ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει:
1) Τις προϋποθέσεις λειτουργίας και την οργάνωση της ετήσιας εμποροπανήγυρης
της πόλεως Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας &
2) Τους κανόνες αισθητικής, υγιεινής και τάξης στο χώρο της Εμποροπανήγυρης.
Άρθρο 2
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Για τη σύνταξη του παρόντος Κανονισμού λήφθηκαν υπόψη :
1. Το άρθρο 75 ενότητα Ι, §γ περ.5 & ενότητα ΙΙ περ. 19 το άρθρο 79 του
Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
2. Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) και Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/4/7-6
2010) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
3. Το άρθρο 38 & 39 του Ν.4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 171/Α΄/13-11-2017) «Εμποροπανηγύρεις… και λοιπές
οργανωμένες αγορές»
4. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης αριθ. 1/37698/3-4-2018 «Εφαρμογή
του ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων»
5. Η Υγειονομική διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 47829/21-6-2017 (ΦΕΚ 2161/23-62017), καθώς και των διευκρινιστικών εγκυκλίων αυτής
6. Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
7. Το άρθρο 19 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον
κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων
και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.
Άρθρο 3
ΓΕΝΙΚΑ
1. Η ετήσια παραδοσιακή Εμποροπανήγυρη τελείται κατά την θρησκευτική εορτή
του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Ναυπάκτου και διαρκεί επτά (7) συναπτές
ημέρες, ήτοι από 26 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου. Προβλέπεται μία ημέρα

εγκατάστασης (25 Οκτωβρίου) και μία ημέρα απεγκατάστασης των εμπόρων (2
Νοεμβρίου).
2. Η εμποροπανήγυρη διεξάγεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στην περιοχή
Γριμπόβου, της Δημοτικής Ενότητας Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας και
ειδικότερα στα ΒΚ 283, 229 και 290 δημόσια κτήματα, που βρίσκονται ανατολικά
και βορειοανατολικά των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων και όπως φαίνεται στο
τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, που υπογράφεται από
τον Προϊστάμενό της και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης
αυτής.
3. Οι προς χρήση χώροι της Εμποροπανήγυρης αποτυπώνονται στο τοπογραφικό
διάγραμμα που συνέταξε ο Δήμος Ναυπακτίας και το οποίο θα είναι έγκαιρα
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας.
4. Η διάθεση του χώρου που χρησιμοποιείται για την λειτουργία της
εμποροπανήγυρης γίνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 19 του Β.Δ. 24-9/20-101958 «δικαίωμα χρήσης κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών».
5. Ο χώρος έξωθεν της εμποροπανήγυρης και επί της οδού που βρίσκεται στην
βορειοδυτική πλευρά της εισόδου αυτής θα δοθεί για την ανάπτυξη περιπτέρων σε
συνεταιριστικούς φορείς ή παραγωγούς της Ναυπακτίας και της περιοχής πεδιάδας
Μόρνου αποβλέποντας στην προβολή τοπικών προϊόντων γης και χειροτεχνίας,
οικοτεχνίας, βιοτεχνίας.
6. Υπεύθυνος για την διοργάνωση της εμποροπανήγυρης θα είναι ο Δήμος
Ναυπακτίας, ο οποίος θα προβεί στον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών της
διαμόρφωσης του χώρου για τη στέγαση της εμποροπανήγυρης καθώς και των
περιπτέρων, τον καθορισμό των όρων συμμετοχής των εκθετών , στην κατανομή
των θέσεων, στη χορήγηση των αδειών συμμετοχής σε αυτή στα διάφορα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, στους διαγωνισμούς και τις αναθέσεις υπηρεσιών και
προμηθειών που απαιτηθούν για τις κατασκευές και την λειτουργία της, στη
διενέργεια εκδηλώσεων στο χώρο της εμποροπανήγυρης και σε οποιαδήποτε άλλη
ενέργεια προκύψει για τη σωστή λειτουργία της.
7. Κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης δύναται να λαμβάνουν χώρα διάφορες
εκδηλώσεις (μουσικές, δρώμενα, εκθέσεις, ομιλίες κλπ) οι οποίες θα αποφασίζονται
από την αρμόδια επιτροπή και θα εγκρίνονται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
8. Η όλη διοργάνωση της εμποροπανήγυρης εποπτεύεται και συντονίζεται από
αρμόδια επιτροπή και πραγματοποιείται με τη συνεργασία των αρμοδίων
υπηρεσιών του Δήμου.
Άρθρο 4
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ορίζεται εννεαμελής (9) Επιτροπή Εμποροπανήγυρης από το Δημοτικό Συμβούλιο, η
οποία απαρτίζεται από :
Α) Τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους (εκ των οποίων δύο από την συμπολίτευση,
όπου ο ένας θα είναι ο Αντιδήμαρχος του Τμήματος Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης
Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Απασχόλησης που θα εκτελεί χρέη Προέδρου και
ένας από την αντιπολίτευση) με τους αναπληρωτές τους.
Β) Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Γ) Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμποροβιοτεχνών Ναυπάκτου
Δ) Ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ναυπακτίας & Δωρίδας
Ε) Ένα (1) μέλος του Εμπορικού Συλλόγου Ναυπάκτου που θα ορίζεται με απόφαση
του Διοικητικού του Συμβουλίου.
Στ) Δύο (2) δημοτικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους (ένας από την
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και ένας από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης
Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Απασχόλησης) ως μέλη.
Καθήκοντα
γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Τμήματος
Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Απασχόλησης.
Η Επιτροπή θα έχει την ευθύνη της οργάνωσης, λειτουργίας, εποπτείας και του
συντονισμού της εμποροπανήγυρης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Δήμου και εξουσιοδοτείται να ρυθμίζει άμεσα οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει και
δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
Η επιτροπή θα έχει και την ευθύνη επεξεργασίας προτάσεων εκδηλώσεων που θα
διοργανωθούν κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης τις οποίες θα εισηγηθεί για
έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η επιτροπή εμποροπανήγυρης για όλες τις πράξεις της τηρεί πρόχειρα πρακτικά, με
ευθύνη του Προέδρου αυτής, που υπογράφονται από όλα τα μέλη της.
Η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης εξουσιοδοτείται να αντιμετωπίζει κατά περίπτωση
και κατά την κρίση της οποιαδήποτε θέματα προκύπτουν κατά την προετοιμασία
και λειτουργία της εμποροπανήγυρης και δεν προβλέπονται από τον παρόντα
κανονισμό ή ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του ή έρχονται σε αντίθεση με αυτόν.

