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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 5/2018
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας
Αρ. Αποφ.77

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή μη της λειτουργίας των θρησκευτικών
εμποροπανηγύρεων στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας και έκδοσης κανονισμού λειτουργίας
αυτών.

Στη Mάνδρα, σήμερα στις 25 του μήνα Aπριλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας
Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από
την με αριθμ. πρωτ. 6043/20.4.2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στα
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν 3852/10 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αφού
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σύμφωνα δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 27
παραβρέθηκαν 22 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1 Στάθη-Οικονόμου Ερασμία
2. Παπακωνσταντής Μελέτιος
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα
4. Αδάμ Ιωάννα
5. Δρίκος Σπυρίδων
6. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
7. Ρόκας Περικλής
8. Μουρίκης Ευάγγελος
9. Κανάκης Χαράλαμπος
10. Δούκας Αναστάσιος
11. Κώνστας Βασίλειος
12 Κανάκης Γεώργιος
13. Κώνστας Ευάγγελος
14. Τώρος Αθανάσιος
15 Αδάμ Μελέτιος (αποχώρησε πριν την έναρξη συζήτησης των έκτακτων θεμάτων)
16 Γκιόκας Ιωάννης(αποχώρησε πριν την έναρξη συζήτησης των έκτακτων θεμάτων)
17 Τσαντίλας Γεώργιος(αποχώρησε πριν την έναρξη συζήτησης των έκτακτων θεμάτων)
18. Σαμπάνης Γεώργιος (αποχώρησε πριν την έναρξη συζήτησης των έκτακτων θεμάτων)
19. Παπακωνσταντίνου –Ρουμελιώτη Ελένη (αποχώρησε πριν την έναρξη συζήτησης των έκτακτων
θεμάτων)
20. Δουδέσης Δημήτριος (αποχώρησε πριν την έναρξη συζήτησης των έκτακτων θεμάτων)
21 Κολοβέντζος Παναγιώτης
22 Πανωλιάσκος Αθανάσιος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3ου έκτακτου θέματος της ημερήσιας
διάταξης και αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 3ου τακτικού θέματος της ημερήσιας διάταξης)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Δρίκος Γεώργιος
2. Φλώρου Καλομοίρα
3. Κώνστα Αγλαία
4. Θεοδώρου Χαράλαμπος
5. Κανάκης Κωνσταντίνος
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Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Μάνδρας κος Παχής Νικόλαος με δικαίωμα ψήφου στα θέματα που αφορούν τη συγκεκριμένη
κοινότητα ενώ οι Πρόεδροι της Δημοτικής Κοινότητας Ερυθρών κος Οικονόμου Κωνσταντίνος,
της Τοπικής Κοινότητας Βιλίων κος Γκιόκας Γεώργιος και της Τοπικής Κοινότητας Οινόης κος
Πανωλιάσκος Βασίλειος απουσιάζουν παρ’ όλο που κλήθηκαν

H Πρόεδρος

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρούσα και τη Δήμαρχο κα Ιωάννα

Κριεκούκη. και εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
Δημοτικού Συμβουλίου

έθεσε υπόψη των μελών του

α) την με αριθμ.πρωτ. 4645/22.3.2018 εισήγηση του Αυτοτελούς

Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με θέμα : «Περί διατήρησης ή μη της λειτουργίας των
θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας και έκδοσης κανονισμού
λειτουργίας αυτών» β) την με αριθμ. 1/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας με θέμα
«Εισήγηση για τη διατήρηση ή μη της λειτουργίας των θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων στο
Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας και έκδοσης κανονισμού λειτουργίας αυτών» και γ) το σχέδιο
κανονισμού λειτουργίας θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

Ακολούθησε συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας διατυπώθηκαν όλες οι απόψεις και αμέσως
μετά το σώμα κλήθηκε όπως αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπόψη του

