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        ΔΗΜΟ ΝΑΤΠΑΚΣΙΑ 
 
   ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΕΩΝ, 
  ΡΤΘΜΙΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 
            ΚΑΙ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 
   Δ/νςθ: Ιλ. Σηαβελα 37, Σ.Κ.: 30 300 
   Πλθρ.: Κουτςοςπφρου Μαρία 
   Σθλ: 2634-3-60111, FAX: 2634-3-60118 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΗ ΕΣΗΙΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ 

 
          Ο  Αντιδιμαρχοσ Ναυπακτίασ ζχοντασ υπόψθ: 

 Σισ διατάξεισ του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α/5.11.2021) «Αναμόρφωςθ και εκςυγχρονιςμόσ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου οργάνωςθσ & λειτουργίασ του 

υπαικρίου εμπορίου…», 

  τθν υπ’ αρικμ. 156/2022 απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Ναυπακτίασ περι ίδρυςθσ βραχυχρόνιασ αγοράσ – παραδοςιακισ εμποροπανιγυρθσ 

Ναυπάκτου (Α.Δ.Α.: ΨΒΗΩΚΓ-ΩΧΦ), 

 τθν υπ’ αρικμ. 155/2022 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Ναυπακτίασ περί ζγκριςθσ Κανονιςμοφ Οργάνωςθσ & Λειτουργίασ Παραδοςιακισ 

Εμποροπανιγυρθσ Ναυπάκτου (Α.Δ.Α.:97ΘΚΩΚΓ-ΦΕΝ) 

 τθν υπ’ αρικμ. 209/2022 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Ναυπακτίασ περί τροποποίθςθσ Κανονιςμοφ Οργάνωςθσ & Λειτουργίασ Παραδοςιακισ 

Εμποροπανιγυρθσ Ναυπάκτου (Α.Δ.Α.: 9H4YΩΚΓ-820) 

προκθρφςςει, ςτα πλαίςια διενζργειασ τθσ ετιςιασ παραδοςιακισ εμποροπανιγυρθσ τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ και 

ςυγκεκριμζνα ωσ εξισ: 

Α.  ΧΡΟΝΟ, ΧΩΡΟ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ 

   Η ετιςια Παραδοςιακι Εμποροπανιγυρθ, θ οποία τελείται ςτα πλαίςια εορταςμοφ του Αγίου Δθμθτρίου, πολιοφχου τθσ Ναυπάκτου, διαρκεί επτά (7) 

θμζρεσ, από 26 Οκτωβρίου ζωσ 1 Νοεμβρίου 2022 και διεξάγεται ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο, ςτθ κζςθ Γρίμποβο τθσ Κοινότθτασ Ναυπάκτου – Δ.Ε. 

Ναυπάκτου του Διμου Ναυπακτίασ, πλθςίον των ναυτακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο τοπογραφικό διάγραμμα.  
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   Επιςθμαίνεται ότι θ διεξαγωγι τθσ Εμποροπανιγυρθσ κα γίνει με τθν προχπόκεςθ ότι δεν κα ιςχφει αναςτολι λειτουργίασ τθσ λόγω των μζτρων προςταςίασ 

τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID 19. 

B. ΠPΟΘΕΜΙΑ & ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

   Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων – υπευκφνων δθλϊςεων ςυμμετοχισ με τα επιςυναπτόμενα δικαιολογθτικά, όπωσ κατωτζρω προβλζπονται, ορίηεται  

από τθν 1θ επτεμβρίου ζωσ τθν 30θ επτεμβρίου.  Μετά τθν πάροδο τθσ ανωτζρω προκεςμίασ οι αιτιςεισ κα κεωροφνται εκπρόκεςμεσ.  

  Οι αιτιςεισ κα υποβάλλονται αυτοπροςϊπωσ ι μζςω εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου κατά  τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ςτο αρμόδιο Αυτοτελζσ Σμιμα 

Αδειοδοτιςεων, Ρφκμιςθσ Εμπορικϊν Δραςτθριοτιτων & Απαςχόλθςθσ  του Διμου Ναυπακτίασ. Επίςθσ, οι αιτιςεισ και τα δικαιολογθτικά μποροφν να 

αποςτζλλονται και ταχυδρομικϊσ (δ/νςθ: Ιλ. Σηαβζλα αρ. 37, Ναφπακτοσ – Σ.Κ.: 30 300), με δαπάνθ που βαρφνει τουσ ενδιαφερόμενουσ, ι ςκαναριςμζνεσ 

μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (ςτο e-mail: info@nafpaktos.gr) ι μζςω τθλεμοιοτυπίασ (fax:2634-3-60118). 

