
ΔΗΜΟΣ  ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

 

Αριθμός Απόφασης   160/2018 

 

Απόσπασμα 

Από το Πρακτικό της αριθμ. 10/2018 συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου οργάνωσης και λειτουργίας 

εμποροπανηγύρεων Δήμου Μεγαλόπολης. 

 

Στη Μεγαλόπολη και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα 

την εικοστή εβδόμη (27
η
) του μήνα Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 

μ.μ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης, μετά την από 

4414/26-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τους 

Συμβούλους χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης».  

 Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών 

ευρέθησαν παρόντα  15, ήτοι: 

 

Παρόντες             Απόντες 

1.  Μαρκολιάς Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Σ.  1. Μιχόπουλος Κωνσταντίνος 

2.  Τσιριγώτης Σπυρίδων  2. Σβερκούνος Ηλίας 

3.  Μανιάτης Χρήστος  3. Μπούρας Παναγιώτης 

4.  Φουσέκης Ιωάννης  4. Δημόπουλος Χρήστος 

5.  Βλασόγιαννης Παναγιώτης (Νότης)  5. Γαλάνη Δέσποινα 

6.  Χίνης Βασίλειος   6. Μπελιάς Νικόλαος 

7.  Κουρέτας Γεώργιος 7. Τσουμπλέκας Ευάγγελος 

8.  Δούκουρης Ανδρέας 8. Κανέλλος Βασίλειος 

9.  Κακκαβάς Πολύβιος 9. Κερκεμέζος Νικόλαος 

10.  Δάρρας Αθανάσιος (Σάκης) 10. Γεωργακόπουλος Ιωάννης 

11.  Μπάζιος Ιωάννης 11. Τσίρμπας Ηλίας 

12.  Γιώτης Δημήτριος 12. Μακρή Χριστίνα 

13.  Αθανασόπουλος Σταύρος   

14.  Τζιούβελης Νικήτας   

15.  Λαμπρόπουλος Παναγιώτης   

 

 

Απών Πρόεδρος Δ.Κ. Μεγαλόπολης 

1. Πεζούλας Νικόλαος του Κωνσταντίνου 

 

Απόντες Πρόεδροι/Εκπρόσωποι  Τοπικών Κοινοτήτων 

1. Μέλλιος Νικήτας, Τ.Κ. Δυρραχίου 

2. Ιατρόπουλος Πέτρος, Τ.Κ. Καριταίνης 

3. Κωνσταντόπουλος Ηλίας, Τ.Κ. Κοτυλίου 

4. Δημόπουλος Ηλίας, Τ.Κ. Φαλαισίας 

 

Στη συνεδρίαση μετείχε ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Διονύσιος Παπαδόπουλος, ο 

οποίος νομίμως είχε κληθεί στη συνεδρίαση, σύμφωνα με  τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 

του Ν. 3852/2010. 

 

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αθανασία 

Κούτσουρα του Ηλία,  που έχει ορισθεί με την αριθμ. 56/2018 Απόφαση Δημάρχου.  
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Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λαμπρόπουλος και επικεφαλής της παράταξης της πλέον 

ελάσσονος μειοψηφίας, ο οποίος προσήλθε στη συνεδρίαση και αποχώρησε πριν από την έναρξη 

της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καθότι δεν έγινε δεκτή η πρόταση που 

έθεσε για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος για την πώληση των Μονάδων της ΔΕΗ,  

κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού ήταν απών.   

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσία  

του κ. Δημάρχου Μεγαλόπολης, απόντος του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας 

Μεγαλόπολης και των Προέδρων & Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου 

Μεγαλόπολης, οι οποίοι νομίμως είχαν κληθεί, και αφού εισηγήθηκε το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης «Λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου οργάνωσης και λειτουργίας 

εμποροπανηγύρεων Δήμου Μεγαλόπολης» και τη λήψη απόφασης για το θέμα αυτό σε έκτακτη 

(κατεπείγουσα) συνεδρίαση.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού αποφάνθηκε για το κατεπείγον του θέματος, κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 67  παρ. 7 του Ν. 3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ, σύμφωνα με 

την αριθμ. 156/2018 απόφασή του, να προχωρήσει στη συζήτηση του ως άνω αναφερόμενου  

θέματος, της ημερήσιας διάταξης και να πάρει απόφαση γι’ αυτό σε έκτακτη (κατεπείγουσα) 

συνεδρίαση. 

              Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στο Δημοτικό 

Σύμβουλο της πλειοψηφίας και εισηγητή του θέματος κ. Τζιούβελη, ο οποίος αφού εισηγήθηκε  

το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι: 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μεγαλόπολης με την αριθμ. 5/03-04-2018 απόφαση 

– εισήγησή της εισηγείται τη λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου οργάνωσης και 

λειτουργίας εμποροπανηγύρεων Δήμου Μεγαλόπολης και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο 

προς ψήφιση σχετικό σχέδιο, που περιλαμβάνει σκαρίφημα του πανηγυριού που διεξάγεται κατά 

την εορτή του Αγίου Κων/νου και Ελένης στη Μεγαλόπολη, έδρα του Δήμου, , καθώς και 

απόσπασμα του σχεδίου πόλεως πάνω στο οποίο χωροθετείται το πανηγύρι αυτό, λαμβάνοντας 

υπόψη: 

 Τις διατάξεις των άρθρων 58, 73, 83,84 και 94  του Ν. 3852/2010 (πρόγραμμα 

Καλλικράτης) 

 Τα άρθρα 75 και 79 του Ν. 3436/2006 Κ.Δ.Κ. 

 Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 38  του Ν. 4497/7-12-2016 (ΦΕΚ Α΄ 230) «Άσκηση 

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας 

και άλλες διατάξεις» 

 Την Υ.Δ. 47829/2017  

 Την απόφαση 06/2018 του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης.  

 

 Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας και εισηγητής του θέματος κ. Τζιούβελης: 

Συζητάμε σήμερα ένα πολύ σοβαρό θέμα, όπως είναι η οργάνωση του πανηγυριού που 

διοργανώνεται από το Δήμο Μεγαλόπολης, στις 21 Μαΐου, κατά την εορτή Αγίου Κωνσταντίνου 

και Ελένης.  Ένα πολύ σοβαρό γεγονός, το οποίο έχει οικονομικά κίνητρα, από την επίσκεψη των 

εμπόρων, των επισκεπτών και των συνδημοτών μας κυρίως. Με λυπεί το γεγονός που για ένα 

τόσο σοβαρό θέμα τα έδρανα απέναντί μας είναι κυρίως άδεια. Θα έπρεπε για ένα τόσο σοβαρό 

ζήτημα να είναι εδώ όχι μόνο οι συνάδελφοι των αντιπολιτεύσεων αλλά να είναι και πολύς 

κόσμος  που να μας πει την γνώμη τους για τυχόν αλλαγές που πρέπει σε αυτήν την απόφαση που 

θα περάσουμε σήμερα.  

 Έχουμε μπροστά μας μια κανονιστική απόφαση αν την έχετε διαβάσει. Εγώ ζητώ να την 

ψηφίσουμε όπως είναι. Γιατί έχει έρθει απόφαση και από την Δημοτική Κοινότητα Μεγαλόπολης  

με την μόνη προϋπόθεση εγώ θα σημειώσω δύο αλλαγές που προτείνω να γίνουν.  
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 Συγκεκριμένα στη σελίδα (7) στο Άρθρο 8 και στο είδος των πωλούμενων ειδών στη θέση 

που είναι «Λουκουμάδες» από τρεις να γίνουν τέσσερις και στο σύνολο να γίνουν από έντεκα σε 

δώδεκα. Και στο Άρθρο 11 στη σελίδα (9) η Επιτροπή που θα κάνει τη διαδικασία των 

Κληρώσεων να συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου και όχι με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, για να είναι ευέλικτη και να μην είναι κάθε φορά να συγκροτεί το Δημοτικό 

Συμβούλιο για να αποφασίσει για ένα θέμα τέτοιο. Εάν δεν υπάρχουν ερωτήσεις παρακαλώ να 

προχωρήσουμε στην ψήφισή του.  

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Μαρκολιάς κάλεσε το Δημοτικό 

Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

 

        Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του: 

1) τις διατάξεις των άρθρων 75 και 79 του  ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ. «Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α΄),  

2) τις διατάξεις των άρθρων 58, 73, 83,84 και 94  του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 

87/7.6.2010 τεύχος Α΄)   

3) Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 38  του Ν. 4497/7-12-2016 (ΦΕΚ Α΄ 230) «Άσκηση 

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας 

και άλλες διατάξεις» 

4) Την Υ.Δ. 47829/2017  

5) Την απόφαση 06/2018 του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης.  