την με αριθμ. πρωτ. 4645/22.3.2018 εισήγηση του Αυτοτελούς

Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, την με αριθμ. 1/2018 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας των θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Με 15 ψήφους «υπέρ» μία ψήφο «κατά» (του Δημοτικού Συμβούλου κου Κολοβέντζου
Παναγιώτη) και τη θετική ψήφο του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας κου Παχή
Νικόλαου
1. Αποδέχεται την με αριθμ. 1/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
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2. Εγκρίνει τη διατήρηση της λειτουργίας των θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων στο Δήμο
Μάνδρας-Ειδυλλίας και εκδίδει τον ακόλουθο κανονισμό λειτουργίας:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο Κανονισμού
Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει τις προϋποθέσεις οργάνωσης, λειτουργίας, αισθητικής, υγιεινής
και τάξης στους χώρους που διενεργούνται οι θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις του Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας καθώς και τη διαδικασία για τη χορήγηση εγκρίσεων συμμετοχής σε
αυτές.
Ο Κανονισμός είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017
τεύχος Α') και κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον ζητηθεί.
Άρθρο 2ο
Νομοθετικό πλαίσιο
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): «Άσκηση υπαίθριων
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 121 του Ν.4512/18
2. Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α): «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον
κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»,
3. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών
κοινοχρήστων χώρων»,
4. Την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β')
5. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006: «Κανονιστικές Αποφάσεις»,
6. Τα άρθρα 73, 83, 84 του Ν. 3852/2010: «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Άρθρο 3ο
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί του άρθρου 2 του
Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):
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1. «Εμποροπανήγυρις»: η υπαίθρια αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα εμπορεύματα, με
την ευκαιρία γιορτής θρησκευτικού ή επετειακού χαρακτήρα.
2. «Υπαίθριο εμπόριο»: η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο, όπως η
πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωμένες υπαίθριες αγορές, καθώς και το
πλανόδιο εμπόριο.
3. «Στάσιμο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν
μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο.
4. «Πλανόδιο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που
μετακινείται με ή χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου οχήματος
ή οποιουδήποτε άλλου κινητού μέσου.
5. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: ο παραγωγός, ο οποίος δραστηριοποιείται
στο υπαίθριο εμπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής.
6. «Μεταποίηση»: η ενέργεια με την οποία τροποποιείται ουσιαστικά το αρχικό προϊόν,
συμπεριλαμβανομένης της θερμικής επεξεργασίας, του καπνίσματος, του αλατίσματος, της
ωρίμανσης, της αποξήρανσης, του μαριναρίσματος, της εκχύλισης, της εξώθησης ή
συνδυασμού αυτών των μεθόδων.
7. «Μεταποιημένα προϊόντα»: τα τρόφιμα που προέρχονται από τη μεταποίηση μη
μεταποιημένων προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα οποία
είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
8. «Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: το φυσικό πρόσωπο, το οποίο
δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, διαθέτοντας τα είδη του άρθρου 17 του Ν.4497/17,
τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή.
9. «Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της
μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας
εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των
κάθε είδους εκτροφών, τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή
μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει
δραστηριότητα.
10. «Κινητές καντίνες»: οχήματα, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα
σε

κινητά

καταστήματα,

τα

οποία,

σύμφωνα

με

το

άρθρο

14

της

Υ1γ/Γ.Π./

οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, κατατάσσονται στις
επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και, ειδικότερα, στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς
τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
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11. «Φορέας λειτουργίας»: ο φορέας που είναι αρμόδιος για την οργάνωση και την εύρυθμη
λειτουργία λαϊκής ή άλλης οργανωμένης αγοράς και που επιλαμβάνεται κάθε θέματος που
ανακύπτει, όσον αφορά τόσο τη λειτουργία της εν γένει, όσο και τη δραστηριοποίηση των
πωλητών σε αυτή.
12. «Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: Οι φορητές εγκαταστάσεις για την παρασκευή
πρόχειρων γευμάτων, όπως ποπ κορν , μαλλί της γριάς, λουκουμάδες και κάστανα που
σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161) απόφασης του
Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και
ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
Άρθρο 4ο
Περιγραφή-Διάρκεια-Χώρος λειτουργίας
των θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων του δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4497/2017, η λειτουργία υπαίθριων αγορών, στις οποίες
ανήκουν και οι θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις, επιτρέπεται σε καθορισμένους από τον
αρμόδιο φορέα λειτουργίας ελεύθερους και ανεξάρτητους χώρους, δημόσιους ή δημοτικούς,
ιδιόκτητους ή μισθωμένους, όπως πλατείες, πάρκα και γενικότερα ανοικτούς χώρους, καθώς
και εκκλησιαστικούς, οι οποίοι διασφαλίζουν πρόσβαση σε όλους τους πολίτες. Αν τέτοιοι
χώροι δεν είναι εφικτό να βρεθούν, μπορεί να επιλεγούν κατάλληλοι δρόμοι.
Από την επιλογή των χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δεν πρέπει να παρεμποδίζεται
η πρόσβαση και η λειτουργία σε σχολεία, νοσοκομεία, σταθμούς του αστικού και του
προαστιακού σιδηρόδρομου, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους,
μουσεία, μνημεία, εκκλησίες, εισόδους κατοικιών και καταστημάτων και οργανωμένες
ξενοδοχειακές μονάδες, ούτε να δυσχεραίνεται ο εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται η εύκολη
πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό.
Οι εμποροπανηγύρεις του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας διενεργούνται κάθε χρόνο ανά
Δημοτική/ Τοπική Κοινότητα ως κάτωθι:
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Εορτασμός

