
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ΓΖΜΟ  ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΖ                                                            

 

Αξηζκόο Απόθαζεο  86/2019 

Απφζπαζκα 

Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζκ.  10/2019 ζπλεδξίαζεο 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

ΘΔΜΑ:  ΄Δγθξηζε ρεδίνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο Μεγαιόπνιεο 

θαηά ηνλ ενξηαζκό Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ & Διέλεο - ΄Δγθξηζε ηνπνγξαθηθνύ 

ζθαξηθήκαηνο. 

 

ηε Μεγαιφπνιε θαη ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζήκεξα 

ηελ δεθάηε νγδφε (18
ε
) ηνπ κήλα Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 19:30 κ.κ., 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Μεγαιφπνιεο, κεηά ηελ απφ 3565/14-

03-2019 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδφζεθε ζε θαζέλα απφ ηνπο (25) 

πκβνχινπο ρσξηζηά, (εθ ηνπ ζπλφινπ 27 κειψλ), κεηά ηελ απνδνρή δήισζεο παξαίηεζεο ησλ 

(10) Γεκνηηθψλ πκβνχισλ ηεο κεηνςεθίαο, ηελ απνδνρή δήισζεο παξαίηεζεο ελφο (1) 

Γεκνηηθνχ πκβνχινπ ηεο πιεηνςεθίαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ελφο (1) παξαηηεζέληνο 

Γεκνηηθνχ πκβνχινπ ηεο πιεηνςεθίαο (απφ αλαπιεξσκαηηθνχο ηεο πιεηνςεθίαο ηεο εθινγηθήο 

πεξηθέξεηαο Γ.Δ. Μεγαιφπνιεο), ηελ αληηθαηάζηαζε ελφο (1) Γεκνηηθνχ πκβνχινπ ηεο 

κείδνλνο κεηνςεθίαο, απφ ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο ηεο εθινγηθήο 

πεξηθέξεηαο Γ.Δ. Μεγαιφπνιεο, ηελ αληηθαηάζηαζε έμη (6) Γεκνηηθψλ πκβνχισλ ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο (απφ ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο ηεο πιεηνςεθίαο κεηά ηελ 

εμάληιεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο, ζηηο 

εθινγηθέο πεξηθέξεηεο Γ.Δ. Γφξηπλνο (1), Γ.Δ. Φαιαηζίαο (2) θαη Μεγαιφπνιεο (3)), θαζψο θαη 

(1) Γεκνηηθνχ πκβνχινπ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο ζηελ εθινγηθή 

πεξηθέξεηα ηεο Γ.Δ. Φαιαηζίαο, απφ ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο ηεο πιεηνςεθίαο, (κεηά ηελ 

παξαίηεζε ελφο νξθηζζέληνο Γεκνηηθνχ πκβνχινπ ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο ηεο εθινγηθήο 

πεξηθέξεηαο Γ.Δ. Φαιαηζίαο, απφ ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο),  θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 παξ. 3, ηνπ άξζξνπ 55 παξ. 8 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αρτηηεθηοληθή ηες 

Ασηοδηοίθεζες θαη ηες Αποθεληρφκέλες Δηοίθεζες – Πρόγρακκα Καιιηθράηες» θαη ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 4555/2018 «… - Πρόγρακκα Κιεηζζέλες Ι» (ΦΔΚ 133/19.07.2018 ηεχρνο 

Α΄).  

 Καη αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν είθνζη 

πέληε (25), εθ ηνπ ζπλφινπ (27) κειψλ,  επξέζεζαλ παξφληα 18, ήηνη: 

 

Παξόληεο Απόληεο 

1. Μαξθνιηάο Γεψξγηνο, Πξφεδξνο Γ.. 1. Βιαζφγηαλλεο Παλαγηψηεο 

2. Σζηξηγψηεο ππξίδσλ 2. Γάξξαο  Αζαλάζηνο 

3. Μαληάηεο Υξήζηνο 3. Μπάδηνο Ησάλλεο 

4. Φνπζέθεο Ησάλλεο 4. Νηθνινπνχινπ - Κσζηαξίδε ηαπξνχια 

5. Κνπξέηαο Γεψξγηνο 5. Σαγθαιάθεο Ζιίαο 

6. Υίλεο Βαζίιεηνο 6. Λακπξφπνπινο Παλαγηψηεο 

7. Γνχθνπξεο Αλδξέαο 7. Αιεμφπνπινο Γεκήηξηνο 

8. Καθθαβάο Πνιχβηνο   

9. Μαζνχξαο Ζιίαο   

10. ηαζφπνπινο Αζαλάζηνο    

11. Νηθεηφπνπινο Παλαγηψηεο   

12. Κνπηξήο Αζαλάζηνο   

13. Γηψηεο Γεκήηξηνο   

14. Αζαλαζφπνπινο ηαχξνο   

15. Σδηνχβειεο Νηθήηαο   

16. βεξθνχλνο Ζιίαο   

17 Υιηφο Ησάλλεο   

18 Αλδξίηζνο Κσλζηαληίλνο   

ΑΔΑ: Ω7Κ6ΩΛ8-Φ9Ε



 

 

2 

 

 

Απώλ  Πξόεδξνο Γ.Κ. Μεγαιόπνιεο 

1. Πεδνχιαο Νηθφιανο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

 

Παξόληεο Πξόεδξνη & Δθπξόζσπνη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ 

1.  Γθνπγθνχζεο Καλέιινο, Σ.Κ. Πεξηβνιίσλ 

2.  Γηακαληφπνπινο Γεψξγηνο, Σ.Κ. Πεηξίλαο 

3.  Θενδσξφπνπινο Παλαγηψηεο, Σ.Κ. Ραςνκκάηε 

4.  Γεκφπνπινο Ζιίαο, Σ.Κ. Φαιαηζίαο 

5.  Ζιηφπνπινο Αζαλάζηνο,  Σ.Κ. Υξάλσλ 

 

Απόληεο Πξόεδξνη & Δθπξόζσπνη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ 

1. Αιεμφπνπινο Νηθφιανο, Σ.Κ. Βάζηα 

2. Κνινβφο Νηθήηαο, Σ.Κ. Λεπηηλίνπ 

3. αθιαγηνχξαο Γεκήηξηνο, Σ.Κ. Μαξάζσλ 

 

ηε ζπλεδξίαζε κεηείρε ν Γήκαξρνο Μεγαιφπνιεο θ. Γηνλύζηνο Παπαδόπνπινο, ν 

νπνίνο λνκίκσο θιήζεθε ζηε ζπλεδξίαζε, ζχκθσλα κε  ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ     74 

ηνπ Ν. 4555/2018. 

Γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ παξαβξέζεθε ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Αζαλαζία 

Κνχηζνπξα ηνπ Ζιία,  πνπ νξίζηεθε κε ηελ αξηζκ. 102/2019 Απφθαζε Γεκάξρνπ.  

Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ παξνπζία  

ηνπ Γεκάξρνπ Μεγαιφπνιεο, απφληνο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μεγαιφπνιεο, 

παξφλησλ & απφλησλ ησλ Πξνέδξσλ / Δθπξνζψπσλ ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ 

Μεγαιφπνιεο, νη νπνίνη λνκίκσο είραλ θιεζεί θαη  δήηεζε ζπδήηεζε ηνπ 7
νπ

 ζέκαηνο εθηόο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο «΄Εγκριζη Στεδίοσ Κανονιζμού Λειηοσργίας ηης εμποροπανήγσρης 

Μεγαλόπολης καηά ηον εορηαζμό Αγίοσ Κωνζηανηίνοσ & Ελένης - ΄Εγκριζη ηοπογραθικού 

ζκαριθήμαηος», πνπ δελ είλαη γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.  

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, αθνχ απνθάλζεθε γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο, θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67  παξ. 7 ηνπ Ν. 3852/2010, ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ, ζχκθσλα κε 

ηελ αξηζκ. 79/2019 απφθαζή ηνπ, λα πξνρσξήζεη ζηε ζπδήηεζε ηνπ σο άλσ αλαθεξφκελνπ  

ζέκαηνο, πνπ δελ είλαη γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη λα πάξεη απφθαζε γη’ απηφ. 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Μαξθνιηάο,  εηζεγνχκελνο ην 

7
ν
 ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, εμέζεζε φηη: 

Με ηελ αξηζκ. 1/18-03-2019Απόθαζή ηεο ε Δ.Πνη.Εσ Γήκνπ Μεγαιόπνιεο, ιακβάλνληαο ππφςε: 

  

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Σεχρνο Α’/07-

06-2010). 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 79 θαη 82 ηνπ Ν.3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

(ΦΔΚ 114/Σεχρνο Α’ /30-06-2006). 

