ) Άδεηαο δξαζηεξηνπνίεζεο ζην ζηάζηκν ή πιαλφδην εκπφξην, 

δ) Άδεηα ρεηξνηέρλε – θαιιηηέρλε. 
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2. Θάζε πσιεηήο ηεο παξ. 1 δελ κπνξεί λα θαηέρεη πεξηζζφηεξεο 
απφ κηα (1)ζέζε  

3.  Γηα ηελ απφδνζε ηεο ζέζεσλ πσιεηψλ εθδίδεηαη απφ ηνλ Γήκν 
Δπξψηα πξνθήξπμε . Νη ζέζεηο απνδίδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ηεο 

παξαγξάθνπ 1.  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, 

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. 
4.Πε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ αηηνχλησλ ζπκκεηνρήο δελ 

μεπεξλά ηνλ θαζνξηζκέλν αξηζκφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

πξναλαθεξφκελε πνζφζησζε ηεο παξ.3 επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 
ησλ ζέζεσλ ηεο αγνξάο αλά θαηεγνξία πσιεηψλ, θαη δεδνκέλνπ φηη ε 

επηηπρία ηεο βξαρπρξφληαο αγνξάο είλαη ζπλάξηεζε ηεο κέγηζηεο 
παξνπζίαο πσιεηψλ, θαη επηζθεπηψλ ζπλαθφινπζα, ζα δίλεηαη δηα 

γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Δκπνξνπαλήγπξεο ηεο αγνξάο ε 
δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηνχληαη έσο ηεο θάιπςεο ησλ πνζνζηψλ αλά 
θαηεγνξία πσιεηψλ, πιενλάδνληεο αηηνχληεο πσιεηέο άιισλ 

θαηεγνξηψλ. 
5. Νη πσιεηέο ζηνπο νπνίνπο απνδίδνληαη νη ζέζεηο 

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

Άξζξν 7ν 

Έγθξηζε Ππκκεηνρήο – Απφδνζε ζέζεο 
1. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ εκπνξνπαλήγπξε Θξνθεψλ απαηηείηαη 

έγθξηζε ζπκκεηνρήο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηνλ Γήκν κεηά ηελ 
δηαδηθαζία απφδνζεο ζέζεο κέζσ πξνθήξπμεο. 

2.Γηα ηελ απφδνζε ηεο ζέζεο νη ππνςήθηνη πσιεηέο ππνβάιινπλ 

ηε βεβαίσζε δξαζηεξηνπνίεζεο ή ηελ άδεηα πνπ θαηέρνπλ αλάινγα κε 
ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ, θαηαζέηνληαο ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδεη ν Λ.4849/2021 θαη νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο 
πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο εμνπζηνδνηηθέο ηνπ δηαηάμεηο, θαζψο θαη απφ 
νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε. 

3.Κεηά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ θαη ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο 
εθδίδεηαη θαηάινγνο ζπκκεηερφλησλ ν νπνίνο αλαξηάηαη ζην δεκνηηθφ 

θαηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ νη επηιεγέληεο λα θαηαβάινπλ ηα 
αλαινγνχληα ηέιε ππέξ ηνπ Γήκνπ θαη λα εθδνζεί ε έγθξηζε 
ζπκκεηνρήο.  

4.Ξξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο βξαρπρξφληαο αγνξάο, 
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 Ν.Ξ.Π.Ξ.Α., ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζε 

πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο κε κέξηκλα ηνπ 
ηειεπηαίνπ. 
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5. Πε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ ππεξβαίλεη ηνλ 
αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ αλά θαηεγνξία, δηελεξγείηαη θιήξσζε. 

Δπίζεο θιήξσζε δηελεξγείηαη γηα ηε ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη θάζε 
πσιεηήο.  

6.Ζ ηζρχο ησλ εγθξίζεσλ απηψλ είλαη ίζε κε ηε δηάξθεηα 
ιεηηνπξγίαο ηεο  εκπνξνπαλήγπξεο Θξνθεψλ. 