Άρθρο 5
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΚΘΕΤΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
1. Η παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση των αδειών
συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, η κατανομή των θέσεων, η έκδοση των αδειών
συμμετοχής, η τήρηση των σχετικών φακέλων σε ειδικό για τον σκοπό αυτό αρχείο,
η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε αυτούς που επιθυμούν να συμμετέχουν αλλά
και σε αυτούς που
συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη και η έγκαιρη
πληροφόρηση των ενδιαφερομένων πάνω σε θέματα που τους αφορούν,
αποτελούν υποχρεώσεις του Δήμου.
2. Η προσέλευση και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου
Ναυπακτίας, η συγκέντρωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη
υποβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η καταβολή των προβλεπόμενων
τελών στο Ταμείο του Δήμου, αποτελούν υποχρεώσεις όσων επιθυμούν να
συμμετάσχουν στην Εμποροπανήγυρη και να εξασφαλίσουν την σχετική άδεια.
3. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν:
α) να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση, την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και την
καθαριότητα του χώρου της Εμποροπανήγυρης,
β) να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε
μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που
αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης, στο ήθος των κατοίκων και στους

κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής
εν γένει συμπεριφοράς,
γ) να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και
οδηγιών, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος
κανονισμού,
δ) να μην προβαίνουν σε οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στους
παραχωρημένους προς χρήση χώρους (περίπτερα) και
ε) να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου.
4. α. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση και εφόσον καταβληθεί το
αναλογούν ποσόν και δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα που
αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος κανονισμού.
β. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εκχώρηση, η εισφορά, η εκμίσθωση κατά χρήση
ή η χρήση των αδειών αυτών από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο
εκτός από τον ή την σύζυγο και τα τέκνα των φυσικών προσώπων κατόχων των
αδειών.
γ. Κανένας έμπορος δεν εισέρχεται στον χώρο της εμποροπανήγυρης αν δεν
προσκομίσει την άδεια συμμετοχής.
5. Η έκδοση και ή παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας του
Δήμου για χρήση και εγκατάστασή του στον χώρο διεξαγωγής της
εμποροπανήγυρης, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα
λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή
χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της
σχετικής αδείας ή η χρήση του χώρου μετά την λήξη της αδείας θεωρείται
αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και υπόκειται στις
κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος.
6. Επίσης οι έμποροι που θα χρησιμοποιήσουν το χώρο της εμποροπανήγυρης θα
αναλάβουν και κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί προς τον ΟΤΕ για την τοποθέτηση
των αναγκαίων τηλεφωνικών συσκευών με μετρητές ή χωρίς αυτούς. Τα
τηλεφωνικά τέλη θα βαρύνουν τους συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη.
7. Η αίτηση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη των εμπόρων –εκθετών υπέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης και αποδοχής ανεπιφύλακτα όλων των όρων του παρόντος
κανονισμού και δεσμεύει τους συμμετέχοντες.
Άρθρο 6
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
