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ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 30/10/2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ 56

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΛΟΓΩ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ 85/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΕΤ.: Σας στέλνουμε εις διπλούν επικυρωμένο απόσπασμα συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της
24/10/2018 το οποίο περιλαμβάνει την 308 απόφαση αυτού με το αποδεικτικό δημοσίευσης, τα σχετικά
δικαιολογητικά και παρακαλούμε για τον έλεγχο και την έγκριση της ανωτέρω απόφασης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ

ΑΔΑ: 9ΛΧΩΩΡ7-Υ4Θ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ Ή ΘΥΡΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ
Την υπό αριθμό 308 απόφαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΛΟΓΩ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ 85/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο δημοτικός κλητήρας με εντολή του Δημάρχου σήμερα 30/10/2018 εθυροκόλλησε το παραπάνω έγγραφο
στην εξώθυρα του Δημοτικού Καταστήματος ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.
Η θυροκόλληση έγινε ενώπιον των μαρτύρων:
1) ΣΠΑΗ ΜΑΤΙΝΑ

2) ΔΗΜΑΔΗ ΘΕΑΝΩ

Για επιβεβαίωση συντάχθηκε και υπογράφεται το παρόν αποδεικτικό.

Ο Δημοτικός Κλητήρας

Οι μάρτυρες
1)
_________________________
2)
_________________________

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Αργυρούπολη αυθημερόν
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κατά ΕΝΤΟΛΗ

ΑΔΑ: 9ΛΧΩΩΡ7-Υ4Θ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 20 συνεδριάσεως του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθμός απόφασης: 308
ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΛΟΓΩ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ 85/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στην ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 24/10/2018 και ώρα 19:30
με αριθμό πρόσκλησης 25869 και ημερομηνία 19/10/2018 του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο
και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ
συνεδρίαση το ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο νόμιμου αριθμού 33 μελών βρέθηκαν
παρόντα 26 ήτοι :
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1

ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΡΟΪΔΗ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

2

ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΧΙ

3

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΟΧΙ

4

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

5

ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

6

ΚΑΛΙΝΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

7

ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

8

ΚΑΤΣΑΓΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

9

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΧΙ

10

ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

11

ΚΟΡΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

12

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

13

ΚΥΡΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

14

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΧΙ

15

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΧΙ

16

ΛΙΑΠΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

17

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

18

ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

19

ΜΙΜΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΙ

20

ΜΠΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

21

ΝΙΚΟΘΩΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

22

ΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

23

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

24

ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

25

ΣΟΥΓΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

26

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

27

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΧΙ

28

ΣΤΕΛΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

29

ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

30

ΤΟΓΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ
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31

ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΙ

32

ΦΟΥΣΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΧΙ

33

ΧΑΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα υπ.αρίθμ. 28 της Ημερήσιας Διάταξης, είπε τα εξής:

Σύμφωνα με την εισήγηση υπ'αριθμ. 319/2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 83 και 84 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων" ( ΦΕΚ
114/Α΄/8-6-2006) , όπως ισχύει.
3. Την υπ΄αριθμ. 410/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών κοινοχρήστων
χώρων έτους 2018.
4. Την παρ. 16 του άρθρου 59 του Ν. 4497/2017, σύμφωνα με την οποία ".... για όλες τις υφιστάμενες
κατά τη δημοσίευση του παρόντος αγορές του άρθρου 38 ο οικείος δήμος εκδίδει με απόφαση δημοτικού
συμβουλίου εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμό Λειτουργίας
εναρμονισμένο με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τον οποίο κοινοποιεί στην οικεία Περιφέρεια. Σε
περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής τα αρμόδια όργανα υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, όπως
ορίζεται στο ν.3852/2010"
5.Την παρ.1 του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017, σύμφωνα με την οποία "....για τη λειτουργία των υπαίθριων
αγορών του παρόντος λαμβάνεται απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79
του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), η οποία κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια. Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται
και ο κανονισμός λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο εμπεριέχονται απαραιτήτως ο χώρος
διενέργειας της αγοράς, η χρονική διάρκεια της αγοράς, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και
τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο
θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς"
6. Την υπ΄αριθμ. 4/2018 Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αργυρούπολης περί Γνωμοδότησης για
χώρους διενέργειας εμποροπανήγυρεων .
7.Την υπ΄αριθμ. 2/2018 Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ελληνικού περί Γνωμοδότησης για χώρους
διενέργειας εμποροπανήγυρεων.
8. Την υπ΄αρ 85/2018 απόφαση Δ.Σ. που αφορά την κανονιστική εμποροπανηγύρεων του Δήμου
9. Το υπ αρ πρωτ 17820/9-7-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ,το οποίο ακυρώνει
την υπ αριθ 85/2018 απόφαση Δ.Σ.
10. Την υπ'αρ. 19/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
εκ νέου , λαμβάνοντας υπόψιν τις παρατηρήσεις του προαναφερόμενου σχετικού εγγράφου της Α.Δ.Α., την
σύνταξη του Κανονισμού λειτουργίας υπαιθρίων αγορών (εμποροπανήγυρεις) του Δήμου Ελληνικού
Αργυρούπολης ως ακολούθως:

Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψιν τις παρατηρήσεις του
προαναφερόμενου σχετικού εγγράφου της Α.Δ.Α. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΩΝ των κ.κ. Κορτζίδη Χ., Γεωργακάκη Ρ., Μπούκα Β.,Κοροβέση Π., Μαραγκού
Ι. , Σούγελα Ν. και Σπυρόπουλου Αθ. που δήλωσαν ΠΑΡΩΝ, την σύνταξη του Κανονισμού
λειτουργίας υπαιθρίων αγορών (εμποροπανήγυρεις) του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης ως
ακολούθως.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α. 308/2018.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ
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=====================================================

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ/ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών κανονισμός αφορά και ρυθμίζει :
1) Τον αριθμό και τις τοποθεσίες που λαμβάνουν χώρα οι εμποροπανήγυρεις που διοργανώνει ο Δήμος κάθε χρόνο.
2) Τις προυποθέσεις λειτουργίας και την οργάνωση τους.
3) Τους κανόνες αισθητικής, υγιεινής και τάξης στο χώρο των εμποροπανηγύρεων.

Άρθρο 2
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Για τη σύνταξη του παρόντος κανονισμού λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές διατάξεις του Ν.4497/13-11-2017 και
κυρίως, το άρθρο 38 του εν λόγω νόμου αλλά και όσα αναφέρει αυτός σχετικά, σε άλλα άρθρα του, που οι αναφορές
τους συνδέονται ή επεξηγούν τα οριζόμενα στο ανωτέρω σχετικό άρθρο.
Σχετικές Διατάξεις :
Άρθρο 3 Ν.1080/80 “Τέλος χρήσεων πεζοδρομίων , πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων” Άρθρο 79
Ν.3463/2006 περί “Κανονιστικών Αποφάσεων”
Άρθρο 73 Ν3852/2010 περί “Επιτροπή Πoιότητας Ζωής”