6) την αριθμ. 5/03-04-2018 απόφαση -  εισήγηση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που περιέχει 

τους όρους και τους κανόνες χρήσης, 

και την ανωτέρω  εισήγηση, ΟΜΟΦΩΝΑ:  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Καταρτίζει και ψηφίζει Κανονισμό λειτουργίας εμποροπανηγύρεων στο σύνολο και κατά 

άρθρο, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την εμποροπανήγυρη «Αγίου Κων/νου και Ελένης» που 

διεξάγεται στην έδρα του Δήμου, στη  Μεγαλόπολη, κατόπιν της αρίθμ. 5/03-04-2018 απόφασης 

-  εισήγησης  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως κατωτέρω:  

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ  Δ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

 

 

Άρθρο 1 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  
Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει:  

1) Γενικά τις προϋποθέσεις λειτουργίας και την οργάνωση των Παραδοσιακών 

Εμποροπανηγύρεων οι οποίες διεξάγονται (α) στην Δημοτική Κοινότητα Μεγαλόπολης 

κατά τη θρησκευτική εορτή Κων/νου και Ελένης, στις 21 Μαΐου και (β) στην Τοπ. 

Κοινότητα Βάστα κατά τον εορτασμό της Αγίας Θεοδώρας στις 11 Σεπτεμβρίου, 

εκάστου έτους. 

2) Ειδικότερα την λειτουργία της πανηγύρεως Αγίου Κων/νου, ως τη μεγαλύτερη που 

διεξάγεται στον Δήμο. 

3) Τους κανόνες αισθητικής, καθαριότητας, υγιεινής και τάξης στους χώρους διεξαγωγής 

των πανηγύρεων.  
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Άρθρο 2 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των παρακάτω Νόμων, Π.Δ και εγκυκλίων που αφορούν 

την ίδρυση και λειτουργία εμποροπανηγύρεων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, και 

συγκεκριμένα:  

1) Τα άρθρα 75 και 79 του Ν.3436/2006 Κ.Δ.Κ  

2) Τα άρθρα 83,84 και 94 του Ν.3852/10  

3) Το Ν.4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 

επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»  

4) Την Υ.Δ. 47829/2017  

5) Το άρθρο 6 του Π.Δ.12/2005  

6) Κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό.  

 

 

 

Άρθρο 3 

 

ΓΕΝΙΚΑ  

Διάρκεια:  
Η Παραδοσιακή Εμποροπανήγυρη θα είναι κατά βάση διήμερος και θα διεξάγεται την 

παραμονή και ανήμερα της θρησκευτική εορτής. Η διάρκεια της πανηγύρεως δύναται να 

παραταθεί για μία ή δύο ημέρες στην περίπτωση που ο εορτασμός πέφτει κοντά σε 

Σαββατοκύριακο.  

Συγκεκριμένα για το έτος 2018:   

o η πανήγυρη Αγίου Κων/νου προβλέπεται να διεξαχθεί κατά τις ημέρες:  

Σάββατο 19-05-2018, Κυριακή 20-05-2018 και Δευτέρα 21-05-2018 και  

o η πανήγυρη της Αγίας Θεοδώρας, προβλέπεται να διεξαχθεί κατά τις ημέρες:  

Δευτέρα 10-09-2018, και Τρίτη 11-09-2018 .  

 

Χωροθέτηση:  

Ο  χώρος διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης Αγίου Κων/νου είναι (α) η οδός Αγίου Κων/νου από 

τη συμβολή των οδών Αγίου Κων/νου και Παπαϊωάννου έως το κλειστό στάδιο Μεγαλόπολης, 

(β) από τη συμβολή των οδών Αγίου Κων/νου  και Λ. Ζέρβα/Επαμεινώνδα έως το παλαιό, 

γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης (πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και (γ) είκοσι (20) 

θέσεις –εφόσον κριθεί απαραίτητο- επί της οδού Επαμεινώνδα, όπως φαίνεται στο συνημμένο 

διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού.  

Ο  χώρος διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης Αγίας Θεοδώρας είναι ο δρόμος έμπροσθεν του 

ναΐσκου της Αγίας Θεοδώρας Βάστα, (εντός της Ζώνης Α).   