3. Σε γξαπηή εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο, θαζψο θαη  

4. Σν ηνπνγξαθηθφ ζθαξίθεκα ζην νπνίν νξηνζεηείηαη ν ρψξνο δηεμαγσγήο ηνπ παλεγπξηνχ 

θαη απνηππψλνληαη νη ζέζεηο πψιεζεο.  

 

- Δγθξίλεη ζπλνιηθά θαη θαηά άξζξν ηνπ ζρεδίνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο 

Μεγαιφπνιεο, ε νπνία πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ άββαην 18 Μαΐνπ  2019 έσο θαη 

Σξίηε 21 Μαΐνπ 2019,  (ενξηή Αγίνπ Κσλ/λνπ & Διέλεο). 

ΑΔΑ: Ω7Κ6ΩΛ8-Φ9Ε
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- Δγθξίλεη ην ζπλεκκέλν Σνπνγξαθηθφ θαξίθεκα ηεο παλεγχξεσο, ην νπνίν απνηειεί 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο παξνχζαο,   

 

- θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε απφθαζεο θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ην 

ζθνπφ απηφ.  

 

 Καηφπηλ ηνχησλ πξνηείλνπκε ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηε ιήςε ηνπηθήο θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ην ζρέδην Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο Μεγαιφπνιεο, ε νπνία 

πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ άββαην 18 Μαΐνπ  2019 έσο θαη Σξίηε 21 Μαΐνπ 2019,  

(ενξηή Αγίνπ Κσλ/λνπ & Διέλεο), θαη ην απφ Μάξηην ηνπ 2019 ζπληαρζέλ Σνπνγξαθηθφ 

θαξίθεκα ηεο παλεγχξεσο, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη 

ηε ζπγθξφηεζε ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, απνηεινχκελε απφ έλαλ αηξεηφ 

θαη δχν δεκνηηθνχο ππαιιήινπο, αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο ζα είλαη ε νξγάλσζε θαη ελ γέλεη ε 

παξαθνινχζεζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο εκπνξνπαλεγχξεσο θαηά ηνλ ενξηαζκφ Αγίνπ 

Κσλζηαληίλνπ & Διέλεο, θαηφπηλ ηεο αξηζκ. 1/18-03-2019 Απφθαζεο – Δηζήγεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο Δ.ΠΟΗ.ΕΩ. ηνπ Γήκνπ Μεγαιφπνιεο, γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο Μεγαιφπνιεο ηνπ ενξηαζκνχ ηνπ Αγίνπ Κσλ/λνπ θαη Διέλεο.  

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Γεώξγηνο Μαξθνιηάο θάιεζε ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

 

 Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 3463/2006 ηνπ Γ.Κ.Κ. «Κύρφζε ηοσ Κώδηθα Δήκφλ θαη Κοηλοηήηφλ» (ΦΔΚ 

114/8.6.2006 ηεχρνο Α΄), ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αρτηηεθηοληθή ηες Ασηοδηοίθεζες 

θαη ηες Αποθεληρφκέλες Δηοίθεζες – Πρόγρακκα Καιιηθράηες» (ΦΔΚ 87/7.6.2010 ηεχρνο Α΄), 

  θαη ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε,  ΟΜΟΦΩΝΑ:  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

Α. Δγθξίλεη ζπλνιηθά θαη θαηά άξζξν ην ζρέδην Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο Μεγαιφπνιεο, ε νπνία πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ άββαην 18 

Μαΐνπ  2019 έσο θαη Σξίηε 21 Μαΐνπ 2019,  (ενξηή Αγίνπ Κσλ/λνπ & Διέλεο), θαη ην απφ 

Μάξηην ηνπ 2019 ζπληαρζέλ Σνπνγξαθηθφ θαξίθεκα ηεο παλεγχξεσο, ην νπνίν απνηειεί 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο παξνχζαο,  θαηφπηλ ηεο αξηζκ. 1/18-03-2019 Απφθαζεο – Δηζήγεζεο 

ηεο Δπηηξνπήο Δ.ΠΟΗ.ΕΩ. ηνπ Γήκνπ Μεγαιφπνιεο, γηα ηελ νξγάλσζε θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο Μεγαιφπνιεο ηνπ ενξηαζκνχ ηνπ Αγίνπ Κσλ/λνπ θαη Διέλεο,  σο εμήο: 

 

 

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΖ ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΖ 

 

 

Άξζξν 1 

 

ΚΟΠΟ - ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ  
Ο παξψλ θαλνληζκφο ξπζκίδεη:  

1) Σηο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο Παξαδνζηαθήο Δκπνξνπαλήγπξεο ε 

νπνία δηεμάγεηαη  ζηε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Μεγαιφπνιεο θαηά ηε ζξεζθεπηηθή ενξηή 

Κσλ/λνπ θαη Διέλεο, ζηηο 21 Μαΐνπ. 

2) Σνπο θαλφλεο αηζζεηηθήο, θαζαξηφηεηαο, πγηεηλήο θαη ηάμεο ζην ρψξν.  

3) Ο παξψλ Καλνληζκφο είλαη ελαξκνληζκέλνο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4497/17 (ΦΔΚ Α΄ 171) 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω7Κ6ΩΛ8-Φ9Ε



 

 

4 

 

 

Άξζξν 2 

 

ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  
Ο παξψλ Καλνληζκφο εθδίδεηαη βάζεη ησλ παξαθάησ Νφκσλ, Π.Γ θαη εγθπθιίσλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εκπνξνπαλεγχξεσλ φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα, θαη 

ζπγθεθξηκέλα:  

1. Σν Ν.4497/2017 «Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο 

επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

2. Σν άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80 (ΦΔΚ 246/Α/1980) 

3. Σα άξζξα 75 θαη 79 ηνπ Ν.3436/2006 Κ.Γ.Κ  

4. Σα άξζξα 83, 84 θαη 94 ηνπ Ν.3852/10  

5. Σελ Τ1γ/Γ.Π./νηθ. 47829/21.06.2017 (ΦΔΚ Β΄ 2161) ζρεηηθά κε ηνπο Τγεηνλνκηθνχο 

φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ/πνηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.  

6. Σν άξζξν 6 ηνπ Π.Γ.12/2005  

7. Κάζε άιιε δηάηαμε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ θαλνληζκφ απηφ.  

 

Όιεο νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ 

κέρξη ζήκεξα, απνηεινχλ καδί κε απηφλ θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε πνπ έρεη ηζρχ νπζηαζηηθνχ 

λφκνπ.  

 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 79 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη 38 ηνπ Ν. 4497/2017, εγθξίλεη ηνλ ρψξν, πξνζδηνξίδεη ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζέζεσλ, ηηο θαηεγνξίεο απηψλ θαη ηε ρσξνζέηεζε ησλ πσιεηψλ.  

 

 

Άξζξν 3 

 

ΓΔΝΗΚΑ  

Γηάξθεηα:  
Ζ Παξαδνζηαθή Δκπνξνπαλήγπξε ζα είλαη θαηά βάζε δηήκεξνο θαη ζα δηεμάγεηαη ηελ 

παξακνλή θαη αλήκεξα ηεο ζξεζθεπηηθή ενξηήο. Ζ δηάξθεηα ηεο παλεγχξεσο δχλαηαη λα 

παξαηαζεί γηα κία ή δχν εκέξεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ενξηαζκφο πέθηεη θνληά ζε 

αββαηνθχξηαθν.  

 

πγθεθξηκέλα γηα ην έηνο 2019, ε παλήγπξε γηα ηνλ ενξηαζκφ ηνπ Αγίνπ Κσλ/λνπ & Διέλεο 

πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζεη ηέζζεξηο (4) εκέξεο θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηηο εκέξεο: απφ άββαην 

18-05-2019, έσο θαη Σξίηε 21-05-2019  

 

Τπεύζπλνο δηνξγάλσζεο:  

Τπεχζπλνο γηα ηε δηνξγάλσζε, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηε 

ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ δηαθφξσλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ζε 

απηήλ, ηε δηελέξγεηα εθδειψζεσλ ζην ρψξν θαηά ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηελ ελ γέλεη θαιή 

ιεηηνπξγία θαη δηεμαγσγή ηεο, είλαη ν Γήκνο θαη εηδηθφηεξα, ν αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο θαη ην 

Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Μεγαιφπνιεο 

 

Υσξνζέηεζε:  

Ο  ρψξνο δηεμαγσγήο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο Αγίνπ Κσλ/λνπ εθηείλεηαη ζηελ νδφ Αγίνπ Κσλ/λνπ 

απφ ην λνχκεξν 23 έσο ην θιεηζηφ ζηάδην Μεγαιφπνιεο θαη απφ ηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Αγίνπ 

Κσλ/λνπ  θαη Λ. Εέξβα/Δπακεηλψλδα έσο ην παιαηφ γξαθείν Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο (πξψελ 

αίζνπζα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ) φπσο θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν δηάγξακκα ην νπνίν απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.  
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Ζ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε ράξαμε – δηαγξάκκηζε θαη αξίζκεζε ησλ 

ζέζεσλ επί ησλ παξαρσξνχκελσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ  (πεδνδξνκίσλ ή θαη ηκήκαηνο ηνπ 

νδνζηξψκαηνο) γηα ην παλεγχξη, κε θαηάιιειν, αλεμίηειν, άζπξν ρξψκα, θξνληίδνληαο πξηλ ηελ 

έλαξμε ηνπ παλεγπξηνχ γηα ηε ζπληήξεζε θαη επθξίλεηα ηεο δηαγξάκκηζεο θαη αξίζκεζεο. 