 

Γ. ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

   τθν εμποροπανιγυρθ,  ςφμφωνα με το άρκρο 37 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α 207),  μποροφν να ςυμμετζχουν  ωσ πωλθτζσ, φυςικά και νομικά πρόςωπα, 

κάτοχοι: 

α) Βεβαίωςησ δραςτηριοποίηςησ ετήςιασ διάρκειασ ςτισ βραχυχρόνιεσ αγορζσ 

  Η Βεβαίωςθ αυτι εκδίδεται από τον Διμο τθσ μόνιμθσ κατοικίασ των πωλθτϊν (άρκρο 34 παρ. 2ε Ν. 4849/2021), με τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 

που ορίηονται ςτθν υπ’ αρικμ. 61408/13.6.2012 Απόφαςθ του Τπουργοφ Ανάπτυξθσ & Επενδφςεων. 

  Τπογραμμίηεται, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν από θμερομθνίασ 15.7.2022 Ανακοίνωςθ του Τπουργείου Ανάπτυξθσ & Επενδφςεων, ότι από τισ 20/7/2022 θ 

υποβολι τθσ αίτθςθσ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά από τουσ υποψιφιουσ πωλθτζσ για τθ χοριγθςθ τθσ Βεβαίωςθσ δραςτθριοποίθςθσ ετιςιασ διάρκειασ 

ςτισ βραχυχρόνιεσ αγορζσ, κακϊσ και θ χοριγθςθ αυτισ από τουσ Διμουσ τθσ μόνιμθσ κατοικίασ των αιτοφντων κα διενεργοφνται αποκλειςτικά μζςω του 

Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ «Ανοικτι Αγορά»  (Ο.Π..Α.Α.) για το υπαίκριο εμπόριο. Η υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτο φςτθμα για τθν απόκτθςθ  

τθσ Βεβαίωςθσ Δραςτθριοποίθςθσ ετιςιασ διάρκειασ ςτισ βραχυχρόνιεσ αγορζσ κα μπορεί να γίνει και από τρίτο πρόςωπο, το οποίο ζχει εξουςιοδοτιςει ο 

ενδιαφερόμενοσ μζςω του υςτιματοσ.   

β) Άδειασ παραγωγοφ πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραςτηριοποιοφνται ςτισ λαϊκζσ αγορζσ. *τροπ. με το άρθρο 134 Ν. 4887/4.2.2022 (ΦΕΚ 16 Α)+,  

mailto:info@nafpaktos.gr
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γ) Άδειασ δραςτηριοποίηςησ ςτο ςτάςιμο ή ςτο πλανόδιο εμπόριο,  

δ) Άδειασ χειροτζχνη - καλλιτζχνη. 

Κάκε πωλθτισ δεν μπορεί να κατζχει περιςςότερεσ από μία (1) κζςεισ, ενϊ κα υπάρχει δυνατότθτα, με απόφαςθ τθσ επιτροπισ εμποροπανιγυρθσ, γειτονικζσ 

κζςεισ, εντόσ του ειδικά διαμορφωμζνου χϊρου τθσ εμποροπανιγυρθσ, να ενοποιοφνται και να παραχωροφνται ωσ μία, ανάλογα με τισ ςυνκικεσ που 

διαμορφϊνονται κάκε φορά. 

   Οι παραχωροφμενεσ κζςεισ, που ανζρχονται ςυνολικά ςτισ 454, αποδίδονται ςτισ κατθγορίεσ των ανωτζρω πωλθτϊν με τθν ακόλουκθ ποςόςτωςθ: 

α) το εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%) των κζςεων ςτουσ κατόχουσ βεβαίωςθσ δραςτθριοποίθςθσ ετιςιασ διάρκειασ ςτισ βραχυχρόνιεσ αγορζσ, 

β) το δζκα τοισ εκατό (10%) των κζςεων ςτουσ κατόχουσ άδειασ παραγωγοφ πωλθτι και επαγγελματία πωλθτι που δραςτθριοποιοφνται ςτισ λαϊκζσ αγορζσ 

(τροπ. με το άρκρο 134 Ν. 4887/4.2.2022 ΦΕΚ 16/Α).  

γ) το δζκα τοισ εκατό (10%) των κζςεων ςτουσ κατόχουσ άδειασ δραςτθριοποίθςθσ ςτο ςτάςιμο ι ςτο πλανόδιο εμπόριο και 

δ) το πζντε τοισ εκατό (5%) των κζςεων ςτουσ κατόχουσ άδειασ χειροτζχνθ - καλλιτζχνθ. 

 

Δ. ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΩΛΟΤΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΟΤΜΕΝΩΝ ΘΕΕΩΝ 

 Οι παραχωροφμενεσ κζςεισ (454), ςφμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα, κατατάςςονται, ανάλογα με τα πωλοφμενα είδθ,  ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ: 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΩΛΟΤΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΝΟΛΟ 

ΘΕΕΩΝ 

ΘΕΕΙ 

       I 

Παροχι πρόχειρων ζτοιμων γευμάτων και ειδϊν κυλικείου από 

καντίνα ι φορθτι εγκατάςταςθ ζψθςθσ χωρίσ δυνατότθτα 

ανάπτυξθσ τραπεηοκακιςμάτων 1: Είδθ Κυλικείου 

4 H22, H24, I21, I23 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΩΛΟΤΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΝΟΛΟ 

ΘΕΕΩΝ 

ΘΕΕΙ 

      II Παροχι πρόχειρων ζτοιμων γευμάτων και ειδϊν κυλικείου από 

καντίνα ι φορθτι εγκατάςταςθ ζψθςθσ χωρίσ δυνατότθτα 

ανάπτυξθσ τραπεηοκακιςμάτων 2: λουκουμάδεσ, χαλβάσ, κρζπεσ, 

είδθ ηαχαροπλαςτικισ, παγωτά, ηαχαρϊδθ, καλαμπόκι, μαλλί τθσ 

γριάσ κλπ.  