Άρθρο 3
ΓΕΝΙΚΑ
1) Οι εμποροπανήγυρεις που διοργανώνει ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης είναι τέσσερεις (4) και συγκεκριμένα:
Α) Το ποντιακό πανηγύρι (ταφικό έθιμο) την Κυριακή του Θωμά (κινητή εορτή) και διαρκεί 33 ώρες αρχόμενο
από την τρίτη μεσημβρινή (15:00) του Σαββάτου (παραμονή) έως την δωδέκατη νυχτερινή (00:00) της Κυριακής του
Θωμά κάθε έτους, στη Δημοτική κοινότητα Ελληνικού.
Β) Η εμποροπανήγυρης του Αγίου Γεωργίου που διαρκεί δύο (2) ημέρες , δηλαδή την παραμονή και ανήμερα της
εν λόγω θρησκευτικής εορτής , εκτός από τις περιπτώσεις που η γιορτή μεταφέρεται την δεύτερη ημέρα του Πάσχα ,
όπου τότε διαρκεί μία (1) ημέρα,δηλαδή ανήμερα της εορτής και μόνο, στη Δημοτική κοινότητα Αργυρούπολης.
Γ) Η εμποροπανήγυρης του Αγίου Πνεύματος (κινητή εορτή) που διαρκεί δύο (2) ημέρες δηλαδή την παραμονή
και ανήμερα της εν λόγω θρησκευτικής εορτής στη Δημοτική κοινότητα Αργυρούπολης.
Δ) Η εμποροπανήγυρης της Αγίας Βαρβάρας που διαρκεί δύο (2) ημέρες ήτοι στις 3 & 4 Δεκεμβρίου κάθε έτους,
στη Δημοτική κοινότητα Αργυρούπολης.
2) Οι χώροι που διεξάγονται οι εμποροπανήγυρεις είναι οδοί που περιβάλουν τις εκάστοτε εορτάζουσες εκκλησίες με
εξαίρεση το ποντιακό πανηγύρι της Δημοτικής κοινότητας Ελληνικού. Οι δε θέσεις είναι μεγέθους τεσσάρων (4)
τετραγωνικών μέτρων (δηλ. τέσσερα μέτρα πλάτος επί ένα βάθος).
Συγκεκριμένα:
Α) “Του Θωμά” διεξάγεται καθ’όλο το μήκος της Λεωφόρου Ιασωνίδου της Δημοτικής κοινότητας Ελληνικού και
αριθμεί τετρακόσιες είκοσι (420) θέσεις περίπου.
Β) “Του Αγίου Γεωργίου” διεξάγεται στην οδό Αγίου Γεωργίου της Δημοτικής κοινότητας Αργυρούπολης στο μήκος
της ανάμεσα από τις κάθετες οδούς Λεωφόρος Αλίμου και Κεφαλληνίας και αριθμεί εξήντα (60) θέσεις περίπου.
Γ) “Του Αγίου Πνεύματος” διεξάγεται στη Δημοτική κοινότητα Αργυρούπολης, στις οδούς Εθνάρχου Μακαρίου ,στο
μήκος της ανάμεσα στις κάθετες προς αυτήν οδούς Αλεξιουπόλεως και Ειρήνης και στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης
στο μήκος της ανάμεσα στις κάθετες προς αυτήν οδούς ,Λεωφ. Κύπρου και Λεωφ. Μαρίνου Γερουλάνου (πλατεία
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στο μήκος της ανάμεσα στις κάθετες προς αυτήν οδούς ,Λεωφ. Κύπρου και Λεωφ. Μαρίνου Γερουλάνου (πλατεία
Ηρώων Πολυτεχνείου) και αριθμεί διακόσιες πενήντα (250) θέσεις περίπου.
Δ) “Της Αγίας Βαρβάρας” διεξάγεται στην οδό Αγίας Βαρβάρας της Δημοτικής κοινότητας Αργυρούπολης,στο μήκος
της ανάμεσα στις κάθετες προς αυτήν οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου & 25ης Μαρτίου και αριθμεί εξήντα (60) θέσεις
περίπου.
3) Οι προς χρήση χώροι αποτυπώνονται σε αντίστοιχα τοπογραφικά διαγράμματα εγκεκριμένα από την Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.
4) Υπεύθυνος για τη διοργάνωση των εμποροπανηγύρεων θα είναι ο Δήμος Ελληνικού /Αργυρούπολης ,ο οποίος
καθορίζει τη χωροθέτηση και τους όρους συμμετοχής ,της διάθεσης και κατανομής των θέσεων και γενικά όλες τις
λειτουργικές λεπτομέρειες για την εύρυθμη λειτουργία τους με το παρόν.
5) Τα τέλη που αφορούν την κάθε εμποροπανήγυρη διαμορφώνονται κάθε έτος με αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου για τον καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων.
6) Τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται σε όλες τις εμποροπανήγυρεις του Δήμου ανεξαιρέτως είναι τα πάσης
φύσεως προίόντα πλην νωπών διατροφικών όπως κρέας, ψάρια, φρούτα ,τυριά κλπ. Επίσης δύναται να διατίθενται και
πρόχειρα γεύματα από καντίνες ή φορητές εγκαταστάσεις έψησης.
7) Δύναται να παραχωρούνται μέχρι δύο (2) θέσεις συνεχόμενες-εφαπτόμενες [οκτώ (8) μέτρα] , ανά πωλητή,
ανεξαρτήτως είδους πώλησης και εφόσον έχουν ζητηθεί και είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της κλήρωσης .

