
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 10/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, 

Αρ. Απόφασης: 75/2022 
 

ΘΕΜΑ: Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων και λοιπών εκδηλώσεων του Δήμου Στυλίδας 

 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η  του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2022  και 

ώρα 6:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αρίθμ. 8662 

– 08/09/2022 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών ήταν 

παρόντα τα 18 μέλη του ήτοι: 
 

             Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ               1) ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

  2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               2) ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

   3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ             3) ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

   4) ΚΟΡΜΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            4) ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

   5) ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            5) ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

   6) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ             6) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

   7) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ             7) ΧΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 

   8) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ             8) ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

   9) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ            9) ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

      10) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                   Οι οποίοι δεν προσήλθαν 

      11) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                   αν και προσκλήθηκαν νόμιμα 

      12) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  

      13) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

      14) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

      15) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

      16) ΒΕΝΤΟΥΡΗ-ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  

      17) ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

      18) ΚΑΡΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΛΠΗΩ1Ζ-ΞΟΩ



 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 6:00 μ.μ. ώρα για συζήτηση και λήψη 

απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 Η Δήμαρχος Στεργίου Βιργινία προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση. 

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Τριανταφύλλου Σπυριδούλα, υπάλληλος του Δήμου, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, ανακοίνωσε το 10ο   θέμα της ημερήσιας 

διάταξης , εισήγηση του οποίου είχε αποσταλεί με email σε όλα τα μέλη και είχε ως εξής: 

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ.: 14/2022 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με Θέμα: 

«Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων και λοιπών εκδηλώσεων του Δήμου Στυλίδας», σύμφωνα 

με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40, παράγραφος 3, περίπτωση (β) 

του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α.’/12-10-2020), το Ν. 4795/2021 και το άρθρο 100 του Ν. 4876/2021, με τα 

συνημμένα έγγραφα και τα στοιχεία του φακέλου αναφορικά με το ανωτέρω θέμα  και παρακαλούμε για τη 

λήψη σχετικής Απόφασης. 

 Με την εν λόγω απόφαση εγκρίθηκε ο Ενιαίους Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων και 

λοιπών εκδηλώσεων Δήμου Στυλίδας, συμπεριλαμβανομένων και των σχεδίων – διαγραμμάτων για την 

χωροθέτηση των διατιθέμενων θέσεων υπαίθριου εμπορίου ανά Κοινότητα, ως κάτωθι. 

 

Στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας με τον παρόντα κανονισμό αναφορικά με τις θρησκευτικές εορτές ή τις 
επετειακές εορτές ρυθμίζονται θέματα που αφορούν το χώρο διεξαγωγής της πανήγυρης, τη χρονική 
διάρκεια, το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων, τις συγκεκριμένες  θέσεις  που δραστηριοποιούνται οι 
πωλητές, τα πωλούμενα είδη, οι όροι υγιεινής και ευταξίας για την εύρυθμη λειτουργία των 
εμποροπανηγύρεων όλων των Κοινοτήτων του Δήμου Στυλίδας καθώς και η διαδικασία για τη χορήγηση 
αδειών προκειμένου οι πωλητές να συμμετέχουν  σε αυτή. 
Λαμβάνοντας υπόψη το Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ. Α.’/05.11.2021) και την κείμενη νομοθεσία, όπως αυτή 
περιγράφεται στο σχετικό άρθρο 2 του προτεινόμενου παρόντος κανονισμού, προτείνεται ένας ενιαίος 
κανονισμός για όλες τις Κοινότητες του Δήμου Στυλίδας. 
   Το Σχέδιο του Κανονισμού από τελείται από 19 άρθρα και 4 παραρτήματα όπως αυτά περιγράφονται 
παρακάτω: 

 Άρθρο 1:  Αντικείμενο του Κανονισμού 

 Άρθρο 2:  Νομικό πλαίσιο 

 Άρθρο 3:  Ορισμοί 

 Άρθρο 4:  Χώροι Λειτουργίας 

 Άρθρο 5:  Χρονική διάρκεια 

 Άρθρο 6: Πλαίσιο λειτουργίας και χωροταξία εμποροπανήγυρης 

 Άρθρο 7: Δικαίωμα συμμετοχής 

 Άρθρο 8: Διάρκεια έγκρισης συμμετοχής – Δικαιολογητικά  

 Άρθρο 9: Γενικά χαρακτηριστικά αδειών συμμετοχής  

 Άρθρο 10: Τοποθέτηση πωλητών 

 Άρθρο 11: Καταβαλλόμενα τέλη 
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 Άρθρο 12: Πωλούμενα είδη – όροι πώλησης των προϊόντων 

 Άρθρο 13: Όροι Λειτουργίας  

 Άρθρο 14: Λοιπές αγορές 

  Άρθρο 15: Έλεγχοι – Κυρώσεις 

 Άρθρο 16: Υποχρεώσεις πωλητών 

 Άρθρο 17: Απαγορεύσεις 

 Άρθρο 18: Επιτροπή Εμποροπανηγύρεων  

 Άρθρο 19: Ισχύς Κανονισμού 

 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ2: ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΑΝΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ, Η ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣΗ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, Η 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ Η ΑΡΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. 

 
Τα ανωτέρω άρθρα του Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων και λοιπών εκδηλώσεων του 
Δήμου Στυλίδας εντάσσονται στον Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων και λοιπών 
εκδηλώσεων του Δήμου Στυλίδας, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:  
 
Άρθρο 1 
Αντικείμενο Κανονισμού 
Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει θέματα που αφορούν στην οργάνωση, τη λειτουργία, την αισθητική, 
την υγιεινή και την τάξη στο χώρο των εμποροπανηγύρεων του Δήμου Στυλίδας σύμφωνα τις 
γνωμοδοτήσεις των συμβουλίων των Κοινοτήτων και τις γνωμοδοτήσεις  των Κοινοτήτων του Δήμου 
Στυλίδας, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα 1, καθώς και τη διαδικασία για τη χορήγηση των 
αδειών προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν σε αυτές. 
 
Άρθρο 2 
Νομικό Πλαίσιο 
1. Οι διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ. Α.’/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, και άλλες διατάξεις του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις». 
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2. Οι διατάξεις της παραγράφου 13, του άρθρου 66 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ. Α.’/05.11.2021): 

«Μέχρι την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων του άρθρου 67: δ) «για τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 5 του άρθρου 67, ισχύει το άρθρο 38 του Ν. 4497/2017, ως προς τους όρους και τα 

είδη διάθεσης στις βραχυχρόνιες αγορές» ε) «για τα οριζόμενα στις παραγράφους 6 και 7 του 

άρθρου 67 ισχύουν τα άρθρα 5 και 15 και η παράγραφος 3 του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017»». 

3. Η Υπουργική Απόφαση 16469/15.02.2022 (ΦΕΚ Β.’/879), αναφορικά με τους ειδικότερους όρους 

λειτουργίας των βραχυχρόνιων αγορών και τα είδη προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται ή 

παρέχονται σε αυτές. 

4. Η Υπουργική Απόφαση 21049/25.02.2022 (ΦΕΚ Β.’/981), αναφορικά με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις έκδοσης και στοιχεία της βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας, για τη 

συμμετοχή πωλητών σε βραχυχρόνιες αγορές. 

5. Η Υπουργική Απόφαση 21057/25.02.2022 (ΦΕΚ Β.’/981), αναφορικά με στοιχεία της άδειας 

χορήγησης θέσης και δικαιώματος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο παραγωγού και 

επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου. 

6.  Η Υπουργική Απόφαση 18982/22.02.2022 (ΦΕΚ Β.’/925), αναφορικά με τα είδη πώλησης για τους 

παραγωγούς και τους επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου. 