17 AF1, AG1, F2, F4, F6, F8,F13,F15, G1, G3, G5, G7, Ο1, Ο2, Ο21, Ο23, Ο25 

      III 

Εδϊδιμα είδθ: μελιςςοκομικά προϊόντα, καρφδια, κάςτανα, 

όςπρια, ξθροί καρποί, ςυςκ. ελαιόλαδο, εμφιαλωμζνοσ οίνοσ, 

μπαχαρικά, προϊόντα οικοτεχνίασ όπωσ γαλακτοκομικά, 

μαρμελάδεσ, γλυκά του κουταλιοφ, παραδοςιακά ηυμαρικά, 

βότανα, μπαχαρικά, αρτφματα, αλλαντικά και παραςκευάςματα 

κρζατοσ,  γαλακτοκομικά προϊόντα, τυποποιθμζνο μζλι, ηαχαρϊδθ 

προϊόντα που διατθροφνται χωρίσ ψφξθ, βιολογικά προϊόντα 

παντόσ τφπου 

23 A1,F7,F9,F10,F11,I4,I6,I8,K2,Ο4, Ο6-Ο19 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΩΛΟΤΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΝΟΛΟ 

ΘΕΕΩΝ 

ΘΕΕΙ 

       IV Βιομθχανικά είδθ πλθν θλεκτροδοτοφμενων θλεκτρικϊν ειδϊν και 

παιχνιδιϊν 1: βιβλία, ζνδυςθ, εςωζνδυςθ, πυηάμεσ, υπόδθςθ, είδθ 

προικόσ, λεφκα είδθ, δερμάτινα είδθ, γοφνινα είδθ, αξεςουάρ 

ζνδυςθσ, faux bijoux, αρϊματα, παιχνίδια μθ θλεκτροδοτοφμενα,  

ψιλικά, μικροεργαλεία, μικροςυςκευζσ, υαλικά, εκκλθςιαςτικά 

είδθ, αγιογραφίεσ, αφίςεσ, είδθ δϊρων και διακόςμθςθσ, είδθ 

λαϊκισ τζχνθσ, ζργων τζχνθσ και κάκε είδοσ οικοτεχνίασ, αςθμικά, 

είδθ υγιεινισ/ατομικισ κακαριότθτασ, και κάκε άλλο βιομθχανικό 

είδοσ που δεν αναφζρεται ςτισ κατθγορίεσ του παρόντοσ πλθν 

χαλιϊν 

377 AG2, AH1, ΑΗ2, AI1, AI2, AJ1, AJ2, AK1, 

ΒF1, BF2, BG1-BG4, BH1-BH4, BI1-BI4, BJ1-BJ4, BK1, BK2, 

CF1, CF2, CG1-CG4, CH1-CH4, CI1-CI4, CJ1-CJ4, CK1, CK2, 

DG1-DG4, DH1-DH4, DI1-DI4, DJ1-DJ4, DK1, DK2, 

EF1, EG1, EG2, EH1 , EH2, EI1,  EI2, EJ1, EJ2, EK1, 

A2-A6, A8-A17, E1-E4, E13-E17, 

F1, F3, F5, F12, F14, F16-F51, F53, F55, F57, F61, F63, 

G2, G4, G8, G10-G19, G21, G23-G42, G44, G46-G50, 

H1-H18, H20, H23, H25-H31, H33, H35-H50, 

I1-I3, I5, I7, I9-I19, I24-I42, I44-I50, 

J1-J18, J20, J22-J43, J45, J47-J50, 

K1, K3-K50, K52, K54, K56, K58, K64, K66 

        V Βιομθχανικά είδθ πλθν θλεκτροδοτοφμενων θλεκτρικϊν ειδϊν και 

παιχνιδιϊν 2: χαλιά 

8 E5-E12 

       VI Άνκθ, καλλωπιςτικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και 

κθπευτικό χϊμα το οποίο δεν ζχει υποςτεί βιομθχανικι 

επεξεργαςία, πολλαπλαςιαςτικό υλικό καλλιεργοφμενων φυτικϊν 

ειδϊν, όπωσ φυτϊρια κθπευτικϊν, δενδρφλλια οπωροφόρων και 

φυτά αμπζλου, γλάςτρεσ, εργαλεία κθπουρικισ και άλλα 

βιομθχανικά είδθ κθπουρικισ και ανκοκομίασ 

2 Ο3, Ο5 

    VII Καλλιτεχνιματα – χειροτεχνιματα ίδιασ δθμιουργίασ 23 
A7,F59,G6,G9,G20,G22,G43,G45,H19,H21,H32,H34,I20,I22,I43,J19,J21,J44,

