
 

[1] 

 

                                                    ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ  ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ 

 

Άρκρο 1ο  
Αντικείμενο του Κανονιςμοφ 

   Ο παρϊν κανονιςμόσ ρυκμίηει: τισ προχποκζςεισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ ετιςιασ παραδοςιακισ εμποροπανιγυρθσ του Διμου Ναυπακτίασ, τισ 
προχποκζςεισ για τθ χοριγθςθ αδειϊν ςυμμετοχισ εμποροπανθγφρεων κ.λ.π. κατά το Ν.4849/2021, κακϊσ επίςθσ και κανόνεσ αιςκθτικισ, υγιεινισ, 
αςφαλείασ ςτο χϊρο τθσ εμποροπανιγυρθσ. 

Άρκρο 2ο 
Νομικό  Πλαίςιο 

     Για τθ ςφνταξθ του παρόντοσ, που αποτελεί κανονιςτικι διοικθτικι πράξθ, ελιφκθςαν υπόψθ: 

1.Το άρκρο 75 ενότθτα Ι, §γ περ.5 & ενότθτα ΙΙ περ. 19, κακϊσ επίςθσ και το άρκρο 79, παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει ςιμερα, ςφμφωνα με το οποίο οι δθμοτικζσ και κοινοτικζσ αρχζσ ρυκμίηουν κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, εκδίδοντασ τοπικζσ κανονιςτικζσ 
αποφάςεισ ςτο πλαίςιο τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, με τισ οποίεσ κακορίηουν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ:  Για τθ χριςθ και λειτουργία των δθμοτικϊν και 
κοινοτικϊν αγορϊν, των εμποροπανιγυρων παραδοςιακοφ ι μθ χαρακτιρα, των ηωοπανιγυρων, των χριςτουγεννιάτικων αγορϊν και γενικά των υπαίκριων 
εμπορικϊν δραςτθριοτιτων. 

2.Το άρκρο 73 παρ. 1Β ν) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα, «..πριν τθν ζκδοςθ κανονιςτικϊν αποφάςεων θ 
Επιτροπι Ροιότθτασ Ηωισ ειςθγείται ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο το ςχζδιο κανονιςτικϊν αποφάςεων του άρκρου 79 του Κ.Δ.Κ.» 

3.Το άρκρο 83 παρ. 1γ και το άρκρο 84 παρ. 2α  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν ςιμερα, βάςθ των οποίων το 
ςυμβοφλιο τθσ δθμοτικισ ι τθσ τοπικισ κοινότθτασ αντίςτοιχα προτείνει ςτθν επιτροπι ποιότθτασ ηωισ τουσ χϊρουσ λειτουργίασ εμποροπανιγυρων, 
χριςτουγεννιάτικων αγορϊν και γενικά υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων. 

4. Το  Άρκρο 19 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «περί κωδικοποιιςεωσ εισ ενιαίον κείμενο νόμου των ιςχυουςϊν διατάξεων περί των προςόδων των Διμων και 
Κοινοτιτων»,  

5. Τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α'/22.10.1980) «Ρερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ διατάξεων τινϊν τθσ περί των προςόδων 
των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ Νομοκεςίασ και άλλων τινϊν ςυναφϊν διατάξεων» ςχετικά με το τζλοσ χριςεωσ πεηοδρομίων, πλατειϊν και λοιπϊν 
κοινοχριςτων χϊρων. 

6. Τισ διατάξεισ του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Αϋ/5-11-2021) "Αναμόρφωςθ και εκςυγχρονιςμόσ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ του 
υπαίκριου εμπορίου, ρυκμίςεισ για τθν άςκθςθ ψυχαγωγικϊν δραςτθριοτιτων και τθν απλοφςτευςθ πλαιςίου δραςτθριοτιτων ςτθν εκπαίδευςθ, βελτιϊςεισ 
ςτθν επιμελθτθριακι νομοκεςία, άλλεσ διατάξεισ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και λοιπζσ επείγουςεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει. 
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7.  Τθν 91354/30.7.2017 Απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ & Επενδφςεων (ΦΕΚ Β 2983) «Κωδικοποίθςθ Κανόνων & Διακίνθςθσ  Εμπορίασ Ρροϊόντων & 
Ραροχισ Υπθρεςιϊν (Κανόνεσ ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα. 

8. Τθν αρικμ. 16469/15.02.2022 (ΦΕΚ 879 Βϋ) Απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ & Επενδφςεων ¨Ειδικότεροι όροι λειτουργίασ των βραχυχρόνιων αγορϊν 
και είδθ προϊόντων και υπθρεςιϊν που διατίκενται ι παρζχονται ςε αυτζσ¨  

9.  Τθν υπ’ αρικμ. 61408/15.06.2022 (ΦΕΚ Β 3132) Απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων ¨Προι και προχποκζςεισ ζκδοςθσ και ςτοιχεία τθσ 
βεβαίωςθσ δραςτθριοποίθςθσ ετιςιασ διάρκειασ για τθ ςυμμετοχι πωλθτϊν ςε βραχυχρόνιεσ αγορζσ. Τροποποίθςθ τθσ 21049/25.2.2022 (ΦΕΚ Β 981) 
Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ & Επενδφςεων¨. 

10. Τθν αρικ. 18982/22-2-2022 (ΦΕΚ 925/Β/1-3-2022) κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων 
¨Είδθ πϊλθςθσ για τουσ παραγωγοφσ και επαγγελματίεσ πωλθτζσ υπαικρίου εμπορίου¨. 

11. Τθν Απόφαςθ Υπουργοφ Ανάπτυξθσ & Επενδφςεων 9181/01.02.2022 (ΦΕΚ 433/07.02.2022, τεφχοσ Β) ¨Συνδυαςμοί προϊόντων που πωλοφνται ςτο 
υπαίκριο εμπόριο, αλλαγεσ και προςκικεσ προϊόντων, ςτοιχεία που αναγράφονται ςτθν πινακίδα που αναρτάται ςτο ςθμείο πϊλθςθσ και αντιςτοίχιςθ ειδϊν 
παλαιότερων ρυκμίςεων που πωλοφνται από επαγγελματίεσ πωλθτζσ¨.  

12. Τον Οργανιςμό  Εςωτερικισ Υπθρεςίασ Διμου Ναυπακτίασ *αρικμ. απόφαςθσ:240982/30.12.2016 (ΦΕΚ Β 4398), όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 
απόφαςθ: 20.832/26.2.2019 (ΦΕΚ Β 604)+  

13. Τον ιςχφοντα Κανονιςμό Λειτουργίασ Κοινοχριςτων Χϊρων, που ψθφίςτθκε με τθν αρικμ. 156/2012 Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Διμου Ναυπακτίασ 
(Α.Δ.Α.:Β49ΨΩΚΓ-ΤΔΕ) και τροποποιικθκε με τθν αρικμ. 11/2013 Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου (Α.Δ.Α.:ΒΕΑΛΩΚΓ-3Ω) 

14. Τον ιςχφοντα Κανονιςμό Κακαριότθτασ, που ψθφίςτθκε με τθν αρικμ. 99/2020   Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Διμου Ναυπακτίασ (Α.Δ.Α.: ΨΘΥΔΩΚΓ-
ΦΜΓ) 

15. Το Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ Α 224) «Υπαίκρια διαφιμιςθ, Συμπολιτείεσ Διμων και Κοινοτιτων και άλλεσ διατάξεισ» 

16. Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016, Τεφχοσ Α) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν & Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.   

17.Τθν Υγειονομικι ∆ιάταξθ Υ1γ/Γ.Ρ/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017). 

18.Τθ με αρικ. 633/05-01-2015 (ΦΕΚ 116/ 12-01-2015 τεφχοσ Β') Απόφαςθ Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ «Τον κακοριςμό των ειδϊν που 
πωλοφν οι τυφλοί» 

19. Τθν αρικμ. 76936/3992/7.12.1987 (ΦΕΚ 783.31.12.1987, Τεφχοσ Β) Απόφαςθ ΥΡΕΧΩΔΕ. 

20. Τθν υπ’ αρικμ. 50116/2020 (ΦΕΚ Β 2065) Υπουργικι Απόφαςθ ¨Κανονιςμόσ αςφάλειασ και ελζγχου εξοπλιςμοφ των διατάξεων ψυχαγωγίασ¨. 