 

Υπεύθυνος οργάνωσης:  

Υπεύθυνος για τη διοργάνωση, τον καθορισμό των όρων συμμετοχής των συμμετεχόντων, τη 

χορήγηση των σχετικών εγκρίσεων συμμετοχής των διαφόρων φυσικών ή νομικών προσώπων σε 

αυτήν, τη διενέργεια εκδηλώσεων στο χώρο κατά το χρόνο λειτουργίας της και την εν γένει καλή 

λειτουργία και διεξαγωγή της, είναι ο Δήμος Μεγαλόπολης, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος και το 

Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου.  
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Άρθρο 4 

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ  
Τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται είναι:  

Άνθη-φυτά (και αποξηραμένα), ασημικά και Faux Bijoux (Φο Μπιζού), βιβλία, μικροεργαλεία, 

είδη pet-shop, είδη λαϊκής τέχνης, είδη κηπουρικής, είδη δώρων και διακόσμησης, είδη οικιακής 

χρήσης – υαλικά, καλλυντικά, λευκά είδη – είδη προικός, εκκλησιαστικά είδη, δερμάτινα είδη, 

είδη ένδυσης – υπόδησης, αξεσουάρ ένδυσης, παιδικά παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, νωπά 

και αποξηραμένα φρούτα, ξηροί καρποί, παραδοσιακά γλυκά, κουλούρια και αρτοσκευάσματα, 

παγωτά, ποπ κορν, μαλλί γριάς και λουκουμάδες, παγωτό. 

 

 

 

Άρθρο 5 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  
 

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4497/2017:  

1. Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής σύμφωνα με τον 

κανονισμό λειτουργίας της παρούσας αγοράς.  

 

2. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς.  

 

3. Οι εγκρίσεις δίνονται με κλήρωση ως εξής:  

α) Σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και 

ΚΑΔ σχετικά με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, εφόσον διαθέτουν 

βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, σύμφωνα με το άρθρο 

38 παρ. 3 του Ν. 4497/2017,  όπως αυτό αναλύεται στην επόμενη παράγραφο.  

β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους πωλητές λαϊκών αγορών και σε 

κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά 

και μεταποιημένα προϊόντα  

γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα 

επιτρεπόμενα στην παρούσα αγορά.  

 

Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των 

θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της κατηγορίας (α).  

Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση 

προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές 

του παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης (α). Οι φορείς λειτουργίας 

μπορεί να καθορίζουν υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για τους 

αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. (Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία) του άρθρου 45. Για τους εν 

λόγω αδειούχους δίδεται μία θέση ανά τέσσερα μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση 

πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45.  

 

Στην παρούσα αγορά συμμετέχουν σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 3  πωλητές που 

διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, 

πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου 

εμπορίου ετήσιας διάρκειας που εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας τους. Για τη 

χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης κατατίθεται αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:  
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α. βεβαίωση έναρξη δραστηριότητας από το ΤΑΧΙS,  

β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το ΤΑΧΙS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια 

φορολογική αρχή,  

γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,  

δ. φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά περίπτωση,  

ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.  

 

4. Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, (επισυνάπτεται της παρούσας) το ενδιαφερόμενο 

φυσικό πρόσωπο υποβάλλει στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης - Τμήμα 

Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων, επιδεικνύοντας, κατά περίπτωση:  

α) την άδεια υπαιθρίου εμπορίου (ήτοι Λαϊκής Αγοράς, στάσιμου εμπορίου, πλανόδιου 

εμπορίου) που κατέχει ή την βεβαίωση της παραγράφου 3 κατά περίπτωση και  

β) βιβλιάριο υγείας ,εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.  

 

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας, εκδίδεται κατάλογος 

συμμετεχόντων ο οποίος αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου οι επιλεγέντες να 

καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. 

Οι σχετικές εγκρίσεις συμμετοχής χορηγούνται ύστερα από δημόσια κλήρωση μεταξύ των 

ενδιαφερομένων, εφόσον κάθε φορά απαιτείται (εάν ο αριθμός των αιτουμένων ξεπερνά τον 

καθορισμένο αριθμό θέσης – δραστηριότητας).  

 

5. Οι συμμετέχοντες για πώληση τροφίμων και ποτών θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τη 

βεβαίωση καταλληλότητας του προσωρινού χώρου που θα χρησιμοποιήσουν από τη Δ/νση 

Δημόσιας Υγείας Π. Ε. Αρκαδίας σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη ΥΔ.47829/2017 και του 

Ε.Κ. 852/2004. 

 

6. Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το Δήμο σύμφωνα με 

όσα αναφέρονται στο άρθρο 285 του ν. 3463/2006 (Δημοτική Ενημερότητα).  