7. Ακνηβαία αιιαγή ζέζεσλ κεηαμχ ησλ πσιεηψλ επηηξέπεηαη 

χζηεξα απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην Γήκν θαη εμεηάδεηαη απφ 
ηελ Δπηηξνπή Δκπνξνπαλήγπξεο. 

8. Δθφζνλ παξακέλνπλ αδηάζεηεο ζέζεηο κεηά ηελ ρνξήγεζε ησλ 
εγθξίζεσλ ζπκκεηνρήο, ζα δηαηίζεληαη ζε ηπρφλ εθπξφζεζκεο αηηήζεηο 
ελδηαθεξνκέλσλ κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη κε επζχλε ηεο Δπηηξνπήο 

Δκπνξνπαλήγπξεο, θαηαβάιινληαο δε ην πξνβιεπφκελν γηα φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ηέινο ρξήζεο. 

9. Νη εγθξίζεηο ζπκκεηνρήο είλαη πξνζσπνπαγείο θαη 
ακεηαβίβαζηεο. 

10. Ζ έγθξηζε ζπκκεηνρήο δελ εθδίδεηαη αλ δελ πθίζηαηαη 

Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα, απφ ηελ Ρακεηαθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ (άξζξν 
285 ηνπ λ. 3463/2006). 

Άξζξν 8ν 
Ξσινχκελα Δίδε 

1. Πχκθσλα κε ηελ .Α. 16469/2022 (ΦΔΘ 879/Β΄): 
«Άξζξν1:»Ζ δηάζεζε εηδψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο 

βξαρπρξφληεο αγνξέο ησλ άξζξσλ 33 έσο 42 ηνπ Λ.4849/2021 

δηέπεηαη ππνρξεσηηθά, θαηά πεξίπησζε, απφ ηνπο εμήο φξνπο: 
α) Ρα 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  ή φπνηαο γεληθφηεξα ζρεηηθήο δηάηαμεο ηζρχεη θάζε 

θνξά. 
β)Ρα 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 
πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ «Θσδηθνπνίεζε Θαλφλσλ 

Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Ξξντφλησλ θαη Ξαξνρήο πεξεζηψλ (Θαλφλεο 
ΓΗ.Δ.Ξ.Ξ..)» (Β’ 2983) ή φπνηα άιιε δηάηαμε ηζρχεη. 

γ)Νη παξερφκελεο ππεξεζίεο πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνηφηεηαο, 
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο, γηα θάζε είδνο 
ππεξεζίαο, εηδηθήο λνκνζεζίαο. «Άξζξν 3:»Πηηο βξαρπρξφληεο αγνξέο 

ησλ άξζξσλ 33 έσο 42 ηνπ Λ.4849/2021, κπνξεί λα πσιείηαη θάζε 
πξντφλ απφ φζα νξίδνληαη ζηελ ΘΑ πνπ εθδίδεηαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.4849/2021(ΘΑ 18982/22.02.2022 
(ΦΔΘ 925/Β'), εθφζνλ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο 
νηθείαο βξαρπρξφληαο αγνξάο. Δπίζεο, κπνξνχλ λα πσινχληαη πξφρεηξα 

γεχκαηα απφ θαληίλεο θαη θνξεηέο εγθαηαζηάζεηο έςεζεο, ηεξνπκέλσλ 
ησλ θαλφλσλ ηεο εθάζηνηε πγεηνλνκηθήο δηάηαμεο ηνπ πνπξγείνπ 

γείαο. 
Α. Γηα ηελ εκπνξνπαλήγπξε ησλ Θξνθεψλ, ηα επηηξεπφκελα 

πσινχκελα είδε είλαη ηα εμήο: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. Ξαξαδνζηαθά 

Γιπθά-Ξαγσηά, καιιί ηεο γξηάο θαη ινπθνπκάδεο 8. Μεξνί θαξπνί, είδε 
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δηαηξνθήο 9. Κηθξνεξγαιεία 10. Δίδε Ιατθήο Ρέρλεο, έξγσλ ηέρλεο 11. 
Δίδε δψξσλ θαη δηαθφζκεζεο 12. Αζεκηθά θαη Φν Κπηδνχ 13. 