7. Η Υπουργική Απόφαση 9181/01.02.2022 (ΦΕΚ Β.’/433), αναφορικά με συνδυασμούς προϊόντων 

που πωλούνται στο υπαίθριο εμπόριο, αλλαγές και προσθήκες προϊόντων, στοιχεία που 

αναγράφονται στην πινακίδα που αναρτάται στο σημείο πώλησης και αντιστοίχιση ειδών 

παλαιότερων ρυθμίσεων που πωλούνται από επαγγελματίες πωλητές. 

8. 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». 

9. Η Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017, τεύχος Β.’). 

10. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ. Α.’/08.06.2006): «Κανονιστικές Αποφάσεις» «1. Οι 

δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές 

κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: ……………….δ) 

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». 

11. Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ. Α.’/08.06.2006) και ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α.’/07.06.2010), όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

12. Το Π.Δ. 12/2005 (ΦΕΚ 10/τ. Α.’/18.01.2005). 
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13. Η Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/τ. Β.’/08.10.2012), καθώς και 

των διευκρινιστικών εγκυκλίων της. 

14. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α.’/07.06.2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 

4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018). 

15. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 (ΦΕΚ 246Α/1980 τεύχος  Α.’): «Άρθρο 3. Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, 

πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων». «2. Τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων, των 

οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσεως, καθορίζονται δι’ αποφάσεως του δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβουλίου». 

16. Τα άρθρα 73,83 και 84 του Ν. 3852/2020 με τίτλο «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Αρμοδιότητες» «1Β. 

Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: ν) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 

του Κ.Δ.Κ.», τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020. 

17. Το Ν. 2946/2001 (224/Α) «Περί υπαίθριας διαφήμισης»    

18. Κάθε άλλη διάταξη που δεν αναφέρεται στον κανονισμό. 

 
                Άρθρο 3 
               Ορισμοί 
Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί του άρθρου 2 του Ν. 4849/2021 
(ΦΕΚ 207/τ. Α.’/05.11.2021) 
1. «Υπαίθριο εμπόριο»: Εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε υπαίθριο χώρο, δημόσιο ή ιδιωτικό, 
ιδιόκτητο ή μισθωμένο, και διακρίνεται σε εμπόριο σε οργανωμένες υπαίθριες αγορές, στάσιμο εμπόριο και 
πλανόδιο εμπόριο. 
2. «Οργανωμένες υπαίθριες αγορές»: Οι λαϊκές αγορές, οι βραχυχρόνιες αγορές, οι υπαίθριες αγορές 
παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου (street food markets), οι πρότυπες 
λαϊκές αγορές και οι αγορές χειροτεχνών/καλλιτεχνών. 
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 
οποιοδήποτε μηχανοκίνητο, ρυμουλκούμενο ή άλλου τύπου κινούμενο μέσο. 
5. «Λαϊκή αγορά»: Η υπαίθρια, μετακινούμενη, οργανωμένη αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται 
παραγωγοί πωλητές πρωτογενών προϊόντων και μεταποιημένων προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και 
επαγγελματίες πωλητές για τη διάθεση πρωτογενών και βιομηχανικών - βιοτεχνικών μη εδώδιμων ειδών. 
6. «Βραχυχρόνιες αγορές»: Οργανωμένες υπαίθριες αγορές, με σαφή και καθορισμένη περιορισμένη 
διάρκεια, οι οποίες περιλαμβάνουν τις θρησκευτικού χαρακτήρα αγορές (ολιγοήμερες εορταστικές αγορές, 
θρησκευτικά πανηγύρια, αγορές Χριστουγέννων και αγορές Πάσχα), τις εμποροπανηγύρεις, τις επετειακές 
αγορές, τις πολιτιστικές αγορές, τις εποχιακές αγορές, τις κυριακάτικες αγορές και τις αγορές 
ρακοσυλλεκτών. 
7. «Υπαίθρια αγορά παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου» ή «Street Food 
Market»: Υπαίθρια αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις που προσφέρουν τρόφιμα και ποτά 
από κινητά καταστήματα σε δημόσιους (ιδιόκτητους ή μισθωμένους) και ιδιωτικούς χώρους. 
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8. «Πρότυπη λαϊκή αγορά»: Υπαίθρια λαϊκή αγορά, τα σημεία πώλησης της οποίας έχουν κοινά τεχνικά 
χαρακτηριστικά και στην οποία εφαρμόζονται εμπορικές πρακτικές που συμβάλλουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος, στην ανάδειξη της ποιότητας των τοπικών ή εγχώριων προϊόντων και της ελληνικής κουζίνας. 
9. «Ειδική θεματική αγορά»: Υπαίθρια αγορά σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο που αφορά στην ανάδειξη και 
προώθηση προϊόντων και έχει μικτό χαρακτήρα πώλησης ειδών (εδώδιμα και μη προϊόντα). 
 
10. «Αγορά χειροτεχνών/καλλιτεχνών»: Η υπαίθρια αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται ως πωλητές 
χειροτέχνες και καλλιτέχνες, είτε φυσικά πρόσωπα που δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, 
χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής 
τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας είτε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) του ν. 4430/2016 
(Α’ 205) που δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείμενο. 
11. «Αγορά παραγωγών βιολογικών προϊόντων»: Οργανωμένη αγορά στην οποία  συμμετέχουν αποκλειστικά 
παραγωγοί αγροτικών προϊόντων και αγροτικοί συνεταιρισμοί, με σκοπό την απευθείας διάθεση στο 
καταναλωτικό κοινό των βιολογικών αγροτικών προϊόντων που οι ίδιοι παράγουν ή οικοτεχνικών βιολογικών 
αγροτικών προϊόντων, ή μεταποιημένων βιολογικών αγροτικών προϊόντων, το βασικό συστατικό των οποίων 
είναι δικής τους παραγωγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 56 του ν. 4235/2014 (Α’ 32) και την υπ’ 
αρ. 1978/157498/28.6.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 2710). 
12. «Αγορά ρακοσυλλεκτών»: Η υπαίθρια αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται ως πωλητές φυσικά 
πρόσωπα που κατέχουν σχετική βεβαίωση ή άδεια, που έχει ήδη εκδοθεί, καθώς και φυσικά πρόσωπα στα 
οποία χορηγείται βεβαίωση δραστηριοποίησης σε αγορά 
ρακοσυλλεκτών. 
13. «Φορέας λειτουργίας»: Ο δήμος ή η περιφέρεια που οργανώνει υπαίθριες αγορές και είναι αρμόδιος/α 
για την εύρυθμη λειτουργία τους, την αντιμετώπιση κάθε σχετικού ζητήματος που ανακύπτει όσον αφορά 
στην εν γένει λειτουργία τους και στη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτές. 
14. «Πωλητής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια, προκειμένου να 
δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, από αρμόδια αρχή. 
15. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: Ο παραγωγός που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 (Α’ 151), δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο 
διαθέτοντας προς πώληση αγροτικά προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής και στον οποίο έχει χορηγηθεί 
άδεια δραστηριοποίησης από αρμόδια αρχή. 
16. «Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: Το φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο 
υπαίθριο εμπόριο διαθέτοντας προς πώληση τα είδη που ορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 
66, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή, και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια δραστηριοποίησης 
από αρμόδια αρχή. 
17. «Μεταποίηση»: Η ουσιαστική τροποποίηση του πρωτογενούς προϊόντος που συμπεριλαμβάνει ιδίως τη 
θερμική επεξεργασία, το κάπνισμα, το αλάτισμα, την ωρίμανση, την αποξήρανση, το μαρινάρισμα, την 
εκχύλιση, την εξώθηση ή τον συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων. 
18. «Μεταποιημένα προϊόντα»: Τα τρόφιμα που προέρχονται από τη μεταποίηση πρωτογενών προϊόντων. Τα 
προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα 
οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 
19. «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, 
καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα. 
20. «Οικοτεχνία»: Η μικρής κλίμακας μεταποίηση γεωργικών προϊόντων από παραγωγό εγγεγραμμένο στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014. 
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21. «Κινητές καντίνες»: Οχήματα, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε κινητά καταστήματα, 
τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού 
Υγείας (Β’ 2161), κατατάσσονται στις  
επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και, ειδικότερα, στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και 
ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους. 
22. «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 υπό στοιχεία 
Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή 
προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους. 
23. «Άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή»: Η άδεια που χορηγείται από την αρμόδια αρχή 
σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, παραγωγούς πωλητές και επαγγελματίες πωλητές αντίστοιχα, προκειμένου 
να δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο. 
24.«Άδεια πωλητή χειροτέχνη-καλλιτέχνη»: Η άδεια που χορηγείται σε χειροτέχνες/καλλιτέχνες και σε 
Κοιν.Σ.ΕΠ. από τον αρμόδιο φορέα, προκειμένου να δραστηριοποιούνται σε αγορές χειροτεχνών-
καλλιτεχνών. 
25. «Άδεια πωλητή σε υπαίθρια αγορά παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του 
δρόμου» ή «Άδεια Street  Food  Market»: Η άδεια που χορηγείται σε πωλητές από τον αρμόδιο φορέα, 
προκειμένου να δραστηριοποιούνται σε υπαίθριες αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και 
ποτών επί του δρόμου. 
26. «Βεβαίωση δραστηριοποίησης στις βραχυχρόνιες αγορές»: Η βεβαίωση που χορηγείται από τον αρμόδιο 
φορέα σε πωλητές, προκειμένου να δραστηριοποιούνται σε βραχυχρόνιες αγορές. 
27. «Παράλληλη αγορά»: Προσωρινή υπαίθρια οργανωμένη αγορά που λειτουργεί εντός των ορίων του ίδιου 
δήμου, εφόσον υπάρχει έκτακτη ανάγκη, ιδίως σε περίπτωση πανδημίας ή θεομηνίας. 
28. «Ο.Π.Σ.Α.Α.»: Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοιχτή Αγορά», του άρθρου 56, στο οποίο 
καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σύννομη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου και τηρείται 
σχετική βάση δεδομένων. Το Ο.Π.Σ.Α.Α. μπορεί να αξιοποιείται,  μεταξύ άλλων, κατά τη διενέργεια ελέγχων 
από τα αρμόδια όργανα ελέγχου για το υπαίθριο εμπόριο. 
 