 

7. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, εισφορά, η εκμίσθωση και η 

παραχώρηση κατά χρήση των αδειών της παραγράφου αυτής καθώς και η άσκηση των 

δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση διαπίστωσης 

υπενοικίασης της θέσεως σε άλλο πρόσωπο θα επιβάλλεται πρόστιμο και στους δύο.  

 

8. Η έκδοση και η παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής έγκρισης του Δήμου για χρήση 

και εγκατάστασή του στο χώρο διεξαγωγής, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το 

διάστημα λειτουργίας του. Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν 

την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής αδείας ή η χρήση του χώρου μετά 

τη λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και 

υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος 

 

9. Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις και υπάρχει ζήτηση από αδειούχους υπαίθριου 

εμπορίου και εν δυνάμει δικαιούχους συμμετοχής, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να τοποθετήσει 

–μετά από συνοπτική κλήρωση- τους ενδιαφερομένους, στις κενές θέσεις, εκδίδοντας 

συμπληρωματικό κατάλογο συμμετεχόντων.  

  

10. Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση.  
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Άρθρο 6 

 

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ  
Το καταβαλλόμενο τέλος θα καθορίζεται ετησίως με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Εν 

προκειμένω, για το πανηγύρι του Αγίου Κων/νου, ορίζονται δύο ζώνες τελών  

(α) από τη συμβολή των οδών Αγίου Κων/νου και Παπαϊωάννου έως τη συμβολή των οδών 

Αγίου Κων/νου και Επαμεινώνδα, ήτοι τα Νο από 001Α έως 169Α και από 001Β έως 167Β 

ορίζεται ως Ζώνη Α 

(β) ο χώρος που περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες αριθμημένες θέσεις που φαίνονται στο 

συνημμένο στην παρούσα σκαρίφημα, ορίζονται ως Ζώνη Β.  

  

Το τέλος ανά θέση στην Ζώνη Α ορίζεται στο ποσό των 55,00€ 

Το τέλος ανά θέση στην Ζώνη Β ορίζεται στο ποσό των 30,00€ 

 

Τα προαναφερόμενα νούμερα αρίθμησης των θέσεων, ενδέχεται να αλλάξουν μετά την 

αποτύπωση των θέσεων πάνω στο οδόστρωμα.  

 

 

Άρθρο 7 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  
 

Απαγορεύεται η κατασκευή στεγάστρων ηλιοπροστασίας στον χώρο ανάπτυξης της πανήγυρης. 

Επιτρέπεται η τοποθέτηση μόνο πάνινων ομπρελών ή πάνινων στεγάστρων που συνήθως φέρουν 

οι πάγκοι και που είναι τοποθετημένα κατά τρόπο που δεν δημιουργούν εμπόδια στον χώρο 

κίνησης των πεζών.  

 

Οι πάγκοι τοποθετούνται ομοιόμορφα και δεν εξέχουν της διαγραμμισμένης ευθείας που υπάρχει 

πάνω στο οδόστρωμα προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη διέλευση του κοινού.  

 

Απαγορεύεται κάθε είδους διαφήμιση επί των εκθετηρίων.  

Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθσμάτων από καντίνες. 

 

Ο Δήμος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τοποθέτηση χημικών τουαλετών.  

 

Ο Δήμος ΔΕΝ υποχρεούται να παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα στους συμμετέχοντες.  

 

 

 

Άρθρο 8 

 

ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

 

Οι προς διάθεση χώροι –σύμφωνα με τα δεδομένα του περασμένου έτους- ανέρχονται στις 

τετρακόσιες πενήντα (450) αριθμημένες θέσεις, διαστάσεων 2 x1 μ..  

Η αρίθμηση των θέσεων επί της Αγίου Κων/νου ορίζεται συνεχής, ξεκινώντας από το Νο 1 από 

το ύψος της Παπαϊωάννου, για κάθε πλευρά της Αγίου Κων/νου, δημιουργώντας έτσι δύο σειρές.  

Στην  αριστερά πλευρά του δρόμου, όπου η αρίθμηση των κτηρίων είναι Μονοί αριθμοί, οι 

θέσεις θα έχουν αύξουσα αρίθμηση από Μ1 έως Μ165 (περίπου) στο ύψος του κλειστού σταδίου. 
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Αντίστοιχα, στη δεξιά πλευρά του δρόμου, όπου η αρίθμηση των κτηρίων είναι Ζυγοί αριθμοί, οι 

θέσεις θα έχουν αύξουσα αρίθμηση από Ζ1 έως Ζ 165 περίπου, κλείνοντας στο τελευταίο Νο της 

μονής σειράς.  