Αγίων
Κωνσταντίνου και
Ελένης
Μεταμόρφωσης
του Σωτήρος
Αγίας Αικατερίνης

Εορτασμός

Κοίμησης της
Θεοτόκου
Ευαγγελισμός της
Θεοτόκου

Εορτασμός

Μεταμόρφωσης
του Σωτήρος

Δημοτική Κοινότητα Μάνδρας
Ημερομηνίες
Διάρκεια
Χώρος
διενέργειας
(συναπτές
διενέργειας
ημέρες)
20 και 21 Μαΐου
2 ημέρες
οδός Παπαγιάννη
(παραπλεύρως της
εκκλησίας)
05 και 06
2 ημέρες
στη θέση «Αγία
Αυγούστου
Σωτήρα» Μάνδρας
24 και 25
2 ημέρες
οδοί: Αγίας
Νοεμβρίου
Αικατερίνης και
Ομήρου
Δημοτική Κοινότητα Ερυθρών
Ημερομηνίες
Διάρκεια
Χώρος
διενέργειας
(συναπτές
διενέργειας
ημέρες)
14 και 15
2 ημέρες
οδοί: Π.
Αυγούστου
Μορφοπούλου και
Κ. Σταμούλη
24 και 25 Μαρτίου 2 μέρες
οδοί: Π.
Μορφοπούλου και
Κ. Σταμούλη
Τοπική Κοινότητα Βιλίων
Ημερομηνίες
Διάρκεια
διενέργειας
(συναπτές
ημέρες)
03 έως και 07
5 ημέρες
Αυγούστου

Χώρος
διενέργειας
πλατεία εκκλησίας
Μεταμόρφωσης
του Σωτήρος

Τοπική Κοινότητα Οινόης
Εορτασμός

Ημερομηνίες
διενέργειας

Αγίας Τριάδος

Κινητή εορτή

Διάρκεια
(συναπτές
ημέρες)
3 ημέρες

Άρθρο 5ο
Επιτροπή Εμποροπανήγυρης
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Χώρος
διενέργειας
οδός προς το
νεκροταφείο
(παραπλεύρως της
εκκλησίας)
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Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα συσταθεί, ανά Δημοτική/Τοπική Κοινότητα
τριμελής Επιτροπή Εμποροπανηγύρεων αποτελούμενη από:
α) τον τοπικό αντιδήμαρχο, ως πρόεδρο της επιτροπής
β) τον πρόεδρο της δημοτικής/τοπικής κοινότητας
γ) ένα δημοτικό υπάλληλο
με τους αναπληρωτές τους.
Έργο της Επιτροπής, ανά θρησκευτική εμποροπανήγυρη, θα είναι:
α) η ανακοίνωση-πρόσκληση για τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής
β) ο έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων
γ) η διενέργεια των απαιτούμενων κληρώσεων:
i) σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων των πωλητών υπερβαίνει τον αριθμό των
διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία
ii) για τη θέση που θα καταλαμβάνει ο κάθε πωλητής.
Άρθρο 6ο
Δικαιούχοι συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις του παρόντος έχουν όσοι λαμβάνουν έγκριση
συμμετοχής με τη διαδικασία του άρθρου 38 του Ν.4497/17, ως εξής:
α) πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη
δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, σε ποσοστό 70% των διατιθέμενων θέσεων
β) πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας
λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, σε
ποσοστό 20% των διατιθέμενων θέσεων
γ) αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα
στις υπαίθριες αγορές, σε ποσοστό 10% των διατιθέμενων θέσεων.
Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των
θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.
Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση
προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις εμποροπανηγύρεις
του παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α'.
Αδειούχοι του άρθρου 45 του Ν.4497/17 (φυσικά πρόσωπα και Φορείς Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας) για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων,
ειδών λαϊκής τέχνης, οι οποίοι τοποθετούνται σε θέσεις καθορισμένες σε υπερβάλλοντα
αριθμό.
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Στις εμποροπανηγύρεις μπορούν να συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα
φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου
εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας
διάρκειας.

Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων

πωλητών.
Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις
εν λόγω εμποροπανηγύρεις, εφόσον διαθέτουν τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη .

Άρθρο 7ο
Διαδικασία έγκρισης συμμετοχής - Δικαιολογητικά
1. Για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4
του άρθρου 38 του Ν.4497/2017 έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση
του δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.
2. Για τη δήλωση συμμετοχής, το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση στην
οικεία δημοτική/τοπική κοινότητα του δήμου, επιδεικνύοντας τα εξής δικαιολογητικά:
α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης της παρ. 3 του
άρθρου 38 του Ν.4497/2017, κατά περίπτωση και
β) βιβλιάριο-πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
3. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων
ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρωση.
4. Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος
συμμετεχόντων για την κάθε υπαίθρια αγορά, ο οποίος αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα,
προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και κατόπιν
να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην Περιφέρεια και
είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του Ν.4497/17.
5. Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση στα ποσοστά που καθορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος
κανονισμού.
6. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης
που αφορά η πρόσκληση.

Άρθρο 8ο
Τοποθέτηση πωλητών

8

ΑΔΑ: Ψ1Γ8ΩΛΑ-Ι9Ψ
1.Για την κατανομή και τοποθέτηση των πωλητών στις κενές θέσεις των εμποροπανηγύρεων
του παρόντος διενεργείται κλήρωση κατά την οποία οι πωλητές καταλαμβάνουν την θέση
σύμφωνα με την σειρά τους στην διενεργούμενη κλήρωση.
Σε περίπτωση κατά την οποία υφίστανται κενές θέσεις μετά το πέρας της διαδικασίας των άνω
κληρώσεων, μπορεί ο πωλητής να ζητήσει επιπλέον όμορες θέσεις. Αν για την ίδια κενή θέση
εκδηλώσουν ενδιαφέρον δύο πωλητές, τότε διενεργείται κλήρωση
2. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερομένων στο δήμο.
3. O δήμος μπορεί να καθορίζει υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά
για αδειούχους έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης.
Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 45 του Ν.4497/17 δίδεται μία θέση
ανά τέσσερα (4) μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας,
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45.