Άρθρο 4 
Χώροι Λειτουργίας 
Οι Εμποροπανηγύρεις λειτουργούν σε κοινόχρηστους χώρους, όπως αυτοί αναφέρονται στις γνωμοδοτήσεις 
– αποφάσεις των συμβουλίων των Κοινοτήτων και στις γνωμοδοτήσεις – αποφάσεις των Κοινοτήτων του 
Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα 1. 
 
Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια 
Η διάρκεια και το σύνολο των διατιθεμένων θέσεων των εμποροπανηγύρεων περιγράφεται στο συνημμένο 
παράρτημα 2. 
 
Άρθρο 6 
Πλαίσιο λειτουργίας και χωροταξία εμποροπανήγυρης. 
1. Η ισχύς των αδειών διαμορφώνεται αναλόγως των θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων των 
Κοινοτήτων όπως αυτή περιγράφεται στο συνημμένο παράρτημα 2, δηλαδή από τις 8:00 πμ της έναρξης της 
εκδήλωσης έως τις 24:00 της ημέρας λήξης της εκδήλωσης. Η εγκατάσταση και η απομάκρυνση των πάγκων 
και των διατιθέμενων ειδών μπορεί να πραγματοποιείται από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας έως 
και το πρωΐ της επόμενης ημέρας αντίστοιχα. 
2. Κατά τη λειτουργία της εμποροπανηγύρεως στον οριοθετημένο χώρο δεν παρεμποδίζεται η πρόσβαση και 
η λειτουργία σε σχολεία, νοσοκομεία, σταθμούς αστικών και υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικούς 
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χώρους, μουσεία, μνημεία, εκκλησίες, εισόδους κατοικιών και καταστημάτων και οργανωμένες 
ξενοδοχειακές μονάδες, ούτε δυσχεραίνεται ο εφοδιασμός  
 
των κάθε είδους καταστημάτων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Επίσης πρέπει να εξασφαλίζεται η εύκολη 
πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό καθώς και η διασφάλιση ελεύθερης και εύκολης πρόσβασης σε οδούς, 
πλατείες, πάρκα και εξωτερικούς χώρους εκκλησιών. Η λειτουργία των υπαίθριων αγορών 
(εμποροπανηγύρεων) ορίζεται με απόφαση του Δήμου, μετά από γνώμη της αστυνομικής αρχής σχετικά με 
τις επιπτώσεις στην κυκλοφορά πεζών και οχημάτων, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, αφότου 
ζητηθεί, και αν αυτή παρέλθει άπρακτη, η απόφαση του φορέα λειτουργίας, μπορεί να εκδίδεται χωρίς αυτή. 
(άρθρο 25, παράγραφος 2 του Ν. 4849/2021). 
3. Η αποτύπωση, η κατανομή και η αρίθμηση των θέσεων σε κάθε Κοινότητα που θα τελεστούν οι 
εμποροπανηγύρεις αποτυπώνονται σε διαγράμματα σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα 3. 
Σύμφωνα με το άρθρο το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ. Α.’/08.06.2006): «Κανονιστικές 
Αποφάσεις» «1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας 
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: ……………….δ) 
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 στο 
Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ, 1β, βε) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 
79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, και το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020.  
Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 1γ, του άρθρου 83 και την παράγραφο 2α του άρθρου 84 του Ν. 
3852/2010, το συμβούλιο της δημοτικής ή της τοπικής κοινότητας αντίστοιχα προτείνει στην επιτροπή 
ποιότητα ζωής του χώρους λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά 
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων. 
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 7286/21.01.2015 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ο 
Δήμος που προτίθεται να λειτουργήσει υπαίθρια θρησκευτική ή επετειακή εμποροπανήγυρη, γνωρίζει τους 
χώρους που πρόκειται να διεξαχθεί η σχετική εμπορική δραστηριότητα και καθορίζει τον αριθμό των 
πωλητών, των πωλούμενων ειδών καθώς και τις λοιπές διαδικασίες τοποθέτησης, με βάση τις αρχές της 
χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων. 
Οι χώροι λειτουργίας της εμποροπανήγυρης οριοθετούνται κατόπιν διαγράμμισης και αρίθμησης των 
θέσεων με ευθύνη του Δήμου. 
Η διαγράμμιση γίνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζει την άνετη διέλευση των επισκεπτών, των ατόμων με 
ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), την έλευση των οχημάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κλπ σε περιπτώσεις 
εκτάκτου ανάγκης και γενικότερα την εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανηγύρεως. 
Δεν επιτρέπεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσεως από τους πωλητές της εμποροπανηγύρεως, η αυξομείωση των 
μέτρων πρόσοψης των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των οριοθετημένων θέσεων, η 
δραστηριοποίηση χωρίς σχετική άδεια και η απευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το 
οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων, όπως και η πώληση των προϊόντων στους διαδρόμους. 
Οι πωλητές καταλαμβάνουν μόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε χωρίς να εμποδίζουν την ελεύθερη 
διέλευση των πεζών και την εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανηγύρεως. Η παρουσία των κατόχων της 
σχετικής άδειας είναι υποχρεωτική, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία. 
 