 

Στα υπόλοιπα κομμάτια της πανήγυρης η αρίθμηση θα γίνει με τον προσφορότερο τρόπο, 

ακολουθώντας την πρακτική των προηγούμενων ετών.  

 

Ο ακριβής αριθμός των θέσεων θα προσδιοριστεί με ακρίβεια όταν αποτυπωθούν όλες οι 

αριθμημένες θέσεις επί του οδοστρώματος και αφού καταργηθούν θέσεις εγκατάστασης πάγκων 

έμπροσθεν καταστημάτων και σε επιλεγμένα σημεία της πανήγυρης για λόγους ασφαλείας. 

 

Επί της οδού Αγίου Κων/νου δεν θα τοποθετηθούν πάγκοι:  

o Έμπροσθεν του ΚΥΕ Αγγελονίδη Αθανασίου (2 μέτρα) 

o Έμπροσθεν του καταστήματος ενδυμάτων Παπακυριαζή Ιωάννη (2 μέτρα) 

o Έμπροσθεν του φούρνου της κυρά Λένης (1 μέτρο) 

o Έμπροσθεν του καταστήματος ποδηλάτων Καρβουνιάρη (1 μέτρα) 

o Έμπροσθεν της πιτσαρίας 4 stazioni (1 μέτρα συμπληρωματικά στον υπάρχοντα διάδρομο 

πλάτους 0,5 μ.) 

 

Για λόγους ασφαλείας, δηλαδή να μπορεί να πλησιάσει όχημα ασθενοφόρο ή πυροσβεστικό 

να μην τοποθετηθούν πάγκοι:  

o Στο ύψος της οδού Ανδριοπούλου δύο μέτρα από κάθε πλευρά, συμπληρωματικά στον 

ήδη υπάρχοντα διάδρομο,  

o Στο ύψος της οδού Ν. Κόντου, 1 μέτρο από κάθε πλευρά, συμπληρωματικά στον ήδη 

υπάρχοντα διάδρομο, 

o Στο ύψος της οδού  Επαμεινώνδα, 1 μέτρο από κάθε πλευρά, συμπληρωματικά στον ήδη 

υπάρχοντα διάδρομο, 

 

 

ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

Τα παρακάτω νούμερα θέσεων θα διατεθούν για την πώληση συγκεκριμένων ειδών:  

 

Αρ. 

επαγγελματιών 

Πωλούμενα είδη  Νο θέσεων 

2 είδη pet-shop (Μ 1, 2) (Ζ 

180,181) 

2  Άνθη και αποξηραμένα φυτά Με κλήρωση 

(4 θέσεις) 

2 Πώληση ξηρών καρπών και συσκευασμένων 

ζαχαρωδών  

Με κλήρωση 

(4 θέσεις) 

1  Παγωτά  (Μ 81, 82, 83, 

84) 

1 Εκκλησιαστικά είδη (Μ177, 178) 

4  Λουκουμάδες, μαλλί της γριάς, ποπ κορν (Μ 1, 2) 

(Μ 171, 172), 

(Ζ 171, 172) 

Σύνολο : 12 Σύνολο αριθμημένων θέσεων (μέτρα πρόσοψης)  24 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα νούμερα αρίθμησης των θέσεων που φαίνονται στον ανωτέρω 

πίνακα, ενδέχεται να αλλάξουν μετά την αποτύπωση των θέσεων πάνω στο οδόστρωμα.  
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Οι υπόλοιπες θέσεις θα καλυφθούν από την γκάμα των πωλούμενων ειδών του άρθρου 4.  

 

Σε περίπτωση μη κάλυψης των ανωτέρω θέσεων, οι κενές θέσεις θα καλύπτονται ανάλογα με τη 

ζήτηση και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαχείρισης, και με την διαδικασία της 

κλήρωσης. 

  

Ο καθένας από τους δικαιούχους μπορεί να δηλώσει κατόπιν αιτήσεώς του τον ακριβή αριθμό 

των χώρων που επιθυμεί και που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις  (4) συνεχόμενες θέσεις, 

χωρίς να υποδεικνύει το Νο. της θέσης.  
 

Αν ο αιτών τη συμμετοχή υπαναχωρήσει ή δε συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης 

εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα. 

