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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 7617/17.06.2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 11ης/16-06-2022 Τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων.
Αριθμ. Απόφασης 49/2022

Περίληψη: Έγκριση ή μη κανονισμού
λειτουργίας της ετήσιας θρησκευτικής
εμποροπανήγυρης στην Κοινότητα Σταυρού.

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3 στο 2ο όροφο), σήμερα 16
Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, μετά από την αριθ. πρωτ. 7263/08.06.2022 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5
του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα
της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι: υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα είκοσι επτά (27)
μέλη, βρέθηκαν παρόντες δέκα επτά (17), ήτοι :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δαμιανός Κων/νος (Πρόεδρος)
Χατζηπλή Σοφία
Γούσιας Δημήτριος
Μπαλατσός Κων/νος
Χαμορούσου Ευαγγελία
Γκατζόγιας Νικόλαος
Αρσενοπούλου Βάια
Μπρόζος Κων/νος
Αγγελακόπουλος Γεώργιος
Παπαγεωργίου Χριστόδουλος
Μπένου Κωνσταντία
Λελεντζής Ιωάννης
Κατσιαούνης Ευάγγελος
Αγγελακοπούλου Ιουλία
Γκέβρος Ιωάννης
Δημητρακόπουλος Ευάγγελος
Τριάντης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κουκουλιός Σταύρος
2. Συροπούλου Δέσποινα
3. Μπασαγιάννης Χρήστος
4. Καραχάλιος Αριστομένης
5. Μπαμπανίκας Δημήτριος
6. Παναγιωτοπούλου Κυριακή
7. Ίφου Μαρία
8. Πατσιούρας Βασίλειος
9. Γκρήτζαλης Δημήτριος
10. Αναγνώστου Απόστολος

Ότι στη συνεδρίαση παραστάθηκε ο Δήμαρχος κ. Ιορδάνης Εσκίογλου, που νόμιμα
προσκλήθηκε, καθώς επίσης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
του Δήμου, Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων παρόντων μελών,
αναφερόμενος στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη
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(η πρόσκληση με το θέμα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκε ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα
μέλη της Επιτροπής) ανέφερε ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φαρσάλων με την αριθ.
10/2022 απόφαση, συνέταξε σχέδιο κανονισμού για την οργάνωση, χωροθέτηση και λειτουργία, της
ετήσιας θρησκευτικής εμποροπανήγυρης στην Κοινότητα Σταυρού, Δ.Ε. Ενιπέα, Δήμου Φαρσάλων
στα πλαίσια του θρησκευτικού εορτασμού της Παναγίας Ελεούσας της Δεμερλιώτισας σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4849/2021.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην Προϊσταμένη της Δ/νσης Προγραμματισμού και
Ανάπτυξης η οποία ανέλυσε την αριθ. πρωτ. 7347/09.06.2022 εισήγηση της και ανέφερε τα εξής:
Εισηγούμαστε την έγκριση νέου Κανονισμού για τη λειτουργία της ετήσιας θρησκευτικής
εμποροπανήγυρης στην Κοινότητα Σταυρού, Δ.Ε. Ενιπέα, Δήμου Φαρσάλων στα πλαίσια του
θρησκευτικού εορτασμού της Παναγίας Ελεούσας της Δεμερλιώτισσας, ο οποίος ρυθμίζει τις
προϋποθέσεις οργάνωσης, λειτουργίας, αισθητικής, υγιεινής και τάξης στο χώρο της
εμποροπανηγύρεως στην Κοινότητα Σταυρού καθώς και τη διαδικασία για τη χορήγηση αδειών
συμμετοχής σε αυτήν.
Σύμφωνα με το άρθρο 79, παρ.1 του Ν.3463/2006, οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν
θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης
νομοθεσίας, με τις οποίες: ...Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: δ1. Για τη χρήση και
λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή μη
χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων
εμπορικών δραστηριοτήτων. Πριν την έκδοση των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής εισηγείται σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1βε του Ν.3852/2010 στο δημοτικό
συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ. ενώ κατά την παρ.1γ του
άρθρου 83 και την παρ.2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής ή της
τοπικής κοινότητας αντίστοιχα προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής τους χώρους λειτουργίας
εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
Με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/5-11-2021) «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός
του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την
άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην
εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» ρυθμίζονται εκ νέου θέματα του υπαίθριου
εμπορίου, μεταξύ αυτών και θέματα για την οργάνωση, λειτουργία και τέλεση Εμποροπανηγύρεων.
Στη συνέχεια για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκαν οι με αριθ. 16469/15.02.2022
(ΦΕΚ 879Β΄), 21049/25.02.2022 (ΦΕΚ 981Β) αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και η αριθ. 18982/22-2-2022 (ΦΕΚ 925/Β/1-3-2022) κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για τη λειτουργία και
οργάνωση της Εμποροπανήγυρης Φαρσάλων εφαρμόζεται ο κανονισμός λειτουργίας που ψηφίστηκε
με την αριθ. 143/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων.
Επειδή κατά την εφαρμογή του προέκυψε ανάγκη συμπληρώσεων και τροποποιήσεων και
προκειμένου να εναρμονιστεί ο παραπάνω κανονισμός με τις διατάξεις που εισάγει στον τομέα των
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων ο Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/5-11-2021) και οι σχετικές
υπουργικές αποφάσεις και τις αριθ. 16469/15.02.2022 (ΦΕΚ 879Β΄), 21049/25.02.2022 (ΦΕΚ
981Β) αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 3 -την αριθ. 18982/22-2-2022 (ΦΕΚ
925/Β/1-3-2022) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων - τις διατάξεις των άρθρων 75 και 79 του Ν. 3463/2006 - τις διατάξεις των
άρθ. 65 και 73 του Ν. 3852/2010. - τα οριζόμενα στην αριθ. 8/1674/21-2-2018 εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ.
Με την αριθμό 176/2015 (ΑΔΑ:Ω0ΛΩΩΗ0-Θ2Ζ) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε
ο κανονισμός για καθορισμό χώρων και επιβολή τελών χρήσης αυτών, κατά τη Θρησκευτική
εμποροπανήγυρη, στην Τοπική Κοινότητα Σταυρού, του Δήμου Φαρσάλων ».
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Με την αριθ. 177/2016 (ΑΔΑ:ΩΣΔΚΩΗ0-66Α) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε
ο κανονισμός για την οργάνωση, χωροθέτηση και λειτουργία, της ετήσιας θρησκευτικής
εμποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Σταυρού, Δ.Ε. Ενιπέα, Δήμου Φαρσάλων.
Με την αριθ. 193/2018 (ΑΔΑ:ΩΕ7ΦΩΗ0-ΕΚ9) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
εγκρίθηκε ο κανονισμός για την οργάνωση, χωροθέτηση και λειτουργία, της ετήσιας
θρησκευτικής εμποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Σταυρού, Δ.Ε. Ενιπέα, Δήμου
Φαρσάλων.
Κατόπιν της έκδοσης του ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α' 207/05-11-2021) «Αναμόρφωση και
εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου,
ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου
δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» συντάχθηκε από την
υπηρεσία μας το σχέδιο του κανονισμού ετήσιας θρησκευτικής εμποροπανήγυρης στην Κοινότητα
Σταυρού, Δ.Ε. Ενιπέα, Δήμου Φαρσάλων στα πλαίσια του θρησκευτικού εορτασμού της Παναγίας
Ελεούσας της Δεμερλιώτισσας, το οποίο και σας το υποβάλλουμε για έγκριση από τα αρμόδια
όργανα του Δήμου.
Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, να απευθύνουν ερωτήσεις
και να τοποθετηθούν.
Ερωτήσεις δεν απευθύνθηκαν από τους συμβούλους προς την εισηγήτρια και άπαντες
τοποθετήθηκαν θετικά με το συνταχθέν σχέδιο κανονισμού για την οργάνωση, χωροθέτηση και
λειτουργία, της ετήσιας θρησκευτικής εμποροπανήγυρης στην Κοινότητα Σταυρού, Δ.Ε. Ενιπέα,
Δήμου Φαρσάλων στα πλαίσια του θρησκευτικού εορτασμού της Παναγίας Ελεούσας της
Δεμερλιώτισσας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4849/2021.
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου, να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη :
 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 Τις διατάξεις παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/5-11-2021)
 Τις αριθ. 16469/15.02.2022 (ΦΕΚ 879Β΄) & 21049/25.02.2022 (ΦΕΚ 981Β) αποφάσεις του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 Τις αριθ. 176/2015 (ΑΔΑ:Ω0ΛΩΩΗ0-Θ2Ζ, 177/2016 (ΑΔΑ:ΩΣΔΚΩΗ0-66Α & 193/2018
(ΑΔΑ:ΩΕ7ΦΩΗ0-ΕΚ9
 Την με αριθμό 2/19.05.2022 απόφαση Κοινότητας Σταυρού
 Τη με αριθμό 10/2022 (ΑΔΑ: 6ΗΤΛΩΗ0-ΠΙ1) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 Την αριθ. πρωτ. 7347/09.06.2022 εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
 Την εύρυθμη λειτουργία της ετήσιας θρησκευτικής εμποροπανήγυρης στην Κοινότητα Σταυρού
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αριθ. 10/2022 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. με την οποία συντάχθηκε, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου 4849/5-11-2021, ο επισυναπτόμενος κανονισμός λειτουργίας και οργάνωσης
της Θρησκευτικής (εορτασμός της Παναγίας Ελεούσας της Δεμερλιώτισσας), Εμποροπανήγυρης στην
Κοινότητα Σταυρού της Δ.Ε. Ενιπέα του Δήμου Φαρσάλων, ως εξής :
Άρθρο 1ο - Αντικείμενο Κανονισμού
Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει:
(1) Τις προϋποθέσεις λειτουργίας και την οργάνωση της Θρησκευτικής
Κοινότητα Σταυρού της Δ.Ε. Ενιπέα του Δήμου Φαρσάλων.