Άρθρο 7 
Δικαιούχοι συμμετοχής 
 
Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής σύμφωνα με τον κανονισμό 
λειτουργίας της εμποροπανηγύρεως. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με την διάρκεια λειτουργίας  
της υπαίθριας αγοράς. 
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Οι ανωτέρω εγκρίσεις συμμετοχής αφορούν:   
 Σε ποσοστό 70% των διατιθέμενων θέσεων, σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα παραστατικά 

και νόμιμα φορολογικά στοιχεία και ΚΑΔ σχετικό με την δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο.  

 Σε ποσοστό 20% των διατιθεμένων θέσεων, σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών 

αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και 

μεταποιημένα προϊόντα.  

 Σε ποσοστό 10% των διατιθέμενων θέσεων σε αδειούχους πλανοδίου ή στάσιμου εμπορίου με 

αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις υπαίθριες αγορές. 

1. Αδειούχοι του άρθρου 46 του Ν. 4849/2021 (φυσικά πρόσωπα και φορείς Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας) για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών 

λαϊκής τέχνης οι οποίοι τοποθετούνται σε υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων. Ειδικά για τους 

αδειούχους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) του άρθρου 8 του Ν. 

4849/2021 (παράγραφος 1, περίπτωση γβ), δίδεται μία (1) θέση ανά τέσσερα (4) μέλη τα οποία 

διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας σύμφωνα, σύμφωνα με την περίπτωσης  β’, 

της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 4849/2021 και την περίπτωση α, της παραγράφου 1 του 

άρθρου 8 του Ν. 4849/2021.  

 Στις υπαίθριες αγορές συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά 

και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανοδίου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν 

βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο 

Δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερομένων πωλητών. 

 Ο πωλητής αιτείται από το Δήμο της μόνιμης κατοικίας του την έκδοση της βεβαίωσης 

δραστηριοποίησης προκειμένου να συμμετέχει στις αγορές των Δήμων όλης της χώρας και στην 

αίτησή του επισυνάπτει: 

α) βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS, 
β) βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική 
αρχή, 
γ) πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται, 
δ) Φωτοτυπία δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση, 
ε) άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.    

 Σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους αδειούχους των δύο τελευταίων κατηγοριών, ο 

αριθμός των θέσεων αυτών προστίθεται στον αριθμό της πρώτης κατηγορίας. 

 

 Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης  μπορούν να ζητήσουν θέση  

 Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με άδεια συμμετοχής στις 

εμποροπανηγύρεις του παρόντος των ειδών τους κατά τις ημέρες και ώρες που τα αντίστοιχα 
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καταστήματα ομοειδών προϊόντων παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά 

διατάξεις.   

 
 Άρθρο 8 
Διάρκεια έγκρισης συμμετοχής – Δικαιολογητικά  
1. Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα 

από πρόσκληση του οικείου δήμου. 

2. Για τη χορήγηση της άδειας συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις, το ενδιαφερόμενο φυσικό 

πρόσωπο, υποβάλλει στις κατά τόπους κοινότητες τα εξής συνημμένα δικαιολογητικά: 

α) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής και αποδοχής των όρων του Κανονισμού λειτουργίας 
της εμποροπανήγυρης. 
β) άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου (λαϊκής αγοράς) ή  υπαίθριου στάσιμου ή υπαίθριου 
πλανοδίου ή βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσια διάρκειας που κατέχει. 
γ) Βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων καθώς και το πιστοποιητικό υγείας. 

                      δ) Δημοτική ενημερότητα από τον οικείο δήμο. 
                      ε) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 
              3.  Για την έκδοση βεβαίωσης δραστηριοποίησης στις βραχυχρόνιες αγορές τα  
                    φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή του άρθρου 34 του Ν.    

                    4849/2021, τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά (άρθρο 1 της Υπουργικής Απόφασης υπ’ 
αριθμ.: 21049/ΦΕΚ 981/τ. Β.’/ 25-02-2022 που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 6, 
του άρθρου 67 του Ν. 4849/2021):  

                 α) Αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται: 
                αα) Τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος. 
                αβ) Η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος. 
                αγ) Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος 
                 αδ) Ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης του αιτούντος (ΑΜΚΑ) και ο ασφαλιστικός φορέας  

του αιτούντος. 
               αε) τα πωλούμενα είδη σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την απόφαση που εκδίδεται κατ’ 

εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 67 του Ν. 4849/2021. 
              αστ) Ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριοποίησης (ΚΑΔ) σχετικός με δραστηριοποίηση στο υπαίθριο 

εμπόριο και τα πωλούμενα είδη. 
            αζ) Ο αριθμός κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος , 
            αη) υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα δηλούμενα στοιχεία είναι αληθή, 
            β) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι δεν κατέχει άδεια υπαίθριου εμπορίου, που μπορεί να 

επαληθεύεται από την αρμόδια αρχή μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
«Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) το άρθρου 56 του Ν. 4849/2021, 

             γ) αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και ταμειακής μηχανής 
δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της  

 
               Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  (TAXIS) ή απαλλαγής από τη σχετική υποχρέωση που έχει 

εκδοθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή,  
           δ) άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, καθώς και Δελτίο  Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ 

του δηλούμενου προς χρήση οχήματος , 
           ε) Βεβαίωση υγειονομικής καταλληλότητας από την Υγειονομική Υπηρεσία της  Περιφερειακής  

Ενότητας Φθιώτιδας στην οποία ανήκει η Διεύθυνση Μεταφορών, όπου θα γίνεται η ταξινόμηση ή 
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η έκδοση άδειας κυκλοφορίας του οχήματος , εφόσον απαιτείται , του δηλούμενου προς χρήση 
οχήματος, 

          στ) πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ , σύμφωνα με την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/04.04.2012 (Β’1999) απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως ισχύει. 

           ζ) άδεια διαμονής σε ισχύ (όπου απαιτείται) 
Όσο αφορά για τους αλλοδαπούς, για τη χορήγηση της άδειας συμμετοχής στις    
εμποροπανηγύρεις , θα πρέπει να προσκομίζουν, επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά: 
α) φωτοαντίγραφο διαβατηρίου, 
β) άδεια διαμονής σε ισχύ. 
3. Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων, ο 
οποίος αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλλουν τα 
αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου και εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. 
4. Οι εγκρίσεις δίνονται με κλήρωση στα ποσοστά που καθορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος 
κανονισμού και η ισχύς τους είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης  που αφορά 
η πρόσκληση. 
5. Στην περίπτωση που ο αριθμός των δικαιούχων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των διαθέσιμων 
θέσεων, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την επιλογή των ενδιαφερομένων από την επιτροπή της 
εμποροπανήγυρης.  
 
Άρθρο 9 
 Γενικά χαρακτηριστικά αδειών συμμετοχής  
Οι άδειες συμμετοχής: 
1. Χορηγούνται στους δικαιούχους για συγκεκριμένο χώρο και συγκεκριμένη θέση για την διάθεση 

των προϊόντων τους. 

2. Είναι προσωποπαγής και απαγορεύεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η 

παραχώρηση κατά χρήση καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές από 

τρίτο πρόσωπο, εκτός από τον / την σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων, με προσωρινή 

αναπλήρωση. 

3. Χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και φορολογικά 

στοιχεία της κείμενης νομοθεσίας για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, και 

εφαρμόζουν του όρους και τα άρθρα του παρόντος κανονισμού. 

4. Χορηγούνται μόνο στον δικαιούχο με την προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς του, 

αφού καταβάλλει τα αναλογούντα τέλη σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

5. Έχουν χρονική διάρκεια όση είναι και η διάρκεια της εμποροπανηγύρεως. 

6. Είναι σύμφωνες με την δηλωθείσα στη Δ.Ο.Υ δραστηριότητα του αιτούντα (Αριθμός ΚΑΔ) και τα 

δηλωθέντα προς έκθεση και πώληση είδη στην αίτηση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη. 