21. Το Ν. 44422016 «Νζο κεςμικό πλαίςιο για τθν άςκθςθ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α 230), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 
3 του Ν. 4796/2021 (ΦΕΚ Α 63), με το οποίο προςτζκθκε Κεφάλαιο ΙΘϋ περί πλαιςίου άςκθςθσ ψυχαγωγικϊν δραςτθριοτιτων λοφνα παρκ, τςίρκων και 
παγοδρομίων. 
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22. Τθν υπ’ αρικμ. 65006/27.6.2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3364/30.6.2022, Τεφχοσ Β) ¨Κακοριςμόσ διαδικαςίασ, περιεχομζνου δικαιολογθτικϊν , παραβόλου και 
κυρϊςεων για τθ χοριγθςθ ζγκριςθσ εγκατάςταςθσ και ζγκριςθσ λειτουργίασ και τθ  γνωςτοποίθςθ λειτουργίασ ψυχαγωγικϊν δραςτθριοτιτων λοφνα παρκ, 
τςίρκων και παγοδρομίων και ζνταξθ ςτα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (ΚΕΡ), που λειτουργοφν ωσ Ενιαία Κζντρα  Εξυπθρζτθςθσ (Ε.Κ.Ε.).  

23. Τθν 7034/1298/15.3.2000 κοινι Απόφαςθ των Υφυπουργϊν  Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αποκζντρωςθσ, Ανάπτυξθσ – Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ  
& Δθμοςίων Ζργων (ΦΕΚ Β 368) περί ελαχίςτων αποςτάςεων ψυχαγωγικϊν δραςτθριοτιτων. 

24. Τθν αρικμ. Υ1γ/Γ.Ρ./οικ. 35797/4.4.2012 (ΦΕΚ  Β 1199) Απόφαςθ Υπουργοφ Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, όπωσ ιςχφει ¨Ριςτοποιθτικό Υγείασ 
εργαηομζνων ςε επιχειριςεισ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ¨. 

25. Το άρκρο 19 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α 173) περί ειδικϊν ποινικϊν κυρϊςεων, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα. 

26. Κάκε ιςχφουςα διάταξθ ςχετικι με Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του κορονοϊοφ COVID-19 ςτο 
ςφνολο τθσ Επικράτειασ κατά τθν διάρκεια  λειτουργίασ τθσ εμποροπανθγφρεωσ. 

27. Το Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α 137): Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ  επεξεργαςίασ δεδομζνων. 

28. Τθν Αςτυνομικι Διάταξθ  3/1996 υπ’ αρικμ. 1023/2/37-ια/1995 (ΦΕΚ 15/Β/12.1.1996) Απόφαςθ Αρχθγοφ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. 

29.  Το Ν.  3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α) ¨Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2006/123 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ςχετικά 
με τισ υπθρεςίεσ ςτθν εςωτερικι αγορά και άλλεσ διατάξεισ¨. 

30. Κάκε άλλθ διάταξθ που δεν αναφζρεται ςτο παρόν Κανονιςμό. 

 

Άρκρο  3ο  
Οριςμοί 

Για τθν εφαρμογι του παρόντοσ κανονιςμοφ ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί: 

1. «Υπαίκριο εμπόριο»:  Εμπορικι δραςτθριότθτα που αςκείται ςε υπαίκριο χϊρο, δθμόςιο ι ιδιωτικό, ιδιόκτθτο ι μιςκωμζνο, και διακρίνεται ςε εμπόριο ςε 
οργανωμζνεσ υπαίκριεσ αγορζσ, ςτάςιμο εμπόριο και πλανόδιο εμπόριο. 

2. «Οργανωμζνεσ υπαίκριεσ αγορζσ»: Οι λαϊκζσ αγορζσ, οι βραχυχρόνιεσ αγορζσ, οι υπαίκριεσ αγορζσ παραςκευισ και πϊλθςθσ ζτοιμου φαγθτοφ και ποτϊν 
επί του δρόμου (street food markets), οι πρότυπεσ λαϊκζσ αγορζσ και οι αγορζσ χειροτεχνϊν/καλλιτεχνϊν 

3.«Βραχυχρόνιεσ αγορζσ»: Οργανωμζνεσ υπαίκριεσ αγορζσ, με ςαφι και κακοριςμζνθ περιοριςμζνθ διάρκεια, οι οποίεσ περιλαμβάνουν τισ κρθςκευτικοφ 
χαρακτιρα αγορζσ (ολιγοιμερεσ εορταςτικζσ αγορζσ, κρθςκευτικά πανθγφρια, αγορζσ Χριςτουγζννων και αγορζσ Ράςχα), τισ εμποροπανθγφρεισ, τισ 
επετειακζσ αγορζσ, τισ πολιτιςτικζσ αγορζσ, τισ εποχιακζσ αγορζσ, τισ κυριακάτικεσ αγορζσ και τισ αγορζσ ρακοςυλλεκτϊν. 

4. «Στάςιμο εμπόριο»: θ άςκθςθ υπαίκριασ εμπορικισ δραςτθριότθτασ από πωλθτι που δεν μετακινείται από το κακοριςμζνο από τθν αρμόδια αρχι ςτακερό 
ςθμείο.  
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5. «Ρλανόδιο εμπόριο»: θ άςκθςθ υπαίκριασ εμπορικισ δραςτθριότθτασ από πωλθτι που μετακινείται με οποιοδιποτε αυτοκινοφμενο ι ρυμουλκοφμενου  ι 
άλλου τφπου κινοφμενου μζςου.  

6. «Εμποροπανιγυρισ»: θ υπαίκρια αγορά, ςτθν οποία διατίκενται ποικίλα εμπορεφματα, με τθν ευκαιρία γιορτισ κρθςκευτικοφ ι επετειακοφ χαρακτιρα. 

7. «Οικοτεχνία»: θ μικρισ κλίμακασ μεταποίθςθ γεωργικϊν προϊόντων από παραγωγό εγγεγραμμζνο ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Οικοτεχνίασ 
(Κ.Θ.Μ.Ο.) τθσ παρ. 2 του άρκρου 56 του ν. 4235/2014 (Αϋ 32),όπωσ ιςχφει. 

8. «Μεταποίθςθ»: Θ ουςιαςτικι τροποποίθςθ του πρωτογενοφσ προϊόντοσ που ςυμπεριλαμβάνει ιδίωσ τθ κερμικι επεξεργαςία, το κάπνιςμα, το αλάτιςμα, 
τθν ωρίμανςθ, τθν αποξιρανςθ, το μαρινάριςμα, τθν εκχφλιςθ, τθν εξϊκθςθ ι τον ςυνδυαςμό των παραπάνω μεκόδων 

9. «Μεταποιθμζνα προϊόντα»: Τα τρόφιμα που προζρχονται από τθ μεταποίθςθ πρωτογενϊν προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιζχουν 
ςυςτατικά τα οποία είναι αναγκαία για τθν παραςκευι τουσ ι τα οποία τουσ προςδίδουν ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά. 

10. «Φορζασ λειτουργίασ»: Ο διμοσ ι θ περιφζρεια που οργανϊνει υπαίκριεσ αγορζσ και είναι αρμόδιοσ/α για τθν εφρυκμθ λειτουργία τουσ, τθν 
αντιμετϊπιςθ κάκε ςχετικοφ ηθτιματοσ που ανακφπτει όςον αφορά ςτθν εν γζνει λειτουργία τουσ και ςτθ δραςτθριοποίθςθ των πωλθτϊν ςε αυτζσ.  Για τισ 
εμποροπανθγφρεισ φορζασ λειτουργίασ είναι οι Διμοι εντόσ των ορίων που αυτζσ λειτουργοφν«  

11. «Ραραγωγόσ πωλθτισ υπαίκριου εμπορίου»: Ο παραγωγόσ που είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο Μθτρϊο Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων του ν. 
3874/2010 (Α’ 151), δραςτθριοποιείται ςτο υπαίκριο εμπόριο διακζτοντασ προσ πϊλθςθ αγροτικά προϊόντα αποκλειςτικά ιδίασ παραγωγισ και ςτον οποίο 
ζχει χορθγθκεί άδεια δραςτθριοποίθςθσ από αρμόδια αρχι.  

12. . «Επαγγελματίασ πωλθτισ υπαίκριου εμπορίου»: το φυςικό πρόςωπο, το οποίο δραςτθριοποιείται ςτο υπαίκριο εμπόριο, διακζτοντασ προσ πϊλθςθ  τα 
είδθ που ορίηονται με τθν απόφαςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 667 του Ν. 4849/2021, τα οποία δεν προζρχονται από ιδία παραγωγι και ςτον οποίο ζχει 
χορθγθκεί άδεια δραςτθριοποίθςθσ από αρμόδια αρχι.. 