Απνμεξακέλα άλζε θαη θπηά 14. αιηθά 15. Ξαηδηθά Ξαηρλίδηα 16. 
Δθθιεζηαζηηθά είδε, Αγηνγξαθίεο, αθίζεο θ.ιπ. 17. Τηιηθά, είδε δψξσλ, 

κπηδνχ, αμεζνπάξ έλδπζεο θ.ιπ. 18.Δίδε Petshop 19. Δίδε αηνκηθήο 
θαζαξηφηεηαο θαη νηθηαθήο θξνληίδαο 20. Γεσξγηθά κεραλήκαηα, 
εξγαιεία θ.ιπ. 21. Ξαξαδνζηαθά πξντφληα 22. Κηθξνπσιεηέο δηαθφξσλ 

εηδψλ  23. Δμαξηήκαηα απηνθηλήηνπ 24. Βηβιία  
Β. 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 εκπφξνπο. 
Γ. Ρα δηαηηζέκελα απφ ηνπο πσιεηέο ζην ππαίζξην εκπφξην, 

ηξφθηκα, αλάινγα κε ην είδνο ηνπο, πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο 
πνηφηεηαο, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ηηο 
γεληθέο δηαηάμεηο ηεο ελσζηαθήο πεξί ηξνθίκσλ λνκνζεζίαο, ηηο 

ζρεηηθέο θαηά πεξίπησζε πξντφληνο δηαηάμεηο ηεο εηδηθήο εζληθήο θαη 
ελσζηαθήο λνκνζεζίαο, ηνλ Θψδηθα Ρξνθίκσλ θαη Ξνηψλ (ππ’ αξ. 

1100/9.9.1987 απφθαζε ηνπ Αλψηαηνπ Σεκηθνχ Ππκβνπιίνπ, Β’ 788), 
ηνπο Θαλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Ξξντφλησλ θαη Ξαξνρήο 

πεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Ξ.Ξ..) ηεο ππφ ζηνηρεία 91354/24.8.2017 απφθαζεο 
ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, (Β’ 2983) κε ηελ επηθχιαμε 
εηδηθψλ θαηά πεξίπησζε δηαηάμεσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Γεληθνχ Σεκείνπ 

ηνπ Θξάηνπο (ΓΣΘ), ηελ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο ππφ ζηνηρεία 
1γ/Γ.Ξ./νηθ.47829/23.6.2017 (Β’ 2161) «γεηνλνκηθνί φξνη θαη 

πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ/πνηψλ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» θαη ησλ ινηπψλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ (άξζξν 3  παξ. 
1ηεο ΘΑ 18982/2022 (ΦΔΘ 925/Β΄). 

Γ. παίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο κε ςπραγσγηθφ ,εθπαηδεπηηθφ ή 
θαιιηηερληθφ αληηθείκελν. Γηα ηελ άζθεζε ςπραγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ φπσο ελδεηθηηθά Ινχλα Ξαξθ, πίζηεο απηνθηλήησλ, 
πνπ αζθνχληαη απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα σο εκπνξηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, απαηηείηαη απηνηειήο άδεηα 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ην Γήκν 
Δπξψηα, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Άξζξν 9ν 
Ξιαίζην ιεηηνπξγίαο 
• Ζ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε 

 πεξηιακβάλεη απαξαηηήησο ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
Νλνκαηεπψλπκν δηθαηνχρνπ, ΑΦΚ, Θαηεγνξία άδεηαο, Αξ. ζέζεο, 

Αξηζκφ δηπιφηππνπ είζπξαμεο θαη πσινχκελα είδε. Ν δηθαηνχρνο ηεο 
έγθξηζεο ζπκκεηνρήο έρεη ηελ επζχλε παξαιαβήο απηήο απφ ηελ 
αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ πξηλ εγθαηαζηαζεί ζηελ 

εκπνξνπαλήγπξε. 
 ζα εθδίδεηαη θαηφπηλ εθάπαμ θαηαβνιήο ζηελ ηακεηαθή 

ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην ηέινο ρξήζεο ηνπ 
ρψξνπ. Πε πεξίπησζε πνπ ν επηιεγέληαο αξλεζεί ηελ θαηαβνιή ηνπ 
πνζνχ, επηιέγεηαη λένο δηθαηνχρνο. 