7. Είναι αναρτημένες σε εμφανές σημείο του εκθετηρίου – πάγκου. 

8. Σε περίπτωση έλλειψης άδειας συμμετοχής επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 62 του Ν. 4849/2021. 
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Άρθρο 10 
Τοποθέτηση πωλητών 
2. Η απόδοση θέσης κάθε πωλητή πραγματοποιείται με τη διαδικασία της κλήρωσης. 

3. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ δύο (2) πωλητών  ή περισσοτέρων πωλητών που 

δραστηριοποιούνται στην ίδια υπαίθρια οργανωμένη αγορά, ή στον ίδιο δήμο στην περίπτωση 

του στάσιμου εμπορίου, επιτρέπεται κατόπιν αίτησή τους, εφόσον δεν διαταράσσεται η 

λειτουργία της αγοράς κατά την κρίση του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4849/2021. 

4. Με μέριμνα του Δήμου καθορίζεται αποκλειστικά ο υπερβάλλον αριθμός θέσεων για αδειούχους 

του άρθρου 46 του Ν. 4849/2021, δηλαδή για αδειούχους έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, 

χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης και για αδειούχους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) δίδεται μία (1) θέση ανά τέσσερα (4) μέλη τα οποία διαθέτουν βεβαίωση 

πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας σύμφωνα με την περίπτωσης  β’, της παραγράφου 1 του άρθρου 

8 του Ν. 4849/2021 και την περίπτωση α, της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 4849/2021.  

 
Άρθρο 11 
Καταβαλλόμενα τέλη 
1. Το ύψος των τελών καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ.: 195/2015 Απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Στυλίδας, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 3,  του Β.Δ. 24-9/20-10-1958, όπως 

αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 26, του Ν. 1828/1989 και την παράγραφο 2 

του άρθρου 16 του Ν. 3254/2004 «Το τέλος ορίζεται ετήσιο δι’ αποφάσεως του Δημοτικού ή 

Κοινοτικού Συμβουλίου κατά τετραγωνικό μέτρο ανεξαρτήτως χρόνου χρήσεως και αναλόγως της 

περιοχής της πόλεως ή του χωριού εις την οποία κείται ο χρησιμοποιούμενος χώρος», ως εξής: 

 Τέλος χρήσης πλατείας – πεζοδρομίων από μικροπωλητές: 100€/ετησίως έως 2 τ.μ. και 10€ 

ημερησίως. 

2. Η καταβολή των τελών πραγματοποιείται στο ταμείο του Δήμου, πριν την παραχώρηση της 

έγκρισης συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη. Στην έγκριση συμμετοχής αναγράφεται ο αριθμός 

του γραμματίου είσπραξης που αφορά την πληρωμή των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων. 

3.  Η είσπραξη των τελών από το Δήμο θα γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

 
Άρθρο 12 
Πωλούμενα είδη – όροι πώλησης των προϊόντων 

              Τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη είναι τα εξής:  
 Είδη παντοπωλείου - ψιλικά, παραδοσιακά γλυκά, είδη δώρων, είδη οικιακής   χρήσης, είδη ένδυσης, 
υπόδησης, παιδικά παιχνίδια, είδη λαϊκής τέχνης. Οι υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων 
(πρόχειρα γεύματα από καντίνες και φορητές εγκαταστάσεις έψησης) δύναται να συμπεριληφθούν 
στα πωλούμενα είδη που αναφέρονται.    
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Πωλούμενα είδη που αφορούν στις Πασχαλινές και στις Χριστουγεννιάτικες αγορές είναι απαραίτητο 
να δικαιολογούν το χαρακτήρα των ημερών, να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεση 
να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. 
Πωλητής υπαίθριου που διακινεί βιομηχανικά προϊόντα ή προϊόντα μεταποίησης από ειδικά 
διασκευασμένο όχημα, καταλαμβάνει χώρο ίσο με το μήκος του οχήματός του και όχι άνω των οκτώ 
(8) μέτρων. Σ’ αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ξεχωριστού πάγου, εκτός αν το μήκος 
του οχήματος είναι μικρότερο από το οριζόμενο μήκος των πάγκων και εάν υπάρχει η δυνατότητα 
από άποψη χώρου. 
 
Άρθρο 13 
Όροι Λειτουργίας  
1. Στους χώρους λειτουργίας της αγοράς θα γίνεται διαγράμμιση και αρίθμηση των θέσεων. Οι 

θέσεις που θα προσδιοριστούν δεν θα βρίσκονται έμπροσθεν χώρων εισόδων γκαράζ και δεν θα 

παρακωλύουν την λειτουργία των καταστημάτων. 

2. Η διαγράμμιση των θέσεων θα εξασφαλίζει την άνετη διέλευση των επισκεπτών και την έλευση 

οχημάτων για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρο, πυροσβεστική). 

3. Να διοργανώνονται σε σημεία που υπάρχουν σημεία υδροληψίας . 

4. Να υπάρχουν στα σημεία λειτουργίας τους χημικές – βιολογικές τουαλέτες που θα πληρούν τις 

προϋποθέσεις της νομοθεσίας. 

5. Οι χώροι λειτουργίας να είναι σε ανοικτό χώροι και ασφαλτοστρωμένοι. 

6. Να διατηρείται ο χώρος της αγοράς καθαρός. 

7. Μετά το τέλος λειτουργίας της αγοράς ο χώρος να καθαρίζεται από το συνεργείο καθαριότητας 

του Δήμου και οι πωλητές να διατηρούν το χώρο τους καθαρό. 

8. Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων θα γίνεται σε οριζόντια θέση κατά μήκος του πάγκου. 

 

9. Οι πωλητές καταλαμβάνουν μόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε από το Δήμο και δεν 

εμποδίζουν την λειτουργία των καταστημάτων και την ομαλή διέλευση πεζών και οχημάτων. 

10. Η πώληση των εμπορευμάτων από τους πωλητές με άδεια συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις 

και στις υπαίθριες αγορές κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται μόνο κατά τις ημέρες και ώρες που τα 

αντίστοιχα καταστήματα πώλησης ομοειδών προϊόντων παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις 

ισχύουσας διατάξεις. 

 
Άρθρο 14 
Λοιπές αγορές 
1. Αν η εμποροπανήγυρη λειτουργεί σε χώρο επί του οποίου έχει πλήρη κυριότητα νομικό πρόσωπο 
της κατ’ άρθρο 3 του Συντάγματος Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας  του Χριστού, το ανωτέρω νομικό 
πρόσωπο μπορεί: 
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α) να αποφασίζει το ίδιο για τη λειτουργία της, αναλαμβάνοντας παράλληλα την οργάνωση και 
διεξαγωγή αυτής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν ή β) να παραχωρεί τον χώρο στον οικείο 
Δήμο με σύμβαση μίσθωσης. 
2. Αν η εμποροπανήγυρη οργανώνεται από το ίδιο το νομικό πρόσωπο της παρ. 2, αυτό εκδίδει 
υποχρεωτικά απόφαση ίδρυσης και κανονισμό λειτουργίας με τα στοιχεία που προβλέπονται στο 
παρόν (όπως ιδιότητα συμμετεχόντων πωλητών, ποσόστωση και τρόπος απόδοσης θέσεων) και 
τοπογραφικό διάγραμμα, τα οποία κοινοποιεί υποχρεωτικά στον οικείο Δήμο πριν την έναρξη της 
εμποροπανηγύρεως, γνωστοποιώντας τα τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. 
3. Αν η εμποροπανήγυρη λειτουργεί σε δημόσιο ή κοινόχρηστο χώρο, και τη διοργάνωσή της έχει 
αναλάβει το νομικό πρόσωπο της κατ’ άρθρο 3 του Συντάγματος Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
του Χριστού, για την ίδρυση, μετακίνηση, επέκταση και λειτουργία της αγοράς απαιτείται η σύμφωνη 
γνώμη του οικείου δήμου. Η διοργάνωση και η λειτουργία της εμποροπανηγύρεως λαμβάνουν χώρα 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν. Με μέριμνα του Δήμου καταχωρίζονται τα στοιχεία της περ. γ’ 
της παρ. 2 του άρθρου 34, στο πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ.Α.Α. εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίησή τους από το νομικό πρόσωπο της κατ’ άρθρο 3 του Συντάγματος Ανατολικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας του Χριστού σε αυτόν. 
Άρθρο 15 
 Έλεγχοι – Κυρώσεις 
1. Οι ελεγχόμενοι πωλητές οφείλουν, σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 4849/2021, να:  

α) δέχονται τον έλεγχο στον χώρο επαγγελματικής δραστηριοποίησης, στον επαγγελματικό χώρο 
που τηρούνται τα έγγραφα, παραστατικά στοιχεία, στο οδικό δίκτυο της χώρας και στον χώρο 
παραγωγής και  
β) παρέχουν τα αληθή στοιχεία που τους ζητούνται . 