 

Ζ Σερληθή Τπεξεζία θαηαζέηεη ζην Σκήκα Δζόδσλ επηθαηξνπνηεκέλν ζρεδηάγξακκα, ζην 

νπνίν απνηππψλνληαη αλαιπηηθά φιεο νη ζέζεηο ησλ πάγθσλ ππαηζξίνπ εκπνξίνπ γηα ηελ 

εκπνξνπαλήγπξε, είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηεμαγσγή ηνπο. Σα 

ζρεδηαγξάκκαηα απηά ζα είλαη θαη ζηε δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

 

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

ησλ επηζθεπηψλ, ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑκΔΑ), ηελ έιεπζε εηδηθψλ νρεκάησλ γηα 

πεξηπηψζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο (αζζελνθφξν, ππξνζβεζηηθή, θιπ.) θαζψο επίζεο θαη φπνηα άιιε 

πξφβιεςε είλαη αλαγθαία γηα ηελ νκαιή δηελέξγεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. 

 

Ζ ηνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθψλ θψλσλ, ηαηληψλ αζθαιείαο ή θαη άιισλ ζρεηηθψλ κέζσλ, γηα 

ηελ αζθάιεηα ησλ επηζθεπηψλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ, γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ θαη ηελ 

απνθπγή θάζε ζπγθνηλσληαθήο παξαθψιεζεο, απνηειεί ππνρξέσζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο 

ηνπ Γήκνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα Σερληθά πλεξγεία. 

 

Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζα ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή 

θάζε ζπγθνηλσληαθήο παξαθψιπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο. 

 

Οη ζέζεηο πάγθσλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ γηα ηελ ζξεζθεπηηθή εκπνξνπαλήγπξε ηνπ Αγίνπ 

Κσλ/λνπ είλαη:  

 

 

 

ηε Εώλε Α θαζνξίδνληαη ζπλνιηθά 62 ζέζεηο,   

 θαη αλαιπηηθά φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθείκελν πίλαθα:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ηε Εώλε Β θαζνξίδνληαη ζπλνιηθά 74 ζέζεηο θαη αλαιπηηθά φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ παξαθείκελν πίλαθα:    

 

 

 

 

 

α/α

μέτρα 

θέσης

αριθμός 

θέσεων

1 3 μετρες 3

2 4 μετρες 3

4 6 μετρες 7

5 7 μετρες 1

6 8 μετρες 21

7 9 μετρες 4

8 10 μετρες 11

9 11 μετρες 1

10 12 μετρες 7

11 13 μετρες 1

12 14 μετρες 2

14 16 μετρες 1

σύνολο 62

α/α

μέτρα 

θέσης

αριθμός 

θέσεων

1 2 μετρες 1

2 4 μετρες 65

3 5 μετρες 3

4 6 μετρες 2

5 8 μετρες 1

6 12 μετρες 1

7 16 μετρες 1

σύνολο 74
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Άξζξν 4 

 

ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΔΠΗΣΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΔΗΓΩΝ ΠΡΟ ΠΩΛΖΖ –ΌΡΟΗ ΓΗΑΘΔΖ 

ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

Σα είδε πνπ επηηξέπεηαη λα πσινχληαη ζηνπο ρψξνπο ηεο ζξεζθεπηηθήο εκπνξνπαλήγπξηο πξέπεη 

λα ηεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. Σα επηηξεπφκελα πσινχκελα είδε είλαη 

ηα εμήο:  

 Βηνκεραληθά είδε (πιελ ειεθηξνδνηνχκελσλ ειεθηξηθψλ εηδψλ θαη παηρληδηψλ) : είδε 

έλδπζεο – ππφδεζεο, αμεζνπάξ έλδπζεο, ιεπθά είδε, παηδηθά παηρλίδηα, εθθιεζηαζηηθά 

είδε, είδε αηνκηθήο θαζαξηφηεηαο θαη νηθηαθήο θξνληίδαο, αζεκηθά θαη Faux Bijoux (Φν 

Μπηδνχ), κέζα ζπζθεπαζίαο, είδε παινπσιείνπ, πιαζηηθά κε ην κέηξν, εξγαιεία θαη 

βηνκεραληθά είδε θεπνπξηθήο θαη αλζνθνκίαο, βηβιία, είδε δψξσλ, είδε ιατθήο ηέρλεο, 

είδε νηθηαθήο ρξήζεο, ςηιηθά θαη είδε παληνπσιείνπ, θ.α.  είδε pet-shop (ηηο 

πεξηπηψζεηο εκπνξίαο δψλησλ δψσλ απαηηείηαη έγγξαθν κεηαθίλεζεο ησλ παξαγσγηθψλ 

δψσλ, θαζψο θαη βεβαίσζε απαιιαγήο απφ αζζέλεηεο ππνγεγξακκέλε απφ θηελίαηξν ηεο 

νηθείαο ΓΑΟΚ.) 

 Μεηαπνηεκέλα δηαηξνθηθά πξντόληα πνπ δηαηεξνχληαη εθηφο ςπγείνπ:   ηπξνθνκηθά, 

μεξνί θαξπνί, δαραξψδε πξντφληα, θαθέο, νίλνο, ειηέο, ειαηφιαδν, κέιη θιπ., 

απνμεξακέλα θξνχηα, παξαδνζηαθά γιπθίζκαηα, θνπινχξηα, αξηνζθεπάζκαηα, 

ζπζθεπαζκέλα παγσηά   

 Τπεξεζίεο πξόρεηξσλ γεπκάησλ: ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θαηφρνπο θαληηλψλ θαη 

θνξεηψλ ζπζθεπψλ έςεζεο γηα ηελ παξαζθεπή πξφρεηξσλ γεπκάησλ, θαζψο θαη πψιεζεο 

εηδψλ θπιηθείνπ. ε απηά πεξηιακβάλνληαη θαη ε πψιεζε πνπ θνξλ, καιιί ηεο γξηάο, 

παγσηφ κεραλήο, ινπθνπκάδεο θαη παξεκθεξή. Οη πξναλαθεξφκελνη αδεηνχρνη ΓΔΝ 

επηηξέπεηαη λα αλαπηχζζνπλ ηξαπεδνθαζίζκαηα, ελψ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο είλαη 

απαξαίηεηε ε βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο ηνπ νρήκαηνο, φπνπ απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο 

πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο.  

 Δίδε θεπνπξηθήο, (άλζε, απνμεξακέλα άλζε, θπηά, εξγαιεία θαη είδε θεπνπξηθήο)  

Σα πξνο πψιεζε ζην ππαίζξην εκπφξην είδε δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ 

κε ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ θαηά πεξίπησζε δηαηάμεσλ αξκνδηφηεηαο ΓΥΚ θαη πξέπεη λα πιεξνχλ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (ππνπαξάγξαθνο Δ1 ηεο παξ. 

Δ΄ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Ν. 4093/2012. Α΄222). ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ζπληζηνχλ 

παξάλνκε απνκίκεζε πξντφλησλ ή λα δηαθηλνχληαη θαηά παξάβαζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο δηαηάμεσλ ή δηαηάμεσλ ηεο θνηλνηηθήο 

ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο  ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα Ν. 2960/2001 (Α΄265) θαη ηνπ Ν. 

2969/2001 (Α΄281)  

Κάζε πσιεηήο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, ν νπνίνο δηαθηλεί βηνκεραληθά πξντφληα  απεπζείαο απφ 

εηδηθά δηαζθεπαζκέλν  φρεκα, θαηαιακβάλεη  αξηζκφ κέηξσλ ίζν κε ην κήθνο ηνπ νρήκαηφο ηνπο, 

θαη φρη άλσ ησλ δέθα (10) κέηξσλ θαη ηνπνζεηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, φπνπ ε παξνπζία ηνπ 

δελ ζα δηαηαξάζζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ παλεγπξηνχ, δελ παξεκπνδίδεη ηε δηέιεπζε ηνπ θνηλνχ θαη 

δελ ζα εγθπκνλεί θηλδχλνπο. 