Εμποροπανήγυρης στην
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(2) Τους κανόνες οι οποίοι θα ρυθμίζουν την αισθητική, την υγιεινή και την τάξη στον χώρο της
Εμποροπανήγυρης.
Άρθρο 2ο - Νομικό πλαίσιο
Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει της νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία των
εμποροπανηγύρεων (νόμοι, Π.Δ., Υπουργικές αποφάσεις, διατάξεις και εγκύκλιοι), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και συγκεκριμένα:
1. Τα άρθρα 75 και 79 του Ν.3436/2006 Κ.Δ.Κ.
2. Τα άρθρα 73,83,84 και 94 του Ν. 3852/2010
3. Τον Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/5-11-2021) "Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του
ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την
άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην
εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις”.
4. Την Υ.Δ. 47829/2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 Β΄)
5. Κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό.
Άρθρο 3ο – Περιγραφή - Συγκρότηση Επιτροπής
1. Η εμποροπανήγυρη διενεργείται στα πλαίσια του θρησκευτικού εορτασμού της Παναγίας
Ελεούσας της Δεμερλιώτισας, διάρκειας έως (2) συναπτών ημερών, 22 και 23 Αυγούστου, στην
Κοινότητα Σταυρού της Δ.Ε. Ενιπέα και συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί κατά μήκος των δυο
πλευρών της οδού, που διέρχεται από τον αύλειο χώρο του ομώνυμου ναού από το ύψος του
Δημοτικού Σχολείου μέχρι και την πλατεία.
2. Οι προς χρήση χώροι της Εμποροπανήγυρης δύναται να αποτυπώνονται σε τοπογραφικό
διάγραμμα, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εγκριτικής απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
3. Η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης θα γίνεται με
μέριμνα και εποπτεία του κατά τόπου Αντιδημάρχου της Δ.Ε. Ενιπέα και Προέδρου του Συμβουλίου
της Κοινότητας Σταυρού στα εδαφικά όρια της οποίας διενεργείται η εμποροπανήγυρη. Όλες οι
εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους κανόνες της τέχνης και της
επιστήμης, ώστε συνολικά ο χώρος της εμποροπανήγυρης να είναι λειτουργικός, ασφαλής και
ακίνδυνος για τους συμμετέχοντες επαγγελματίες, αλλά και για τους επισκέπτες της.
Όλες οι ενέργειες προς τη διενέργεια της Εμποροπανήγυρης θα είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες
διατάξεις.
4. Με μέριμνα κι ευθύνη του κατά τόπο Αντιδημάρχου και του Προέδρου του Συμβουλίου της
Κοινότητας, θα γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την καλή, σύννομη και ομαλή διεξαγωγή
της κάθε εμποροπανηγύρεως μέχρι λήξεως όλων των υποχρεώσεων ή δεσμεύσεων που απορρέουν
από αυτή.
5. Ορίζεται Επιτροπή διενέργειας Εμποροπανήγυρης, η οποία απαρτίζεται από:
Α) Έναν Δημοτικό Σύμβουλο, ως Πρόεδρο, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.
Β) Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Σταυρού ως μέλος, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.
Γ) Έναν (1) υπάλληλο του Δήμου Φαρσάλων ως μέλος, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.
Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ασκεί ο δημοτικός υπάλληλος.ο οποίος θα οριστεί με
απόφαση Δημάρχου.
Η Επιτροπή διενέργειας Εμποροπανήγυρης είναι αρμόδια για:

Τη σύνταξη και αποστολή των απαραίτητων διατυπώσεων προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου,
τη λήψη αποφάσεων και την υποβολή διαπιστώσεων και προτάσεων για την λειτουργία της
εμποροπανήγυρης,
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τη δημοσιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο του παρόντος Κανονισμού και την έκδοση
ανακοινώσεων (όπου αυτό απαιτείται)

την οργάνωση και διεκπεραίωση των διαδικασιών διάθεσης και κατοχύρωσης των θέσεων της
εμποροπανήγυρης και τη διενέργεια τυχόν απαιτούμενων κληρώσεων εφόσον υπάρχουν
περισσότεροι ενδιαφερόμενοι για την ίδια θέση,


την κατάρτιση του πίνακα δικαιούχων συμμετοχής,


τον έλεγχο της λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, την παροχή διευκρινίσεων και την εξέταση
τυχόν παραπόνων ή καταγγελιών,

τη παροχή οδηγιών και την επίλυση κάθε προβλήματος που θα ανακύψει από την διενέργεια
της εμποροπανήγυρης.
Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί δια του παρόντος Κανονισμού τον κατά τόπο
Αντιδήμαρχο για την υπογραφή των ειδικών αδειών συμμετοχής.
Άρθρο 4ο - Γενικές Υποχρεώσεις
1. Η κατανομή των θέσεων, ο καθορισμός των όρων συμμετοχής, η παραλαβή των προβλεπόμενων
δικαιολογητικών, η έκδοση των αδειών συμμετοχής, η τήρηση των σχετικών φακέλων σε ειδικό για το
σκοπό αυτό αρχείο, η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και η έγκαιρη πληροφόρηση των
ενδιαφερομένων πάνω σε θέματα που τους αφορούν, αποτελούν υποχρεώσεις του Δήμου.
2. Η κατάθεση αίτησης και έγκαιρη υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στην Επιτροπή
διενέργειας Εμποροπανήγυρης και η καταβολή των προβλεπόμενων τελών, αποτελούν υποχρεώσεις
των ενδιαφερόμενων και προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας συμμετοχής τους στην
Εμποροπανήγυρη.
3. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν:
α) να φροντίζουν για την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και για την καθαριότητα του χώρου της
Εμποροπανήγυρης, τηρώντας τους όρους και τις διατάξεις της κανονιστικής απόφασης του Δήμου
Φαρσάλων, που αφορά στον κανονισμό καθαριότητας. Ειδικότερα τα απορρίμματα θα συλλέγονται
αποκλειστικά από τους συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη, εντός πλαστικών σάκων και θα
εναποτίθενται σε κάδους που θα τοποθετήσει ο Δήμος σε κατάλληλες θέσεις ώστε να είναι δυνατή η
τακτική και απρόσκοπτη συγκέντρωσή τους από τα απορριμματοφόρα αυτοκίνητα του Δήμου,
β) να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και
έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και τον
πολιτισμό του Δήμου, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών
ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς,
γ) να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών,
όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού,
δ) να μην προβαίνουν σε οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στους παραχωρημένους προς χρήση
χώρους, πέραν των όσων ορίζονται στην παρούσα.
4. Η άδεια συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση (ή
θέσεις) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα διενέργειας της εμποροπανήγυρης.
5. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η
παραχώρησή τους κατά χρήση, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές,
από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τον/τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων τους.
6. Η διάθεση των θέσεων γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος
Κανονισμού με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους.
7. Κανένας έμπορος δεν μπορεί να εισέλθει στον χώρο της εμποροπανήγυρης, αν δεν διαθέτει και
προσκομίσει την άδεια συμμετοχής.
Άρθρο 5ο - Δικαιούχοι συμμετοχής
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Ι. Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4849/2021, στην εμποροπανήγυρη μπορούν να συμμετέχουν ως
πωλητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:
α) Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές
β) Άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές
(τροπ. με το άρθρο 134 Ν.4887/4.2.2022 ΦΕΚ 16/Α).
γ) Άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο
δ) Άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη.
Κάθε πωλητής της παρ. Ι) δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία (1) θέσεις. Θα υπάρχει η
δυνατότητα όμως, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης, γειτονικές θέσεις –
συνεχόμενες (γωνίες και εκατέρωθεν) να ενοποιούνται και να παραχωρούνται ως μία, ανάλογα με τις
συνθήκες που διαμορφώνονται κάθε φορά.
ΙΙ. Οι θέσεις αποδίδονται στις κατηγορίες των ανωτέρω πωλητών με την ακόλουθη ποσόστωση: α) το
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας
διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας
παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές (τροπ. με
το άρθρο 134 Ν.4887/4.2.2022 ΦΕΚ 16/Α). γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους
άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των
θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη. Για την απόδοση της θέσης οι υποψήφιοι
πωλητές υποβάλλουν τη βεβαίωση δραστηριοποίησης ή την άδεια που κατέχουν ανάλογα με την
κατηγορία στην οποία ανήκουν. Οι πωλητές στους οποίους αποδίδονται οι θέσεις δραστηριοποίησης
στη βραχυχρόνια αγορά καταβάλλουν το τέλος θέσης, όπως ορίζεται στην οικεία προκήρυξη θέσεων.
ΙΙΙ. Η βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές της περίπτωσης Ια
του παρόντος άρθρου εκδίδεται από τον Δήμο της μόνιμης κατοικίας των πωλητών (άρθρο παρ. 2ε
άρθρου 34 Ν. 4849/2021) με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που ορίζονται στην αριθ.
21049/25-2-2022 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (981/Β΄ΦΕΚ 3-3-2022) και
όπως παρακάτω:
Άρθρο 6ο - Διατιθέμενες θέσεις εμποροπανήγυρης - τέλη χρήσης χώρου
6.α. Διατιθέμενες θέσεις εμποροπανήγυρης
Οι άδειες που διατίθενται στην εμποροπανήγυρη, ανά κατηγορία δραστηριότητας, έχουν ως εξής:
1 Μέχρι πενήντα τέσσερις (54) άδειες για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του εμπορικού τομέα καθώς
και σε μικροπωλητές παραδοσιακών ειδών (καλαμπόκι, το κάστανο, τυποποιημένα μαντολάτο &
παστέλι, «μαλλί της γριάς»), κατόχους νόμιμων αδειών.
2. Μέχρι εννέα (9) άδειες σε επαγγελματίες εστίασης (ψησταριές-ταβέρνες) και αναψυχής σε ειδικούς
χώρους, κάτοχοι νόμιμων αδειών.
3. Μέχρι τέσσερις (4) θέσεις για χαλβαδοπωλεία - είδη ζαχαροπλαστικής κατόχους νόμιμων αδειών.
6.β Χαρτογράφηση θέσεων
6.β.1 Στους παραχωρούμενος κοινόχρηστους χώρους θα γραμμογραφούνται και θα αριθμούνται οι
θέσεις από συνεργείο του Δήμου.
6.β.2 Το σχεδιάγραμμα με τις θέσεις θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
6.γ. Καθορισμός τελών χρήσης
Το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια
θέση καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από πρόταση της Οικονομικής
Επιτροπής (άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του
Ν.1080/80 ΦΕΚ 246/Α/1980) και (ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ.41/12243/14.06.2007) αποτελεί δε αρμοδιότητα
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Το Δημοτικό
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Συμβούλιο δύναται να αναπροσαρμόζει κατ’ έτος τα τέλη χρήσεως λαμβάνοντας υπόψη τις
γενικότερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.
Η είσπραξη των τελών από τον Δήμο θα γίνει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΚΕΔΕ
(Ν.Δ.356/74, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α').
Το τέλος χρήσης κάθε χώρου σύμφωνα με την αριθμό 150/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
διαμορφώθηκαν ως εξής :
α) για κάθε παραχωρούμενο χώρο σε ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα
προκειμένου να ασκήσουν εμπορική δραστηριότητα με αντικείμενο πώληση διαφορών ειδών (όπως
είδη ένδυσης, υπόδησης, πώληση παιχνιδιών, ειδών λαϊκής τέχνης, λευκά είδη, φο μπιζού κ.λπ.) ως
εξής:
Δέκα (10) ευρώ το τρέχον μέτρο (πρόσοψη)
β) για κάθε παραχωρούμενο χώρο σε ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα
προκειμένου να ασκήσουν εμπορική δραστηριότητα με αντικείμενο την πώληση τροφίμων και ποτών
προτείνονται τα τέλη να διαμορφωθούν ως εξής:
Eγκαταστάσεις έψησης και πώλησης λοιπών παραδοσιακών προϊόντων (καλαμπόκι, κάστανο, ποπ
κορν ): 10 ευρώ
Εγκαταστάσεις έψησης (σουβλάκι, λουκάνικα κ.λπ.): 150,00 ευρώ
γ) για κάθε παραχωρούμενο χώρο σε ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα
προκειμένου να ασκήσουν εμπορική δραστηριότητα με αντικείμενο την πώληση χαλβά, λουκουμιών
κ.λπ. ζαχαρωδών προϊόντων :25 ευρώ/πάγκο πώλησης, ενώ για πώληση λουκουμάδων, κρεπών,
παγωτών κ.λπ. 50 ευρώ
δ) τέλος κατάληψης χώρου πλατείας για καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος που εδρεύουν στον Σταυρό 1,00 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο
Άρθρο 7ο - Τρόποι διάθεσης και κατοχύρωσης των θέσεων
εμπορικών δραστηριοτήτων
1. Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη και γενικά στις βραχυχρόνιες αγορές απαιτείται η
έγκριση συμμετοχής του άρθρου 37 παρ. 7 του Ν. 4849/2021 και του άρθρου 5 ( V) του παρόντος
κανονισμού.
2. Η έκδοση της έγκρισης συμμετοχής θα γίνεται ύστερα από έκδοση προκήρυξης από τον Δήμο
σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 περ.ε΄, άρθρο 34 παρ. 2 περ.δ . του Ν. 4849/2021, η οποία θα
αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων, ενώ περίληψη αυτής θα
δημοσιεύεται με δαπάνες του δήμου σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία Τοπική εφημερίδα.
3. Η προκήρυξη θα ορίζει την προθεσμία και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τα
δικαιολογητικά που θα τη συνοδεύουν, τον τρόπο αξιολόγησης, τις κατηγορίες πωλούμενων ειδών ή
παροχής υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στην παρ. 7 του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού με την
αρίθμηση των παραχωρούμενων θέσεων (σύμφωνα με το αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα), τα
προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται, το καταβαλλόμενο τέλος, τον τρόπο και τον χρόνο
καταβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό κλπ.
4. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες, η
δε έναρξη και λήξη της θα καθορίζεται με σαφήνεια στην προκήρυξη.
5. Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό θα
υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους δια ζώσης, ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στο πρωτόκολλο
του Δήμου Φαρσάλων Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
Δια ζώσης: αυτοπρόσωπα ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου από δημόσια αρχή, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο δημοτικό κατάστημα (γραφείο πρωτοκόλλου στο ισόγειο του
καταστήματος). Ταχυδρομικά: στη διεύθυνση: Δήμος Φαρσάλων - Δημαρχείο Φαρσάλων, Πατρόκλου
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3, 40300 Φάρσαλα-Λάρισας. Η δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής των αιτήσεων και
δικαιολογητικών βαρύνει τους ενδιαφερόμενους. Ηλεκτρονικά: στην ηλεκτρονική διεύθυνση – email: v.balabani@dimosfarsalon.
6. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) θα γίνεται σε έντυπο της υπηρεσίας που θα
περιλαμβάνει τα στοιχεία: - Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος - Όνομα Πατρός - Δελτίο
Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την αντίστοιχη άδεια
παραμονής σε ισχύ - Διεύθυνση κατοικίας - ΑΦΜ και ΔΟΥ - θέση του χώρου που επιθυμεί- Αριθμό
τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει - Πωλούμενο είδος.
7. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) την κατά περίπτωση άδεια που διαθέτει (βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις
βραχυχρόνιες αγορές, άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται
στις λαϊκές αγορές (τροπ. με το άρθρο 134 Ν.4887/4.2.2022 ΦΕΚ 16/Α), άδεια δραστηριοποίησης
στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο, άδεια χειροτέχνη – καλλιτέχνη).
β) Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή αν πρόκειται για αλλοδαπούς φωτοαντίγραφο της
άδειας διαμονής σε ισχύ και διαβατηρίου.
γ) Πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
δ) Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Φαρσάλων (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.), η οποία θα αναζητείται
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
ε) Κατά περίπτωση γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για άτομα με
αναπηρία σε ποσοστό πάνω από 67% και πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας (ΠΠΙ) από την
ΑΣΠΕ (για έκπτωση 15%).
στ) Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος κανονισμού
σε περίπτωση συμμετεχόντων που υπάγονται στην κατηγορία «επιχείρηση μαζικής εστίασης –
επιχείρηση παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε προσωρινό χώρο». Η μη προσκόμιση
των ζητουμένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των
εγκρίσεων συμμετοχής (αδειών). Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μία (1) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.
Τυχόν υποβολή δεύτερης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με διαφορετικό περιεχόμενο θα θεωρείται ως
ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει. Επισημαίνεται ότι η δήλωση του
εμπόρου περί των πωλούμενων ειδών στην εμποροπανήγυρη, που σημειώνεται πάνω στην αίτηση
συμμετοχής, επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και δεσμεύει τον αιτούντα. Σε
περίπτωση που διαπιστωθεί ψευδή δήλωση θα ανακαλείται η έγκριση συμμετοχής του στην
εμποροπανήγυρη.
8. Κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει αίτηση για συγκεκριμένη κατηγορία πωλούμενων
ειδών/παροχή υπηρεσίας όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος σχεδίου. Μετά το
πέρας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και τον έλεγχο αυτών, ακολουθεί η διαδικασία έγκρισης
της συμμετοχής από την Επιτροπή και η τοποθέτηση των πωλητών σε θέσεις. της αίτησης δεν είχαν
οικονομικές εκκρεμότητες με τον Δήμο.
9. Η Επιτροπή εμποροπανήγυρης στη συνέχεια συντάσσει κατάλογο συμμετεχόντων με επιλαχόντες
ο οποίος αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου για υποβολή τυχόν
ενστάσεων σε προθεσμία που θα ορίζεται από την προκήρυξη.
10. Στη συνέχεια μετά το πέρας υποβολής των ενστάσεων και εξέτασης αυτών από την επιτροπή
εμποροπανήγυρης, ο κατάλογος συμμετεχόντων οριστικοποιείται και διαβιβάζεται στο αρμόδιο
τμήμα του δήμου για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα προκειμένου να