Άρθρο 4
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η ευθύνη για την διεξαγωγή και λειτουργία της κάθε Εμποροπανήγυρης και ο συντονισμός της διοίκησης για όλη τη
διάρκειά της , καθώς και η διοργάνωση διενέργεις της κλήρωσης ανατίθεται στην Επιτροπή Διεξαγωγής της
Εμποροπανήγυρης, η οποία ορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έπειτα απο εισήγηση της Τοπικής
Κοινότητας Ελληνικού ή Αργυρούπολης με αρμοδιότητες:
1. Να είναι στη διάθεση όλων των εκθετών και επισκεπτών για οποιοδήποτε ζήτημα ενημέρωσης ή για την έκθεση
των απόψεών τους .
2. Με ευθύνη τους θα γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και ο σχετικός έλεγχος της ορθής εγκατάστασης των
δικαιούχων , της τήρησης των όρων της άδειας και της απομάκρυνσης των άνευ αδείας συμμετεχόντων
3. Την διενέργεια της κλήρωσης για την παραχώρηση θέσεων στους ενδιαφερομένους
4. Η Επιτροπή θα υποχρεούται να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα , να εισηγείται προτάσεις , να
επιλαμβάνεται οποιοδήποτε θέμα προκύψει στη διάρκεια της πανηγύρεως που δεν προβλέπεται από την κανονιστική
απόφαση για την καλή και ομαλή λειτουργία της πανήγυρεως.
Άρθρο 5
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΠ ΑΝΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ
Α) “ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ”
1) Η διάθεση των θέσεων γίνεται σε όλο το μήκος της Λεωφόρου Ιασωνίδου της Δ.Κ. Ελληνικού και είναι
μοιρασμένες ανά τέσσερα (4) μέτρα ,σε μονή διάταξη και στις δύο πλευρές της οδού, με διαδρόμους εβδομήντα
εκατοστών του μέτρου (0,7) ανάμεσα στην κάθε μία.
2) Το σύνολο των θέσεων είναι τετρακόσιες είκοσι (420) περίπου.
3) Στις ανωτέρω θέσεις περιλαμβάνονται δεκατέσσερεις (14) θέσεις σε συγκεκριμένα σημεία που προορίζονται για
καντίνες/φορητές εγκαταστάσεις έψησης .
4) Επίσης πέντα (5) θέσεις έμπροσθεν της πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως διατίθενται για χρήση εισόδου σε
εγκαταστάσεις ψυχαγωγικών παιγνίων ήτοι: ΨΑΡΕΜΑ-ΚΡΙΚΟΙ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ-ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ-ANGRY BIRDS, το οποίο
εγκαθίσταται εντός της εν λόγω πλατείας.
5) Δεν διατίθενται θέσεις μπροστά από τους χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που έχουν άδεια
χρήσης κοινόχρηστου χώρου ετήσιας διάρκειας, τους οποίους καταλαμβάνουν με τραπεζοκαθίσματα.
6) Σε περίπτωση που υπάρχουν αιτήματα για χορήγηση άδειας ενός (1) , δύο (2) ή έξι (6) μέτρων, δύναται να