• Ζ κε πξνζθφκηζε ησλ δεηνπκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα απνθιείεη 
ηνλ ελδηαθεξφκελν απφ ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ. 
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• Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε, ε εηζθνξά, ε εθκίζζσζε θαη ε 
παξαρψξεζε, θαηά ρξήζε, ησλ εγθξίζεσλ ζπκκεηνρήο, 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 αδεηψλ, κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη απηνί δελ θαηέρνπλ άιιε άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ 
εκπνξίνπ.  

• Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο δχλαηαη λα ιακβάλνπλ 
ρψξα δηάθνξεο εθδειψζεηο (κνπζηθέο, δξψκελα, εθζέζεηο, νκηιίεο, 

πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θιπ) νη νπνίεο ζα απνθαζίδνληαη απφ ηελ 
αξκφδηα επηηξνπή εκπξνπαλήγπξεο θαη ζα εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

• Πε ηνπηθνχο ζπιιφγνπο (πνιηηηζηηθνχο, αζιεηηθνχο θιπ) εθφζνλ 
εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαηαζέηνληαο αίηεζε, 

ζα δηαηεζεί ρψξνο δσξεάλ, ρσξίο ηελ επηβνιή ηέινπο. 
• Νη δηαζηάζεηο ησλ πάγθσλ δελ ζα μεπεξλνχλ ηηο δηαζηάζεηο θάζε 

ζέζεο φπσο νξίδεηαη ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο. Ζ θαηαζθεπή ζηεγάζηξσλ ειηνπξνζηαζίαο - 
βξνρνπξνζηαζίαο θαη νη εγθαηαζηάζεηο ειεθηξνδφηεζεο, 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε επζχλε απνθιεηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη 
νπνίνη νθείινπλ λα δηαζέηνπλ φια ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά 

αζθαιείαο γηα ηηο θαηαζθεπέο απηέο θαη ζα απνκαθξχλνληαη πάιη απφ 
ηνπο ίδηνπο. Ν Γήκνο δελ επηβαξχλεηαη κε θαλέλα απνιχησο θφζηνο γηα 
ηελ θαηαζθεπή – ηνπνζέηεζε – απφζπξζε ησλ πάγθσλ εξγαζίαο. 

• Πε πεξίπησζε πνπ ε εκπνξνπαλήγπξε δελ πξαγκαηνπνηεζεί 
ιφγσ αζηάζκεησλ παξαγφλησλ (π.ρ. θαηξηθά θαηλφκελα, θιπ.), αιιά 

ελ ησ κεηαμχ έρνπλ πξνρσξήζεη νη ζπκκεηέρνληεο έκπνξνη ζε 
θαηαζθεπέο, ή έρνπλ γίλεη απφ εθείλνπο νπνηαδήπνηε άιια έμνδα, ν 
Γήκνο δελ θέξεη θακία επζχλε θαη θακία νηθνλνκηθή απαίηεζε δελ 

ππάξρεη ελαληίνλ ηνπ. Ζ φπνηα δαπάλε θαιχπηεηαη εμ νινθιήξνπ απφ 
ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη ζα αλαιακβάλνπλ ηελ απνμήισζε ησλ 

θαηαζθεπψλ θαη ηελ απφδνζε ηνπ ρψξνπ ζην Γήκν. Πε πεξίπησζε, 
επίζεο, πνπ ε εκπνξνπαλήγπξε πξαγκαηνπνηεζεί, αιιά ν ζπκκεηέρσλ 
έκπνξνο ππαλαρσξήζεη ή δελ ζπκκεηάζρεη, ην ηπρφλ θαηαβιεζέλ ηέινο 

ρξήζεο εθπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ σο εχινγε θαη δίθαηε πνηληθή ξήηξα. 
• Θα δεηεζεί ε ζπλδξνκή θαη παξνπζία ηνπ νηθείνπ Αζηπλνκηθνχ 

Ρκήκαηνο Δπξψηα , ηνπ Θέληξνπ γείαο Βιαρηψηε θαη ινηπψλ 
ππεξεζηψλ πνπ ζα θξηζνχλ απαξαίηεηεο γηα ηελ εχξπζκε θαη νκαιή 
ιεηηνπξγία ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. 