1. Ο αριθμός των περιπτέρων ορίζεται στα 455 συμπεριλαμβανομένων των θέσεων
αθιγγάνων (Ρομά).
2. Οι διαστάσεις κάθε περιπτέρου θα είναι 3 Χ 3 μ.
2. Προβλέπονται έξι (6) θέσεις διαστάσεων 3 Χ 5 μ. στην είσοδο (όπως καθορίζονται
στο τοπογραφικό διάγραμμα), για την εγκατάσταση εμπόρων (λουκουμάδων,
χαλβάδων κλπ.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Επιτρέπεται να λάβουν μέρος στην εμποροπανήγυρη μόνο δύο (2) αδειούχοι
κυλικείων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
4. Σε κάθε Ναυπάκτιο επαγγελματία, που ασκεί εμπορική δραστηριότητα στα όρια
του Δήμου Ναυπακτίας, συναφή με την εμποροπανήγυρη και ο οποίος επιθυμεί να
συμμετάσχει σε αυτήν, διατίθεται με έκπτωση 30% επί της οριζόμενης από το
Δημοτικό Συμβούλιο τιμής, ένα περίπτερο μη γωνιακό (εσωτερικό χώρο), υπό την

προϋπόθεση ότι θα ασκήσει ο ίδιος την αντίστοιχη δραστηριότητα. Η εντοπιότητα
αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντίστοιχου πιστοποιητικού από τον Δήμο ή με
την προσκόμιση άδειας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος από την Δ.Ο.Υ.
5. Ο Δήμος, αποβλέποντας στην προβολή τοπικών προϊόντων γης και θάλασσας,
χειροτεχνίας, οικοτεχνίας, βιοτεχνίας δύναται να διαθέσει σε συνεταιριστικούς
φορείς ή παραγωγούς της Ναυπακτίας και της περιοχής πεδιάδας Μόρνου (κατά
προτεραιότητα), από μία (1) θέση στα έξωθεν του χώρου της εμποροπανήγυρης
περίπτερα, σε συμβολική τιμή.
6. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος του αριθμού
των διαθέσιμων θέσεων θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση από την επιτροπή
εμποροπανήγυρης σε ημερομηνία που θα καθορίσει η ίδια.
Στην περίπτωση μη πλήρωσης των περιπτέρων από συνεταιριστικούς φορείς ή
παραγωγούς της Ναυπακτίας και της περιοχής πεδιάδας Μόρνου αυτά θα
διατίθενται σε παραγωγούς εκτός Ναυπακτίας και περιοχής πεδιάδας Μόρνου κατά
σειρά αιτήσεων.
7. Τα επί της ανατολικής πλευράς περίπτερα ορίζονται καταρχήν ως θέσεις
εγκατάστασης των αθιγγάνων εμπόρων (ρομά) και θα καταλαμβάνονται
κατ΄ελάχιστο τρία (3) περίπτερα.
8. Ο Δήμος αποβλέποντας, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πωλητών και του
αγοραστικού κοινού, που θα επισκεφτεί την εμποροπανήγυρη, καθώς και στην
προβολή του Δήμου Ναυπακτίας θα χρησιμοποιήσει (1) περίπτερο για τις ανάγκες
αυτές όπου θα λειτουργεί γραφείο εξυπηρέτησης, ενημέρωσης και διανομής
εντύπου διαφημιστικού υλικού του παζαριού και περιοχών τουριστικού
ενδιαφέροντος του Δήμου. Επιπλέον ένα (1) ακόμη περίπτερο θα δοθεί για χρήση
στο τοπικό παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού που εθελοντικά προσφέρει τις
υπηρεσίες του στο Δήμο κατά τις ημέρες διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης για την
αντιμετώπιση πρώτων βοηθειών σε έκτακτα περιστατικά που τυχόν να συμβούν στη
διάρκεια αυτής.
9. Κάθε περίπτερο θα φέρει μοναδική αρίθμηση σύμφωνα και με το τοπογραφικό
διάγραμμα ο οποίος αριθμός θα αναγράφεται σε όλα τα σχετικά έγγραφα (άδεια
συμμετοχής ,υπηρεσιακό σημείωμα προς Οικονομική Υπηρεσία κλπ.)
10. Δεν επιτρέπεται παράλληλη διοργάνωση εμποροπανήγυρης εντός των ορίων
του Δήμου Ναυπακτίας τον μήνα Οκτώβριο ούτε εμπορική δραστηριότητα
μικροπωλητών ή ψυχαγωγικών παιχνιδιών σε δρόμους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός
του συγκεκριμένου χώρου και εντός των ορίων που πραγματοποιείται η
εμποροπανήγυρη, όπως φαίνεται στο σχέδιο.
11. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των πεζοδρομίων από τυχόν εμπόρους που θα
ενοικιάσουν καταστήματα ή άλλους χώρους, σε κτίρια εντός της πόλεως, εκτός από
τους εμπόρους της Ναυπάκτου που διαθέτουν σχετική άδεια κατάληψης
πεζοδρομίου, χορηγουμένη από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης.