καταβληθεί από τους επιλεγέντες το ανάλογο τέλος.
11. Στη συνέχεια θα γίνεται η καταβολή του ανάλογου τέλους από τους επιλεγέντες πωλητές, σε
λογαριασμό υπέρ του Δήμου Φαρσάλων, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα
δημοσιοποίησης του οριστικού πίνακα των συμμετεχόντων (επιλεγέντων πωλητών). Σε περίπτωση μη
καταβολής του τέλους από τον επιλεγέντα πωλητή εντός της παραπάνω προθεσμίας, θα κληθεί να
τον αντικαταστήσει ο πρώτος επιλαχών, σύμφωνα με την κατάλογο επιλαχόντων.
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12. Τέλος, θα εκδίδονται οι αποφάσεις έγκρισης συμμετοχής από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, οι
οποίες θα αναρτώνται στο Ο.Π.Σ.Α.Α.
13. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερομένων στον δήμο και έγκριση η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης.
14. Σε περίπτωση που μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και μέχρι την έναρξη
της εμποροπανήγυρης υπάρχουν κενές θέσεις, δύναται να γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις
μέχρι της πλήρωσης των θέσεων, για τις οποίες θα ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία (η
περίπτωση αυτή θα προβλέπεται στην προκήρυξη).
15. Εφόσον παραμένουν αδιάθετοι χώροι μετά την έναρξη της Εμποροπανήγυρης, θα διατίθενται σε
τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις ενδιαφερομένων, με κλήρωση και με ευθύνη της Επιτροπής
Εμποροπανήγυρης, καταβάλλοντας δε το προβλεπόμενο για όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης
τέλος χρήσης.
16. Η όλη διαδικασία θα γίνεται από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης η οποία επίσης
εξουσιοδοτείται για την εύρυθμη λειτουργία της.
Άρθρο 8ο – Πωλούμενα είδη, όροι διάθεσης
I. Η διάθεση ειδών και η παροχή υπηρεσιών στην εμποροπανήγυρη διέπεται υποχρεωτικά, κατά
περίπτωση, από τους εξής όρους:
α) Τα πωλούμενα τρόφιμα πρέπει να πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας της
υπουργικής απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν.
4849/2021. Σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 13 του άρθρου 66, μέχρι την έκδοση της ανωτέρω
απόφασης ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 4497/2017 και συγκεκριμένα:
Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται, σύμφωνα με τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. με
την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας ΓΧΚ και πρέπει να πληρούν τις
διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (υποπαράγραφος Ε1 της παρ. Ε' του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012, Α' 222). Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να συνιστούν
παράνομη απομίμηση προϊόντων ή να διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών με την προστασία
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων ή διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής
νομοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265) και του ν. 2969/2001 (Α'
281).
Κάθε πωλητής υπαίθριου εμπορίου, ο οποίος διακινεί βιομηχανικά προϊόντα ή μεταποιημένα
τρόφιμα απευθείας από ειδικά διασκευασμένο όχημα, καταλαμβάνει αριθμό μέτρων ίσο με το μήκος
του οχήματός του, όχι όμως, άνω των οχτώ (8 μέτρων).
Στην περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ξεχωριστού πάγκου, εκτός εάν το μήκος του
οχήματος είναι μικρότερο από το οριζόμενο μήκος πάγκων για τις συγκεκριμένες κατηγορίες
πωλούμενων ειδών και εφόσον υπάρχει δυνατότητα από άποψη χώρου. Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι τα διασκευασμένα οχήματα να διαθέτουν Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με τους όρους και τη
διαδικασία της 5299/406/9.10.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β' 2840). Κατά τη διακίνηση και πώληση
των τροφίμων τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού ΕΚ
852/2004 (L 139).
Ειδικά, για τα τρόφιμα που συντηρούνται με ψύξη και κατάψυξη πρέπει να α)τηρείται η αλυσίδα
ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο παρασκευαστής των τροφίμων. β) Τα
πωλούμενα βιομηχανικά είδη πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεσή τους να
γίνεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την υπ’ αρ. 91354/30-07-2017 απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και
Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983). γ) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληρούν τους
όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας της εκάστοτε ισχύουσας, για κάθε είδος υπηρεσίας, ειδικής
νομοθεσίας. δ) Δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν να
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προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους καθώς και ογκώδη εμπορεύματα που ενδεχομένως
δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο χώρο της Εμποροπανήγυρης και γενικά προκαλούν
δυσχέρεια στους λοιπούς.
II. Στην εμποροπανήγυρη μπορεί να πωλείται κάθε είδος που ορίζεται στην αριθ. 18982/22-2-2022
(ΦΕΚ 925/Β/1-3-2022) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (άρθρα 1 & 2) και εφόσον συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό.
Ενδεικτικά τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη είναι τα εξής: 1.Είδη προικός, λευκά είδη 2.Είδη
υπόδησης 3.Είδη και αξεσουάρ ένδυσης 4.Δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες κλπ.) 5.Είδη οικιακής
χρήσης, οικιακής φροντίδας 6.Ζαχαρώδη είδη και αναψυκτικά 7.Παραδοσιακά γλυκά, παγωτά,
μαλλί της γριάς, λουκουμάδες, κρέπες, χαλβά, μελισσοκομικά, ροφήματα κλπ. 8.Ξηροί καρποί,
είδη διατροφής 9. Εργαλεία, μικροεργαλεία κλπ 10.Είδη λαϊκής τέχνης, έργων τέχνης 11. Ψιλικά,
είδη δώρων και διακόσμησης 12. Ασημικά και Φο Μπιζού 13. Είδη ανθοκομίας, αποξηραμένα
άνθη, καλλωπιστικά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, είδη κηπουρικής, μεταποιημένα αγροτικά
προϊόντα, μπαχαρικά, βότανα, αρτύματα κλπ 14.Υαλικά 15.Παιδικά παιχνίδια μη
ηλεκτροδοτούμενα 16.Εκκλησιαστικά είδη, αγιογραφίες, αφίσες κλπ. 17.Βιβλία, σχολικά είδη
18.Είδη υγιεινής/ατομικής καθαριότητας 19.Παραδοσιακά προϊόντα και προϊόντα οικοτεχνίας της
περ. 3 άρθρου 2, ΚΥΑ 18982/2022/ΦΕΚ 925Β΄1-3-2022 20.Πρόχειρα έτοιμα γεύματα και είδη
κυλικείου από καντίνα ή φορητές εγκαταστάσεις έψησης, τηρουμένων των υγειονομικών διατάξεων
του Υπουργείου Υγείας. 21. Λοιπά βιομηχανικά είδη.
Άρθρο 9ο - Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος - διαδικασία διάθεσης θέσεων,
δικαιολογητικά συμμετοχής
1. Οι ψησταριές-ταβέρνες, οι θέσεις για πώληση λουκουµάδων, χαλβάδων, ξηρών καρπών, παγωτών
και ζαχαρωτών, καθώς και οι καντίνες που θα συµµετάσχουν στην εµποροπανήγυρη υπάγονται στην
κατηγορία «επιχείρηση μαζικής εστίασης – επιχείρηση παρασκευής και προσφοράς τροφίµων και
ποτών σε προσωρινό χώρο» σύµφωνα µε την Υγειονοµική ∆ιάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012
(ΦΕΚ 2718/08.10.2012) καθώς και των διευκρινιστικών εγκυκλίων αυτής, και πρέπει να κατέχουν
την αντίστοιχη άδεια.
2. Η διάθεση των χώρων για την εγκατάσταση των παραπάνω καταστημάτων στην εμποροπανήγυρη
θα γίνεται με αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Σε περίπτωση που την ίδια θέση την
επιθυμούν περισσότεροι του ενός θα διεξάγεται δημόσια κλήρωση από την Επιτροπή.
1.

Δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής

α. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς με την αντίστοιχη άδεια
παραμονής σε ισχύ.
Β. Δημοτική Ενημερότητα του Δήµου Φαρσάλων περί μη οφειλής, από την οποία να εξάγεται ότι ο
ενδιαφερόμενος και ο εγγυητής του δεν είναι οφειλέτες (άρθρο 285 ∆.Κ.Κ.).
γ. Βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ περί υποβολής δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος ή επανεκτύπωση από
το ΤΑΧΙSNET - δήλωση έναρξης λειτουργίας ταμειακής μηχανής.
δ. Άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος (τύπου εστιατορίου-ταβέρνας ή εργαστηρίου
παρασκευής χαλβά κ.λ.π), αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να προσκομίσει.
ε. Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνησίου υπογραφής ότι έλαβε γνώση της εγκυκλίου
6/30.7.2013 με α.π: Y1γ /Γ.Π/οικ.71459 του Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών της Δ/νσης
Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, με θέμα: "Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς
τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους".
2.

Λοιπά δικαιολογητικά

Οι δικαιούχοι των θέσεων για την απόκτηση της άδειας θα πρέπει τρεις (3) ημέρες πριν την έναρξη
της Εμποροπανήγυρης να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία:
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α. υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου υπογραφής του πωλητή ή αναγοµωτή του
πυροσβεστήρα (6 kg) που θα χρησιμοποιήσει, για την καλή λειτουργία του,
β. υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου υπογραφής του υγειονοµικού και αγορανοµικού
υπεύθυνου,
γ. υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου υπογραφής ότι ο εξοπλισμός (πάγκοι, ψυγεία,
επιφάνειες κοπής, σκεύη κ.λπ.) που διαθέτει θα διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των
τροφίμων και ότι τηρεί όλες τις διατάξεις και τα μέτρα για την καλή λειτουργία του καταστήματός του
στο χώρο της Εµποροπανήγυρης και γενικότερα ότι θα τηρεί (για τις ημέρες που θα του χορηγηθεί η
άδεια) τους υγειονομικούς όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της εγκυκλίου 6/30.7.2013 του
Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, με
θέμα: "Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς
χώρους",
δ. υπεύθυνη
φάκελο της
εκπαίδευσης
από αρμόδια

δήλωση με θεώρηση του γνησίου υπογραφής ότι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν στο
επιχείρησης τους πιστοποιητικό ή βιβλιάριο υγείας καθώς και πιστοποιητικό
όλου του προσωπικού που θα απασχολήσουν και να τα επιδεικνύουν όταν ζητηθούν
αρχή.