 
Άξζξν 10ν 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Δκπνξνπαλήγπξεο 
Κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ νξίδεηαη ηξηκειήο 

επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ε νπνία απαξηίδεηαη απφ 

έλαλ (1) Αληηδήκαξρν σο πξφεδξν ηεο επηηξνπήο, ηνλ πξφεδξν ηνπ 
ζπκβνπιίνπ ηεο θνηλφηεηαο Θξνθεψλ - κέινο θαη έλαλ δεκνηηθφ 

ζχκβνπιν  - κέινο . 
Ζ Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο θαη γηα ηελ επίιπζε – δηεπζέηεζε ησλ πάζεο 

θχζεσο πξνβιεκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγίαο ηεο.  
Ζ Δπηηξνπή εμνπζηνδνηείηαη λα αληηκεησπίδεη θαηά πεξίπησζε θαη 

θαηά ηε θξίζε ηεο νπνηαδήπνηε ζέκαηα πξνθχπηνπλ θαηά ηε 

ΑΔΑ: 9ΙΟΗΩΡΛ-ΛΡΓ



21 

 

πξνεηνηκαζία θαη ιεηηνπξγία ηεο εκπνξνπαλήγπξεο θαη δελ 
πξνβιέπεηαη ζηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ή αλαθχπηνπλ θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπο. 
Δπίζεο ε Δπηηξνπή Γηεμαγσγήο εμνπζηνδνηείηαη λα πξνβεί ζηελ 

δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ θιεξψζεσλ, ηε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ, 
ηε θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα δηθαηνχρσλ ζπκκεηνρήο θαη ηε ρνξήγεζε ησλ 
εγθξίζεσλ ζπκκεηνρήο ζηνπο δηθαηνχρνπο νη νπνίεο ζα ππνγξάθνληαη 

απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο ν νπνίνο ζα νξηζηεί κε  απφθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

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 αδείαο θαη ηεο απνκάθξπλζεο 
ησλ άλεπ άδεηαο ζπκκεηερφλησλ. Θαζήθνλ ηεο επηηξνπήο ζα είλαη ε 
παξαθνινχζεζε θαη ελ γέλεη ε δηαρείξηζε ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.  

Ζ Δπηηξνπή δχλαηαη λα ζπλεδξηάδεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα , 
λα εηζεγείηαη πξνηάζεηο, λα επηιακβάλεηαη νπνηνδήπνηε ζέκα πξνθχςεη 

πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηε θαλνληζηηθή, λα δηελεξγεί ηαθηηθνχο 
ειέγρνπο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο νκαιήο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο . 

Ζ Δπηηξνπή ζα εμεηάδεη ηπρφλ παξάπνλα ή θαηαγγειίεο , ηε 
παξνρή νδεγηψλ θαη ηελ επίιπζε θάζε πξνβιήκαηνο πνπ ζα αλαθχςεη 
απφ ηε δηελέξγεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. 

Πηελ Δπηηξνπή ζα παξέρεηαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε απφ ηνπο 
ππαιιήινπο ηνπ Α.Ρ.Ρ.Ν.Α ηνπ Γήκνπ Δπξψηα.  

Ζ ζεηεία ηεο ιήγεη κε ηε ιήςε απφθαζεο δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 
πεξί νξηζκνχ λέαο επηηξνπήο. 

Άξζξν 11ν 

Θαηαβαιιφκελα ηέιε 
Ρν χςνο ησλ ηειψλ γηα θάζε ζέζε θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ, 

θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θαηά ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο. 

Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεη ηα ηέιε 

ρξήζεσο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθέο θαη 
θνηλσληθέο ζπλζήθεο. 