13. «Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφουσ, τθσ κτθνοτροφίασ, τθσ πτθνοτροφίασ, τθσ μελιςςοκομίασ, τθσ καλάςςιασ αλιείασ, τθσ ςπογγαλιείασ, τθσ 
οςτρακαλιείασ, τθσ αλιείασ εςωτερικϊν υδάτων, τθσ υδατοκαλλιζργειασ, τθσ δαςοπονίασ, τθσ κθραματοπονίασ και των κάκε είδουσ εκτροφϊν, τα προϊόντα 
που προζρχονται από το πρϊτο ςτάδιο επεξεργαςίασ ι μεταποίθςθσ αυτϊν, κακϊσ και κάκε άλλο προϊόν που προζρχεται από τθν αγροτικι εν γζνει 
δραςτθριότθτα. 

14. «Κινθτζσ καντίνεσ»: οχιματα, αυτοκινοφμενα ι ρυμουλκοφμενα, διαςκευαςμζνα ςε κινθτά καταςτιματα, τα οποία, ςφμφωνα με το άρκρο 14 τθσ Υ1γ/Γ.Ρ./ 
οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161) απόφαςθσ του Υπουργοφ Υγείασ, κατατάςςονται ςτισ επιχειριςεισ μαηικισ εςτίαςθσ και, ειδικότερα, ςτισ επιχειριςεισ 
παραςκευισ ι και προςφοράσ τροφίμων και ποτϊν ςε κινθτοφσ ι προςωρινοφσ χϊρουσ. 

15. «Φορθτζσ εγκαταςτάςεισ ζψθςθσ»: Οι φορθτζσ εγκαταςτάςεισ για τθν παραςκευι πρόχειρων γευμάτων, όπωσ ποπ κορν , μαλλί τθσ γριάσ, λουκουμάδεσ 
και κάςτανα που ςφμφωνα με το άρκρο 14 τθσ Υ1γ/Γ.Ρ./ οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161) απόφαςθσ του Υπουργοφ Υγείασ εντάςςονται ςτισ επιχειριςεισ 
παραςκευισ ι και προςφοράσ τροφίμων και ποτϊν ςε κινθτοφσ ι προςωρινοφσ χϊρουσ. 
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16. «Υπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ με ψυχαγωγικό αντικείμενο»: τα ψυχαγωγικά παιχνίδια, όπωσ ενδεικτικά, λοφνα παρκ, πίςτεσ αυτοκινθτιδίων, τςίρκο, 
μουςικζσ ςυναυλίεσ, επιδείξεισ και άλλεσ καλλιτεχνικζσ εκδθλϊςεισ, που οργανϊνονται και διεξάγονται από φυςικά ι νομικά πρόςωπα τα οποία αςκοφν 
εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ. 

17. Ο.Ρ.Σ.Α.Α.»: Το Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα «Ανοιχτι Αγορά», του άρκρου 56, ςτο οποίο καταχωροφνται όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθ 
ςφννομθ λειτουργία του υπαίκριου εμπορίου και τθρείται ςχετικι βάςθ δεδομζνων. Το Ο.Ρ.Σ.Α.Α. μπορεί να αξιοποιείται, μεταξφ άλλων, κατά τθ διενζργεια 
ελζγχων από τα αρμόδια όργανα ελζγχου για το υπαίκριο εμπόριο. 

  

Άρκρο 4ο 
Χρόνοσ, Χϊροσ, διάρκεια, ωράριο Εμποροπανιγυρθσ 

   1. Θ ετιςια παραδοςιακι Εμποροπανιγυρθ τελείται κατά τθν κρθςκευτικι εορτι του Αγίου Δθμθτρίου, πολιοφχου τθσ Ναυπάκτου και διαρκεί επτά (7) 
ςυναπτζσ θμζρεσ, ιτοι από 26 Οκτωβρίου ζωσ 1 Νοεμβρίου. Ρροβλζπεται μία θμζρα εγκατάςταςθσ (25 Οκτωβρίου) και μία θμζρα απεγκατάςταςθσ των 
εμπόρων (2 Νοεμβρίου). 

2. Θ εμποροπανιγυρθ 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, που ςυνζταξε θ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου, 
υπογεγραμμζνο από τον Ρροϊςταμζνθ τθσ και το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του παρόντοσ Κανονιςμοφ.  

3. Το τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο αποτυπϊνει τουσ προσ χριςθ χϊρουσ τθσ Εμποροπανιγυρθσ, κα είναι ζγκαιρα αναρτθμζνο τόςο ςτον πίνακα 
ανακοινϊςεων του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ, όςο και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Ναυπακτίασ. 

4. Θ διάκεςθ του χϊρου που χρθςιμοποιείται για τθν λειτουργία τθσ εμποροπανιγυρθσ γίνεται βάςει των διατάξεων του άρκρου 19 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 
«δικαίωμα χριςθσ κτθμάτων, ζργων ι υπθρεςιϊν». 

5. Από τθν λειτουργία τθσ εμποροπανθγφρεωσ ςτο ςυγκεκριμζνο χϊρο δεν παρεμποδίηεται θ πρόςβαςθ και θ λειτουργία ςε ςχολεία, νοςοκομεία, ςτακμοφσ 
του αςτικοφ και του προαςτιακοφ ςιδθρόδρομου, ςτακμοφσ υπεραςτικϊν λεωφορείων, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, μουςεία, μνθμεία, εκκλθςίεσ, ειςόδουσ 
κατοικιϊν και καταςτθμάτων και οργανωμζνεσ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ, οφτε δυςχεραίνεται ο εφοδιαςμόσ κάκε είδουσ καταςτθμάτων και ξενοδοχειακϊν 
επιχειριςεων. Σε κάκε περίπτωςθ, εξαςφαλίηεται θ εφκολθ πρόςβαςθ ςτο καταναλωτικό κοινό. 

6. Ωράριο λειτουργίασ για όλεσ τισ θμζρεσ ορίηεται  από τισ 08:30 π.μ. ζωσ 22:00 μ.μ.   

7. Υπεφκυνοσ για τθν διοργάνωςθ τθσ εμποροπανιγυρθσ κα είναι ο Διμοσ Ναυπακτίασ, ο οποίοσ κα προβεί ςτον κακοριςμό των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ 
διαμόρφωςθσ του χϊρου για τθ ςτζγαςθ τθσ εμποροπανιγυρθσ, κακϊσ και των περιπτζρων, τον κακοριςμό των όρων ςυμμετοχισ των πωλθτϊν, ςτθν 
κατανομι των κζςεων, ςτθ χοριγθςθ των αδειϊν ςυμμετοχισ ςε αυτι ςτα διάφορα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ςτουσ διαγωνιςμοφσ και τισ ανακζςεισ 
υπθρεςιϊν και προμθκειϊν που κα απαιτθκοφν για τισ καταςκευζσ και τθν λειτουργία τθσ, ςτθ διενζργεια εκδθλϊςεων ςτο χϊρο τθσ εμποροπανιγυρθσ και ςε 
οποιαδιποτε άλλθ ενζργεια προκφψει για τθ ςωςτι λειτουργία τθσ.  
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8. Κατά τθ διάρκεια τθσ εμποροπανιγυρθσ δφναται να λαμβάνουν χϊρα διάφορεσ εκδθλϊςεισ (μουςικζσ ςυναυλίεσ, δρϊμενα, εκκζςεισ, ομιλίεσ κ.λ.π.), οι 
οποίεσ κα αποφαςίηονται από τθν αρμόδια επιτροπι και κα εγκρίνονται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 

9. Θ όλθ διοργάνωςθ τθσ εμποροπανιγυρθσ εποπτεφεται και ςυντονίηεται από αρμόδια επιτροπι και πραγματοποιείται με τθ ςυνεργαςία των αρμοδίων 
υπθρεςιϊν του Διμου.  

 

Άρκρο 5ο 
Κακοριςμόσ επιτρεπόμενων χϊρων, κατθγορίεσ πωλοφμενων ειδϊν και προςφερόμενεσ κζςεισ ανά κατθγορία διατικζμενων ειδϊν 

1. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των κζςεων ορίηεται ςτισ 455. 

2. Οι διαςτάςεισ των κζςεων εντόσ τθσ λυόμενθσ καταςκευισ κα είναι 3 Χ 3 μ., ενϊ οι διαςτάςεισ των περιπτζρων ζξωκεν τθσ λυόμενθσ καταςκευισ και επί τθσ 
οδοφ Kακόδου Δωριζων κα είναι 3,5 X 2,5.  