ικανοποιούνται με διαχωρισμό θέσεων των τεσσάρων (4) μέτρων αφού εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή της
υπηρεσίας.
Β) “ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ”
1) Η διάθεση των θέσεων γίνεται στην οδό Αγίου Γεωργίου της Δημοτικής κοινότητας Αργυρούπολης στο μήκος της
ανάμεσα από τις κάθετες οδούς Λεωφόρος Αλίμου και Κεφαλληνίας και αριθμεί εξήντα (60) θέσεις περίπου,
μοιρασμένες ανά τέσσερα (4) μέτρα ,σε μονή διάταξη και στις δύο πλευρές της οδού, με διαδρόμους μισού (0,5)
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μοιρασμένες ανά τέσσερα (4) μέτρα ,σε μονή διάταξη και στις δύο πλευρές της οδού, με διαδρόμους μισού (0,5)
μέτρου ανάμεσα στην κάθε μία.
2) Στις ανωτέρω θέσεις περιλαμβάνονται οκτώ (8) θέσεις σε συγκεκριμένα σημεία που προορίζονται για
καντίνες/φορητές εγκαταστάσεις έψησης και ζαχαρώδη προιόντα.
3) Σε περίπτωση που υπάρχουν αιτήματα για χορήγηση άδειας ενός (1) , δύο (2) ή έξι (6) μέτρων, δύναται να
ικανοποιούνται με διαχωρισμό θέσεων των τεσσάρων (4) μέτρων αφού εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή της
υπηρεσίας.
Γ) “ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ”
1) Η διάθεση των θέσεων γίνεται στις οδούς Εθνάρχου Μακαρίου ,στο μήκος της ανάμεσα στις κάθετες προς αυτήν
οδούς Αλεξιουπόλεως και Ειρήνης και στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης στο μήκος της ανάμεσα στις κάθετες προς
αυτήν οδούς ,Λεωφ. Κύπρου και Λεωφ. Μαρίνου Γερουλάνου (πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου), και είναι μοιρασμένες
ανά τέσσερα (4) μέτρα ,σε μονή διάταξη και στις δύο πλευρές της οδού, με διαδρόμους μισού μέτρου (0,5) ανάμεσα
στην κάθε μία.
2) Το σύνολο των θέσεων είναι διακόσιες πενήντα (250) περίπου.
4) Στις ανωτέρω θέσεις περιλαμβάνονται δέκα (10) θέσεις σε συγκεκριμένα σημεία που προορίζονται για
καντίνες/φορητές εγκαταστάσεις έψησης και ζαχαρώδη προιόντα.
Δ) “ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ”
1) Η διάθεση των θέσεων γίνεται στην οδό Αγίας Βαρβάρας της Δημοτικής κοινότητας Αργυρούπολης,στο μήκος της
ανάμεσα στις κάθετες προς αυτήν οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου & 25ης Μαρτίου, και είναι μοιρασμένες ανά τέσσερα
(4) μέτρα ,σε μονή διάταξη και στις δύο πλευρές της οδού, με διαδρόμους μισού μέτρου (0,5) ανάμεσα στην κάθε
μία.
2) Το σύνολο των θέσεων είναι εξήντα (60) περίπου.
3) Στις ανωτέρω θέσεις περιλαμβάνονται πέντε (5) θέσεις σε συγκεκριμένα σημεία που προορίζονται για
καντίνες/φορητές εγκαταστάσεις έψησης και ζαχαρώδη προιόντα.