             2. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4849/2021  
                   και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων, είναι σύμφωνα με το 

άρθρο 58:  
                 α) Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.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 της. 
 
                 ε) Το Λιμενικό Σώμα (Ελληνική Ακτοφυλακή) (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) στην περιοχή δικαιοδοσίας του και  
                στ) Η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) 

3. Οι αρχές των περιπτώσεων (α) έως (γ) επικουρούνται από την Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό 
Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), στο βαθμό που αυτό παρίσταται αναγκαίο για την 
αποτελεσματική άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. 
4. Οι αρχές της παραγράφου 2 οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους σε ζητήματα συντονισμού 
ελέγχων και διάχυσης της πληροφορίας. Για το συντονισμό των ελέγχων αρμόδια είναι η 
Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.). Στη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς 
(ΔΙ.Μ.Ε.Α.) ανατίθεται, επίσης, η αρμοδιότητα της συγκρότησης μικτών κλιμακίων ελέγχου για όλη 
την επικράτεια, μεταξύ των υπηρεσιών της παραγράφου 2, 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. 
5. Οι αρμοδιότητες των παραγράφων 2, 3 και 4 ασκούνται παράλληλα προς τις αρμοδιότητες  της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η άσκηση των οποίων δεν επηρεάζεται από το Ν. 
4849/2021. 
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6. Για τις παραβάσεις του Ν. 4849/2021 επιβάλλονται οι κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιμα που 
προβλέπονται στο άρθρο 62 του ανωτέρω Νόμου. 
  
Άρθρο 16 
Υποχρεώσεις πωλητών 
1. Τα προς διάθεση προϊόντα πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω στους πάγκους και να 

εξασφαλίζονται οι συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής. 

2. Οι πωλητές οφείλουν να μεριμνούν για την διασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να 

αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, να αποφεύγουν την ρύπανση και την πρόκληση ζημιών 

με την λήξη του ωραρίου λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς και ειδικότερα οφείλουν αμέσως 

μετά την λήξη του ωραρίου λειτουργίας της αγοράς να φροντίζουν για την καθαριότητα του 

χώρου τους, όπως επίσης και για τη συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχουν δημιουργήσει σε 

σακούλες τις οποίες στη συνέχεια συλλέγουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου. 

Επιπλέον οφείλουν: 
- Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγοι 

πώλησης των προϊόντων τους. 

- Να μην καταλαμβάνουν χώρο πέραν αυτού που τους έχει παραχωρηθεί. 

- Να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και να συγκεντρώνουν σε ειδικούς κλειστούς σάκους τα 

απορρίμματα  που παράγονται κατά την διάρκεια λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς. 

- Να μην ρυπαίνουν το περιβάλλοντα χώρο τους. 

- Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων να συνεργάζονται με τους υπαλλήλους καθαριότητας 

και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους. 

 

Σε περίπτωση αδιαφορίας ή έλλειψης συνεργασίας επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

- Να μην παρεμποδίζουν με οποιονδήποτε τρόπο την υπηρεσία καθαριότητας στο έργο της. 

- Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους πωλητές όπως και η αυξομείωση των 

μέτρων των πάγκων που τους έχει παραχωρηθεί, όπως και η δραστηριοποίηση στους χώρους 

της αγοράς χωρίς τη σχετική άδεια συμμετοχής. 

- Απαγορεύεται από τους πωλητές η εγκατάσταση πάγκων σε άλλη ημέρα από εκείνη που έχει 

προσδιοριστεί ως ημέρα λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς. Επίσης δεν επιτρέπεται η 

εγκατάλειψη προϊόντων μετά το πέρας της αγοράς. Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τα 

ανωτέρω θα επιβάλλεται δημοτικό τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. 

 
                           

Άρθρο 17 
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Απαγορεύσεις 
1. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα προσδιορισμού των πωλούμενων ειδών στις 

εμποροπανηγύρεις.  

2. Δεν επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων στους ενοικιαζόμενους – παραχωρούμενους χώρους. 

3. Δεν επιτρέπονται οι θορυβώδεις διαφημίσεις. 

4. Δεν επιτρέπονται οι διαφημίσεις των προϊόντων εκτός του ενοικιαζόμενου – παραχωρούμενου 

χώρου. 

5. Δεν επιτρέπεται στους μικροπωλητές να σταθμεύουν και να περιφέρονται σε δημοτικούς δρόμους 

και χώρους. 

6. Απαγορεύεται στους μικροπωλητές η έκθεση των εμπορευμάτων εκτός του χώρου της 

εμποροπανηγύρεως. 

7. Απαγορεύεται η εγκατάσταση των πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι οποίοι 

πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών καθώς επίσης και είσοδος 

οποιοδήποτε τροχοφόρου οχήματος . 

8. Απαγορεύεται στους πωλητές η εγκατάσταση πάγκων σε άλλη ημέρα από αυτή που έχει 

προσδιοριστεί ως ημέρα λειτουργίας της εμποροπανηγύρεως ή εγκατάλειψη των ειδών πώλησης. 

Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω θα επιβάλλεται δημοτικό τέλος για την αυθαίρετη 
κατάληψη πεζοδρομίου. 

 
 
Άρθρο 18 
Επιτροπή Εμποροπανηγύρεων  
 

1. Ορίζεται η επιτροπή εμποροπανηγύρεως για την κλήρωση, σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό, 

η οποία συγκροτείτε σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 9, του Ν. 4849/2021 και την υπ’ 

αριθμ.: 36/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας. 

 
Άρθρο 19 
 Ισχύς Κανονισμού 
 
Ο παρών Κανονισμός ισχύει για όλες τις εμποροπανηγύρεις εκάστου έτους και κάθε Κοινότητας του 
Δήμου Στυλίδας. 
Η συμμετοχή των πωλητών οι οποίοι διαθέτουν την σχετική άδεια στις εμποροπανηγύρεις σημαίνει 
αυτόματα και την αποδοχή όλων των όρων – άρθρων του ανωτέρω Κανονισμού. 
Περιπτώσεις που δεν αναφέρονται στον ανωτέρω Κανονισμό θα συμπληρώνονται από σχετικούς 
Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις. 
Η ισχύς του ανωτέρω Κανονισμού αρχίζει με την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και τον 
έλεγχο νομιμότητάς του από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς 
Ελλάδας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ: 

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ: 07/2022 

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΡΤΙΑΣ: 01/2022 

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ: ΔΕΝ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΘΕΣΕΙΣ (ΑΡ. ΑΠ.: 04/2022) 

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ: 4/2022 

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΩΝ: ΔΕΝ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΘΕΣΕΙΣ 

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ: ΔΕΝ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΘΕΣΕΙΣ 

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΧΙΝΟΥ: 4/2022  

 
ΠΑΡΑΤΗΜΑ 2 

 ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΑΝΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

 
1. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ: 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ: 
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ : ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΙΟΥΧΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΤΡΕΙΣ (3) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ 
 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ 30 ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
Α. ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ: 20 ΘΕΣΕΙΣ, ΜΕ ΜΗΚΟΣ 1,5 (ΜΕΤΡΑ) ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4 
(ΜΕΤΡΑ) ΑΝΑ ΘΕΣΗ. 
Β. ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ: 
……………..ΘΕΣΕΙΣ, ΜΕ ΜΗΚΟΣ……………….(ΜΕΤΡΑ) ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ …………………(ΜΕΤΡΑ) ΑΝΑ ΘΕΣΗ. 
(ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ – ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ). 
ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ: ΑΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ. ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 
ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
18982/22.02.2022 (ΦΕΚ Β.’/925) ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9181/01.02.2022 (ΦΕΚ Β.’/433). 