 

 

 

Άρθρο 9 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται:  

 Να κάνουν χρήση αποκλειστικά του χώρου που βρίσκεται εντός των ορίων τους ή των 

παραπηγμάτων τους και απαγορεύεται να επεκτείνονται εκτός τούτων σε άλλους χώρους 

(διαδρόμους, τυχόν κενές θέσεις κ.λπ.).  

 Απαγορεύεται ρητά η υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχον οι εκθέτες σε τρίτους.  

 Να διαθέτουν πρόσφατα αναγομωμένο πυροσβεστήρα.  

 Να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη την διάρκειά της αγοράς, προβαίνοντας στη 

συλλογή των απορριμμάτων σε σακούλες απορριμμάτων, προκειμένου η υπηρεσία του 

Δήμου μας να προβαίνει στην αποκομιδή των απορριμμάτων,  

 Να απομακρύνουν τα οχήματά τους από τον χώρο ανάπτυξης της πανήγυρης. Σε 

περίπτωση που είναι αναγκαία η παρουσία οχήματος πλησίον του πάγκου, ο εκθέτης θα 

πρέπει να το γνωρίσει εγκαίρως (δηλ. κατά την υποβολή της αίτησης) στην Επιτροπή 

προκειμένου να αξιολογηθεί το αίτημα και να λάβει ειδική άδεια.  

 Να αφήνουν εύλογο διάστημα (διάδρομο) από τον γειτονικό εκθέτη προκειμένου οι 

πωλητές να μπορούν να περνούν μπρος και πίσω από τον πάγκο τους.  

 Να έχουν τοποθετημένη πινακίδα μεγέθους Α4 (πλαστικοποιημένη) στην οποία θα 

αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, το είδος της άδειας (π.χ. πωλητής λαϊκής 

αγοράς, κάτοχος βεβαίωσης δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο ετήσιας ισχύος, 

κ.ο.κ.)  και τον αριθμό της άδειας.  

 Τα προς πώληση εμπορεύματα πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή τελάρα 

κατά τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας και 

στο κάθε πωλούμενο είδος να υπάρχει πινακίδα με την τιμή πώλησης.  

 

 

Άρθρο 10 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
1. Απαγορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση του χώρου από τους δικαιούχους, σε 

τρίτο ή η χρησιμοποίησή του για κάθε άλλο σκοπό, εκτός αυτού για τον οποίο διατίθεται ο 

χώρος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τα στοιχεία Ταμειακής Μηχανής ή από 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση χώρου θα επιβάλλεται το νόμιμο 

πρόστιμο.  
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2. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε των παραπάνω όρων του κανονισμού λειτουργίας, 

παρέχεται στο Δήμο το δικαίωμα:  

α. να αποκλείει τον παραβάτη από το δικαίωμα συμμετοχής για μία ή περισσότερες 

χρονιές,  

β. να διακόπτει την εν γένει λειτουργία του μισθίου, να κηρύσσει έκπτωτο το μισθωτή 

και να διαθέτει κατά τη βούλησή του το χώρο και γενικά να λαμβάνει κάθε νόμιμο 

μέτρο προκειμένου να διασφαλιστούν τα δημοτικά συμφέροντα.  

3. Η συμμετοχή στην παρούσα αγορά συνεπάγεται και ρητή, πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 

όλων των όρων του παρόντος Κανονισμού.  

4. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παρούσα αγορά, μπορούν να 

προμηθευτούν εγκαίρως την Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Μεγαλόπολης.  

5. Ο Δήμος ΔΕΝ υποχρεούται να παρέχει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Οι εντός του κάθε 

εκθεσιακού χώρου εγκαταστάσεις είναι ευθύνη των εκθετών που όμως πρέπει να 

συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τεχνικών του Δήμου.  

6. Ο Δήμος θα φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου κατά της διάρκεια και μετά το πέρας 

της εμποροπανήγυρης.  

7. Ο Δήμος θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε συγκοινωνιακής 

παρακώλυσης σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές.  

8. Ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την φύλαξη εμπορευμάτων ή προϊόντων που θα 

εγκαταστήσουν οι συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη στο χώρο που θα τους διατεθεί. Η 

ευθύνη για τη φύλαξη εμπορευμάτων ή προϊόντων βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους.  

9. Ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που προκληθεί πυρκαγιά στο χώρο της 

εμποροπανήγυρης από οποιαδήποτε αιτία. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους τους 

συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη.  

10. Περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν και δεν αναφέρονται στον Κανονισμό, θα καλύπτονται 

από τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις.  