J46,K62,O20,O22,O24 

  454  
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Οι παραπάνω κζςεισ περιπτζρων δφναται να ενοποιοφνται και να δθμιουργοφνται νζεσ κζςεισ περιπτζρων μεγαλφτερθσ επιφάνειασ, υπό τουσ παρακάτω 

όρουσ και προχποκζςεισ: 

α) Καμία κζςθ περιπτζρου μετά από ενοποίθςθ δεν μπορεί να ζχει πρόςοψθ επί ενόσ διαδρόμου μεγαλφτερθ από 15 μζτρα, 

β) οι κζςεισ περιπτζρων  διπλισ όψθσ παραχωροφνται υποχρεωτικά τουλάχιςτον μαηί με μία (1) όμορθ ςε οριηόντια διάταξθ κζςθ περιπτζρου μονισ όψθσ, 

γ) οι κζςεισ περιπτζρων, που κατόπιν ενοποίθςθσ περιλαμβάνουν δφο (2) περίπτερα διπλισ όψθσ, κα πρζπει υποχρεωτικά οι παράλλθλεσ πλευρζσ τουσ να 

είναι ίςεσ μεταξφ τουσ, 

δ) οι κζςεισ τθσ κατθγορίασ (Ι) χορθγοφνται υποχρεωτικά ανά δφο (H22-H24, I21-I23) 

 

Ε.  ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΩΛΟΤΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

 Σα επιτρεπόμενα πωλοφμενα είδθ είναι ενδεικτικά τα εξισ: 

 Παροχι πρόχειρων γευμάτων  και ειδϊν κυλικείου από καντίνα ι φορθτζσ εγκαταςτάςεισ ζψθςθσ, χωρίσ δυνατότθτα ανάπτυξθσ τραπεηοκακιςμάτων, 
τθρουμζνων των κανόνων τθσ εκάςτοτε υγειονομικισ διάταξθσ του Τπουργείου Τγείασ, 

 παγωτά, μαλλί τθσ γριάσ, ποπ κορν, ψθμζνο καλαμπόκι, λουκουμάδεσ, κρζπεσ, χαλβάσ, βάφλεσ, μελιςςοκομικά προϊόντα, 

 είδθ ηαχαροπλαςτικισ, ηαχαρϊδθ,  αναψυκτικά, ροφιματα, 

 καρφδια, κάςτανα, όςπρια, ξθροί καρποί, μπαχαρικά, βότανα 

 ελιζσ, ςυςκευαςμζνο ελαιόλαδο, εμφιαλωμζνοσ οίνοσ, προϊόντα οικοτεχνίασ (γαλακτομικά, μαρμελάδεσ, γλυκά του κουταλιοφ, παραδοςιακά ηυμαρικά, 
αρτφματα),  

 είδθ προικόσ, Λευκά είδθ, 

 είδθ υπόδθςθσ, 

 είδθ ζνδυςθσ, εςωζνδυςθσ, πυηάμεσ 

 δερμάτινα είδθ (τςάντεσ, ηϊνεσ κ.λ.π.) – γοφνινα είδθ, 

 αξεςουάρ ζνδυςθσ  κ.λ.π., 

 είδθ οικιακισ χριςθσ, οικιακισ φροντίδασ, 
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 εργαλεία,  μικροεργαλεία κ.λ.π.,    

 είδθ δϊρων και διακόςμθςθσ, 

 αςθμικά και Φο Μπιηοφ, 

 υαλικά, 

 παιδικά Παιχνίδια μθ θλεκτροδοτοφμενα,  

 εκκλθςιαςτικά είδθ, Αγιογραφίεσ, αφίςεσ κ.λ.π. 

 είδθ Λαϊκισ Σζχνθσ, ζργων τζχνθσ, 

 ψιλικά, 

 βιβλία, ςχολικά είδθ, 

 είδθ υγιεινισ /ατομικισ κακαριότθτασ, 

 είδθ pet-shop, 

 χαλιά, 

 αρϊματα, 

 Λοιπά βιομθχανικά είδθ, 

 ανκθ, αποξθραμζνα άνκθ, καλλωπιςτικά φυτά,  αρωματικά και  φαρμακευτικά φυτά, κθπευτικό χϊμα (που δεν ζχει υποςτεί επεξεργαςία), 
πολλαπλαςιαςτικό υλικό καλλιεργοφμενων φυτικϊν ειδϊν (φυτάρια κθπευτικϊν, δενδρφλλια οπωροφόρων και φυτά αμπζλου), γλάςτρεσ, εργαλεία 
κθπουρικισ και άλλα βιομθχανικά είδθ  κθπουρικισ και ανκοκομίασ,   μεταποιθμζνα αγροτικά προϊόντα,  μπαχαρικά, βότανα , αρτφματα κ.λ.π. 