3. Ο Διμοσ αποβλζποντασ, ςτθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των πωλθτϊν και του αγοραςτικοφ κοινοφ, που κα επιςκεφτεί τθν εμποροπανιγυρθ, κακϊσ και ςτθν 
προβολι του Διμου Ναυπακτίασ κα χρθςιμοποιιςει (1) περίπτερο για τισ ανάγκεσ αυτζσ, όπου κα λειτουργεί ωσ γραφείο εξυπθρζτθςθσ, ενθμζρωςθσ και 
διανομισ εντφπου διαφθμιςτικοφ υλικοφ του παηαριοφ και περιοχϊν τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ του Διμου. Στο ίδιο περίπτερο, επίςθσ, κα ςτεγάηεται και το 
τοπικό παράρτθμα του Ερυκροφ Σταυροφ, που εκελοντικά κα προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του ςτο Διμο κατά τισ θμζρεσ διεξαγωγισ τθσ εμποροπανιγυρθσ, για 
τθν αντιμετϊπιςθ πρϊτων βοθκειϊν ςε ζκτακτα περιςτατικά, που τυχόν να ςυμβοφν ςτθ διάρκεια αυτισ. 

4. Κάκε κζςθ κα φζρει μοναδικι αρίκμθςθ, ςφμφωνα και με το τοπογραφικό διάγραμμα, ο οποίοσ αρικμόσ κα αναγράφεται ςε όλα τα ςχετικά ζγγραφα (άδεια 
ςυμμετοχισ, υπθρεςιακό ςθμείωμα προσ Οικονομικι Υπθρεςία κ.λ.π.)  

5. Δεν επιτρζπεται παράλλθλθ διοργάνωςθ εμποροπανιγυρθσ εντόσ των ορίων του Διμου Ναυπακτίασ τον μινα Οκτϊβριο οφτε εμπορικι δραςτθριότθτα 
μικροπωλθτϊν ι ψυχαγωγικϊν παιχνιδιϊν ςε δρόμουσ ι ιδιωτικοφσ χϊρουσ, εκτόσ του ςυγκεκριμζνου χϊρου και εντόσ των ορίων που πραγματοποιείται θ 
εμποροπανιγυρθ, όπωσ φαίνεται ςτο ςχζδιο. 

6. Οι παραχωροφμενεσ κζςεισ, ςφμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα, κατατάςςονται, ανάλογα με τα πωλοφμενα είδθ,  ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ: 

 

 

 

 

 

 



 

[7] 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΩΛΟΤΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΝΟΛΟ 

ΘΕΕΩΝ 

ΘΕΕΙ 

        I 

Ραροχι πρόχειρων ζτοιμων γευμάτων και ειδϊν κυλικείου από 

καντίνα ι φορθτι εγκατάςταςθ ζψθςθσ χωρίσ δυνατότθτα 

ανάπτυξθσ τραπεηοκακιςμάτων 1: Είδθ Κυλικείου 

4 H22, H24, I21, I23 

       II Ραροχι 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 (1) όμορθ ςε οριηόντια διάταξθ κζςθ περιπτζρου μονισ όψθσ 

γ) οι κζςεισ περιπτζρων που κατόπιν ενοποίθςθσ περιλαμβάνουν 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) 

 

                                                                                                                                          Άρκρο 6ο 
                    Δικαιοφχοι ςυμμετοχισ 

Ι) Στθν εμποροπανιγυρθ  ςφμφωνα με το άρκρο 37 του Ν. 4849/2021  μποροφν να ςυμμετζχουν  ωσ πωλθτζσ, φυςικά και νομικά πρόςωπα, κάτοχοι: 

α) Βεβαίωςθσ δραςτθριοποίθςθσ ετιςιασ διάρκειασ ςτισ βραχυχρόνιεσ αγορζσ, 

β) 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) Άδειασ δραςτθριοποίθςθσ ςτο ςτάςιμο ι ςτο πλανόδιο εμπόριο,  

δ) Άδειασ χειροτζχνθ - καλλιτζχνθ. 

Κάκε πωλθτισ τθσ παρ.  1 δεν μπορεί να κατζχει περιςςότερεσ από μία (1) κζςεισ, ενϊ κα υπάρχει δυνατότθτα, με απόφαςθ τθσ επιτροπισ εμποροπανιγυρθσ, 
γειτονικζσ κζςεισ, εντόσ του ειδικά διαμορφωμενου χϊρου τθσ εμποροπανιγυρθσ, να ενοποιοφνται και να παραχωροφνται ωσ μία, ανάλογα με τισ ςυνκικεσ 
που διαμορφϊνονται κάκε φορά. 

 ΙΙ)  Οι κζςεισ 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. 

Για τθν απόδοςθ τθσ κζςθσ οι υποψιφιοι πωλθτζσ υποβάλλουν τθ βεβαίωςθ δραςτθριοποίθςθσ ι τθν άδεια που κατζχουν, ανάλογα με τθν κατθγορία ςτθν 
οποία ανικουν. 
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Οι πωλθτζσ, ςτουσ οποίουσ αποδίδονται οι κζςεισ δραςτθριοποίθςθσ ςτθ βραχυχρόνια αγορά, καταβάλλουν το τζλοσ κζςθσ, όπωσ ορίηεται ςτθν οικεία 
προκιρυξθ κζςεων. 

 

ΙΙΙ) Θ βεβαίωςθ δραςτθριοποίθςθσ ετιςιασ διάρκειασ ςτισ βραχυχρόνιεσ αγορζσ τθσ περίπτωςθσ Ια του παρόντοσ άρκρου εκδίδεται από τον Διμο τθσ μόνιμθσ 
κατοικίασ των πωλθτϊν (άρκρο 34 παρ. 2ε Ν. 4849/2021), με τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν, που ορίηονται ςτθν αρικ. 61408/15-6-2022  Απόφαςθ του 
Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων (ΦΕΚ Β 3132) και όπωσ παρακάτω: 

Φυςικά πρόςωπα 

Για τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ δραςτθριοποίθςθσ τα φυςικά πρόςωπα υποβάλλουν ςτον  Διμο τα ακόλουκα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά: 

α) Αίτθςθ ςτθν οποία περιλαμβάνονται: 

αα) τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του αιτοφντοσ,  

αβ) θ διεφκυνςθ κατοικίασ του αιτοφντοσ, 

αγ) ο αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ) του αιτοφντοσ,  

αδ) ο αρικμόσ μθτρϊου κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ΑΜΚΑ) και ο αςφαλιςτικόσ φορζασ του αιτοφντοσ, 

αε) τα πωλοφμενα είδθ,   

αςτ) ο Κωδικόσ Αρικμόσ Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) ςχετικόσ με δραςτθριοποίθςθ ςτο υπαίκριο εμπόριο και τα πωλοφμενα είδθ, 

αη) ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του προσ χριςθ οχιματοσ (ιδιόκτθτου ι άλλου οχιματοσ), 

αθ) υπεφκυνθ διλωςθ ότι όλα τα δθλοφμενα ςτοιχεία είναι αλθκι, 

β) υπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ ότι δεν κατζχει άδεια υπαίκριου εμπορίου, που μπορεί να επαλθκεφεται από τθν αρμόδια αρχι μζςω του 
Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «Ανοικτι Αγορά» (Ο.Ρ.Σ.Α.Α.) του άρκρου 56 του νόμου 4849/2021, 

γ) αποδεικτικό ζναρξθσ δραςτθριότθτασ ςτθν αρμόδια φορολογικι αρχι και ταμειακισ μθχανισ δθλωμζνθσ και ςυνδεδεμζνθσ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (TAXIS) ι απαλλαγισ από τθ ςχετικι υποχρζωςθ που ζχει εκδοκεί από τθν αρμόδια φορολογικι αρχι, 

δ) άδεια κυκλοφορίασ οχιματοσ ςε ιςχφ, κακϊσ και Δελτίο Καταλλθλότθτασ Τεχνικοφ Ελζγχου (ΚΤΕΟ) ςε ιςχφ, του δθλοφμενου προσ χριςθ οχιματοσ 
(ιδιόκτθτου ι άλλου οχιματοσ), 

ε)  πιςτοποιθτικό υγείασ ςε ιςχφ, ςφμφωνα με τθν Υ1γ/Γ.Ρ./οικ. 35797/04.04.2012 (ΦΕΚ Β’ 1199) απόφαςθσ του Υπουργοφ Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, 
όπωσ ιςχφει.  