Άρθρο 7
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
1.Τα τέλη χρήσης καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και

δύναται να αναπροσαρμόζονται κατ΄έτος, λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του
παρόντος κανονισμού.
2. Στα περίπτερα που θα αναπτυχθούν στο εξωτερικό χώρο της εμποροπανήγυρης
θα διατίθενται δωρεάν από ένα (1) περίπτερο στους Συλλόγους «ΑΛΚΥΟΝΗ» ΚΑΙ
«Φλόγα» για την προβολή και πώληση των ειδών τους προς ενίσχυση του
κοινωνικού τους έργου.

Άρθρο 8
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
Οι κατηγορίες των προϊόντων που μπορούν να πωλούνται στην εμποροπανήγυρη
ορίζονται ως εξής:
 ειδών ένδυσης, υπόδησης , νεωτερισμών, λευκών ειδών,
 καλλιτεχνημάτων –χειροτεχνημάτων, κοσμημάτων
 δερμάτινα είδη,
 βιομηχανικά προϊόντα,
 ειδών οικιακής χρήσεως-υαλοπωλείου,
 είδη διακόσμησης,
 είδη λαϊκής τέχνης,
 βιβλία,
 άνθη-φυτά,
 χαλιά,
 είδη διατροφής –προϊόντα γης, συσκευασμένα-μεταποιημένα προϊόντα
διατροφής,
 Ζαχαρώδη είδη
 Γλυκά (λουκουμάδες, χαλβάς, παραδοσιακό γλυκό Δούναβη)
 Παιχνίδια
 Ροφήματα, πρόχειρα γεύματα από κυλικεία
Τα είδη που θα διατίθενται προς πώληση από τους εμπόρους πρέπει να πληρούν
όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής.
Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια
αιδώ ή μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους καθώς και
ογκώδη εμπορεύματα που ενδεχομένως δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο
χώρο της εμποροπανήγυρης και γενικά προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς
εμπόρους.
Άρθρο 9
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Στην εμποροπανήγυρη μπορούν να συμμετέχουν:
α. 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 παρ. 3 του Ν. 4497/2017.
β. Πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών και κάτοχοι
παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και
μεταποιημένα προϊόντα.
γ. Αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα
επιτρεπόμενα είδη στην παρούσα εμποροπανήγυρη.
δ. Επαγγελματίες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

Άρθρο 10
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη απαιτείται η έγκριση συμμετοχής που
εκδίδεται ύστερα από την υποβολή αίτησης κατόπιν προσκλήσεως του Δήμου.
Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της
εμποροπανήγυρης.
2. Ως καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται ένας μήνας (1) πριν
την έναρξη της εμποροπανήγυρης, ήτοι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
3. Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο
υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αίτηση επιδεικνύοντας:
α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης
υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας που έχει εκδοθεί από τον Δήμο μόνιμης
κατοικίας ( άρθρο 38 παρ.3 του Ν.4497/2017)
β. πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων
3. Η αίτηση συμμετοχής (ειδικό έντυπο που διατίθεται από την αρμόδια υπηρεσία
του δήμου και βρίσκεται ως παράρτημα στον παρόντα κανονισμό) θα περιλαμβάνει
τα κάτωθι στοιχεία:
- Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος
- Όνομα Πατρός
- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς,
με την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ
- Διεύθυνση κατοικίας
- ΑΦΜ και ΔΟΥ
- Αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει
- Πωλούμενο είδος
- Αριθμός αιτούμενων περιπτέρων
Επιπλέον των αναφερόμενων στην παρ.2 δικαιολογητικών θα κατατίθενται μαζί με
την αίτηση και τα κάτωθι δικαιολογητικά :

α. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας & για αλλοδαπούς φωτοαντίγραφο
άδειας διαμονής.
β. Πρόσφατη Απόδειξη Ταμειακής μηχανής.
γ. Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Ναυπακτίας (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.).
4.Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των
διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρωση.
5. Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται
κατάλογος συμμετεχόντων για την εμποροπανήγυρη, που αναρτάται στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα
αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου και στη συνέχεια να εκδοθεί η έγκριση
συμμετοχής.
6. Η καταβολή του τέλους μπορεί να γίνει από τον αιτούντα:
α) απευθείας στο Ταμείο του Δήμου
β) με κατάθεση σε Τράπεζα, στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Ναυπακτίας
γ) με πληρωμή μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking, web-banking κ.λ.π.)
αργότερο μέχρι 10 Οκτωβρίου.
Αντίγραφο του διπλοτύπου κατάθεσης ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να
προσκομίσει στο αρμόδιο Τμήμα του Δήμου προκειμένου να εκδοθεί η άδεια
συμμετοχής.
7. Αιτήσεις που έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα αλλά φέρουν ελλειπή δικαιολογητικά
θα τίθενται εκτός διαδικασίας χορήγησης έγκρισης συμμετοχής-θέσης.
8. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, δύναται να εξετάζονται μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανωτέρω παραγράφου, μόνο σε περίπτωση που
υπάρχουν αδιάθετες θέσεις και υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες κατέχουν τα
νόμιμα ως άνω δικαιολογητικά.

Άρθρο 11
ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
1.Οι εγκρίσεις συμμετοχής του προηγούμενου άρθρου δίνονται 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 στις αγορές του παρόντος.

Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο
αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α)
κατηγορίας.
δ. 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΄.
2. Καθένας από τους έχοντες, κατά τα ανωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής μπορεί , για
την ευχερή άσκηση της δραστηριότητάς του, να ζητήσει με την αίτησή του
περισσότερες από μία (1) θέσεις που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει,
σύμφωνα με την παρούσα κανονιστική απόφαση, τις έξι (6) θέσεις. Σε αυτή την
περίπτωση αυτοδικαίως θα κατοχυρώνονται στον δικαιούχο και οι όμορες θέσεις
κατ’ αύξοντα αριθμό.
3. Γωνιακές θέσεις δεν παραχωρούνται μεμονωμένα, αλλά μαζί με τις όμορες
εκατέρωθεν αυτών ή τις δύο (2) συνεχόμενες κατ’ αύξοντα ή φθίνοντα αριθμό.
4. Για τη θέση που θα καταλαμβάνει κάθε πωλητής που έχει δικαίωμα συμμετοχής
στην εμποροπανήγυρη σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων άρθρων του
παρόντος κανονισμού θα λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι κριτήρια με την αντίστοιχη
μοριοδότηση για καθένα από αυτά, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα Β΄
του παρόντος.
α. προτεραιότητα στην απόδοση των θέσεων έχουν οι πωλητές με παλαιότητα
συμμετοχής-θέσης στην εμποροπανήγυρη.
Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας θα προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία
στο κριτήριο της εντοπιότητας, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Γ΄
β. Για τους πωλητές που συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη για πρώτη φορά η
απόδοση της θέσης θα γίνεται κατόπιν διενέργειας κλήρωσης.
5. Για την εύρυθμη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης και στην περίπτωση κατά την
οποία μετά την κλήρωση των θέσεων προκύψει ανάγκη για αμοιβαία ανταλλαγή
θέσεων μεταξύ δικαιούχων, αρμόδια για την ανταλλαγή αυτή είναι η Επιτροπή
Εμποροπανήγυρης.
6. Σε περίπτωση μη χρήσης του χώρου, το καταβαλλόμενο ποσό παρακρατείται από
τον Δήμο, επιστρέφεται δε στον ενδιαφερόμενο, μετά την 1η Δεκεμβρίου και μόνον
εφόσον οι συγκεκριμένοι χώροι έχουν αποδώσει στον Δήμο τουλάχιστον ίσο
χρηματικό ποσό.
7. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά
χρήση, των αδειών της παραγράφου αυτής, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων
που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός (στην περίπτωση των
φυσικών προσώπων) από τον/την σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών, με
την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
8. Η είσοδος στο χώρο της εμποροπανήγυρης και η κατάληψη της θέσης από τον
δικαιούχο θα γίνεται μόνο εφόσον έχει εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής από την