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που εδρεύουν στην Τ.Κ. Σταυρού
Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και μόνο αυτά που εδρεύουν στην Τ.Κ. Σταυρού
μπορούν να αιτηθούν χώρο κατάληψης πλατείας και το τέλος θα ορίζεται με βάση το τετραγωνικό
μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του
παρόντος άρθρου αναφορικά με τα δικαιολογητικά υποβολής.
Άρθρο 10ο- Εγκαταστάσεις εμποροπανήγυρης
1. Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων θα είναι πρόχειρες κατασκευές πάγκοι, κατά σειρά
διαταγμένες σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα του Δήμου. Όλες οι κατασκευές θα φιλοξενούν
εμπορικές δραστηριότητες. Οι δίοδοι – διάδρομοι μεταξύ των πάγκων θα απεικονίζονται και θα
προσδιορίζονται στο ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα και δεν θα επιτρέπεται η τοποθέτηση εν γένει
εμποδίων επί των διαδρόμων, προκειμένου να εξασφαλίζεται ικανός χώρος για την κυκλοφορία των
επισκεπτών και όσων επιθυμούν να εισέρχονται στον Ιερό Ναό. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα
τοποθετούνται με επιμέλεια, δαπάνη και ευθύνη των ιδίων συμμετεχόντων εμπόρων και
εκμεταλλευτών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και θα απομακρύνονται πάλι από τους
ίδιους, υπό την επίβλεψη του Δήμου. Ο Δήμος δεν επιβαρύνεται με κανένα απολύτως κόστος για την
κατασκευή των πάγκων και των κατασκευών.
2. Ο Δήμος Φαρσάλων ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν προκληθεί και για
οποιαδήποτε αιτία από την κατασκευή των παραγκών ή άλλων προσωρινών κατασκευών ή παροχών
καθώς και από αυτή που τυχόν προκληθεί από οποιονδήποτε δραστηριοποιούμενο.
3. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν:
α) να φροντίζουν για την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και για την καθαριότητα του χώρου της
Εμποροπανήγυρης, τηρώντας τους όρους και τις διατάξεις της κανονιστικής απόφασης του Δήμου
Φαρσάλων, που αφορά στον κανονισμό καθαριότητας. Ειδικότερα τα απορρίμματα θα συλλέγονται
αποκλειστικά από τους συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη, εντός πλαστικών σάκων και θα
εναποτίθενται σε κάδους που θα τοποθετήσει ο Δήμος σε κατάλληλες θέσεις.
Άρθρο 11ο - Ειδικές διατάξεις
1. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εμποροπανήγυρης δεν επιτρέπεται η παραχώρηση των
χώρων για άλλο σκοπό, εμπορικού ή άλλου χαρακτήρα.
2. Η Επιτροπή διενέργειας Εμποροπανήγυρης, η οποία έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της
λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του
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παρόντος Κανονισμού, εξουσιοδοτείται να ρυθμίζει άμεσα οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει κατά την
προετοιμασία ή διεξαγωγή της διοργάνωσης.
3. Η Επιτροπή διενέργειας Εμποροπανήγυρης για όλες τις πράξεις της δύναται να τηρεί πρόχειρα
πρακτικά, με ευθύνη του Προέδρου αυτής, που υπογράφονται από όλα τα μέλη της.
Άρθρο 12ο – Διάθεση πωλούμενων ειδών
I. Η διάθεση ειδών και η παροχή υπηρεσιών στην εμποροπανήγυρη διέπεται υποχρεωτικά, κατά
περίπτωση, από τους εξής όρους:
α) Τα πωλούμενα τρόφιμα πρέπει να πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας της
υπουργικής απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν.
4849/2021. Σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 13 του άρθρου 66, μέχρι την έκδοση της ανωτέρω
απόφασης ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 4497/2017 και συγκεκριμένα:
Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται, σύμφωνα με τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. με
την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας ΓΧΚ και πρέπει να πληρούν τις
διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (υποπαράγραφος Ε1 της παρ. Ε' του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012, Α' 222). Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να συνιστούν
παράνομη απομίμηση προϊόντων ή να διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών με την προστασία
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων ή διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής
νομοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265) και του ν. 2969/2001 (Α'
281).
Κάθε πωλητής υπαίθριου εμπορίου, ο οποίος διακινεί βιομηχανικά προϊόντα ή μεταποιημένα
τρόφιμα απευθείας από ειδικά διασκευασμένο όχημα, καταλαμβάνει αριθμό μέτρων ίσο με το μήκος
του οχήματός του, όχι όμως, άνω των οχτώ (8 μέτρων).
Στην περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ξεχωριστού πάγκου, εκτός εάν το μήκος του
οχήματος είναι μικρότερο από το οριζόμενο μήκος πάγκων για τις συγκεκριμένες κατηγορίες
πωλούμενων ειδών και εφόσον υπάρχει δυνατότητα από άποψη χώρου. Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι τα διασκευασμένα οχήματα να διαθέτουν Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με τους όρους και τη
διαδικασία της 5299/406/9.10.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β' 2840). Κατά τη διακίνηση και πώληση
των τροφίμων τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού ΕΚ
852/2004 (L 139).
Ειδικά, για τα τρόφιμα που συντηρούνται με ψύξη και κατάψυξη πρέπει να α)τηρείται η αλυσίδα
ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο παρασκευαστής των τροφίμων. β) Τα
πωλούμενα βιομηχανικά είδη πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεσή τους να
γίνεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την υπ’ αριθ. 91354/30-07-2017 απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων
και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983). γ) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληρούν
τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας της εκάστοτε ισχύουσας, για κάθε είδος υπηρεσίας,
ειδικής νομοθεσίας. δ) Δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή
μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους καθώς και ογκώδη εμπορεύματα που
ενδεχομένως δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο χώρο της Εμποροπανήγυρης και γενικά
προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς.
Άρθρο 13ο - Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο - κυρώσεις
1. Οι πωλητές κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα υποχρεούνται: α. να δέχονται τον έλεγχο στον
χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, στον χώρο που τηρούνται τα έγγραφα, παραστατικά στοιχεία,
στις εθνικές οδούς και στον χώρο παραγωγής και β. να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα κάθε
φορά αληθή στοιχεία. 2. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος και των κατ’
εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι: α) η Διυπηρεσιακή Μονάδας Ελέγχου
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Αγοράς (Δ.Ι.Μ.Ε.Α.) του ν. 4712/2020 (Α’ 146) σε πανελλήνια κλίμακα, β) οι Περιφέρειες εντός των
διοικητικών ορίων τους, γ) οι Δήμοι εντός των διοικητικών ορίων τους, δ) η Ελληνική Αστυνομία,
στην περιοχή δικαιοδοσίας ε) το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) στην
περιοχή της δικαιοδοσίας του και στ) η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.). Οι αρχές των περ. α) έως γ) επικουρούνται από την Ελληνική Αστυνομία ή το
Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.), στον βαθμό που τούτο παρίσταται
αναγκαίο για την αποτελεσματική άσκηση των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους, συνεργάζονται μεταξύ
τους σε ζητήματα συντονισμού ελέγχων και διάχυσης της πληροφορίας. Για τον συντονισμό των
ελέγχων αρμόδια είναι η ΔΙ.Μ.Ε.Α.. Στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. ανατίθεται, επίσης, η αρμοδιότητα της
συγκρότησης μικτών κλιμακίων ελέγχου για όλη την Επικράτεια, μεταξύ των υπηρεσιών της παρ. 1,
για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών. Μικτά κλιμάκια
μπορούν να συγκροτούν και οι περιφέρειες για τη διενέργεια ελέγχων εντός των διοικητικών ορίων
τους. Οι αρμοδιότητες των παρ. 1 και 2 ασκούνται παράλληλα προς τις αρμοδιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η άσκηση των οποίων δεν επηρεάζεται από το
παρόν. Για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού μπορεί να επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα
του Δήμου πρόστιμο που ανάλογα με τη βαρύτητα θα κυμαίνεται από 100,00 έως 500,00 ευρώ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιμα του άρθρου 62 του Ν. 4849/2021
σε συνδυασμό με τις διαδικασίες των άρθρων 63, 65. Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.
4849/2021 (Ποινική Κύρωση) όποιος χωρίς άδεια ασκεί εμπορική δραστηριότητα βιομηχανικών βιοτεχνικών μη εδώδιμων προϊόντων τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) ετών.
Άρθρο 14ο – Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΟΡΑ» (Ο.Π.Σ.Α.Α.)
Η εύρυθμη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου και η παρακολούθησή της εξασφαλίζονται με
την τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή
Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), το οποίο υλοποιείται τεχνικά από τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εμπίπτει στην
αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Στο Ο.Π.Σ.Α.Α.
καταχωρούνται από τις αρμόδιες αρχές τα ακόλουθα στοιχεία για τις υπαίθριες οργανωμένες αγορές:
α) την απόφαση ίδρυσης, κατάργησης, μετακίνησης ή επέκτασης της αγοράς, β) τον κανονισμό
λειτουργίας αγοράς, γ) το τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς, δ) τις χορηγούμενες άδειες,
βεβαιώσεις και θέσεις των πωλητών που δραστηριοποιούνται στην αγορά, ε) τη διαπιστωτική πράξη
της αυτοδίκαιης απώλειας της θέσης πωλητή, στ) την έγκριση αναπλήρωσης ή υποβοήθησης πωλητή
και τα στοιχεία του προσώπου που υποβοηθά ή αναπληρώνει τον πωλητή, ζ) την πρόσληψη
υπαλλήλου από τον πωλητή, τα στοιχεία του υπαλλήλου και τη σχετική σύμβαση εργασίας, η) τη
μεταβίβαση της άδειας και των θέσεων πωλητή, θ) την προσθήκη πωλούμενων ειδών σε λαϊκή αγορά,
ι) τις προκηρύξεις για νέες άδειες ια) τις προκηρύξεις για την πλήρωση των κενών ή νέων θέσεων. Τα
στοιχεία των υποπερ. α), β) και γ) καταχωρούνται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών,
και τα στοιχεία των υποπερ. δ) έως και ια) εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση
των σχετικών πράξεων. Στο Ο.Π.Σ.Α.Α. καταχωρούνται από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου οι εκθέσεις
ελέγχου με τις οποίες βεβαιώνονται παραβάσεις του παρόντος και οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν.
Άρθρο 15ο - Γενικές διατάξεις
1. Απαγορεύεται η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οποιουδήποτε χώρου ή θέσης από τους δικαιούχους,
σε τρίτο ή η χρησιμοποίησή τους για άλλο σκοπό, εκτός αυτού για τον οποίο διατέθηκαν. Σε
περίπτωση που διαπιστωθεί από τα στοιχεία Ταμειακής Μηχανής ή από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο,
εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση χώρου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500,00 € σε βάρος του δικαιούχου
(το οποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοτικών εσόδων) σύμφωνα με την άδεια
χρήσης, ο δε εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής δύναται να αποβληθεί από τον χώρο, κατά την κρίση της
Επιτροπής διενέργειας Εμποροπανήγυρης.
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2. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του χώρου της Εμποροπανήγυρης διέπονται από τους κανόνες της
ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλειά τους.
3. Οι εκμεταλλευτές δραστηριοτήτων υγειονομικού ενδιαφέροντος υποχρεούνται στην τήρηση των
σχετικών υγειονομικών διατάξεων και γενικότερα της ισχύουσας νομοθεσίας, είναι δε αποκλειστικά
υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκληθεί από υπαιτιότητά τους, λόγω μη τήρησης
αυτών.
4. Απαγορεύεται το κλείσιμο των διαδρόμων με εμπορεύματα κ.λπ., το πλάτος των οποίων έχει
υπολογισθεί για τη διέλευση των πολιτών ή και οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση
παράβασης, θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ήμισυ του τέλους της θέσης, για κάθε φορά που θα
σημειώνεται παράβαση και ο παραβάτης δύναται να αποβληθεί από τους χώρους της
εμποροπανήγυρης.
5. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οποιουδήποτε προς τους παραπάνω όρους, ο Δήμος Φαρσάλων:
α) θα αποκλείει αυτούς από το δικαίωμα της συμμετοχής για την επόμενη χρονιά,
β) θα διακόπτει τη χορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος και θα αποκλείει την περαιτέρω λειτουργία
του χώρου, αποβάλλοντάς τον,
γ) ο χώρος θα διατίθεται σε άλλον ενδιαφερόμενο επιλαχόντα και γενικά θα λαμβάνεται κάθε νόμιμο
μέτρο, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δήμου και η εύρυθμη λειτουργία της
εμποροπανήγυρης.
6. Όποιος συμμετέχει στην Εμποροπανήγυρη τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους
όρους του παρόντος Κανονισμού.
7. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Εμποροπανήγυρη μπορούν να
προμηθευτούν εγκαίρως τον παρόντα κανονισμό από την Επιτροπή διενέργειας Εμποροπανήγυρης.
8. Ότι δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζεται άμεσα με απόφαση της Επιτροπής
διενέργειας Εμποροπανήγυρης.
Άρθρο 16ο - Ισχύς του κανονισμού
Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο και
ισχύει μέχρι την τροποποίησή του. Προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση των επιμέρους άρθρων
πραγματοποιείται οποτεδήποτε, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θα ισχύουν οι
εκάστοτε σχετικές διατάξεις. Θα δημοσιευτεί κατά το πλήρες κείμενο στο Δημοτικό Κατάστημα, στην
ιστοσελίδα του Δήμου και περίληψη αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 49/2022
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Σ.Υ.
(Υπογραφές Δ.Σ.)
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΛΗ Σ. - ΓΟΥΣΙΑΣ Δ.
ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ Κ. – ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ Ε.
ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ Ν. - ΑΡΣΕΝΟΠΟΛΟΥ Β.
ΜΠΡΟΖΟΣ Κ. - ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. - ΜΠΕΝΟΥ Κ.
ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ Ι. - ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ Ε.
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. - ΓΚΕΒΡΟΣ Ι
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. - ΤΡΙΑΝΤΗΣ Ι.
Πιστό αντίγραφο
Φάρσαλα 17 Ιουνίου 2022
Ο Προέδρος Δ.Σ.
Κων/νος Δαμιανός
Σελίδα 14 από 14