ςτ) άδεια διαμονισ ςε ιςχφ 
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Νομικά πρόςωπα 

Για τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ δραςτθριοποίθςθσ τα νομικά πρόςωπα υποβάλλουν ςτον Διμο τα ακόλουκα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά: 

α) Αίτθςθ του νόμιμου εκπροςϊπου του νομικοφ προςϊπου ςτθν οποία περιλαμβάνονται: 

αα) τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του αιτοφντοσ και θ επωνυμία του νομικοφ προςϊπου, 

αβ) θ διεφκυνςθ τθσ ζδρασ του νομικοφ προςϊπου, 

αγ) ο αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ) του νομικοφ προςϊπου, 

αδ) τα πωλοφμενα είδθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται από τθν απόφαςθ που εκδίδεται κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 του ν. 4849/2021.   

αε) ο Κωδικόσ Αρικμόσ Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) ςχετικόσ με δραςτθριοποίθςθ ςτο υπαίκριο εμπόριο και τα 

πωλοφμενα είδθ, 

αςτ) ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του προσ χριςθ οχιματοσ, 

αθ)  διλωςθ ότι όλα τα δθλοφμενα ςτοιχεία είναι αλθκι, 

β) αντίγραφο του ιςχφοντοσ κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ με τθν τελευταία εκπροςϊπθςθ και ο αρικμόσ ΓΕΜΘ (εφόςον είναι υπόχρεα εγγραφισ ςτο 
ΓΕΜΘ),  

γ) υπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ ότι το νομικό πρόςωπο δεν κατζχει άδεια υπαίκριου εμπορίου, που μπορεί να επαλθκεφεται από τθν αρμόδια αρχι μζςω 
του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «Ανοικτι Αγορά» (Ο.Ρ.Σ.Α.Α.) του άρκρου 56 του ν. 4849/2021, 

δ) αποδεικτικό ζναρξθσ δραςτθριότθτασ ςτθν αρμόδια φορολογικι αρχι και ταμειακισ μθχανισ δθλωμζνθσ  
και ςυνδεδεμζνθσ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (TAXIS) ι απαλλαγισ από τθ ςχετικι υποχρζωςθ που ζχει εκδοκεί 
από τθν αρμόδια φορολογικι αρχι, 

ε) άδεια κυκλοφορίασ οχιματοσ ςε ιςχφ, κακϊσ και Δελτίο Καταλλθλότθτασ Τεχνικοφ Ελζγχου (ΚΤΕΟ) ςε ιςχφ, του δθλοφμενου προσ χριςθ οχιματοσ 
(ιδιόκτθτου ι άλλου οχιματοσ), 

ςτ)  για το φυςικό πρόςωπο που κα απαςχολείται ωσ πωλθτισ: 

ςτα) τα ςτοιχεία ταυτότθτάσ του, 

ςτβ) ο αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ), 

ςτγ) ο αρικμόσ μθτρϊου κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ΑΜΚΑ)  και ο αςφαλιςτικόσ του φορζασ του, 

ςτδ) πιςτοποιθτικό υγείασ ςε ιςχφ, ςφμφωνα με τθν υπό ςτοιχεία Υ1γ/Γ.Ρ./οικ. 35797/04.04.2012 (Β’ 1199) απόφαςθσ του Υπουργοφ Υγείασ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ, όπωσ ιςχφει, 

ςτε) άδεια διαμονισ ςε ιςχφ. 
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Θ βεβαίωςθ δραςτθριοποίθςθσ ετιςιασ διάρκειασ  ςτισ βραχυχρόνιεσ αγορζσ φζρει τθν ονομαςία: «ΒΕΒΑΙΩΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΗΗ ΕΣΗΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ε 
ΒΡΑΧΤΧΡΟΝΙΕ ΑΓΟΡΕ» και περιλαμβάνει τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

α) Τθν αρχι που τθ χορθγεί, τθν θμερομθνία ζκδοςθσ και λιξθσ ιςχφοσ αυτισ, 

β) κατά περίπτωςθ, όταν πρόκειται βα) για φυςικό πρόςωπο: τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ ι τθσ άδειασ διαμονισ, τον αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ) και 
τθν αρμόδια Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (ΔΟΥ), τθ διεφκυνςθ κατοικίασ του πωλθτι και ββ) για νομικό πρόςωπο: τα πλιρθ ςτοιχεία του 
υπαλλιλου/πωλθτι (τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ ι τθσ άδειασ διαμονισ, τον ΑΦΜ, τθ διεφκυνςθ κατοικίασ), κακϊσ και τθν επωνυμία, τθν ζδρα, τον ΑΦΜ, τθ 
ΔΟΥ και τον αρικμό ΓΕΜΘ του νομικοφ προςϊπου, 

γ) τον αςφαλιςτικό φορζα και τον αρικμό μθτρϊου κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ΑΜΚΑ), όταν πρόκειται για φυςικό πρόςωπο, 

δ) τον αρικμό τθσ ταμειακισ μθχανισ, 

ε) τον Κωδικό Αρικμό Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ), 

ςτ) τον αρικμό κυκλοφορίασ του προσ χριςθ οχιματοσ, 

η) ςτισ περιπτϊςεισ ζγκριςθσ υποβοικθςθσ, πρόςλθψθσ υπαλλιλου και αναπλιρωςθσ, τα ςτοιχεία (τθσ ταυτότθτασ ι τθσ άδειασ διαμονισ, ΑΦΜ, διεφκυνςθ 
κατοικίασ) των προςϊπων που υποβοθκοφν, εργάηονται ι αναπλθρϊνουν τον δικαιοφχο πωλθτι. 

 

IV) Ρριν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ εμποροπανιγυρθσ, βάςει του οριςτικοφ καταλόγου κατόχων κζςεων, που προκφπτει μετά από τθ διαδικαςία 
απόδοςθσ κζςεων μζςω ζκδοςθσ προκιρυξθσ, εκδίδεται από τον φορζα λειτουργίασ απόφαςθ ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτθν αγορά, θ οποία αναρτάται ςτο 
Ο.Ρ.Σ.Ρ.Α., ςτθν ιςτοςελίδα και ςε πίνακα ανακοινϊςεων. Στθν ανωτζρω απόφαςθ ζγκριςθσ περιλαμβάνονται τουλάχιςτον τα εξισ:  

α) το ονοματεπϊνυμο του πωλθτι, ΑΦΜ,  

β) θ ιδιότθτα υπό τθν οποία ςυμμετζχει ςτθν αγορά, ςφμφωνα με το παρόν, 

γ) τα είδθ που διακζτει προσ πϊλθςθ,  

δ) αρικμόσ κζςθσ, αρικμόσ διπλοτφπου Είςπραξθσ.  

  Οι κάτοχοι βεβαίωςθσ δραςτθριοποίθςθσ ετιςιασ διάρκειασ ςτισ βραχυχρόνιεσ αγορζσ επιτρζπεται να δραςτθριοποιοφνται ταυτόχρονα ςε περιςςότερεσ από 
μία (1) βραχυχρόνιεσ αγορζσ, μζςω αναπλιρωςθσ ι πρόςλθψθσ υπαλλιλων, ςφμφωνα με το με άρκρο 22 του Ν. 4849/2021. 

  Θ ζγκριςθ ςυμμετοχισ   χορθγείται για ςυγκεκριμζνο χϊρο και κζςθ, εφόςον καταβλθκεί το αναλογοφν ποςό και δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό 
διάςτθμα ιςχφοσ τθσ εμποροπανιγυρθσ. Οι ςχετικζσ εγκρίςεισ ςυμμετοχισ που χορθγοφνται αφοροφν ζνα ςυγκεκριμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο. Δεν 
επιτρζπεται θ μεταβίβαςθ, θ εκχϊρθςθ, θ ειςφορά, θ εκμίςκωςθ κατά χριςθ ι θ χριςθ των  αδειϊν αυτϊν από οποιοδιποτε τρίτο, φυςικό ι νομικό 
πρόςωπο. Θ ζκδοςθ και θ παραλαβι από τον ενδιαφερόμενο τθσ ςχετικισ απόφαςθσ ζγκριςθσ ςυμμετοχισ του Διμου για χριςθ και εγκατάςταςθ του ςτον 
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χϊρο διεξαγωγισ τθσ εμποροπανιγυρθσ, παρζχει το δικαίωμα χριςθσ του χϊρου κατά το διάςτθμα λειτουργίασ τθσ εμποροπανιγυρθσ. Κατά ςυνζπεια, θ 
οποιαδιποτε εγκατάςταςθ ι χριςθ του χϊρου, πριν τθν ζκδοςθ και παραλαβι από τον ενδιαφερόμενο τθσ ςχετικισ ζγκριςθσ δραςτθριοποίθςθσ, ι θ χριςθ 
του χϊρου μετά τθν λιξθ τθσ, κεωρείται αυκαίρετθ, ςυνιςτά παράνομθ κατάλθψθ κοινοχριςτου χϊρου και υπόκειται ςτισ κυρϊςεισ που προβλζπει ο Νόμοσ ι 
ο Κανονιςμόσ. 