Γελ επηηξέπεηαη ε πψιεζε εηδψλ πνπ πξνθαινχλ ηε δεκφζηα αηδψ, πξντφλησλ κπνξνχλ 

πξνθαιέζνπλ αηπρήκαηα, θαζψο θαη ε πψιεζε δψλησλ δψσλ.  

 

Άξζξν 5 

 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

 

χκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ Ν.4497/2017:  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο ππαίζξηεο αγνξέο έρνπλ φζνη ιακβάλνπλ έγθξηζε ζπκκεηνρήο από 

ηνλ Γήκν, θαη θαηά ηα νξηδφκελα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο είλαη θάηνρνη ζρεηηθήο 

άδεηαο δξαζηεξηνπνίεζεο ζην Τπαίζξην Δκπφξην, ήηνη δηαζέηνπλ έλα απφ ηα παξαθάησ: 

ΑΔΑ: Ω7Κ6ΩΛ8-Φ9Ε



 

 

7 

  

α) βεβαίσζε δξαζηεξηνπνίεζεο
1
 ππαηζξίνπ εκπνξίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 38 παξ. 3 ηνπ Ν. 4497/2017,  (ζε πνζνζηφ 70%) 

β) επαγγεικαηηθή άδεηα Λατθώλ Αγνξώλ γηα ηελ πψιεζε βηνκεραληθψλ εηδψλ, ή 

παξαγσγηθή Άδεηα Λατθώλ Αγνξώλ κε αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο άλζε, θπηά θαη 

κεηαπνηεκέλα πξντφληα, (ζε πνζνζηφ 20%)  

γ) Άδεηα πιαλόδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ κε αληηθείκελν πψιεζεο απφ ηα επηηξεπφκελα 

είδε, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4. (ζε πνζνζηφ 10%) 

 

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

ζέζεσλ ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ πξνζηίζεηαη ζηνλ αξηζκφ ηεο θαηεγνξίαο (α).  
1
 ηελ παξνχζα αγνξά ζπκκεηέρνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 παξάγξαθνο 3  πσιεηέο 

πνπ δηαζέηνπλ φια ηα λφκηκα θνξνινγηθά παξαζηαηηθά θαη δελ είλαη αδεηνχρνη ιατθψλ 

αγνξψλ, πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, εθόζνλ δηαζέηνπλ βεβαίσζε 

δξαζηεξηνπνίεζεο ππαηζξίνπ εκπνξίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο πνπ εθδίδεηαη απφ ην Γήκν 

κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ελ ιφγσ βεβαίσζεο θαηαηίζεηαη αίηεζε κε 

ηα επηζπλαπηφκελα δηθαηνινγεηηθά:  

α. βεβαίσζε έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο απφ ην ΣΑΥΗS,  

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

θνξνινγηθή αξρή. 

γ. πηζηνπνηεηηθφ πγείαο, φπνπ απαηηείηαη 

δ. θσηνηππία δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ζε ηζρχ 

 

3. Κάηνρνη αδεηψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο θπξηαθάηηθεο αγνξέο πνπ εθδφζεθαλ κε βάζε πξνγελέζηεξν 

ζεζκηθφ πιαίζην, κπνξνχλ λα δεηνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ππαίζξηεο αγνξέο ηνπ παξφληνο θαη 

ππνινγίδνληαη ζην πνζνζηφ ηεο πεξίπησζεο (α).  

4. Οη θνξείο ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα θαζνξίδνπλ ππεξβάιινληα αξηζκφ ζέζεσλ πνπ πξννξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηνπο αδεηνχρνπο θνξείο Κ.ΑΛ.Ο. (Κνηλσληθή Αιιειέγγπα Οηθνλνκία) ηνπ 

άξζξνπ 45. Γηα ηνπο ελ ιφγσ αδεηνχρνπο δίδεηαη κία ζέζε αλά ηέζζεξα κέιε, ηα νπνία δηαζέηνπλ 

βεβαίσζε πηζηνπνίεζεο ηδίαο δεκηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 45.  

 

Άξζξν 6 

 

ΥΟΡΖΓΖΖ ΔΓΚΡΗΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ –ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ 

 

Όπσο δηαηππψζεθε ζην πξνεγνχκελν άξζξν, γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ εκπνξνπαλήγπξε, 

απαηηείηαη Έγθξηζε πκκεηνρήο ε νπνία ρνξεγείηαη θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο –Τπ. 

Γήισζεο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ.  

 

                                                 
1
 ηελ παξνχζα αγνξά ζπκκεηέρνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 παξάγξαθνο 3  πσιεηέο πνπ 

δηαζέηνπλ φια ηα λφκηκα θνξνινγηθά παξαζηαηηθά θαη δελ είλαη αδεηνχρνη ιατθψλ αγνξψλ, 

πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, εθόζνλ δηαζέηνπλ βεβαίσζε δξαζηεξηνπνίεζεο ππαηζξίνπ 

εκπνξίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο πνπ εθδίδεηαη απφ ην Γήκν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο. Γηα ηε 

ρνξήγεζε ηεο ελ ιφγσ βεβαίσζεο θαηαηίζεηαη αίηεζε κε ηα επηζπλαπηφκελα δηθαηνινγεηηθά:  

α. βεβαίσζε έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο απφ ην ΣΑΥΗS,  

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

θνξνινγηθή αξρή. 

γ. πηζηνπνηεηηθφ πγείαο, φπνπ απαηηείηαη 

δ. θσηνηππία δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ζε ηζρχ 

ε. άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ, θαηά πεξίπησζε 
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1. Ζ πξναλαθεξφκελε αίηεζε ζπκκεηνρήο –ππεύζπλε δήισζε, (επηζπλάπηεηαη ηεο παξνχζαο), 

ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζηε Γηεχζπλζε Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο - Σκήκα 

Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε θάζε πξφζθνξν κέζν 

(απηνπξνζψπσο, Fax, mail) πξνζθνκίδνληαο, θαηά πεξίπησζε:   

α) ηελ άδεηα ππαηζξίνπ εκπνξίνπ (ήηνη Λατθήο Αγνξάο, ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, πιαλφδηνπ 

εκπνξίνπ) πνπ θαηέρεη ή ηελ βεβαίσζε ηεο παξαγξάθνπ 3 θαηά πεξίπησζε θαη  

β) πηζηνπνηεηηθφ πγείαο ,εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ.  

γ) θσηνηππία δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ 

δ) άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ, (θαηά πεξίπησζε) 

ε) πξνθεηκέλνπ γηα θηλεηέο θαληίλεο ή θνξεηέο ζπζθεπέο έςεζεο, βεβαίσζε 

θαηαιιειφηεηαο απφ ηελ αξκφδηα πγεηνλνκηθή ππεξεζία. 

ζη) ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε δελ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξφκελν, 

απαηηείηαη εμνπζηνδφηεζε, ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο.   

 

2. Κάζε πσιεηήο δηθαηνύηαη κία κόλν ζέζε ζηε Εώλε Α΄ (δίκεηξε, ηεηξάκεηξε θνθ. -βι.  άξζξν 3 

ηεο παξνχζαο). ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ αηηήζεσλ φισλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ –θαη αθνχ έρνπλ εθαξκνζηεί ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 38 παξ. 4  ηνπ Ν. 

4497/17-, εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη αδηάζεηεο/θελέο ζέζεηο νη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα 

επαλέιζνπλ κε αίηεζε γηα επηπιένλ ζέζε.   

3. Οη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνληεο, κπνξνχλ λα δειψλνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο ηηο αξηζκεκέλεο ζέζεηο 

πνπ επηζπκνχλ ή πνπ θαηείραλ ην πξνεγνχκελν έηνο.  

4. Οη  Άδεηεο έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε:  

 είλαη πξνζσπνπαγείο θαη δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε, ε εηζθνξά, ε εθκίζζσζεο θαη ε 

παξαρψξεζε θαηά ρξήζε, θαζψο θαη ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ 

απηέο απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην εθηφο απφ: ηνλ/ηε ζχδπγν θαη ηα ηέθλα ησλ θαηφρσλ ηνπο, 

κε πξνζσξηλή αλαπιήξσζή ηνπο ην κέγηζην δχν (2) σξψλ. Δμαηξείηαη επίζεο, δεισκέλνο 

ππάιιεινο, ηνπ νπνίνπ ην φλνκα ζα έρεη δεισζεί ζηελ αίηεζε –Τπ. Γήισζε ηνπ 

ελδηαθεξφκελν ζπκκεηέρνληα ηεο παλήγπξεο, θαη ν νπνίνο ππάιιεινο ζα θέξεη καδί ηνπ 

φια ηα λφκηκα έγγξαθα πνπ ην απνδεηθλχνπλ. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο 

ππελνηθίαζεο ηεο ζέζεσο ζε άιιν πξόζσπν ζα επηβάιιεηαη πξόζηηκν θαη ζηνπο δύν.  