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η οποία θα επιδεικνύεται στους υπεύθυνους για τη
φύλαξη του χώρου της εμποροπανήγυρης.
Άρθρο 12
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα κυλικεία, οι θέσεις λουκουμάδων, χαλβάδων, ξηρών καρπών και ζαχαρωτών,
που θα συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη υπάγονται στην κατηγορία
«επιχείρηση μαζικής εστίασης – επιχείρηση παρασκευής και προσφοράς τροφίμων
και ποτών σε προσωρινό χώρο» σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.
47829/21-6-2017 (ΦΕΚ 2161/23-6-2017 τ.Β') και θα πρέπει να κατέχουν την
αντίστοιχη άδεια.
Για τη λειτουργία κυλικείων – λουκουμάδων, χαλβάδων ορίζονται τα εξής:
α. Καθορίζεται ο χώρος όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Δήμου.
Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για την κάθε δραστηριότητα είναι
μεγαλύτερος του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση
από την επιτροπή εμποροπανήγυρης σε ημερομηνία που θα καθορίσει η ίδια.

Άρθρο 13
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ)
Ειδικά για την λειτουργία του Λούνα παρκ, ορίζονται τα εξής:
α. Καθορίζεται ο χώρος που βρίσκεται βορειοανατολικά των περιπτέρων και όπως
φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Δήμου, ως χώρος για την εγκατάσταση
Λούνα παρκ. Η εκμίσθωση του χώρου γίνεται μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό,
στο τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και σε ημερομηνία που γνωστοποιείται μέσω
του τοπικού τύπου και της ιστοσελίδας του Δήμου Ναυπακτίας, στο Δημοτικό
κατάστημα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμών του Δήμου και με
ειδικότερους όρους που θα ανακοινωθούν με σχετική προκήρυξη. Οι
προσφερόμενες τιμές πέραν της τιμής εκκίνησης δεν μπορούν να είναι μικρότερες
των €500,00.
β. Ο ανάδοχος πλειοδότης υποχρεούται, αμέσως μετά την ανακοίνωση του
αποτελέσματος της δημοπρασίας, να καταβάλει στο ταμείο του Δήμου το ήμισυ της
τελικής κατακυρωτικής τιμής και το υπόλοιπο την τελευταία εργάσιμη μέρα πριν
από την έναρξη της εμποροπανήγυρης.
γ. Η χρήση του χώρου αυτού, ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για
εγκατάσταση μονάδων ψυχαγωγικών μέσων (Λούνα παρκ), περιέχει μηχανικά μέσα
ψυχαγωγίας, όπως συγκρουόμενα αυτοκίνητα, σιδηροδρόμους, ρόδα, αιώρες,
σκοπευτήρια, θεάματα κ.ά. συναφή προς αυτή την μορφή ψυχαγωγίας είδη. Στον
ίδιο χώρο επιτρέπεται η
- Η τοποθέτηση τυχερών παιχνιδιών (βελάκια).
- Η πώληση οποιονδήποτε παιχνιδιών, ψιλικών και γενικά ειδών εμπορικής χρήσηςκατανάλωσης.
- Γενικά, οτιδήποτε έχει σχέση με Λούνα παρκ.
δ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικά καταλληλότητας για
όλες τις μονάδες ψυχαγωγικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία

και τις σχετικές διατάξεις, ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες
εγκρίσεις.
ε. Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γίνονται με ευθύνη και δαπάνη του πλειοδότη
αναδόχου (του Δήμου ουδεμία ευθύνη φέροντος) και υπό την επίβλεψη αδειούχου
ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων
καταθέτει στον Δήμο υπεύθυνη δήλωση ότι όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και πληρούν τις
από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
στ. Κατόπιν των ανωτέρω, ο ανάδοχος μεριμνά ιδία ευθύνη για την σύνδεση των
εγκαταστάσεων του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ με το δίκτυο της ΔΕΗ.
ζ. Σημειωτέον ότι η εγκατάσταση του Λούνα παρκ θα είναι εφοδιασμένη με δικό της
πίνακα διανομής, τα δε υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρική
εγκατάσταση, θα είναι κατάλληλα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα όσα
προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος.
η. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά έναντι του
προσωπικού που θα απασχολεί στις εγκαταστάσεις του Λούνα παρκ, των πελατών
που θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του, των περαστικών εκ του χώρου των
εγκαταστάσεών του και παντός τρίτου για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί
στις εγκαταστάσεις του ή εξαιτίας των εγκαταστάσεών του, οπουδήποτε, καθ΄ όλη
την διάρκεια της εμποροπανήγυρης καθώς και κατά τον χρόνο εγκατάστασης και
απεγκατάστασης των διαφόρων μερών, έργων και εν γένει τεχνικών εγκαταστάσεών
του και θα είναι, σε περίπτωση ατυχήματος, αποκλειστικά υπεύθυνος για την
καταβολή αποζημιώσεων έστω και αν συνυπεύθυνος εκ του νόμου είναι ο Δήμος
Ναυπακτίας.
θ. Ο Δήμος Ναυπακτίας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε ζημιά που
πιθανόν θα προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο Δήμος Ναυπακτίας
διατηρεί το δικαίωμα επίβλεψης της εγκατάστασης και λειτουργίας του Λούνα Παρκ.
ι. Αυτονόητο είναι ότι τον ανάδοχο του Λούνα παρκ βαρύνει η δαπάνη σύνδεσης
και κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος για την λειτουργία όλων των
εγκαταστάσεών του και του φωτισμού του διακεκριμένου χώρου του.
Κ. Ο ανάδοχος πέραν της εγγυητικής επιστολής που προβλέπεται από την
νομοθεσία, καταθέτει κατά την υπογραφή της σύμβασης και πρόσθετη εγγυητική
επιστολή ποσού 10.000€ για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του Λούνα
πάρκ
Άρθρο 14
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
Ειδικά για την εγκατάσταση και λειτουργία του Λούνα παρκ, κατ΄ εξαίρεση της
διατάξεως της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού, ο ανάδοχος
δικαιούται να κάνει χρήση του χώρου, που θα εγκαταστήσει το Λούνα παρκ, με
βάση προσωρινή άδεια του αρμοδίου Αντιδημάρχου, πριν λάβει την οριστική άδεια,
με σκοπό να συναρμολογήσει και γενικά να εγκαταστήσει τα μηχανήματα του
Λούνα παρκ.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του Λούνα παρκ και πριν από
την έναρξη λειτουργίας και προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο

39 του Ν. 4497/17 Αυτοτελής άδεια λειτουργίας και εγκατάστασης ο ανάδοχος
καταθέτει υποχρεωτικά:
α) πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλες τις μονάδες ψυχαγωγικών μέσων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ θα πρέπει να
είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις.
β) Βεβαίωση –Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου-εγκαταστάτη ότι όλες οι ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και
πληρούν τις από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις προβλεπόμενες
προδιαγραφές και εξασφαλίζουν την ασφαλή χρήση τους από το κοινό.
γ) Βεβαίωση μηχανολόγου μηχανικού ανωτάτης σχολής για την καλή εγκατάσταση και
λειτουργία των παιχνιδιών,
δ) βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανωτάτης σχολής, περί της ασφάλειας των
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
ε) βεβαίωση πολιτικού μηχανικού για την στατικότητα των εγκαταστάσεων του
Λούνα παρκ. Ο πλειοδότης οφείλει να έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση του
Λούνα παρκ τρεις (3) μέρες πριν από την έναρξη της Εμποροπανήγυρης, ώστε να
διενεργηθεί αυτοψία από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης και να εκδοθεί η
αντίστοιχη άδεια λειτουργίας από τον Δήμο Ναυπακτίας.
στ) υπεύθυνη δήλωση του ιδίου περί καλής εκτελέσεως όλων των όρων του
Συμφωνητικού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.
ζ) βεβαίωση της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή
ανύψωση αιωροπτέρων, αερόστατων ή άλλων τεχνικών μέσων, ότι η πτήση ή
ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει
κανόνες ασφαλείας του εναέριου χώρου ή Υπεύθυνη Δήλωση αιτούντος για μη
πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αερόστατων ή άλλων τεχνικών μέσων.
η) βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή
που πρόκειται να γίνει η πτήση ή ανύψωση.
θ) πρωτόκολλο της αίτησης προς την Πυροσβεστική για το πιστοποιητικό
ενεργητικής πυροπροστασίας
ι) άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή
15 ίππων ή Υπεύθυνη Δήλωση αιτούντος για - μη χρήση μηχανολογικών
εγκαταστάσεων άνω των 10 ή 15 ίππων, - μέτρα ασφαλείας

Άρθρο 15
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ
1.Τη φύλαξη του χώρου θα αναλάβει εταιρία φύλαξης χώρων (security) κατόπιν
ανάθεσης από το Δήμο, η οποία επιπλέον θα επιβλέπει τον χώρο, ώστε να μην
καταλαμβάνονται οι θέσεις αυθαίρετα από τους εκθέτες και σε περίπτωση
αυθαίρετης χρήσης θα μεριμνά για την απομάκρυνσή τους.
2. Την καθαριότητα του χώρου της Εμποροπανήγυρης θα αναλάβει η Υπηρεσία
Καθαριότητας του Δήμου, συνεπικουρούμενη από ιδιωτική εταιρεία καθαρισμού,
κατόπιν ανάθεσης από το Δήμο.