 

Άρκρο 7ο 
Διαδικαςία ζγκριςθσ ςυμμετοχισ – Δικαιολογθτικά-Σοποκζτθςθ πωλθτϊν ςε κζςεισ 

1. Για τθ ςυμμετοχι ςτθν εμποροπανιγυρθ και γενικά ςτισ βραχυχρόνιεσ αγορζσ απαιτείται θ ζγκριςθ ςυμμετοχισ  του άρκρου  37 παρ. 7 του Ν. 4849/2021 
και του άρκρου 6(IV) του παρόντοσ κανονιςμοφ .   

2.  Θ ζκδοςθ τθσ ζγκριςθσ ςυμμετοχισ κα γίνεται φςτερα από ζκδοςθ προκιρυξθσ από τον Διμο, ςφμφωνα με το άρκρο 13 παρ. 3 περ.εϋ και το άρκρο 34 παρ. 
2 περ.δ  του Ν. 4849/2021, θ οποία κα αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου, ςτον πίνακα ανακοινϊςεων, ενϊ, επίςθσ,  κα δθμοςιεφεται, με δαπάνεσ του 
Διμου, ςε μία  εβδομαδιαία Τοπικι Εφθμερίδα.  

3. Θ προκιρυξθ κα ορίηει τθν προκεςμία και τον τρόπο υποβολισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ, τα δικαιολογθτικά που κα τθ ςυνοδεφουν, τισ κατθγορίεσ 
πωλοφμενων ειδϊν, με τθν αρίκμθςθ των παραχωροφμενων κζςεων (ςφμφωνα με το αντίςτοιχο τοπογραφικό διάγραμμα), τα προϊόντα που επιτρζπεται να 
πωλοφνται, το καταβαλλόμενο τζλοσ, τον τρόπο και τον χρόνο καταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον παρόντα κανονιςμό κ.λ.π. 

4. Θ προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ κα είναι τουλάχιςτον  τριάντα (30) θμζρεσ, θ δε ζναρξθ και λιξθ τθσ κα κακορίηεται με ςαφινεια ςτθν 
προκιρυξθ. 

5. Οι αιτιςεισ κα υποβάλλονται αυτοπροςϊπωσ ι μζςω εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου κατά  τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ςτο αρμόδιο Αυτοτελζσ Τμιμα 
Αδειοδοτιςεων, φκμιςθσ Εμπορικϊν Δραςτθριοτιτων & Απαςχόλθςθσ  του Διμου Ναυπακτίασ. Επίςθσ, οι αιτιςεισ και τα δικαιολογθτικά μποροφν να 
αποςτζλλονται και ταχυδρομικϊσ (δ/νςθ: Ιλ. Τηαβζλα αρ. 37, Ναφπακτοσ – Τ.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). 

6. Θ αίτθςθ κα γίνεται ςε ζντυπο τθσ υπθρεςίασ που κα περιλαμβάνει τα εξισ ςτοιχεία: 

 -  Ονοματεπϊνυμο ι τθν Επωνυμία του αιτοφντοσ, 
 -  Πνομα Ρατρόσ, 
 - Δελτίο Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ ι κεωρθμζνο διαβατιριο για αλλοδαποφσ, με τθν αντίςτοιχθ άδεια  παραμονισ ςε ιςχφ, 
 - Διεφκυνςθ κατοικίασ,  
 - ΑΦΜ και ΔΥΟ, 
 - κζςθ του χϊρου που επικυμεί (εάν πρόκειται για μία μόνο κζςθ) ι αρικμό κζςεων που επικυμεί να  ενοποιθκοφν (ςε περίπτωςθ που κζλει περιςςότερεσ    
   κζςεισ), ςυν (+) άλλεσ δφο (2) ακόμθ κζςεισ ωσ εναλλακτικζσ επιλογζσ προτίμθςθσ,   
 - Αρικμό τθλεφϊνου και θλεκτρονικι διεφκυνςθ, αν υπάρχει,  
 -  Ρωλοφμενο είδοσ.  

mailto:info@nafpaktos.gr
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7.  Οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ κα ςυνοδεφονται με τα παρακάτω 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 Ταυτότθτασ ι, αν πρόκειται για αλλοδαποφσ, φωτ/φο τθσ άδειασ διαμονισ ςε ιςχφ ι διαβατθρίου, 

γ) Βιβλιάριο υγείασ ι Ριςτοποιθτικό υγείασ, εφόςον πρόκειται για διάκεςθ τροφίμων,  

δ) Δθμοτικι Ενθμερότθτα από τον Διμο Ναυπακτίασ (άρκρο 285 Δ.Κ.Κ.), θ οποία κα αναηθτείται αυτεπάγγελτα από τθν υπθρεςία. 

ε) Τα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 16 του παρόντοσ κανονιςμοφ, ςε περίπτωςθ ςυμμετεχόντων που υπάγονται ςτθν 
κατθγορία «επιχείρθςθ μαηικισ εςτίαςθσ – επιχείρθςθ παραςκευισ και προςφοράσ τροφίμων και ποτϊν ςε προςωρινό χϊρο». 

η) Οι ςυμμετζχοντεσ των λοιπϊν κατθγοριϊν κα προςκομίηουν Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι κα 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. 

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

Κάκε ενδιαφερόμενοσ υποβάλλει μία (1) αίτθςθ-υπεφκυνθ διλωςθ. Τυχόν υποβολι δεφτερθσ αίτθςθσ-υπεφκυνθσ διλωςθσ με διαφορετικό περιεχόμενο κα 
κεωρείται ωσ ανάκλθςθ τθσ πρϊτθσ, θ οποία κα παφει αμζςωσ να ιςχφει.  

Επιςθμαίνεται ότι θ διλωςθ του εμπόρου περί των πωλοφμενων ειδϊν ςτθν εμποροπανιγυρθ, που ςθμειϊνεται πάνω ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ, υπζχει κζςθ 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ του Ν. 1599/1986 και δεςμεφει τον αιτοφντα. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ψευδι διλωςθ, κα ανακαλείται θ ζγκριςθ ςυμμετοχισ του 
ςτθν εμποροπανιγυρθ.  

8. Κάκε ενδιαφερόμενοσ κα υποβάλλει αίτθςθ  για ςυγκεκριμζνθ κατθγορία πωλοφμενων ειδϊν, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτθν παρ. 6 του άρκρου 5 του 
παρόντοσ,  και θ επιλογι κα γίνεται ανά κατθγορία πωλοφμενων ειδϊν.  

 Φςτερα από το πζρασ υποβολισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ, θ διαδικαςία ζγκριςθσ τθσ ςυμμετοχισ και θ τοποκζτθςθ των πωλθτϊν ςε κζςεισ ανά κατθγορία 
πωλοφμενων ειδϊν  κα γίνεται ωσ εξισ: 

α) Πλεσ οι αιτιςεισ κατθγοριοποιοφνται ςε υποκατθγορίεσ ανάλογα με το πωλοφμενο είδοσ του εκάςτοτε πωλθτι. 

β) Στθ ςυνζχεια οι ςυμμετζχοντεσ πωλθτζσ για κάκε υποκατθγορία πωλοφμενου είδουσ κατατάςςονται ςε αφξουςα ςειρά ςφμφωνα με τα μόρια που 
ςυγκεντρϊνουν με βάςθ τα παρακάτω μοριοδοτοφμενα κριτιρια: 

   - είκοςι (20) μόρια κα δίνονται ςτουσ επαγγελματίεσ που δραςτθριοποιοφνται με ζδρα το Διμο Ναυπακτίασ ι διατθροφν καταςτιματα ςε αυτόν ι ςε 
δθμότεσ του Διμου Ναυπακτίασ που κζλουν να ςυμμετάςχουν. 

  - πζντε (5) μόρια ανά ζτοσ για τθν παλαιότθτα ςυμμετοχισ ςτθν εμποροπανιγυρθ με ανϊτερο μοριοδοτοφμενο χρόνο τα (3) ζτθ κατά τα  τελευταία τρία ζτθ 
διεξαγωγισ τθσ εμποροπανιγυρθσ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που τθρεί ο Διμοσ Ναυπακτίασ 
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γ) Στθ ςυνζχεια οι υποκατθγορίεσ ανά πωλοφμενο είδοσ κατατάςςονται ςε αφξουςα ςειρά ανάλογα με τον πρϊτο ςε μόρια πωλθτι που ςυμμετζχει ςε αυτζσ. 