 Χειροτεχνιματα  - Καλλιτεχνιματα ιδίασ δθμιουργίασ 

Σ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

  Οι ςχετικζσ αιτιςεισ – υπεφκυνεσ δθλϊςεισ των ενδιαφερομζνων κα πρζπει απαραιτιτωσ να ςυνοδεφονται από τα κάτωκι δικαιολογθτικά: 

α) τθν κατά περίπτωςθ άδεια που διακζτει [βεβαίωςθ δραςτθριοποίθςθσ ετιςιασ διάρκειασ ςτισ βραχυχρόνιεσ αγορζσ / άδεια παραγωγοφ πωλθτι και 

επαγγελματία πωλθτι που δραςτθριοποιοφνται ςτισ λαϊκζσ αγορζσ {τροπ. με το άρκρο 134 Ν. 4887/4.2.2022 (ΦΕΚ Α 16)} / άδεια δραςτθριοποίθςθσ ςτο 

ςτάςιμο ι ςτο πλανόδιο εμπόριο /  άδεια χειροτζχνθ – καλλιτζχνθ], 

β) Φωτοαντίγραφο τθσ Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ ι, αν πρόκειται για αλλοδαποφσ, φωτοαντίγραφο τθσ άδειασ διαμονισ ςε ιςχφ ι διαβατθρίου, 

γ) Βιβλιάριο υγείασ ι Πιςτοποιθτικό υγείασ, εφόςον πρόκειται για διάκεςθ τροφίμων,  
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δ) Δθμοτικι Ενθμερότθτα από τον Διμο Ναυπακτίασ (άρκρο 285 Δ.Κ.Κ.), θ οποία κα αναηθτείται αυτεπάγγελτα από τθν υπθρεςία. 

ε) Σα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 16 του oικείου Κανονιςμοφ Λειτουργίασ Εμποροπανιγυρθσ για «Επιχειριςεισ 

παραςκευισ και προςφοράσ τροφίμων και ποτϊν ςε προςωρινό χϊρο», ιτοι:  

i.  Τπεφκυνθ Διλωςι του πωλθτι  ότι κατά τθν διάρκεια τθσ εμποροπανιγυρθσ κα είναι εφοδιαςμζνοσ τουλάχιςτον με ζναν πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 
ι βάςθσ νεροφ, ελάχιςτθσ καταςβεςτικισ ικανότθτασ 21A-113 Β-C, θ λειτουργία του οποίου κα είναι ςε καλι κατάςταςθ και κα τοποκετείται ςε 
εμφανζσ ςθμείο. 

ii.  Τπεφκυνθ Διλωςι του πωλθτι, ςε περίπτωςθ χριςθσ μαγειρικϊν ελαίων – λιπϊν, ότι κατά τθ διάρκεια τθσ εμποροπανιγυρθσ κα είναι εφοδιαςμζνοσ 
τουλάχιςτον με ζναν φορθτό πυροςβεςτιρα κατθγορίασ F, ελάχιςτθσ καταςβεςτικισ ικανότθτασ 25 F, θ λειτουργία του οποίου κα είναι ςε καλι 
κατάςταςθ και κα τοποκετείται ςε εμφανζσ ςθμείο.  

iii.  Yπεφκυνθ Διλωςι του πωλθτι, ςε περίπτωςθ χριςθσ φιάλθσ υγραερίου – προπανίου, ότι  κατά τθ διάρκεια τθσ εμποροπανιγυρθσ κα είναι 
εφοδιαςμζνοσ με ζναν απλό ανιχνευτι εκρθκτικϊν μιγμάτων. 

iv.  Τπεφκυνθ διλωςι του πωλθτι ότι ζλαβε γνϊςθ τθσ Τγειονομικισ ∆ιάταξθσ Τ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017) και δθ του άρκρου 
14 παρ. 4α αυτισ περί βεβαίωςθσ καταλλθλότθτασ για τθν ζκκεςθ και πϊλθςθ των προςφερόμενων ειδϊν ςε προςωρινό χρθςιμοποιοφμενο χϊρο, 
κακϊσ και ότι ο εξοπλιςμόσ (πάγκοι, ψυγεία, επιφάνειεσ κοπισ, ςκεφθ κ.λπ.) που διακζτει κα διαςφαλίηει τθν υγιεινι και αςφάλεια των τροφίμων, ενϊ, 
επίςθσ,  κα τθρεί κατά τθ διάρκεια τθσ εμποροπανιγυρθσ τουσ υγειονομικοφσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ λειτουργίασ.  