 

 

Άρθρο 11 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 

Η διοργάνωση της Εμποροπανήγυρης συνιστά ένα σύνθετο έργο που πρέπει ο Δήμος 

Μεγαλόπολης να διαχειρισθεί με προσοχή, υπευθυνότητα και σοβαρότητα ώστε να επαληθευτούν 

οι προσδοκίες για υψηλής ποιότητας οργάνωση.  

Για το λόγο αυτό θα συγκροτείται κάθε χρόνο με απόφαση του Δημάρχου  έπειτα από εισήγηση 

του Αρμόδιου Αντιδημάρχου, τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης της Εμποροπανήγυρης, 

αποτελούμενη από τον ίδιο και δύο Δημοτικούς Υπαλλήλους, με τις παρακάτω αρμοδιότητες, 

καθήκον της οποίας θα είναι η οργάνωση και εν γένει η παρακολούθηση της διαχείρισής της, και 

πιο συγκεκριμένα να έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:   

 να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα κατόπιν γραπτής ή προφορικής πρόσκλησης 

του Προέδρου της.  

 να αξιολογεί τις εισερχόμενες αιτήσεις,  

 να εισηγείται την παραχώρηση ή μη θέσεων στου αιτούντες,  

 να διενεργεί -εφόσον είναι απαραίτητο-  τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους στο χώρο 

ανάπτυξης του πανηγυριού,  

 να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. Αστυνομία, Πυροσβεστική, Υγειονομική 

Υπηρεσία κ.α.) για τα θέματα που προκύπτουν 

 να συντάσσει τον απολογισμό της  
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 επιφορτίζεται και με την αρμοδιότητα πραγματοποίησης κλήρωσης για την απόδοση 

αριθμού/αριθμών θέσεων στους δικαιούχους του κατάλογου συμμετεχόντων του άρθρου 5 

του παρόντος κανονισμού, για λόγους ευέλικτης οργάνωσης και λειτουργίας. 

 μέριμνα για την εγκατάσταση πινακίδων ενημέρωσης – ανακοινώσεων και 

πληροφοριακών στοιχείων κτλ., εφόσον είναι απαραίτητο.  

 επιλαμβάνεται για την ενημέρωση των συμμετεχόντων και οποιουδήποτε άλλου θέματος 

προκύψει κατά τη διάρκεια του πανηγυριού 

 

Το έργο της Επιτροπής θα υποστηρίζεται, όποτε ζητηθεί και παραστεί ανάγκη, από φορτηγό και 

εργάτες του Δήμου για την απομάκρυνση των παράνομων καταληψιών.  

 

 

Άρθρο 12 

 

Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης 

Μεγαλόπολης για τον εορτασμό του Αγίου Κων/νου και Ελένης και υπερισχύει κάθε άλλης 

αντίθετης με αυτόν διάταξης. Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά 

τους συναλλασσόμενους.  

 

Γενικές διατάξεις  
Προϋπόθεση έκδοσης της άδειας συμμετοχής είναι η καταβολή του τέλους αυτής.  

Η άδεια συμμετοχής δεν εκδίδεται αν δεν υφίσταται Δημοτική Ενημερότητα από την Ταμειακή 

Υπηρεσία του Δήμου Μεγαλόπολης.  

Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση.  

Η συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των 

όρων του παρόντος Κανονισμού.  

Περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν και δεν αναφέρονται στον Κανονισμό, θα καλύπτονται από 

τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις. 

 

Η παρούσα κανονιστική απόφαση θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 79 του ν. 3463/2006 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Δ.Κ.) με το 

οποίο ορίζεται ότι: «Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το 

πλήρες κείμενό τους, στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα του Δήμου ή της Κοινότητας, σύμφωνα 

με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη αυτών σε μια ημερήσια ή 

εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα» και στην παράγραφο 2 του άρθρου 284 του ιδίου ως άνω Κώδικα 

ότι: «Οι δημοσιεύσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, γίνονται με τοιχοκόλληση σε ειδικό 

πίνακα του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, που είναι προορισμένος για αυτόν το σκοπό. Για 

τις δημοσιεύσεις αυτές συντάσσεται αποδεικτικό ενώπιον δύο μαρτύρων» 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   160/2018. 

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως κατωτέρω. 

 

Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη 

Υπ/φή  

 

Μεγαλόπολη  27 / 04 /2018 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

  

       

Γεώργιος Μαρκολιάς  

Υπ/φές 
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