δ) Ακολοφκωσ, ςυντάςςεται θ λίςτα των δικαιοφχων, επιλζγοντασ εναλλάξ από κάκε υποκατθγορία και μζχρι εξαντλιςεωσ αυτϊν, με φκίνουςα ςειρά, 
ξεκινϊντασ από τον πρϊτο ςε μόρια ςυμμετζχοντα. Πταν μία υποκατθγορία εξαντλθκεί, ςυνεχίηεται θ διαδικαςία με τισ υπόλοιπεσ, μζχρι να εξαντλθκεί το 
ςφνολο των κζςεων. Σε περίπτωςθ που δεν καλυφκεί το ςφνολο των κζςεων από μία κατθγορία του άρκρου 5 παρ. 6 του παρόντοσ, τότε οι κενζσ κζςεισ 
ςυμπλθρϊνονται από άλλεσ κατθγορίεσ, ςυνεχίηοντασ τθν ίδια διαδικαςία επιλογισ. Μόλισ ςυμπλθρωκεί θ ποςόςτωςθ του άρκρου 6 παρ. ΙΙ του παρόντοσ ανά 
κατθγορία πωλθτϊν, τότε ο υπερβάλλων ανά κατθγορία υποψιφιοσ που δικαιοφται να λάβει κζςθ, παρακάμπτεται και τοποκετείται ο επόμενοσ ςε ςειρά 
ςυμμετζχων, που ανικει ςε κατθγορία πωλθτι που δεν ζχει κορεςτεί. Στο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ, εφόςον ο αρικμόσ των διακζςιμων κζςεων δεν επαρκεί  να 
καλφψει τθν απαίτθςθ ςε αρικμό κζςεων του τελευταίου ςε ςειρά δικαιοφχου, τότε θ επιτροπι δφναται να επικοινωνεί με το δικαιοφχο και ςε περίπτωςθ που 
ςυναινεί να τον τοποκετεί ςε κζςθ με μικρότερο αρικμό κζςεων, ι, ςε περίπτωςθ άρνθςθσ, ςυνεχίηει ςτον επόμενο ςε ςειρά δικαιοφχο, ακολουκϊντασ τθν 
ίδια διαδικαςία μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ των κζςεων. 

ε) Στθ ςυνζχεια, ςυντάςςεται ο κατάλογοσ των δικαιοφχων, που δικαιοφνται να λάβουν κζςθ. Ζπειτα, οι δικαιοφχοι  κατατάςςονται κατά φκίνουςα ςειρά, 
ανάλογα με τον αρικμό κζςεων που αιτοφνται και τον τφπο αυτϊν. Ρρϊτοι τοποκετοφνται κατά φκίνουςα ςειρά, ανάλογα με τθν ςειρά κατάταξθσ τουσ ςτθ 
λίςτα δικαιοφχων, οι αιτοφντεσ κζςθ που περιλαμβάνει (2) κζςεισ τθσ κατθγορίασ IV του άρκρου 13 του παρόντοσ. Στθ ςυνζχεια, τοποκετοφνται ςε φκίνουςα 
ςειρά ανάλογα με τθν ςειρά κατάταξθσ τουσ ςτθ λίςτα δικαιοφχων οι αιτοφντεσ κζςθ που περιλαμβάνει (1) κζςθ διπλισ όψθσ. Τζλοσ, τοποκετοφνται κατά 
φκίνουςα ςειρά οι λοιποί δικαιοφχοι, ανάλογα με τον αρικμό αιτοφμενων κζςεων από το μεγαλφτερο αρικμό κζςεων προσ το μικρότερο, προθγοφμενοσ πάντα 
ςτθ ςειρά ανά κατθγορία αρικμοφ αιτοφμενων κζςεων, αυτόσ που βρίςκεται ψθλότερα ςτθν κατάταξθ τθσ λίςτασ δικαιοφχων. Ζπειτα, τοποκετοφνται με 
φκίνουςα ςειρά οι δικαιοφχοι ςτισ κζςεισ προτιμιςεισ τουσ ι ςε επόμενεσ επιλογζσ του, εφόςον θ πρϊτθ επιλογι δεν είναι διακζςιμθ. Σε περίπτωςθ που θ 
κζςθ που αιτείται δεν είναι διακζςιμθ, τοποκετείται ςε άλλθ κατάλλθλθ κζςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν απόςταςθ τθσ κζςθσ του από κζςθ ίδιασ 
υποκατθγορίασ πωλοφμενων ειδϊν.  

ςτ) Κάκε πικανι ιςοβακμία, που μπορεί να προκφψει, επιλφεται με κλιρωςθ. 

η)  Θ Επιτροπι εμποροπανιγυρθσ ακολοφκωσ ςυντάςςει κατάλογο ςυμμετεχόντων με επιλαχόντεσ ανά κατθγορία, ο οποίοσ αναρτάται ςτον πίνακα 
ανακοινϊςεων και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου για υποβολι τυχόν ενςτάςεων, ςε προκεςμία που κα ορίηεται από τθν προκιρυξθ. 

θ) Στθ ςυνζχεια, μετά το πζρασ υποβολισ των ενςτάςεων και εξζταςθσ αυτϊν από τθν επιτροπι εμποροπανιγυρθσ, ο κατάλογοσ ςυμμετεχόντων 
οριςτικοποιείται και διαβιβάηεται ςτο αρμόδιο τμιμα του Διμου για ανάρτθςθ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων και ςτθν ιςτοςελίδα, προκειμζνου να καταβλθκεί 
από τουσ επιλεγζντεσ το ανάλογο τζλοσ. 

κ) Στθ ςυνζχεια κα γίνεται θ καταβολι του ανάλογου τζλουσ υπζρ του Διμου από τουσ επιλεγζντεσ πωλθτζσ και τζλοσ  

ι) κα εκδίδονται οι αποφάςεισ ζγκριςθσ ςυμμετοχισ από τον αρμόδιο αντιδιμαρχο οι οποίεσ κα αναρτϊνται ςτο Ο.Ρ.Σ.Α.Α, ςτθν ιςτοςελίδα και ςτον πίνακα 
ανακοινϊςεων. 

9. Αμοιβαία αλλαγι κζςεων μεταξφ των πωλθτϊν επιτρζπεται φςτερα από αίτθςθ των ενδιαφερομζνων ςτο διμο, αρμόδια να επιλθφκεί του κζματοσ είναι θ 
Επιτροπι Εμποροπανιγυρθσ. 
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10. Σε περίπτωςθ που μετά το τζλοσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων και μζχρι τθν ζναρξθ τθσ εμπονοπανιγυρθσ υπάρχουν κενζσ κζςεισ, δφναται να 
γίνονται δεκτζσ εκπρόκεςμεσ αιτιςεισ μζχρι τθσ πλιρωςθσ των κζςεων, για τισ οποίεσ θ τοποκζτθςθ ςτισ κζςεισ κα γίνεται κατά χρονολογικι ςειρά 
προτεραιότθτασ. 

11. Θ όλθ διαδικαςία κα γίνεται από τθν Επιτροπι Εμποροπανιγυρθσ, θ οποία, επίςθσ, εξουςιοδοτείται για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ. 

12. Τυχόν αδιάκετεσ κζςεισ μετά τθν ζναρξθ τθσ εμποροπανιγυρθσ κα διατίκενται με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Εμποροπανιγυρθσ και οι πωλθτζσ κα 
καταβάλλουν το αναλογοφν προβλεπόμενο θμεριςιο τζλοσ χριςθσ για το υπόλοιπο τθσ διάρκειασ τθσ εμποροπανιγυρθσ. 

 
 

Άρκρο 8ο 
Πωλοφμενα Είδθ - όροι διάκεςθσ 

Ι) Θ διάκεςθ ειδϊν και θ παροχι υπθρεςιϊν ςτθν εμποροπανιγυρθ  διζπεται υποχρεωτικά, κατά περίπτωςθ, από τουσ εξισ όρουσ: 

 Τα προσ πϊλθςθ ςτο υπαίκριο εμπόριο είδθ διατίκενται, ςφμφωνα με τουσ Κανόνεσ Διακίνθςθσ & Εμπορίασ Ρροϊόντων & Ραροχισ Υπθρεςιϊν (Κανόνεσ 
ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.), με τθν επιφφλαξθ ειδικϊν κατά περίπτωςθ διατάξεων αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Αγροτικισ  Ανάπτυξθσ & Τροφίμων, του Ενιαίου Φορζα 
Ελζγχου Τροφίμων και του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ και πρζπει να πλθροφν τισ διατάξεισ των Ελλθνικϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων (Κεφάλαια Β   & Γ του ν. 
4308/2014, Αϋ 251). Σε καμία περίπτωςθ, δεν πρζπει να ςυνιςτοφν παράνομθ απομίμθςθ προϊόντων ι να διακινοφνται κατά παράβαςθ των ςχετικϊν με τθν 
προςταςία των δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ διατάξεων ι διατάξεων τθσ ενωςιακισ τελωνειακισ νομοκεςίασ, του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (Ν. 
2960/2001, Α' 265) και του Ν. 2969/2001 (Α' 281).  