v.  Τπεφκυνθ διλωςι του πωλθτι ότι κατά τθ διάρκεια τθσ εμποροπανιγυρθσ κα τθρεί ςτο φάκελο τθσ επιχείρθςισ του πιςτοποιθτικό ι βιβλιάριο υγείασ, 
κακϊσ και πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ όλου του προςωπικοφ που κα απαςχολιςει και κα τα επιδεικνφει, όταν ηθτθκοφν από αρμόδια αρχι. 

vi. Τπεφκυνθ διλωςι του πωλθτι ότι κατά τθ διάρκεια τθσ εμποροπανιγυρθσ κα είναι εφοδιαςμζνοσ από τθν κατά τόπο υγειονομικι αρχι με τθν 
αντίςτοιχθ, κατ’ άρκρο 14 παρ. 4α τθσ Τγειονομικισ ∆ιάταξθσ Τ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ Β 2161/23.06.2017), βεβαίωςθ καταλλθλόλθτασ για 
τθν ζκκεςθ και πϊλθςθ των προςφερόμενων ειδϊν ςε προςωρινό χρθςιμοποιοφμενο  χϊρο. 

ςτ)  Οι  υπόλοιποι ςυμμετζχοντεσ  κα προςκομίηουν Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι  είναι εφοδιαςμζνοι με τουλάχιςτον ζναν πυροςβεςτιρα 6 κιλϊν ξθράσ κόνεωσ, θ 

λειτουργία του οποίου κα είναι ςε καλι κατάςταςθ και κα τοποκετείται ςε εμφανζσ ςθμείο. 

η)  Διπλότυπο είςπραξθσ για τθν καταβολι του τζλουσ (υποβάλλεται ΜΕΣΑ τθν ανάρτθςθ του καταλόγου  ςυμμετεχόντων ςτο δθμοτικό κατάςτθμα) 

  Η μθ προςκόμιςθ των ηθτουμζνων δικαιολογθτικϊν κα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τθ διαδικαςία χοριγθςθσ των αδειϊν. 

  Κάκε ενδιαφερόμενοσ υποβάλλει μία (1) αίτθςθ-υπεφκυνθ διλωςθ. Συχόν υποβολι δεφτερθσ αίτθςθσ-υπεφκυνθσ διλωςθσ με διαφορετικό περιεχόμενο κα 

κεωρείται ωσ ανάκλθςθ τθσ πρϊτθσ, θ οποία κα παφει αμζςωσ να ιςχφει.  
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  Επιςθμαίνεται ότι θ διλωςθ του εμπόρου περί των πωλοφμενων ειδϊν ςτθν εμποροπανιγυρθ, που ςθμειϊνεται πάνω ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ, υπζχει κζςθ 

Τπεφκυνθσ Διλωςθσ του Ν. 1599/1986 και δεςμεφει τον αιτοφντα. ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ψευδισ διλωςθ, κα ανακαλείται θ ζγκριςθ ςυμμετοχισ του 

ςτθν εμποροπανιγυρθ.  

   Κάκε ενδιαφερόμενοσ κα υποβάλλει αίτθςθ  για ςυγκεκριμζνθ κατθγορία πωλοφμενων ειδϊν, όπωσ αυτά αναλυτικά ωσ άνω αναφζρονται  και θ επιλογι κα 

γίνεται ανά κατθγορία πωλοφμενων ειδϊν.  

   Μετά τθ λιξθ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ των αιτιςεων και ςυγκεκριμζνα μζςα ςτο πρϊτο πενκιμερο του Οκτωβρίου, θ Επιτροπι Εμποροπανιγυρθσ 

ςυντάςςει κατάλογο ςυμμετεχόντων με επιλαχόντεσ ανά κατθγορία και δίνεται διιμερθ προκεςμία για τθν υποβολι τυχόν ενςτάςεων, μετά  το πζρασ 

υποβολισ των οποίων και  τθσ εξζταςθσ αυτϊν, ο κατάλογοσ ςυμμετεχόντων οριςτικοποιείται. 

      Σ. ΚΑΣΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΕΛΗ & ΣΡΟΠΟ ΕΙΠΡΑΞΗ ΑΤΣΏΝ 

 Για τθν ζκδοςθ τθσ ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτθν εμποροπανιγυρθ απαιτείται θ προθγοφμενθ καταβολι του αντίςτοιχου τζλουσ χριςθσ ανά κζςθ.  

 Αναλυτικότερα, οι διατικζμενεσ κζςεισ, ανάλογα με τθν εμπορικι τουσ αξία, λαμβάνουν διαφορετικι τιμι παραχϊρθςθσ και διακρίνονται ςτισ παρακάτω 

κατθγορίεσ:  

I. Εςωτερικζσ κζςεισ περιπτζρων μίασ όψθσ ςε εςωτερικό διάδρομο,  

II. Εςωτερικζσ κζςεισ περιπτζρων μίασ όψθσ ςε εξωτερικό-περιμετρικό διάδρομο,  

III. Εςωτερικζσ κζςεισ περιπτζρων διπλισ όψθσ ,  

IV. Εξωτερικζσ κζςεισ περιπτζρων. 

Σο δθμοτικό ςυμβοφλιο Ναυπακτίασ, με τθν υπ’ αρικμ. 176/2022 Απόφαςι του (Α.Δ.Α.: 9ΟΗΞΩΚΓ-ΣΣΓ), κακόριςε το φψοσ τθσ θμεριςιασ χρζωςθσ των κζςεων 

περιπτζρων τθσ κατθγορίασ (I) ςτα 80 €,που αποτελεί τθν τιμι βάςθσ. 