Άρθρο 6
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν . 4497/2017
1.Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές του παρόντος άρθρου απαιτείται έγκριση συμμετοχής, σύμφωνα με τον
κανονισμό λειτουργίας της παρούσας αγοράς.
2. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών θα ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο και χρόνο , θα είναι προσωποπαγείς και δεν
επιτρέπεται η μεταβίβαση , η εισφορά , η εκμίσθωση και η παραχώρηση τους, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων
που απορρέουν απο αυτές, σε οιονδήποτε τρίτο.
Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στο Δήμο.
3.Στις παρούσες αγορές 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 που εκδίδεται απο τον Δήμο μόνιμης κατοικίας τους.
Για την χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης κατατίθεται αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά :
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 Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,
ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.
Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση ως εξής:
α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη
δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο,
β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών
αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,
γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στην παρούσα
αγορά. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των
κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας. Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες
αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες
αγορές του παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α΄. Οι φορείς λειτουργίας μπορεί να καθορίζουν
υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για αδειούχους του άρθρου 45. Ειδικά, για τους
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υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για αδειούχους του άρθρου 45. Ειδικά, για τους
αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 45 δίδεται μία θέση ανά τέσσερα (4) μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση
πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45.
4.Οι αιτήσεις που συνοδεύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται μέχρι 28 Φεβρουαρίου του κάθε έτους
και συνοδεύονται με εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εμποροπανήγυρη “ΤΟΥ ΘΩΜΑ” . Για τις υπόλοιπες
εμποροπανήγυρεις χρειάζεται ξεχωριστή εκδήλωση ενδιαφέροντος (από όσους έχουν καταθέσει τα απαραιτητα
δικαιολογητικά στο χρόνο που προαναφέρεται και μόνο) με απλή αίτηση ένα μήνα πριν κάθεμία από αυτές λάβει
χώρα.
Η μη προσκόμιση των ζητούμενων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο απο την διαδικασία χορήγησης
των αδειών.
5. 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 και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής.
Σε περίπτωση που ο αιτών ,υπαναχωρήσει ή δε συμμετάσχει , το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης εκπίπτει υπέρ του
Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα.
Άρθρο 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν :
1. Να φροντίζουν την καθαριότητα του χώρου, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των οργάνων της αρμόδιας
υπηρεσίας, την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και να απέχουν απο κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει
οποιαδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της αισθητικής της πόλης.
2.Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ , εγκυκλίων και οδηγιών, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και
με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού
3. Επιβάλλεται η έκθεση των προϊόντων να γίνεται σε πάγκους
4. Να κάνουν χρήση αποκλειστικά του χώρου που βρίσκεται εντός των ορίων του ή των παραπηγμάτων του και
απαγορεύεται να επεκτείνονται εκτός τούτων σε άλλους χώρους ( διαδρόμους , τυχόν κενές θέσεις ). Αυτονόητο ότι
απαγορεύεται να δημιουργούν κάθε είδος δυσκολίες ή προσκόμματα σε πεζούς αλλά και σε οχήματα πυροσβεστικήςαστυνομίας -ΕΚΑΒ και του Δήμου τα οποία θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα , ανά πάσα στιγμή , να κινούνται
ακώλυτα στους διαδρόμους .
5. Κάθε πωλητής υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (πυροσβεστήρα κλπ) για την ομαλή
λειτουργία της εκάστοτε δραστηριότητας.
Άρθρο 8
ΤΕΛΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.Η συμμετοχή στις παρούσες αγορές συνεπάγεται και ρητή , πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του
παρόντος Κανονισμού.
2. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις παρούσες αγορές , μπορούν να προμηθευτούν την
Κανονιστική Απόφαση από το Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης.
3. Ο Δήμος θα φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου κατά την διάρκεια και μετά το πέρας της
εμποροπανηγύρεως.
4. Ο Δήμος θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε συγκοινωνιακής παρακώλυσης σε
συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές και την Δημοτική Αστυνομία.
5. Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για την φύλαξη εμπορευμάτων ή προϊοντων που θα εγκαταστήσουν οι
συμμετέχοντες στο χώρο που τους διαθέτει . Η ευθύνη για την φύλαξη εμπορευμάτων ή προϊόντων βαρύνει
αποκλειστικά τους ίδιους.
6. Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που προκληθεί πυρκαγιά στον χώρο απο οποιαδήποτε αιτία. Η
ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη.
7. Η Δημοτική Αστυνομία θα παρευρίσκεται καθ΄όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης ,σε συνεννόηση με τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, για την τήρηση των διατάξεων για την εύρυθμη λειτουργεία της.
8. Περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν και δεν αναφέρονται στον Κανονισμό , θα καλύπτονται από τους σχετικούς
Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις
9. Ο Κανονισμός αυτός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανήγυρης και υπερισχύει κάθε άλλης
αντίθετης με αυτόν διάταξης. Η ισχύς του κανονισμού είναι υποχρεωτική για όλους τους συναλλασσόμενους.
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Άρθρο 9
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Όπως αυτές αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 51-58 του Ν.4497/2017 “Άσκηση υπαιθρίων εμπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις” σύμφωνα με το παράρτημα
ΙΓ΄του Νόμου.
ΙΣΧΥΣ
Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο και ισχύει μέχρι να
τροποποιηθεί ή να αντικατασταθεί.