Άξζξν 12ν 
Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα Τπραγσγηθά Ξαηρλίδηα – Ινχλα Ξαξθ 
Γηα ηελ άζθεζε ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ελδεηθηηθά, 

Ινχλα Ξαξθ, πίζηεο απηνθηλεηηδίσλ, ηζίξθν, κνπζηθέο ζπλαπιίεο, 
επηδείμεηο θαη άιιεο θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο, πνπ αζθνχληαη απφ 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα σο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο, απαηηείηαη απηνηειήο άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο, ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηνλ Γήκν Δπξψηα ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο. 
Άξζξν 13ν 

πνρξεψζεηο πσιεηψλ 
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ: 
Α) Λα θξνληίδνπλ γηα ηελ εππξεπή εκθάληζε, ηελ πνιηηηζκέλε 

αηκφζθαηξα θαη ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο. 
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β) Λα ζπκκνξθψλνληαη γεληθά κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ, Ξ.Γ., 
εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά, θαζψο θαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.  
γ) Λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ 

θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ. Λα δηαηεξνχλ ζε εηδηθνχο θιεηζηνχο θάδνπο 
ή θαιά θιεηζκέλεο ζαθνχιεο ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνπλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. 

δ) Λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ 
Θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γήκνπ Δπξψηα.  

ε) Λα ηεξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ επηαμία ησλ ρψξσλ πνπ 
θαηαιακβάλνπλ νη πάγθνη πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο ή νη 
εγθαηαζηάζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο.  

ζη) Λα κελ ξππαίλνπλ ησλ πεξίγπξν ρψξν κε ηε ξίςε θάζε είδνπο 
απνξξηκκάησλ θαη ηδηαηηέξσο εππαζψλ εηδψλ πνπ αιινηψλνληαη εχθνια 

θαζψο θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο.  
δ) Λα κελ θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο, 

εθηφο ησλ νξίσλ ηεο έθηαζεο πνπ ηνπο αλαινγεί, ζχκθσλα κε ηελ 

άδεηα ηνπο.  
ε) Λα απνκαθξχλνπλ ηα πιηθά, ινηπά κεραλήκαηα θαη αληηθείκελα 

πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο απφ ην 
ρψξν ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εκέξα ηεο 

ιήμεο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο . 
ζ) Νη πνιίηεο θαηά ηνλ έιεγρν απφ ηα αξκφδηα φξγαλα εθαξκνγήο 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 4849/21 ππνρξενχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 

60: 
α. δέρνληαη ηνλ έιεγρν ζηνλ ρψξν επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν πνπ ηεξνχληαη ηα έγγξαθα, 
παξαζηαηηθά ζηνηρεία , ζην νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο θαη ζηνλ ρψξν 
παξαγσγήο, θαη 

β. λα παξέρνπλ ηα αιεζή ζηνηρεία πνπ ηνπο δεηνχληαη. 
Άξζξν 14ν 

Έιεγρνο – Ξαξαβάζεηο – Θπξψζεηο 
1. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4849/2021 δελ ζίγνληαη ή 

θαηαξγνχληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ πεξεζηψλ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ.    
2. Γηα ηηο παξαβάζεηο ηνπ παξφληνο επηβάιινληαη νη θπξψζεηο θαη 

ηα δηνηθεηηθά πξφζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 62 ηνπ Λ. 
4849/2021.Νη θπξψζεηο απηέο 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 παξαεκπνξίνπ, θνξνδηαθπγήο, 
αζθάιεηαο ηξνθίκσλ ζεκάησλ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
ηξνθίκσλ φπσο θαη ηεο λνκνζεζίαο αξκνδηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ 
Λ. 4177/2013 πεξί εηδηθψλ πνηληθψλ θπξψζεσλ επηβάιινληαη 

αζξνηζηηθά κε ηηο θπξψζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ Λ. 
4849/2021. 