τθν ςυνζχεια με βάςθ τθν τιμι αυτι:   

- το τζλοσ των περιπτζρων τθσ κατθγορίασ (II) κακορίςτθκε ςτο ποςό τθσ τιμισ βάςθσ προςαυξανόμενο κατά ποςοςτό 10%, 
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- το τζλοσ των περιπτζρων τθσ κατθγορίασ (III) κακορίςτθκε ςτο ποςό τθσ τιμισ βάςθσ προςαυξανόμενο κατά ποςοςτό 20%. ε περίπτωςθ που μία κζςθ 

περιπτζρου περιλαμβάνει δφο κζςεισ περιπτζρων τθσ κατθγορίασ (ΙΙΙ), τότε το τελικό πλθρωτζο ποςό προςαυξάνεται κατά ποςοςτό 10% επιπλζον. 

- Σο τζλοσ των περιπτζρων τθσ κατθγορίασ (IV) κακορίςτθκε ςτο  75% τθσ τιμισ βάςθσ.  

Η υπ’ αρικμ. 176/2022 εκδοκείςα απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Ναυπακτίασ (Α.Δ.Α.:9ΟΗΞΩΚΓ-ΣΣΓ)  περιλαμβάνει  το φψοσ θμεριςιου και ςυνολικοφ 

τζλουσ για κάκε κατθγορία ωσ κατωτζρω: 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΤΠΟ ΘΕΕΩΝ HMEΡΗΙΑ 
ΧΡΕΩΗ (€) 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΧΡΕΩΗ (€) ΣΙΜΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΧΡΕΩΗ 

I 

Εςωτερικζσ κζςεισ περιπτζρων μίασ 
όψθσ ςε εςωτερικό διάδρομο 

[G1-G50, H1-H50, I1-I50, J1-J50] 
 
 

80 560 
ΣΙΜΗ ΒΑΗ 80 € - ΚΑΘΟΡΙΣΗΚΕ ΜΕ ΣΗΝ 

ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ.   176/2022 
ΑΠΟΦΑΗΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

II Εςωτερικζσ κζςεισ περιπτζρων μίασ 
όψθσ ςε εξωτερικό-περιμετρικό 

διάδρομο 
[A1-A17, F1-F50, F51, F53, F55, F57, 

F59, F61, F63, K1-K50, K52, K54, 
K56, K58, K60, K62, K64, K66, Ε1-17 

 

88 616 ΣΙΜΗ ΒΑΗ ΠΡΟΑΤΞΗΜΕΝΗ ΚΑΣΑ 10% 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΤΠΟ ΘΕΕΩΝ HMEΡΗΙΑ 
ΧΡΕΩΗ (€) 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΧΡΕΩΗ (€) ΣΙΜΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΧΡΕΩΗ 

III 

Εςωτερικζσ κζςεισ περιπτζρων 
διπλισ όψθσ 

[AF1, AG1, AG2, AH1, AH2, AI1, AI2, 
AJ1, AJ2, AK1, BF1, BF2,BG1-BG4 
BH1-BH4, BI1-BI4, BJ1-BJ4, BK1, 

BK2, CF1, CF2, CG1-CG4, CH1-CH4, 
CI1-CI4, CJ1-CJ4, CK1, CK2, DF1, DF2, 

DG1-DG4, DH1-DH4, DI1-DI4, 
 DJ1-DJ4, DK1, DK2, EF1, EG1, EG2, 

EH1, EH2, EI1, EI2, EJ1, EJ2, EK1] 
  

96 672 ΣΙΜΗ ΒΑΗ ΠΡΟΑΤΞΗΜΕΝΗ ΚΑΣΑ 20% 

                                                                                                                                    
                                                     ΘΕΗ ΠΟΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ (2) ΘΕΕΙ ΣΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  

                                                            (III) ΠΡΟΑΤΞΗΗ 10% ΕΠΙ ΣΟΤ ΣΕΛΙΚΟΤ ΠΛΗΡΩΣΕΟΤ             
                                          ΠΟΟΤ 

IV Εξωτερικζσ κζςεισ περιπτζρων 
[Ο1-Ο25] 

 

60 420 ΣΙΜΗ ΒΑΗ * 0,75 

 

       τουσ τοπικοφσ επαγγελματίεσ που δραςτθριοποιοφνται με ζδρα το Διμο Ναυπακτίασ, ι, διατθροφν καταςτιματα ςε αυτόν, ι, ςε δθμότεσ του Διμου 

Ναυπακτίασ  κα υπάρχει ζκπτωςθ 50% επί του τελικϊσ πλθρωτζου ποςοφ. 