 Υνξεγνύληαη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά πιεξνχλ ηηο 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο θνξνινγηθήο λνκνζεζία θαη ηεξνχλ ηνπο επί 

κέξνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.  

 Παξαδίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ δηθαηνχρν κε ηελ επίδεημε απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ 

ηαπηφηεηαο ή ζε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν, κεηά ηελ θαηαβνιή ησλ αλάινγσλ 

ηειψλ.  

 Έρνπλ ηζρύ  ίζε κε ηελ δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο γηα ηελ νπνία ρνξεγνχληαη.  

 Αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ζπγθεθξηκέλε ζέζε γηα ηελ έθζεζε θαη πψιεζε εηδψλ 

ζπκθψλσο κε ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.  

 Σν δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ρώξνπ εθθηλεί κε ηελ έθδνζε θαη παξαιαβή ηεο Έγθξηζεο 

πκκεηνρήο. Καηά ζπλέπεηα, νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε ή ρξήζε ηνπ ρψξνπ πξηλ ηελ 

έθδνζε θαη παξαιαβή ηεο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, ή ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ κεηά ηε ιήμε ηεο 

αδείαο ζεσξείηαη απζαίξεηε, ζπληζηά παξάλνκε θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ θαη 

ππόθεηηαη ζηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπεη ν Νφκνο 

 ηελ «Έγθξηζε πκκεηνρήο» αλαγξάθνληαη:  

 Σα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ (νλνκ/κν, παηξψλπκν, ΑΦΜ ηαρ. Γηεχζπλζε θιπ.)  

 Σν έηνο ρξήζεο θαη ην δηάζηεκα ηζρχνο 

 Σα κέηξα (κήθνο) ηεο ζέζεο 

 Σα πξνο πψιεζε είδε.  

 

5. Ζ επηινγή ησλ ζπκκεηερόλησλ θαζψο θαη ε πξνηεξαηόηεηα ζηελ επηινγή ζέζεο ζα γίλεηαη κε 

κνξηνδφηεζε, βάζεη δχν (2) θξηηεξίσλ (δίλνληαο πξνβάδηζκα ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ Γήκνπ 

θαη  ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο):  
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 Γέθα (10) κφξηα ζα δίλνληαη ζηνπο επαγγεικαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κε έδξα ηνλ 

Γήκν Μεγαιφπνιεο 

 Πέληε (5) κφξηα ζα δίλνληαη γηα ηελ παιαηφηεηα θαηνρήο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ θαηείραλ ηε ζέζε απηή, ηνπιάρηζηνλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο.  

 

6. ηελ πεξίπησζε πνπ νη αηηνχληεο κία ζπγθεθξηκέλε ζέζε, είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο (1), νη 

ζρεηηθέο εγθξίζεηο ζπκκεηνρήο ρνξεγνχληαη χζηεξα απφ δεκφζηα θιήξσζε κεηαμχ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ηζνςεθνχλ. 

7. Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο, εθδίδεηαη θαηάινγνο 

ζπκκεηερόλησλ ν νπνίνο αλαξηάηαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ νη επηιεγέληεο λα 

θαηαβάιινπλ ηα αλαινγνχληα ηέιε θαη λα εθδνζεί/ρνξεγεζεί ε έγθξηζε ζπκκεηνρήο. 

8. Ακνηβαία αιιαγή ζέζεσλ κεηαμχ ησλ πσιεηψλ, επηηξέπεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζηνλ Γήκν.  

9. Οη ζπκκεηέρνληεο γηα πψιεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηε 

βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξνζσξηλνχ ρψξνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ απφ ηε Γ/λζε 

Γεκφζηαο Τγείαο Π. Δ. Αξθαδίαο ζχκθσλα κε ηελ Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε ΤΓ.47829/2017 θαη 

ηνπ Δ.Κ. 852/2004. 

10. Οη ζπκκεηέρνληεο δελ πξέπεη λα έρνπλ νηθνλνκηθέο εθθξεκόηεηεο κε ην Γήκν ζύκθσλα κε 

όζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 285 ηνπ λ. 3463/2006 (Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα).  

11. Δκπξφζεζκε ππνβνιή αηηήζεσλ έσο Σξίηε 30 Απξηιίνπ 2019 

12. Δθπξόζεζκεο αηηήζεηο απηέο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ 1 Μαΐνπ 2019 έσο 17 Μαΐνπ 2019 

13. Μεηά ηε ηνπνζέηεζε ησλ αηηνχλησλ πνπ ππέβαιαλ αίηεζε θαη πιήξσζαλ ηα αλάινγα ηέιε 

εκπξφζεζκα, νη θελέο ζέζεηο πνπ ζα έρνπλ πξνθχςεη, ζα απνδίδνληαη –κε ζεηξά πξσηνθφιινπ- 

ζηνπο ππνςήθηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ππέβαιιαλ εθπξφζεζκα θαη πιεξνχλ φιεο ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο νηθίαο λνκνζεζίαο.  

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΜΔ ΒΖΜΑΣΑ – 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ/ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΔΓΚΡΗΖ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖΝ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΖ ΑΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟΤ ΚΑΗ ΔΛΔΝΖ 

 

Δλέξγεηα Ζκεξνκελία 

Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζπκκεηνρήο  έσο ηηο 22.03.2019 

Τπνβνιή εκπξόζεζκσλ αηηήζεσλ –Τπ. Γειψζεσλ απφ 23.03.2019 έσο 30.04.2019 

Δπηινγή/ηνπνζέηεζε ζπκκεηερφλησλ  

- απφδνζε ζέζεσλ  

–αλάξηεζε θαηαιφγνπ ζπκκεηερφλησλ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

εμφθιεζε ησλ ηειψλ 

Γεπηέξα  06.05.2019 

Πιεξσκή ηειψλ  Έσο Παξαζθεπή 10.05.2019 

Οη αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηελ Σεηάξηε  01.05.2019 έσο 

ηελ Παξαζθεπή 17.05.2019 ζα εμεηάδνληαη θαη ζα δηαηίζεληαη κε 

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο πξσηνθφιινπ.  
 

  

 

ΠΡΟΟΥΖ:  

Γελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ζηελ παλήγπξε ρσξίο ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο.  

 

 

Άξζξν 7 

 

ΚΑΣΑΒΑΛΛΟΜΔΝΟ ΣΔΛΟ  
Σν θαηαβαιιφκελν ηέινο ζα θαζνξίδεηαη εηεζίσο κε απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Δλ 

πξνθεηκέλσ, γηα ην παλεγχξη ηνπ Αγίνπ Κσλ/λνπ, νξίδνληαη δχν δψλεο ηειψλ  
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(α) απφ ηελ Αγίνπ Κσλ/λνπ αξηζ. 23 έσο ηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Αγίνπ Κσλ/λνπ θαη 

Δπακεηλψλδα, ήηνη ηα Νν απφ Α1 έσο Α61 θαη Α62  νξίδεηαη σο Εώλε Α 

(β) ν ρψξνο πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ππφινηπεο αξηζκεκέλεο ζέζεηο πνπ θαίλνληαη ζην 

ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα ζθαξίθεκα, νξίδεηαη σο Εώλε Β.  

  

Σν ηέινο αλά ηξέρνλ κέηξν ζηελ Εώλε Α νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 25,00.€ 

Σν ηέινο αλά ηξέρνλ κέηξν ζηελ Εώλε Β νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 15,00.€ 

 

Ζ εμφθιεζε ησλ ηειψλ ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

έθδνζε θαη ρνξήγεζε ηεο «Έγθξηζε ζπκκεηνρήο». Ζ ππεξεζία ρνξήγεζεο ησλ εγθξίζεσλ 

ζπκκεηνρήο ζα πξνβαίλεη, φπνπ απαηηείηαη, ζηνλ έιεγρν ηεο Γεκνηηθήο Δλεκεξφηεηαο ησλ 

αηηνχλησλ.  

 

ΖΜΔΗΩΖ:  Αλ ν αηηψλ ηε ζπκκεηνρή ππαλαρσξήζεη ή δε ζπκκεηάζρεη, ην ηπρφλ θαηαβιεζέλ 

ηέινο ρξήζεο εθπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ σο εχινγε θαη δίθαηε πνηληθή ξήηξα. 