3. Πχκθσλα κε ην άξζξν 64 ηνπ Λ.4849/2021 πεξί πνηληθψλ 

θπξψζεσλ, φπνηνο ρσξίο άδεηα αζθεί εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 
βηνκεραληθψλ - βηνηερληθψλ κε εδψδηκσλ πξντφλησλ ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε έσο δχν (2) εηψλ. 
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4. Ζ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ Λ.4849/2021 δελ 
απνθιείεη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ πεξί παξαβάζεσλ ηεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Λ. 4174/2013 (170/Α΄). 
Άξζξν 15ν 

Ηζρχο 
Ν Θαλνληζκφο απηφο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απνηειείηαη απφ 15 

άξζξα θαη θαηαξγεί θάζε πξνεγνχκελε αλάινγε απφθαζε. Θάζε ηη πνπ 

δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ, αληηκεησπίδεηαη θαη 
επηιχεηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ειέγρνπ κε βάζε ηηο εθάζηνηε 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  
Ζ ηζρχο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο 

γεληθά ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο.  

Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δχλαηαη κε Απνθάζεηο ηνπ λα ηξνπνπνηεί 
ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ λέσλ ζεκάησλ πνπ 

αλαθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο. Ν 
Θαλνληζκφο απηφο εγθξίλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη αξρίδεη λα 
ηζρχεη κε ηε λφκηκε δεκνζίεπζή ηνπ. Ζ παξνχζα λα δεκνζηεπηεί θαηά 

ην πιήξεο θείκελν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη λα θαηαρσξεζεί ζην 
Ν.Ξ.Π.Α.Α.  

Δπίζεο λα θνηλνπνηεζεί ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο ηεο 
Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ. 

 
Β. ηνλ νξηζκφ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο 

Θξνθεψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν  10 ηνπ θαλνληζκνχ, σο εμήο: 

1. θ. Κπνχηζαιεο Εαραξίαο, σο αληηδήκαξρνο 

2. θ. Πηακάηαθνο Αιέμαλδξνο, σο Ξξφεδξνο ζπκβνπιίνπ Θνηλφηεηαο 
Θξνθεψλ 
3. θ. Γεσξγνζηάζεο Ληθφιανο, σο δεκνηηθφο ζχκβνπινο. 

Ρν απνκαγλεηνθσλεκέλν πξαθηηθφ  απνηειεί  αλαπφζπαζην  κέξνο ηεο 
παξνχζαο  απφθαζεο. 

Κεηά  ηελ  εμάληιεζε  ησλ  ζεκάησλ  ηεο  εκεξήζηαο  δηάηαμεο έιεμε ε  
ζπλεδξίαζε.  
Αθνχ  ζπληάρζεθε  θαη  αλαγλψζζεθε  ην  πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη  σο  

θαησηέξσ: 

 

 

Ο πρόεδρος 

 

 

Σα  μέλη 

κάλα 7/2/2023 

Πολολός Παναγιώηης   

1.Βαζηιάθνο  Ιεσλίδαο  

2.Γεσξγνζηάζεο Ληθφιανο  

3.Γθνπβνχζε-Θξεηηθάθνπ 

Αξγπξψ  

4.Γεληάθνπ Διέλε 

5.Γξνχζηαο Ξαλαγηψηεο 

6.Θαηζάκπε Αιεμάλδξα 

7.Θπξηαθάθνο Ξαλαγηψηεο  

8.Ιπκπέξεο Ξαλαγηψηεο 

9.Καιιηνπ – Μεξαθηά 

Βαζηιηθή 

10.Καξνπδάο Γεψξγηνο  

13.Κπνχηζαιεο Εαραξίαο  

14.Ληθνινπνχινπ 

Γαξπθαιηά  

15.Ληαιηάλεο Γεκήηξηνο 

16. Ξαπαγηαλνπνχινπ 

Ξαλαγηψηα 

17.Πάθθαξε Ησάλλα  

18.Φηθιήο Γεκήηξηνο 

19.Σαζάπνγινπ Ληθφιανο 
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Αθξηβέο Απφζπαζκα 

ν  πξφεδξνο 

                                   
 

                                  ΞΝΙΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ 
 

 
 

11.Κπαηζάθεο Γξεγφξηνο 

12.Κπφιιαο Βαζίιεηνο 
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