      Η καταβολι των αναλογοφντων τελϊν υπζρ του Διμου, θ οποία γίνεται τοισ μετρθτοίσ, εφάπαξ και πριν τθν εγκατάςταςθ των ςυμμετεχόντων, 

πραγματοποιείται από τουσ αιτοφντεσ ωσ εξισ: 

α) είτε απευκείασ ςτο Σαμείο του Διμου 
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β) είτε με κατάκεςθ ςε Σράπεηα, ςτον τραπεηικό λογαριαςμό του Διμου Ναυπακτίασ (GR 1501406540654002001000097 - ALPHA BANK), με αναγραφι ςτθν 

απόδειξθ κατάκεςθσ του ΟΝΟΜΑΣΟ του ενδιαφερομζνου, του Α.Φ.Μ. και τθν αιτιολογία «ΣΕΛΟ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ -2022» (τυχόν τραπεηικά ζξοδα 

βαρφνουν τον κατακζτθ), 

γ) είτε με πλθρωμι μζςω θλεκτρονικισ τραπεηικισ (e-banking, web-banking κ.λ.π), 

το αργότερο μζχρι 10 Οκτωβρίου. 

  Αντίγραφο του διπλοτφπου κατάκεςθσ υποχρεωτικά κατατίκεται από τον ενδιαφερόμενο ςτο αρμόδιο Σμιμα του Διμου, προκειμζνου να εκδοκεί θ άδεια 

ςυμμετοχισ, ςτο ςϊμα τθσ οποίασ αναγράφεται ο αρικμόσ του γραμματίου είςπραξθσ. 

 τα περίπτερα που κα αναπτυχκοφν ςτο εξωτερικό χϊρο τθσ εμποροπανιγυρθσ  κα διατίκεται δωρεάν από ζνα (1) περίπτερο ςτουσ υλλόγουσ «ΑΛΚΤΟΝΗ» & 

«Φλόγα» για τθν προβολι και πϊλθςθ των ειδϊν τουσ, προσ ενίςχυςθ του κοινωνικοφ τουσ ζργου, εφόςον αυτό ηθτθκεί από τουσ εκπροςϊπουσ των ωσ άνω 

υλλόγων μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ των αιτιςεων. 

  ε περίπτωςθ που θ εμποροπανιγυρθ πραγματοποιθκεί και ο αιτιςασ ςυμμετοχι υπαναχωριςει θ δεν ςυμμετάςχει, το τυχόν καταβλθκζν τζλοσ χριςθσ 

εκπίπτει υπζρ του Διμου ωσ εφλογθ και δίκαιθ ποινικι ριτρα. 

 Επίςθσ, ςε περίπτωςθ που θ εμποροπανιγυρθ δεν πραγματοποιθκεί για οποιοδιποτε λόγο: α) Οι ςυμμετζχοντεσ δεν δικαιοφνται ςε επιςτροφι του ποςοφ 

που ζχουν καταβάλλει και β) ςε αναηιτθςθ εξόδων που τυχόν υποβλικθκαν, για τα οποία ο Διμοσ δε φζρει καμία ευκφνθ. 

   Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ όρουσ κα τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτθν εμποροπανιγυρθ κα βρείτε ςτον Κανονιςμό Οργάνωςθσ & 

Λειτουργίασ Εμποροπανιγυρθσ (κατεβάςτε εδϊ). 

   Δείτε  εδϊ το τοπογραφικό διάγραμμα του χϊρου εγκαταςτάςεων τθσ εμποροπανιγυρθσ. 

   Κατεβάςτε εδϊ τθν Αίτθςθ – Τπεφκυνθ Διλωςθ περί χοριγθςθσ ζγκριςθσ υμμετοχισ. 

   Δείτε εδϊ τθν Ανακοίνωςθ του Διμου μασ για τθ Βεβαίωςθ Δραςτθριοποίθςθσ Ετιςιασ Διάρκειασ ςτισ Βραχυχρόνιεσ Αγορζσ. 

   Για οποιαδιποτε  διευκρίνιςθ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται  ςτο αρμόδιο Σμιμα Αδειοδοτιςεων, Ρφκμιςθσ Εμπορικϊν Δραςτθριοτιτων & 

Απαςχόλθςθσ (τθλ.: 2634-3-60111, 2634-3-60148). 
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  Η  παροφςα προκιρυξθ κα αναρτθκεί ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Διμου και ςτον Πίνακα Ανακοινϊςεων του Διμου, ενϊ περίλθψθ αυτισ κα δθμοςιευκεί 

με δαπάνεσ του Διμου ςε μία εβδομαδιαία τοπικι εφθμερίδα.  

 

                                                                                                                                                                                                                       Ο ΑΡΜΟΔΙΟ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ 

 

                                                                                                                                                                                                                         ΠΑΠΑΒΑΙΛΕΙΟΤ ΩΚΡΑΣΗ 