 

 

Άξζξν 8 

 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΚΓΖΛΩΖ  
 

Απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή ζηεγάζηξσλ ειηνπξνζηαζίαο ζηνλ ρψξν αλάπηπμεο ηεο παλήγπξεο. 

Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε κφλν πάληλσλ νκπξειψλ ή πάληλσλ ζηεγάζηξσλ πνπ ζπλήζσο θέξνπλ 

νη πάγθνη θαη πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα θαηά ηξφπν πνπ δελ δεκηνπξγνχλ εκπφδηα ζηνλ ρψξν 

θίλεζεο ησλ πεδψλ.  

 

Οη πάγθνη ηνπνζεηνχληαη νκνηφκνξθα θαη δελ εμέρνπλ ηεο δηαγξακκηζκέλεο επζείαο πνπ ππάξρεη 

πάλσ ζην νδφζηξσκα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε δηέιεπζε ηνπ θνηλνχ.  

 

Απαγνξεχεηαη θάζε είδνπο δηαθήκηζε επί ησλ εθζεηεξίσλ.  

 

Γελ επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ απφ θαληίλεο. 

 

Ο Γήκνο ζα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ.  

 

Ο Γήκνο ΓΔΝ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ειεθηξηθφ ξεχκα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

 

 

Άξζξν 9 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΘΔΔΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  ΠΑΓΚΩΝ (ΑΡΗΘΜΖΜΔΝΔ ΘΔΔΗ) 

 

Οη παξαθάησ θαζνξηζκέλεο ζέζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ζα δηαηίζεληαη γηα ηελ πψιεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ:  

 

Πίλαθαο 1  

Αξ. 

επαγγεικαηηψλ 

Πσινχκελα είδε  Νν ζέζεσλ 

(ελδεηθηηθά) 

2 είδε pet-shop  (ηηο πεξηπηψζεηο εκπνξίαο δψλησλ δψσλ 

απαηηείηαη έγγξαθν κεηαθίλεζεο ησλ παξαγσγηθψλ δψσλ, 

θαζψο θαη βεβαίσζε απαιιαγήο απφ αζζέλεηεο 

ππνγεγξακκέλε απφ θηελίαηξν ηεο νηθείαο Γηεπζ/ζεο 

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο.)  

 

 

Μφλν ζηε 

δψλε Β 
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1  Παγσηά  Α27 

2 Λνπθνπκάδεο, καιιί γξηάο, πνπ θνξλ θαη παξεκθεξή πνπ 

παξαζθεπάδνληαη ζε θνξεηέο/ηξνρήιαηεο  ζπζθεπέο 

(θαληίλεο κηθξνύ κεγέζνπο) 

 

Α12,   Β34 

4 Λνπθνπκάδεο θαη ινηπά πξφρεηξα γεχκαηα πνπ 

παξαζθεπάδνληαη ζε ξπκνπιθνχκελα ή απηνθηλνχκελα 

νρήκαηα (θαληίλεο κεγάινπ κεγέζνπο) 

Α2,  Α62, 

Β1,  Β36 

2 Βηβιία ηε δψλε Α 

χλνιν : 11    

   

 

Οη ππφινηπεο ζέζεηο ζα θαιπθζνχλ απφ ηελ γθάκα ησλ πσινχκελσλ εηδψλ ηνπ άξζξνπ 4 .  

  

ε πεξίπησζε κε θάιπςεο ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ ηνπ πίλαθα1, νη θελέο ζέζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ 

ζα θαιχπηνληαη αλάινγα κε ηε δήηεζε θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαρείξηζεο ηεο παλήγπξεο 2019 (βι. άξζξν 12). 

 

Οη θηλεηέο θαληίλεο, θνξεηέο ςεζηαξηέο θαη ζπζθεπέο έςεζεο, (εθηφο ησλ αλσηέξσ 

θαζνξηζκέλσλ ζέζεσλ) δχλαηαη λα ηνπνζεηνχληαη κεηά απφ ηελ έγθξηζε θαη ππφδεημε ηεο 

Σξηκεινχο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 12, φπνπ δελ ζα ελνρινχλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ βξίζθνληαη 

δίπια ηνπο θαη φπνπ ζα ηεξνχληαη νη ειάρηζηνη θαλφλεο αζθάιεηαο. Δηδηθφηεξα, φζνη 

ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνηνχλ πγξαέξην (π.ρ. ςεζηαξηέο, ινπθνπκάδεο, πξφρεηξα γεχκαηα θιπ) 

ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηηο θαηά λφκν άδεηεο ρξήζεο πγξαεξίνπ θαη ππξαζθάιεηαο. 

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα απαγνξεχεηαη ε είζνδνο θαη παξακνλή ηνπο ζηνλ ρψξν ηεο 

παλεγχξεσο.   

 

Σπρφλ κηθξνπσιεηέο πνπ πσινχλ κόλν θαιακπφθη ή καιιί ηεο γξηάο, ή πνπ θνξλ θιπ. πνπ 

κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζέζε κε κήθνο < ησλ 2 κ., κπνξνχλ λα εμαηξνχληαη ησλ γεληθψλ 

θαλφλσλ ηνπνζέηεζεο θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ 3κειή 

Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο, αθνχ ζα έρνπλ ιεθζεί φινη νη θαλφλεο δηαζθάιηζεο ηεο 

δεκφζηαο πγείαο θαη αζθάιεηαο. 

 

Οη πσιεηέο εζσξνχρσλ, ζα αλαπηχζζνληαη ζε ζέζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε 50 κέηξσλ 

απφ ηνλ Η.Ν. Αγίνπ Κσλ/λνπ.  

 

Γχλαηαη λα δηαηεζνχλ -εθηφο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο ζπκκεηνρήο θαη θιήξσζεο- νξηζκέλνη 

ρψξνη/ζέζεηο ζε ηνπηθνχο κε θεξδνζθνπηθνχο ζπιιφγνπο (πνιηηηζηηθνχο ή αζιεηηθνχο), ή ζε κε 

θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο (εζεινληέο θιπ.) κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή ηνπο ζην επξχ θνηλφ θαη ηελ 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην έξγν ηνπο.  

 

Πξνβιέπνληαη επίζεο δχν  (2) ζέζεηο ζηε δψλε Α’ γηα ηελ απνθιεηζηηθή πψιεζε βηβιίσλ, νη 

νπνίεο ζα δίλνληαη ζηνπο πσιεηέο βηβιίσλ, πξνθξίλνληάο ηνπο έλαληη ησλ ππνινίπσλ αηηήζεσλ.  

 

 

Άξζξν 10 

 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ - ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ 
 

Οη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη:  

 Να θάλνπλ ρξήζε απνθιεηζηηθά ηνπ ρψξνπ πνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπο ή ησλ 

παξαπεγκάησλ ηνπο θαη λα κελ επεθηείλνληαη εθηφο ηνχησλ ζε άιινπο ρψξνπο 

(δηαδξφκνπο, ηπρφλ θελέο ζέζεηο θ.ιπ.).  

 Να δηαζέηνπλ πξφζθαηα αλαγνκσκέλν ππξνζβεζηήξα.  
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 Να δηαηεξνχλ ην ρψξν θαζαξφ θαζ' φιε ηελ δηάξθεηά ηεο αγνξάο, πξνβαίλνληαο ζηε 

ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ ζε ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ, πξνθεηκέλνπ ε ππεξεζία ηνπ 

Γήκνπ καο λα πξνβαίλεη ζηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ,  

 Να απνκαθξχλνπλ ηα νρήκαηά ηνπο απφ ηνλ ρψξν αλάπηπμεο ηεο παλήγπξεο. ε 

πεξίπησζε πνπ είλαη αλαγθαία ε παξνπζία νρήκαηνο πιεζίνλ ηνπ πάγθνπ, ν εθζέηεο ζα 

πξέπεη λα ην γλσξίζεη εγθαίξσο (δει. θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο) ζηελ Δπηηξνπή 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ην αίηεκα θαη λα ιάβεη εηδηθή άδεηα.  

 Να αθήλνπλ εχινγν δηάζηεκα (δηάδξνκν) απφ ηνλ γεηηνληθφ εθζέηε πξνθεηκέλνπ νη 

πσιεηέο λα κπνξνχλ λα πεξλνχλ κπξνο θαη πίζσ απφ ηνλ πάγθν ηνπο.  

 Να έρνπλ ηνπνζεηεκέλε πηλαθίδα κεγέζνπο Α4 (πιαζηηθνπνηεκέλε) ζηελ νπνία ζα 

αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ δηθαηνχρνπ, ην είδνο ηεο άδεηαο (π.ρ. πσιεηήο ιατθήο 

αγνξάο, θάηνρνο βεβαίσζεο δξαζηεξηνπνίεζεο ζην ππαίζξην εκπφξην εηήζηαο ηζρχνο, 

θ.ν.θ.)  θαη ηνλ αξηζκφ ηεο άδεηαο.  