Άρθρο 16
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΖΑΡΙΟΥ
1. Κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα
δύναται να πραγματοποιούνται διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις (συναυλίες,
χορευτικές παραστάσεις και εν γένει δρώμενα από το χώρο των παραστατικών
τεχνών).
2. Στόχος της διοργάνωσης αυτού του είδους των εκδηλώσεων είναι η τόνωση της
κίνησης της Εμποροπανήγυρης αλλά και η εν γένει αναβάθμισή της.
3. Οι εκδηλώσεις μπορούν να μην περιορίζονται μόνο στο χώρο της
εμποροπανήγυρης αλλά να διεξάγονται και σε άλλα σημεία της πόλης.
Για το είδος των εκδηλώσεων, το χρόνο και το σημείο διεξαγωγής αρμόδια είναι η
Επιτροπή Εμποροπανήγυρης του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού, η οποία θα
υποβάλλει εγκαίρως τις προτάσεις της στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
4. Την ευθύνη για την προβολή της εμποροπανήγυρης με μοναδικό σκοπό την
προσέλκυση επισκεπτών θα αναλάβει το αρμόδιο Τμήμα Αδειοδοτήσεων σε
συνεργασία με την ανωτέρω Επιτροπή.

Άρθρο 17
ΤΕΛΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Απαγορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οποιουδήποτε χώρου ή
περιπτέρου από τους δικαιούχους, σε τρίτο ή η χρησιμοποίησή του για κάθε άλλο
σκοπό, εκτός αυτού για τον οποίο διατίθεται ο χώρος. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί από τα στοιχεία Ταμειακής Μηχανής ή από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο
εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση χώρου, το αντίτιμο προσαυξάνεται κατά €2.000,00 σε
βάρος του έχοντος την άδεια.
2. Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρογεννητριών και γενικά ηλεκτροπαραγωγών
ζευγών στο χώρο της εμποροπανήγυρης. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις η
επιτροπή εμποροπανήγυρης δικαιούται να χορηγεί άδειες χρήσης
ηλεκτρογεννητριών.
3 Κάθε εκμισθωτής χώρου υποχρεούται να είναι εφοδιασμένος με τουλάχιστον ένα
πυροσβεστήρα 6 κιλών σκόνης, ο οποίος θα τοποθετείται σε εμφανές σημείο και θα
συνοδεύεται με βεβαίωση καταλληλότητας από τον προμηθευτή του. Οι ψησταριές
που θα χρησιμοποιούν υγραέριο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με τις κατά νόμο
άδειες χρήσεως υγραερίου και πυρασφάλειας.
4. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε των παραπάνω όρων, παρέχεται στο
Δήμο το δικαίωμα:
α. να αποκλείει τον παραβάτη από το δικαίωμα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη
για μία ή περισσότερες χρονιές.
β. με απόφαση της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης να διακόπτει την χορήγηση
ηλεκτρικού ρεύματος και την εν γένει λειτουργία της εμποροπανήγυρης , να
απαλλάσσει ΠΑΡΑΥΤΑ κα αζήμια μειοδότη και κατασκευαστή και να διαθέτει κατά
την βούλησή του τον χώρο και γενικά να λαμβάνει κάθε νόμιμο μέτρο προκειμένου
να διασφαλιστούν τα δημοτικά συμφέροντα.
5. Η συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη συνεπάγεται και ανεπιφύλακτη αποδοχή
όλων των όρων του παρόντος Κανονισμού.

6. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εμποροπανήγυρη
μπορούν να προμηθευτούν εγκαίρως την Κανονιστική Απόφαση του Δ. Σ. του Δήμου
Ναυπακτίας.
7. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, αρμόδια είναι η
Επιτροπή Εμποροπανήγυρης του Δήμου Ναυπακτίας.
8. Ο Δήμος Ναυπακτίας έχει το δικαίωμα να διαμορφώσει χώρο στον οποίο θα
πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψή του πολιτιστικές εκδηλώσεις (συναυλίες,
χορευτικές παραστάσεις και εν γένει δρώμενα από το χώρο των παραστατικών
τεχνών). Στόχος της διοργάνωσης αυτού του είδους εκδηλώσεων είναι η τόνωση
της κίνησης της εμποροπανήγυρης αλλά και η αναβάθμισή της σε πολιτιστικό
γεγονός.
9. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος όλες οι σχετικές προγενέστερες αποφάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου καταργούνται.

Ο παρόν Κανονισμός ψηφίστηκε με την αριθ. 329/2018 Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας και έλαβε τον ΑΔΑ: 6Ω7ΡΩΚΓ-ΩΙΦ