Άρθρο 9ο
Καταβαλλόμενα τέλη
1.Θέματα σχετικά με το ανταποδοτικό τέλος των συμμετεχόντων στις εμποροπανηγύρεις του
δήμου καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις κείμενες διατάξεις.
Για το έτος 2018, με την υπ ’αριθμ. 209/14.11.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το
ύψος των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για στάσιμους μικροπωλητές κατά τη διάρκεια
θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων και για χρονικό διάστημα μικρότερο του μήνα καθορίστηκε
σε 5,13 €/τ.μ./ημέρα και για τις τέσσερις Κοινότητες του Δήμου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να αναπροσαρμόζει κατ’ έτος τα τέλη χρήσεως λαμβάνοντας
υπόψη τις γενικότερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.
2. Η καταβολή των αναλογούντων τελών υπέρ του Δήμου γίνεται εφάπαξ είτε στο ταμείο της
οικείας δημοτικής/τοπικής κοινότητας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας είτε με κατάθεση στον
τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου (όπου πρέπει να αναγράφονται η αιτιολογία και τα πλήρη
στοιχεία του αιτούντα), πριν την παράδοση της έγκρισης συμμετοχής, αναγραφομένου επ'
αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης.
Σε περίπτωση που η εμποροπανήγυρη δεν πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο ή ο αιτών δε
συμμετάσχει με δική του ευθύνη, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης εκπίπτει υπέρ του Δήμου.
Άρθρο 10ο
Πωλούμενα είδη- Όροι διάθεσης των προϊόντων
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1.Στους χώρους των εμποροπανηγύρεων του δήμου μπορούν να πωλούνται όλα τα
εμπορεύματα που κατά συνήθεια πωλούνται στις ανοικτές εμποροπανηγύρεις.
Ενδεικτικά παραθέτουμε τα εξής:
Ασημικά, ψεύτικα κοσμήματα (φο μπιζού), βιβλία, εκκλησιαστικά είδη, είδη λαϊκής τέχνης,
είδη δώρων και διακόσμησης, είδη οικιακής χρήσης-υαλικά-είδη μπάνιου, είδη προικός, χαλιά,
μουσικά όργανα και cd, αξεσουάρ και είδη ένδυσης, είδη υπόδησης, είδη ατομικής
καθαριότητας και καλλωπισμού, δερμάτινα είδη, παιδικά παιχνίδια κάθε είδους, είδη
παντοπωλείου-ψιλικά, παραδοσιακά γλυκά, φυσικά/τεχνητά/ αποξηραμένα άνθη και φυτά,
μικροεργαλεία, ζαχαρώδη είδη-ξηροί καρποί, ηλεκτρονικά είδη και αξεσουάρ, παραδοσιακά
είδη διατροφής (μαλλί της γριάς, παστέλια, χαλβάς, λουλουμάδες κλπ), παγωτά, ποπ κορν,
καλαμπόκια, κάστανα, πρόχειρα γεύματα από καντίνες και φορητές εγκαταστάσεις έψησης.
2. Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται, σύμφωνα με τους Κανόνες
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (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).
3. 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 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 ανά λαϊκή
αγορά 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 τηρείται η αλυσίδα ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που
ορίζει ο παρασκευαστής των τροφίμων.
4. Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή
μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα καθώς και η πώληση ογκωδών αντικειμένων.
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Άρθρο 11ο
Όροι λειτουργίας
1. Στους χώρους που θα λειτουργούν οι εμποροπανηγύρεις θα υπάρχει διαγράμμιση και
αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις που θα διαγραμμιστούν προκειμένου να
τοποθετηθούν οι πωλητές δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ και δεν θα
εμποδίζουν τη λειτουργία καταστημάτων. Η ευθύνη για την διαγράμμιση των θέσεων είναι του
Δήμου.
Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη
διέλευση των επισκεπτών, τη διέλευση των οχημάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π.
για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία
για την ομαλή διενέργεια της εμποροπανήγυρης.
2. Οι χώροι λειτουργίας θα είναι ανοιχτοί και ικανής έκτασης και θα διαθέτουν χημικά βιολογικά αποχωρητήρια που θα πληρούν τις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
3. Ο χρησιμοποιούμενος χώρος θα πρέπει να διατηρείται καθαρός κατά τη διάρκεια
λειτουργίας του.
4. Μετά τη λήξη της λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, ο χώρος θα καθαρίζεται και θα
πλένεται επιμελώς από το συνεργείο καθαριότητας της δημοτικής αρχής, το οποίο θα
αποκομίζει και κάθε είδους απορρίμματα, που προήλθαν από αυτήν.
Οι κάδοι συλλογής απορριμμάτων μετά την λήξη λειτουργίας της αγοράς πρέπει να
εκκενώνονται και να καθαρίζονται με ευθύνη του Δήμου.
5. Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017, κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η
πώληση από τους συμμετέχοντες με άδεια συμμετοχής στις υπαίθριες αγορές των ειδών τους
κατά τις ημέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν
κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
6.Επισημαίνεται ότι η πώληση τροφίμων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες
υγειονομικές διατάξεις.
Άρθρο 12ο
Λοιπές αγορές
1. Σε περίπτωση λειτουργίας εμποροπανηγύρεως σε χώρο που στο σύνολό του ανήκει
αποκλειστικά σε νομικό πρόσωπο της κατ' άρθρο 3 του Συντάγματος Ανατολικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας του Χριστού, το νομικό πρόσωπο μπορεί, είτε να αποφασίζει το ίδιο τη λειτουργία
της αναλαμβάνοντας παράλληλα την οργάνωση και διεξαγωγή αυτής, είτε να παραχωρεί το
χώρο στον οικείο δήμο με σύμβαση μίσθωσης. Αν η εμποροπανήγυρη οργανώνεται από το ίδιο