 Σα πξνο πψιεζε εκπνξεχκαηα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε πάγθνπο ή ηειάξα 

θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο θαη 

ζην θάζε πσινχκελν είδνο λα ππάξρεη πηλαθίδα κε ηελ ηηκή πψιεζεο. 

  Απαγνξεύεηαη ξεηά ε ππεθκίζζσζε ησλ ζέζεσλ πνπ θαηέρνπλ νη εθζέηεο ζε ηξίηνπο.  

 Απαγνξεύεηαη ην άλακκα ηεο θσηηάο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. Δμαηξνχληαη νη επηρεηξήζεηο 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο  (θνξεηέο ή απηνθηλνχκελεο κνλάδεο έςεζεο, ζνπβιάθηα, 

ινπθνπκάδεο θαη παξεκθεξή) νη νπνίεο δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο 

θαη ππξφζβεζεο. 

 Απαγνξεύεηαη ε πψιεζε εκπνξεπκάησλ πνπ πξνθαινχλ ηε δεκνζία αηδψ, ην 

ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα ησλ πηζηψλ θαη ηπρφλ δχλαηαη λα πξνζβάιινπλ ή λα έξρνληαη 

ζε αληίζεζε κε ηνλ ζξεζθεπηηθφ ραξαρηήξα ηνπ ενξηαζκνχ.   

 Απαγνξεύεηαη ε εγθαηάζηαζε πάγθσλ θαη πξντφλησλ ζηνπο δηαδξφκνπο ηεο παλήγπξεο, 

νη νπνίνη πξέπεη λα παξακέλνπλ ειεχζεξνη γηα ηελ δηέιεπζε θαη εμππεξέηεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ.   

 Απαγνξεύεηαη  ε ηνπνζέηεζε πάγθσλ ή ε έθζεζε εκπνξεπκάησλ ζε άιινπο ρψξνπο π.ρ. 

λεζίδεο, ρψξνη πξαζίλνπ, παξθηλγθ, θιπ.) 

 Απαγνξεύεηαη ε έθζεζε θαη πώιεζε παληόο είδνπο δώσλ ρσξίο ηηο απαηηνύκελεο από 

ηελ θηεληαηξηθή λνκνζεζία εγθξίζεηο (έγγξαθα κεηαθίλεζεο θαη βεβαίσζε 

απαιιαγήο από λνζήκαηα θιπ).  
 

ΠΡΟΟΥΖ:  

Ζ είζνδνο ησλ πσιεηψλ ΣΖ ΕΩΝΖ Α ηεο παλεγχξεσο, κε ζθνπφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

εθζεηεξίσλ πάγθσλ ηνπο, επηηξέπεηαη κφλν ην άββαην 18.05.2019, απφ ηηο 01:00 π.κ. έσο ην 

κεζεκέξη ζηηο 12: 00κ.κ.  

Απφ ην κεζεκέξη ηνπ αββάηνπ 18.05.2019, ζα ηνπνζεηεζνχλ θηγθιηδψκαηα πνπ ζα 

πεξηιακβάλνπλ ηνπο πάγθνπο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ κέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή.  

Μεηά ηελ αλσηέξσ ψξα, θαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο, απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ησλ νρεκάησλ 

ησλ πσιεηψλ ζηε Εψλε Α.  

 

 

Άξζξν 11 

 

ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ  
1. Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ηνπ ρψξνπ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, ζε 

ηξίην ή ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ γηα θάζε άιιν ζθνπφ, εθηφο απηνχ γηα ηνλ νπνίν δηαηίζεηαη ν 

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

νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ρψξνπ ζα επηβάιιεηαη ην λφκηκν 

πξφζηηκν.  

2. ε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε ησλ παξαπάλσ φξσλ ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο, 

παξέρεηαη ζην Γήκν ην δηθαίσκα:  

ΑΔΑ: Ω7Κ6ΩΛ8-Φ9Ε



 

 

13 

α. λα απνθιείεη ηνλ παξαβάηε απφ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο γηα κία ή πεξηζζφηεξεο 

ρξνληέο,  

β. λα δηαθφπηεη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ κηζζίνπ, λα θεξχζζεη έθπησην ην κηζζσηή 

θαη λα δηαζέηεη θαηά ηε βνχιεζή ηνπ ην ρψξν θαη γεληθά λα ιακβάλεη θάζε λφκηκν 

κέηξν πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ ηα δεκνηηθά ζπκθέξνληα.  

3. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα αγνξά ζπλεπάγεηαη θαη ξεηή, πιήξε θαη αλεπηθύιαθηε 

απνδνρή όισλ ησλ όξσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.  

4. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ παξνχζα αγνξά, κπνξνχλ λα 

πξνκεζεπηνχλ εγθαίξσο ηελ Καλνληζηηθή Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Μεγαιφπνιεο.  

5. Ο Γήκνο ΓΔΝ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. Οη εληφο ηνπ θάζε 

εθζεζηαθνχ ρψξνπ εγθαηαζηάζεηο είλαη επζχλε ησλ εθζεηψλ πνπ φκσο πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ηερληθψλ ηνπ Γήκνπ.  

6. Ο Γήκνο ζα θξνληίδεη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ θαηά ηεο δηάξθεηα θαη κεηά ην πέξαο 

ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.  

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

παξαθψιπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο.  

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

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

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

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

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

ζπκκεηέρνληεο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε.  

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

απφ ηνπο ζρεηηθνχο Νφκνπο, Γηαηάγκαηα θαη Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο.  

 

 

Άξζξν 12 

 

ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΖ 

ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΖ 

 

Ζ δηνξγάλσζε ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο ζπληζηά έλα ζχλζεην έξγν πνπ πξέπεη ν Γήκνο 

Μεγαιφπνιεο λα δηαρεηξηζζεί κε πξνζνρή, ππεπζπλφηεηα θαη ζνβαξφηεηα ψζηε λα επαιεζεπηνχλ 

νη πξνζδνθίεο γηα πςειήο πνηφηεηαο νξγάλσζε.  

Γηα ην ιφγν απηφ ζα ζπγθξνηείηαη θάζε ρξφλν κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ έπεηηα 

απφ εηζήγεζε ηνπ Αξκφδηνπ Αληηδεκάξρνπ, 3κειήο Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηεο 

Δκπνξνπαλήγπξεο, απνηεινχκελε απφ έλαλ αηξεηφ θαη δχν Γεκνηηθνχο Τπαιιήινπο, κε ηηο 

παξαθάησ αξκνδηφηεηεο, θαζήθνλ ηεο νπνίαο ζα είλαη ε νξγάλσζε θαη ελ γέλεη ε 

παξαθνινχζεζε ηεο δηαρείξηζήο ηεο,  

 

Με απφθαζε Γεκάξρνπ, ζα ζπγθξνηείηαη θάζε ρξφλν 2κειήο Δπηηξνπή Διέγρσλ θαη 

βεβαίσζεο πξνζηίκσλ ζηνπο παξαβάηεο.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε σο άλσ αλαθεξφκελε 3κειήο επηηξνπήο ζα έρεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο:   

 λα ζπλεδξηάδεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηφπηλ γξαπηήο ή πξνθνξηθήο πξφζθιεζεο 

ηνπ Πξνέδξνπ ηεο.  

 λα αμηνινγεί ηηο εηζεξρφκελεο αηηήζεηο,  

 λα εηζεγείηαη ηελ παξαρψξεζε ή κε ζέζεσλ ζηνπ αηηνχληεο,  

 λα δηελεξγεί -εθφζνλ είλαη απαξαίηεην-  ηαθηηθνχο ή έθηαθηνπο ειέγρνπο ζην ρψξν 

αλάπηπμεο ηνπ παλεγπξηνχ,  

 λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο (π.ρ. Αζηπλνκία, Ππξνζβεζηηθή, Τγεηνλνκηθή 

Τπεξεζία θ.α.) γηα ηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 
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 λα ζπληάζζεη ηνλ απνινγηζκφ ηεο  

 επηθνξηίδεηαη θαη κε ηελ αξκνδηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο θιήξσζεο γηα ηελ απφδνζε 

ζέζεσλ ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ θαηάινγνπ ζπκκεηερφλησλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ, γηα ιφγνπο επέιηθηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 

 κέξηκλα γηα ηελ εγθαηάζηαζε πηλαθίδσλ ελεκέξσζεο – αλαθνηλψζεσλ θαη 

πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ θηι., εθφζνλ είλαη απαξαίηεην.  

 επηιακβάλεηαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ ζέκαηνο 

πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παλεγπξηνχ 

 

Αληίζηνηρα, ε σο άλσ αλαθεξφκελε 2κειήο επηηξνπή επηθνξηίδεηαη κε ην έξγν:  

 έιεγρσλ γηα ηελ θαηνρή ηεο απαξαίηεηεο έγθξηζεο εγθαηάζηαζεο 

 ηε δηαπίζησζε ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ πάγθσλ ησλ πσιεηψλ ζηε ζέζε θαη ηα κέηξα πνπ 

ηνπο  έρνπλ ρνξεγεζεί θαη  

 ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ ζηνπο παξαβάηεο. 

 

φπσο απηφ αλαιχεηαη πεξαηηέξσ ζην επφκελν άξζξν. 

 

Σν έξγν ηεο Δπηηξνπήο δηαρείξηζεο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ηνπ άξζξνπ 12, φπσο θαη ηεο επηηξνπήο 

ειέγρσλ θαη επηβνιήο θπξψζεσλ/πξνζηίκσλ ζα ππνζηεξίδεηαη, φπνηε δεηεζεί θαη παξαζηεί 

αλάγθε, απφ θνξηεγφ θαη εξγάηεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξάλνκσλ θαηαιεςηψλ.  

 

 

Άξζξν 13 

 

ΔΛΔΓΥΟ –ΚΤΡΩΔΗ- ΠΡΟΣΗΜΑ 

 

1. Ο έιεγρνο γηα ηε ζσζηή εγθαηάζηαζε ησλ δηθαηνχρσλ θαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο 

«έγθξηζεο ζπκκεηνρήο» αλαηίζεηαη κε απφθαζε Γεκάξρνπ ζε ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, ε 

νπνίνη ζα είλαη επηθνξηηζκέλνη θπξίσο κε ην έξγν ηεο δηαπίζησζεο εάλ νη ζπκκεηέρνληεο 

λνκίκσο εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ παλήγπξε (εγθαηαζηάζεθαλ ζηε ζέζε πνπ αλαγξάθεηαη 

ζηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο πνπ ηνπο ρνξεγήζεθε θαη θαηαιακβάλνπλ ηα κέηξα πνπ 

δηθαηνχληαη θ.α.). 

2. Δάλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ δηαπηζησζεί φηη ππάξρεη απζαίξεηε θαηάιεςε 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απφ ζηαζεξνχο ή κεηαθηλνχκελνπο πάγθνπο, εκπνξεχκαηα θιπ. ή 

εγθαηάζηαζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζε δηαθνξεηηθή απφ ηελ αλαγξαθφκελε ζηελ έγθξηζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζέζεο, επηβάιιεηαη –εθηφο ηνπ απφ ην αλαινγνχλ ηέινο- πξφζηηκν ίζν κε 

ην νξηζζέλ ηέινο αλά ηξέρνλ κέηξν γηα θάζε εκέξα ρξήζεο.  

3. Ο έιεγρνο θαη ε απνκάθξπλζε ησλ άλεπ αδείαο ζπκκεηερφλησλ ζηελ παλήγπξε ζα γίλεηαη 

απφ ηελ σο άλσ 2κειή  επηηξνπή ειέγρσλ κε ηε ζπλδξνκή ηεο αζηπλνκίαο θαη ηνπ 

Γξαθείνπ Κίλεζεο ηνπ Γήκνπ.  

4. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί (απφ ηα ζηνηρεία ηεο ηακεηαθήο κεραλήο ή απφ 

νπνηνδήπνηε  άιιν ζηνηρείν) εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ηνπ ρψξνπ, επηβάιιεηαη 

πξφζηηκν 500,00€ ηφζν ζε απηφλ, ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ έρεη εθδνζεί ε έγθξηζε 

ζπκκεηνρήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, φζν θαη ζε εθείλνλ πνπ θάλεη ρξήζε ηεο ζέζεο 

απηήο. 

5. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ιάβεη κέξνο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε 

θαη δηαπηζησζεί απφ ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο φηη ζηα εκπνξεχκαηα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

 Παξάλνκα πξντφληα 

 Δίδε άζεκλνπ πεξηερνκέλνπ (πεξηνδηθά, DVD, CD θιπ)  

 Δίδε επηθίλδπλα γηα αλάθιεμε θαη πξφθιεζε ππξθαγηάο (π.ρ. ππξνηερλήκαηα ) 

 Αθαηάιιεια ηξφθηκα ή πνηά 

 Παληφο είδνπο δψα 
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 Οηηδήπνηε ζρεηηθφ κε ηπρεξά παηρλίδηα θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο,  

ηφηε ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 3377/2005 φπσο ηζρχνπλ θαη ζα 

επηβάιινληαη νη λφκηκεο θπξψζεηο, ελψ ν ζπκκεηέρνληαο ζα απνβάιιεηαη απηνκάησο απφ 

ηελ εκπνξνπαλήγπξε.  

 

6. Όπνηνο παξεκπνδίδεη ηνλ αζθνχκελν έιεγρν, απνθξχπηεη 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, ή έρεη 

παξαπνηήζεη ηα ζηνηρεία απηά, ππφθεηηαη ζε πνηληθέο θπξψζεηο.  

 

Ο θαλνληζκφο απηφο ζπληάρζεθε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο 

Μεγαιφπνιεο ηνπ ενξηαζκνχ ηνπ Αγίνπ Κσλ/λνπ θαη Διέλεο θαη ππεξηζρχεη θάζε άιιεο 

αληίζεηεο κε απηφλ δηάηαμε.  

Ζ ηζρχο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο γεληθά ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο.  

Ζ ζπκκεηνρή ζηελ Δκπνξνπαλήγπξε ζπλεπάγεηαη θαη αλεπηθχιαθηα ηελ απνδνρή φισλ ησλ 

φξσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.  

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

ηνπο ζρεηηθνχο Νφκνπο, Γηαηάγκαηα θαη Τπνπξγηθέο. 

 

Β. πγθξνηεί ηξηκειή Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 12 «Επιηροπή διατείριζης και ελέγτοσ  ηης 

Εμποροπανήγσρης 2019» ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, απνηεινχκελε απφ έλαλ αηξεηφ θαη δχν 

δεκνηηθνχο ππαιιήινπο, αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο ζα είλαη ε νξγάλσζε θαη ελ γέλεη ε 

παξαθνινχζεζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο εκπνξνπαλεγχξεσο θαηά ηνλ ενξηαζκφ Αγίνπ 

Κσλζηαληίλνπ & Διέλεο,  ήηνη:  

 

1. Παλαγηώηεο Νηθεηόπνπινο, Γεκνηηθφο χκβνπινο, σο Πξφεδξνο 

2. Γήκεηξα Λέθα, δεκνηηθή ππάιιεινο, ΠΔ Γεσπφλσλ, σο κέινο 

3. Γεκήηξηνο Κνιίηζεο, δεκνηηθφο ππάιιεινο, ΓΔ Γηνηθεηηθνχ, σο κέινο 

 

Ζ παξνύζα θαλνληζηηθή απόθαζε ζα δεκνζηεπζεί ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 3463/2006 Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Κ.Γ.Κ.) κε ην 

νπνίν νξίδεηαη φηη: «Οη ηοπηθές θαλοληζηηθές αποθάζεης δεκοζηεύοληαη σποτρεφηηθά, θαηά ηο 

πιήρες θείκελό ηοσς, ζηο δεκοηηθό ή θοηλοηηθό θαηάζηεκα ηοσ Δήκοσ ή ηες Κοηλόηεηας, ζύκθφλα 

κε ηε δηαδηθαζία ποσ προβιέπεηαη από ηο άρζρο 284 θαη περίιευε ασηώλ ζε κηα εκερήζηα ή 

εβδοκαδηαία ηοπηθή εθεκερίδα» θαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 284 ηνπ ηδίνπ σο άλσ Κψδηθα 

φηη: «Οη δεκοζηεύζεης, εθόζολ δελ ορίδεηαη δηαθορεηηθά, γίλοληαη κε ηοητοθόιιεζε ζε εηδηθό 

πίλαθα ηοσ δεκοηηθού ή θοηλοηηθού θαηαζηήκαηος, ποσ είλαη προορηζκέλος γηα ασηόλ ηο ζθοπό. Γηα 

ηης δεκοζηεύζεης ασηές ζσληάζζεηαη αποδεηθηηθό ελώπηολ δύο καρηύρφλ» 

 

                             Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό  86/2019. 

Γη απηφ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη φπσο θαησηέξσ. 

Ο Πξόεδξνο  Σα Μέιε 

Τπ/θή Μεγαιόπνιε  18 / 03/  2019 

Αθξηβέο αληίγξαθν 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

   Γεώξγηνο Μαξθνιηάο 

Τπ/θέο 
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