            
ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ: 
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ : ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΜΕ ΑΜΕΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΜΙΑ (1) ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ 30 ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
Α. ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ : 29 ΘΕΣΕΙΣ, ΜΕ 
ΜΗΚΟΣ 1,5 (ΜΕΤΡΑ) ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4 (ΜΕΤΡΑ) ΑΝΑ ΘΕΣΗ. 
Β. ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ: ………-……..ΘΕΣΕΙΣ, ΜΕ 
ΜΗΚΟΣ……………….(ΜΕΤΡΑ) ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ …………………(ΜΕΤΡΑ) ΑΝΑ ΘΕΣΗ. 
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ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 
ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
18982/22.02.2022 (ΦΕΚ Β.’/925) ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9181/01.02.2022 (ΦΕΚ Β.’/433).  
 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ:  
1) ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ  
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΔΥΟ (2) ΗΜΕΡΩΝ. 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ 30 ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
Α. ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: 
…………………ΘΕΣΕΙΣ, ΜΕ ΜΗΚΟΣ 1,5 (ΜΕΤΡΑ) ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4 (ΜΕΤΡΑ) ΑΝΑ ΘΕΣΗ. (ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ  
ΣΤΟ ΔΗΜΟ – ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 
ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 
ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
18982/22.02.2022 (ΦΕΚ Β.’/925) ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9181/01.02.2022 (ΦΕΚ Β.’/433).  
2) ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΛΙΜΑΝΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ : ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΜΙΑ (1) ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ 30 ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
Α. ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: ……………..ΘΕΣΕΙΣ, ΜΕ 
ΜΗΚΟΣ 1,5 (ΜΕΤΡΑ) ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4 (ΜΕΤΡΑ) ΑΝΑ ΘΕΣΗ. 
ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ. ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 
ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ  
 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 18982/22.02.2022 (ΦΕΚ Β.’/925) ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
9181/01.02.2022 (ΦΕΚ Β.’/433). (ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ – ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 
 

2. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΡΤΙΑΣ: 

α) ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΣΠΑΡΤΙΑΣ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ : ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΝΗΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΕΟΡΤΗΣ (ΔΥΟ (2) ΗΜΕΡΕΣ) 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ (2) ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
Α. ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΠΑΡΤΙΑΣ: 1 ΘΕΣΕΙΣ, ΜΕ ΜΗΚΟΣ 1,5 (ΜΕΤΡΑ) ΚΑΙ 
ΠΛΑΤΟΣ 4 (ΜΕΤΡΑ) ΑΝΑ ΘΕΣΗ. 

 
Β. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΠΑΡΤΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ: 1 ΘΕΣΕΙΣ, ΜΕ 
ΜΗΚΟΣ 1,5 (ΜΕΤΡΑ) ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4 (ΜΕΤΡΑ) ΑΝΑ ΘΕΣΗ. 
ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ:ΠΙΧΝΙΔΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΛΠ. ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 
ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
18982/22.02.2022 (ΦΕΚ Β.’/925) ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9181/01.02.2022 (ΦΕΚ Β.’/433).  
 
β) ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΣΠΑΡΤΙΑΣ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ : ΟΣΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΝΗΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΕΟΡΤΗΣ (ΔΥΟ (2) ΗΜΕΡΕΣ) 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ (2) ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

ΑΔΑ: ΨΛΠΗΩ1Ζ-ΞΟΩ



Α. ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΠΑΡΤΙΑΣ: 1 ΘΕΣΕΙΣ, ΜΕ ΜΗΚΟΣ 1,5 (ΜΕΤΡΑ) ΚΑΙ 
ΠΛΑΤΟΣ 4 (ΜΕΤΡΑ) ΑΝΑ ΘΕΣΗ. 
Β. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΠΑΡΤΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ: 1 ΘΕΣΕΙΣ, ΜΕ 
ΜΗΚΟΣ 1,5 (ΜΕΤΡΑ) ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4 (ΜΕΤΡΑ) ΑΝΑ ΘΕΣΗ. 
ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ:ΠΙΧΝΙΔΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΛΠ. ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 
ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
18982/22.02.2022 (ΦΕΚ Β.’/925) ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9181/01.02.2022 (ΦΕΚ Β.’/433).  
 
γ) ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΠΑΡΤΙΑΣ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ : ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΝΗΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΕΟΡΤΗΣ (ΔΥΟ (2) ΗΜΕΡΕΣ) 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ (2) ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
Α. ΝΟΤΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΠΑΡΤΙΑΣ: 1 ΘΕΣΕΙΣ, ΜΕ ΜΗΚΟΣ 1,5 (ΜΕΤΡΑ) ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4 (ΜΕΤΡΑ) ΑΝΑ 
ΘΕΣΗ. 
Β. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ: 1 ΘΕΣΕΙΣ, ΜΕ ΜΗΚΟΣ 
1,5 (ΜΕΤΡΑ) ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4 (ΜΕΤΡΑ) ΑΝΑ ΘΕΣΗ. 
 
ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ:ΠΙΧΝΙΔΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΛΠ. ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 
ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
18982/22.02.2022 (ΦΕΚ Β.’/925) ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9181/01.02.2022 (ΦΕΚ Β.’/433).  
 
δ) ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΠΑΡΤΙΑΣ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ : ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
 
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΝΗΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΕΟΡΤΗΣ (ΔΥΟ (2) ΗΜΕΡΕΣ) 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ (2) ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
Α. ΝΟΤΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΠΑΡΤΙΑΣ: 1 ΘΕΣΕΙΣ, ΜΕ ΜΗΚΟΣ 1,5 (ΜΕΤΡΑ) ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4 (ΜΕΤΡΑ) ΑΝΑ 
ΘΕΣΗ. 
Β. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ: 1 ΘΕΣΕΙΣ, ΜΕ ΜΗΚΟΣ 
1,5 (ΜΕΤΡΑ) ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4(ΜΕΤΡΑ) ΑΝΑ ΘΕΣΗ. 
ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ:ΠΙΧΝΙΔΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΛΠ. ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 
ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
18982/22.02.2022 (ΦΕΚ Β.’/925) ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9181/01.02.2022 (ΦΕΚ Β.’/433).  
 
ε)  ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΠΑΡΤΙΑΣ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ : ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΝΗΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΕΟΡΤΗΣ (ΔΥΟ (2) ΗΜΕΡΕΣ) 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ (2) ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
Α. ΝΟΤΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΠΑΡΤΙΑΣ: 1 ΘΕΣΕΙΣ, ΜΕ ΜΗΚΟΣ 1,5 (ΜΕΤΡΑ) ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4 (ΜΕΤΡΑ) ΑΝΑ 
ΘΕΣΗ. 
Β. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ: 1 ΘΕΣΕΙΣ, ΜΕ ΜΗΚΟΣ 
1,5 (ΜΕΤΡΑ) ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4 (ΜΕΤΡΑ) ΑΝΑ ΘΕΣΗ. 
ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ: ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΛΠ. ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 
ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
18982/22.02.2022 (ΦΕΚ Β.’/925) ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9181/01.02.2022 (ΦΕΚ Β.’/433).  

3. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΧΙΝΟΥ: 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΧΙΝΟΥ 

ΑΔΑ: ΨΛΠΗΩ1Ζ-ΞΟΩ



ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ : ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΝΗΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΕΟΡΤΗΣ (ΔΥΟ (2) ΗΜΕΡΕΣ) 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΙΣ (3) ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΧΙΝΟΥ: 3 ΘΕΣΕΙΣ, ΜΕ ΜΗΚΟΣ 1,5 (ΜΕΤΡΑ) ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4 (ΜΕΤΡΑ) ΑΝΑ 
ΘΕΣΗ. 
ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ: ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΛΠ. ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 
ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
18982/22.02.2022 (ΦΕΚ Β.’/925) ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9181/01.02.2022 (ΦΕΚ Β.’/433).  

 
4. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ: 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ: 
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΥΛΑΚΙΟΥ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ. 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΑΥΛΑΚΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΜΙΑ (1) ΗΜΕΡΩΝ. 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΙΣ (3) ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
 ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΥΛΑΚΙΟΥ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ: 
Α.: 2 ΘΕΣΕΙΣ, ΜΕ ΜΗΚΟΣ 1,5 (ΜΕΤΡΑ) ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4 (ΜΕΤΡΑ) ΑΝΑ ΘΕΣΗ. 
 
Β. ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  1 ΘΕΣΕΙΣ, ΜΕ ΜΗΚΟΣ 1,5 (ΜΕΤΡΑ) ΚΑΙ 
ΠΛΑΤΟΣ 4 (ΜΕΤΡΑ) ΑΝΑ ΘΕΣΗ 
ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 
ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
18982/22.02.2022 (ΦΕΚ Β.’/925) ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9181/01.02.2022 (ΦΕΚ Β.’/433).  
 
ΑΝΑΜΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ: 
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΥΛΑΚΙΟΥ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ. 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ : ΑΝΑΜΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΜΙΑ (1) ΗΜΕΡΩΝ. 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΙΣ (3) ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
 ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΥΛΑΚΙΟΥ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ: 
Α.: 2 ΘΕΣΕΙΣ, ΜΕ ΜΗΚΟΣ 1,5 (ΜΕΤΡΑ) ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ 4 (ΜΕΤΡΑ) ΑΝΑ ΘΕΣΗ. 
Β. ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  1 ΘΕΣΕΙΣ, ΜΕ ΜΗΚΟΣ 1,5 (ΜΕΤΡΑ) ΚΑΙ 
ΠΛΑΤΟΣ 4 (ΜΕΤΡΑ) ΑΝΑ ΘΕΣΗ. 
ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 
ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
18982/22.02.2022 (ΦΕΚ Β.’/925) ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9181/01.02.2022 (ΦΕΚ Β.’/433).  
 

5. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΩΝ: ΔΕΝ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΘΕΣΕΙΣ 

 
6. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ: ΔΕΝ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΘΕΣΕΙΣ 

 
             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
             ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
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            (περιοχές, κατανομή και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων για κάθε Κοινότητα) 
              
 
             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
             ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ 
 

1 Ο υπάλληλος του Δήμου Στυλίδας Πανάγος Αθανάσιος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής ενστάσεων με 

αναπληρωτή τον υπάλληλο του Δήμου Στυλίδας  Ζώμα Δημήτριο, ως αναπληρωτή Πρόεδρο, της  

επιτροπής ενστάσεων, σύμφωνα με άρθρο 13, παράγραφος 9, του Ν. 4849/2021 και την υπ’ 

αριθμ.: 36/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας. 

2. Ο υπάλληλος του Δήμου Στυλίδας Σαλιβέστρος Νικόλαος ως μέλος της επιτροπής ενστάσεων, με 

αναπληρωτή τον υπάλληλο του Δήμου Στυλίδας Καναπίτσα  Δημήτριο, ως αναπληρωματικό μέλος 

της επιτροπής ενστάσεων, σύμφωνα με άρθρο 13, παράγραφος 9, του Ν. 4849/2021 και την υπ’ 

αριθμ.: 36/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας. 

3. Ο υπάλληλος του Δήμου Στυλίδας Αλεξόπουλος Αλέξανδρος ως μέλος της επιτροπής ενστάσεων, 

με αναπληρωτή τον υπάλληλο του Δήμου Στυλίδας Κυριαζή Παναγιώτη, ως αναπληρωματικό 

μέλος της επιτροπής ενστάσεων, σύμφωνα με άρθρο 13, παράγραφος 9, του Ν. 4849/2021 και την 

υπ’ αριθμ.: 36/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας. 

4. Ο υπάλληλος του Δήμου Στυλίδας Τσέλιος Ιωάννης, ως Πρόεδρος της Επιτροπής ελέγχου και 

αξιολόγησης των αιτήσεων με αναπληρωτή τον υπάλληλο του Δήμου Στυλίδας  Μπακογεώργο 

Δημήτριο, ως αναπληρωτή Πρόεδρο, σύμφωνα με άρθρο 13, παράγραφος 9, του Ν. 4849/2021 και 

την υπ’ αριθμ.: 36/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας. 

5. Η υπάλληλος του Δήμου Στυλίδας Στίγκα Κωνσταντίνα ως μέλος της επιτροπής ελέγχου και 

αξιολόγησης των αιτήσεων, με αναπληρωτή τον υπάλληλο του Δήμου Στυλίδας Κλιάρη Απόστολο, 

ως αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής, της επιτροπής ελέγχου και αξιολόγησης των αιτήσεων, 

σύμφωνα με άρθρο 13, παράγραφος 9, του Ν. 4849/2021 και την υπ’ αριθμ.: 36/2022 Απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας. 

6. Ο υπάλληλος του Δήμου Στυλίδας Καρανίκας Ευάγγελος  ως μέλος της επιτροπής ελέγχου και 

αξιολόγησης των αιτήσεων, με αναπληρωτή τον υπάλληλο του Δήμου Στυλίδας Στουρνάρα 

Αθανάσιο, ως αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής, ελέγχου και αξιολόγησης των αιτήσεων, 

σύμφωνα με άρθρο 13, παράγραφος 9, του Ν. 4849/2021 και την υπ’ αριθμ.: 36/2022 Απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας. 

7. Έργο της Επιτροπής εκτός από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των ενστάσεων των 

ενδιαφερομένων, θα είναι η παραχώρηση των θέσεων στους δικαιούχους και ο έλεγχος της ορθής 

εγκατάστασής τους. 
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8. Αρμοδιότητα επίσης της άνωθεν Επιτροπής θα είναι η παρακολούθηση και η εν γένει διαχείριση 

της εμποροπανηγύρεως, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ. Α.’/08-06-2006). 

 
συμπεριλαμβανομένων και των σχεδίων – διαγραμμάτων για την χωροθέτηση των  διατιθέμενων 

θέσεων υπαίθριου εμπορίου ανά Κοινότητα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος 

Κανονισμού. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αναφερόμενη εισήγηση και μετά από διαλογική 

συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Με δεκαεπτά (17) ψήφους «υπέρ» και μία (1) ψήφο «κατά», της  Δημοτικής Συμβούλου Καρκάνη 

Ευαγγελίας, την  έγκριση της αριθ. 14/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κατά συνέπεια την 

έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων και λοιπών εκδηλώσεων Δήμου Στυλίδας, 

όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένων και των σχεδίων – διαγραμμάτων για την 

χωροθέτηση των διατιθέμενων θέσεων υπαίθριου εμπορίου ανά Κοινότητα, τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισμού. 
 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 

 

Πιστό Απόσπασμα 

Στυλίδα 14 Σεπτεμβρίου 2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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