νομικό πρόσωπο, αυτό εκδίδει υποχρεωτικά Κανονισμό Λειτουργίας με τα στοιχεία που
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προβλέπονται στο παρόν (όπως ιδιότητα συμμετεχόντων πωλητών, ποσόστωση και τρόπος
απόδοσης θέσεων κ.τ.λ.), τον οποίο κοινοποιεί υποχρεωτικά στον οικείο δήμο πριν την έναρξη
της εμποροπανηγύρεως.
2. Στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα Πολιτιστικοί, Εξωραϊστικοί, Τοπικοί Σύλλογοι
διοργανώνουν παραδοσιακά για δεκαπέντε (15) συναπτά έτη εκδηλώσεις επετειακού
χαρακτήρα, γενικότερου κοινωνικού, πολιτιστικού ή εκπαιδευτικού περιεχομένου στα πλαίσια
των οποίων διεξάγεται και οποιαδήποτε είδους υπαίθρια αγορά, μπορούν να αναλάβουν την
ευθύνη διοργάνωσης της αγοράς αυτής σε δικό τους ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο υπό τους
όρους και προϋποθέσεις των παραγράφων 1 έως 7 του άρθρου 38 του Ν.4497/17. Με απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου βεβαιώνεται ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις. Το
Περιφερειακό Συμβούλιο εκδίδει την απόφασή του ύστερα από αίτηση του Συλλόγου. Η
αίτηση αναφέρει το ΑΦΜ και τη Δ.Ο.Υ. του Συλλόγου και επισυνάπτονται το Καταστατικό
του Συλλόγου, ο κανονισμός λειτουργίας της αγοράς, στον οποίο εμπεριέχονται απαραιτήτως
τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν.4497/17 και κάθε αναγκαίο στοιχείο για τη
διοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ισχύει
για πέντε έτη από την έκδοσή της και κοινοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Μετά την έκδοση
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Σύλλογος και ο δήμος υπογράφουν Έγγραφο
Δεσμεύσεων, στο οποίο καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι συνεργασίας και λειτουργίας της
αγοράς σε σχέση ιδίως με την προσβασιμότητα, υγιεινή και ασφάλεια του καταναλωτικού
κοινού και την καθαριότητα του χώρου. Στο ίδιο Σύμφωνο καθορίζονται τα τέλη υπέρ του
δήμου, τα οποία για κάθε συμμετέχοντα πωλητή, δεν μπορεί να είναι μικρότερα από τα
ημερήσια τέλη που απαιτεί ο δήμος για αντίστοιχες θέσεις στάσιμου εμπορίου. Το Σύμφωνο
και ο κανονισμός λειτουργίας της αγοράς εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
3. Οι Σύλλογοι, τα Σωματεία, οι Ενώσεις ή οι Ομοσπονδίες Ρομά που έχουν αναγνωριστεί και
λειτουργούν νόμιμα μπορούν, κατόπιν αιτήσεως τους, να συνδιοργανώνουν με το δήμο
υπαίθριες αγορές, σε δικό τους ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο, εφόσον στους καταστατικούς
τους σκοπούς προβλέπεται τουλάχιστον ότι:
α) είναι μη κερδοσκοπικοί και
β) προάγουν την κοινωνική ένταξη των Ρομά ιδίως σε θέματα στέγης, εκπαίδευσης, υγείας και
εργασίας. Στις αγορές αυτές συμμετέχουν πωλητές Ρομά υπό τους όρους και προϋποθέσεις των
παραγράφων 1 και 3 έως 7 του άρθρου 38 του Ν.4497/17. Οι αγορές αυτές λαμβάνουν χώρα
αποκλειστικώς στο πλαίσιο εκδηλώσεων που αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο κοινωνικό χαρακτήρα
της κοινωνικής ομάδας των Ρομά, μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις που
συμβάλουν στην κοινωνική ένταξη των μελών της. Για τη λειτουργία των αγορών αυτών
λαμβάνεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006, η
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οποία κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια. Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται ο κανονισμός
λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο εμπεριέχονται τα στοιχεία της παραγράφου 1 του
άρθρου 38 του Ν.4497/17, καθώς και οι πολιτιστικές δράσεις που πρόκειται να οργανώσει ο
φορέας όπως αυτές περιγράφονται στην αίτησή του.
Άρθρο 13ο
Έλεγχοι – Κυρώσεις
1. Οι πωλητές κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα υποχρεούνται:
α. να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο της εμποροπανήγυρης και
β. να εφοδιάζουν τα αρμόδια όργανα με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία.
2. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4497/17 και των κατ'
εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι:
α. οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε πανελλήνια κλίμακα, συνεπικουρούμενες,
όποτε απαιτείται για τον έλεγχο των βιομηχανικών προϊόντων, από τις χωρικά αρμόδιες
Χημικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ,
β. οι υπηρεσίες των Περιφερειών εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειάς τους,
γ. οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου εντός των διοικητικών του ορίων,
δ. τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε.) εντός των
τοπικών ορίων της αρμοδιότητάς τους,
ε. οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας,
στ. οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους,
ζ. η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Οι ανωτέρω αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους σε ζητήματα
συντονισμού ελέγχων και διάχυσης της πληροφορίας. Για το συντονισμό των ελέγχων αρμόδιο
είναι το Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ).
Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως δ' (δηλ. και οι υπηρεσίες των δήμων)
επικουρούνται από την Ελληνική Αστυνομία στο βαθμό που τούτο παρίσταται αναγκαίο για
την αποτελεσματική άσκηση των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους.
3. Από τις διατάξεις του Ν.4497/17 δεν θίγονται ή καταργούνται οι αρμοδιότητες των
Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
4. Για τις παραβάσεις του Ν.4497/17 που διαπιστώνονται σύμφωνα με τα άρθρα 51 έως 54
επιβάλλονται οι κυρώσεις και γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες, όπως προβλέπονται
στο Παράρτημα ΙΓ' του Ν.4497/17, όπως αυτό τροποποιήθηκε με διόρθωση σφάλματος στο
ΦΕΚ 207/29.12.2017 τεύχος Α'.
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5. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του Ν.4497/17, δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά
πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για παραβάσεις των κανόνων εμπορίας και
διακίνησης προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή ειδικότερα μέτρα και κυρώσεις
που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία περί αντιμετώπισης παρεμπορίου, φοροδιαφυγής,
ασφάλειας τροφίμων, θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως και την
ισχύουσα νομοθεσία αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων. Το άρθρο 19 του ν. 4177/2013 εφαρμόζεται αναλογικά.
6. Τα διοικητικά πρόστιμα βεβαιώνονται ταμειακά αφού παρέλθει άπρακτη η προθεσμία
υποβολής προδικαστικής προσφυγής ή αφού εκδοθεί απόφαση επ' αυτής που είτε απορρίπτει
την προσφυγή είτε καθορίζει διαφορετικά το ύψος του προστίμου.
7. Τα διοικητικά πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως
Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1974, Α' 90) και αποδίδονται ανάλογα με το φορέα που
επέβαλε το πρόστιμο ως εξής:
α. αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από όργανο Ο.Τ.Α., αυτό αποδίδεται κατά ποσοστό 100%
στον Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθμού, τα όργανα του οποίου επέβαλαν το πρόστιμο,
β. αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από τα ελεγκτικά όργανα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή, αυτό εμφανίζεται κατά ποσοστό 100% στα έσοδα του Κρατικού
Προϋπολογισμού,
γ. αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από τα Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε., αυτό εμφανίζεται κατά ποσοστό 100%
στο φορέα συγκρότησης των εν λόγω κλιμακίων,
δ. σε κάθε άλλη περίπτωση, το πρόστιμο εμφανίζεται κατά ποσοστό 100% στα έσοδα του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
Τα ανωτέρω έσοδα μπορεί να αξιοποιούνται για την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση,
καθοιονδήποτε τρόπο των διενεργούμενων ελέγχων και την έγκυρη ενημέρωση και
πληροφόρηση των πωλητών υπαίθριου εμπορίου, όπως έξοδα μετακίνησης, διοργάνωση
σεμιναρίων, έκδοση πληροφοριακού υλικού κ.λπ..
8. Η πράξη επιβολής διοικητικής κύρωσης υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία
ασκείται ενώπιον του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε προθεσμία τριάντα
(30) ημερών με έναρξη την πλήρη γνώση της από τον υπόχρεο. Η απόφαση επί της προσφυγής
εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής. Για
κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τα ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση η ενδικοφανής προσφυγή που ασκείται ενώπιον των ως άνω
οργάνων, κοινοποιείται αμελλητί στο φορέα ελέγχου. Η άσκηση δικαστικής προσφυγής κατά
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της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειάς σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν.
4497/2017, καθώς και κατά της απόφασης που εκδόθηκε επί της ενδικοφανούς προσφυγής
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άνω νόμου, δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Άρθρο 14ο
Υποχρεώσεις πωλητών
1. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να
αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις
κατοικίες της περιοχής πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της
εμποροπανήγυρης, ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου της να
φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του χώρου των καθώς και την
συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία τα
οποία θα συλλέγουν στην συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου.
Επιπλέον οφείλουν:
-Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι
πώλησης των προϊόντων τους.
-Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης
που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδειά τους.
-Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά
κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της αγοράς.
-Να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ειδών
συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.).
-Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της αγοράς να
συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των οργάνων της υπηρεσίας καθαριότητας.
-Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του
έργου της.
-Να φροντίζουν για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε κατάλληλους
σάκους οι οποίοι στο τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά θα τοποθετούνται στους κάδους
συλλογής απορριμμάτων του Δήμου.
-Να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και
έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
-Να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Προεδρικών διαταγμάτων, εγκυκλίων
και οδηγιών, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
-Να φέρονται στους καταναλωτές με τρόπο ευπρεπή και ευγενικό.

15

ΑΔΑ: Ψ1Γ8ΩΛΑ-Ι9Ψ
-Να αποφεύγουν την ηχορύπανση με τη χρήση μεγαφώνων ή άλλων ηχητικών μέσων.
-Να φέρονται με σεβασμό στους συναδέλφους τους και να αποφεύγουν διενέξεις μεταξύ τους,
τον αθέμιτο ανταγωνισμό καθώς και αθέμιτες πρακτικές σε βάρος των καταναλωτών.
2.Απαγορεύεται στο χώρο της εμποροπανήγυρης το άναμμα φωτιάς για οποιονδήποτε λόγο.
3. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους πωλητές, η αυθαίρετη αυξομείωση των
μέτρων πρόσοψης

των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των

χωροθετημένων θέσεων και η δραστηριότητα στους χώρους της αγοράς ελλείψει της σχετικής
έγκρισης.
4. Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από
εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της.

Άρθρο 15°
Τελικές διατάξεις
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει με την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Σε περίπτωση τροποποίησης ή κατάργησης, εν όλω ή εν μέρει, του υφιστάμενου νομοθετικού
πλαισίου που διέπει τις εμποροπανηγύρεις, όλα τα ανωτέρω προσαρμόζονται αναλόγως χωρίς
να απαιτείται η έκδοση νεότερης κανονιστικής απόφασης.

H απόφαση πήρε αα 77
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Η Πρόεδρος
Στάθη-Οικονόμου Ερασμία
Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 27-4-2018
Η Πρόεδρος

Στάθη-Οικονόμου Ερασμία

Τα μέλη:

1. Παπακωνσταντής Μελέτιος
2. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
3. Ρόκας Περικλής
4. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα
5. Κανάκης Χαράλαμπος
6. Αδάμ Ιωάννα
7. Μουρίκης Ευάγγελος
8. Δούκας Αναστάσιος
9. Δρίκος Σπυρίδων
10. Κώνστας Βασίλειος
11. Κώνστας Ευάγγελος
12. Κανάκης Γεώργιος
13. Τώρος Αθανάσιος
14. Κολοβέντζος Παναγιώτης
15. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
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