 Κάκε πωλθτισ υπαίκριου εμπορίου, ο οποίοσ διακινεί βιομθχανικά – βιοτεχνικά μθ εδϊδιμα προϊόντα ι μεταποιθμζνα τρόφιμα απευκείασ από ειδικά 
διαςκευαςμζνο όχθμα, πρζπει να διακζτει γι’ αυτό Ζγκριςθ Τφπου, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τθ διαδικαςία τθσ 54795/2971/20/18.12.2020 (Β' 5946) κοινισ 
υπουργικισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Υποδομϊν και Μεταφορϊν. Κατά τθ διακίνθςθ και πϊλθςθ των τροφίμων τθροφνται οι απαιτιςεισ του 
Κεφαλαίου ΙΙΙ του Ραραρτιματοσ ΙΙ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 852/2004 (L 139).  

 Ειδικά, για τα τρόφιμα που ςυντθροφνται με ψφξθ και κατάψυξθ πρζπει να τθρείται θ αλυςίδα ψφξθσ με βάςθ τισ κερμοκραςίεσ ςυντιρθςθσ που ορίηει ο 
παραςκευαςτισ των τροφίμων. 

β) Τα πωλοφμενα βιομθχανικά είδθ πρζπει να τθροφν τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και θ διάκεςι τουσ να γίνεται, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται από τθν υπ’ 
αρ. 91354/30-07-2017 απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων «Κωδικοποίθςθ Κανόνων Διακίνθςθσ και Εμπορίασ Ρροϊόντων και Ραροχισ 
Υπθρεςιϊν (Κανόνεσ ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)» (Β’ 2983).  

γ) Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ πλθροφν τουσ όρουσ ποιότθτασ, υγιεινισ και αςφάλειασ τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ, για κάκε είδοσ υπθρεςίασ, ειδικισ νομοκεςίασ. 

δ. Δεν επιτρζπεται θ πϊλθςθ ειδϊν που προκαλοφν τθν δθμόςια αιδϊ ι μποροφν να προκαλζςουν ατυχιματα ςε μικροφσ ι μεγάλουσ, κακϊσ και ογκϊδθ 
εμπορεφματα, που ενδεχομζνωσ δυςκολεφουν τισ μετακινιςεισ μζςα ςτο χϊρο τθσ Εμποροπανιγυρθσ και γενικά προκαλοφν δυςχζρεια ςτουσ υπόλοιπουσ. 
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II)   Στθν εμποροπανιγυρθ μπορεί να πωλείται κάκε είδοσ που ορίηεται ςτθν αρικ. 18982/22-2-2022 (ΦΕΚ 925/Β/1-3-2022) κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν 
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων  (άρκρα 1 & 2) και εφόςον ςυμπεριλαμβάνονται ςτον παρόντα  κανονιςμό.       

Συγκεκριμζνα τα επιτρεπόμενα πωλοφμενα είδθ είναι ενδεικτικά τα εξισ: 

 Ραροχι πρόχειρων γευμάτων  και ειδϊν κυλικείου από καντίνα ι φορθτζσ εγκαταςτάςεισ ζψθςθσ, χωρίσ δυνατότθτα ανάπτυξθσ τραπεηοκακιςμάτων, 
τθρουμζνων των κανόνων τθσ εκάςτοτε υγειονομικισ διάταξθσ του Υπουργείου Υγείασ. 

 Ραγωτά, 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, 

 Εργαλεία,  μικροεργαλεία κ.λ.π.,    

 Είδθ δϊρων και διακόςμθςθσ, 

 Αςθμικά και Φο Μπιηοφ, 

 Υαλικά, 

 Ραιδικά Ραιχνίδια μθ θλεκτροδοτοφμενα,  

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

 Είδθ Λαϊκισ Τζχνθσ, ζργων τζχνθσ, 

 Ψιλικά, 

 Βιβλία, ςχολικά είδθ, 

 Είδθ υγιεινισ /ατομικισ κακαριότθτασ, 
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 Είδθ pet-shop, 

 Χαλιά, 

 Αρϊματα, 

 Λοιπά βιομθχανικά είδθ 

 Άνκθ, 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 

 

Άρκρο 9ο  
             Πλαίςιο λειτουργίασ - υποχρεϊςεισ-απαγορεφςεισ 

1. Για τθ ςυμμετοχι ςτθν εμποροπανιγυρθ απαιτείται ζγκριςθ ςυμμετοχισ, θ ιςχφσ τθσ οποίασ κα είναι επτά (7) θμερϊν, κα χορθγείται για ςυγκεκριμζνθ κζςθ 
και εφόςον προθγουμζνωσ καταβλθκεί το αναλογοφν ποςόν. 

2. Θ παραλαβι των προβλεπόμενων δικαιολογθτικϊν για τθν χοριγθςθ των εγκρίςεων ςυμμετοχισ ςτθν εμποροπανιγυρθ, θ κατανομι των κζςεων, θ ζκδοςθ 
των εγκρίςεων ςυμμετοχισ, θ τιρθςθ των ςχετικϊν φακζλων ςε ειδικό για τον ςκοπό αυτό αρχείο, θ παροχι κάκε δυνατισ βοικειασ ςε αυτοφσ που επικυμοφν 
να ςυμμετζχουν αλλά και ςε αυτοφσ που ςυμμετζχουν ςτθν εμποροπανιγυρθ και θ ζγκαιρθ πλθροφόρθςθ των ενδιαφερομζνων πάνω ςε κζματα που τουσ 
αφοροφν αποτελοφν υποχρεϊςεισ του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Αδειοδοτιςεων,  φκμιςθσ εμπορικϊν δραςτθριοτιτων & Απαςχόλθςθσ του Διμου Ναυπακτίασ. 

3. Θ προςζλευςθ και ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου Ναυπακτίασ, θ ςυγκζντρωςθ των προβλεπόμενων δικαιολογθτικϊν, θ ζγκαιρθ υποβολι 
τουσ ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου, θ καταβολι των προβλεπόμενων τελϊν ςτο Ταμείο του Διμου, αποτελοφν υποχρεϊςεισ όςων επικυμοφν να 
ςυμμετάςχουν ςτθν Εμποροπανιγυρθ και να εξαςφαλίςουν τθν ςχετικι άδεια. 

4. Θ παραλαβι τθσ ζγκριςθσ ςυμμετοχισ για τθν εμποροπανιγυρθ από τον ενδιαφερόμενο κα επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ πλιρουσ και ανεπιφφλακτθσ 
αποδοχισ των όρων του παρόντοσ Κανονιςμοφ. Θ οποιαδιποτε εγκατάςταςθ ι χριςθ του χϊρου, πριν τθν ζκδοςθ και παραλαβι από τον ενδιαφερόμενο τθσ 
ςχετικισ ζγκριςθσ, ι θ χριςθ του χϊρου μετά τθν λιξθ τθσ, κεωρείται αυκαίρετθ, ςυνιςτά παράνομθ κατάλθψθ χϊρου και υπόκειται ςτισ κυρϊςεισ που 
προβλζπει θ κείμενθ νομοκεςία. 

5. Ο χϊροσ τθσ εμποροπανιγυρθσ διακρίνεται, ανά κατθγορία πωλοφμενων ειδϊν, ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: α) Βιομθχανικϊν ειδϊν, β) Ρροςφερόμενων 
Ρρόχειρων Γευμάτων - Εδϊδιμων ειδϊν, γ) Ανκζων, φυτϊν, πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ και ειδϊν κθπουρικισ – ανκοκομίασ, δ)Καλλιτεχνθμάτων – 
Χειροτεχνθμάτων ιδίασ δθμιουργίασ . 
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6. Στο χϊρο λειτουργίασ τθσ αγοράσ κα υπάρχει αρίκμθςθ και διαγράμμιςθ των διατικζμενων κζςεων. Οι κζςεισ και οι διάδρομοι μεταξφ των   κζςεων των 
πωλθτϊν κα είναι οριοκετθμζνεσ κατά  τρόπο, ϊςτε να μθν παρεμποδίηονται οι είςοδοι κατοικιϊν και καταςτθμάτων, να μθ παρακωλφεται θ προςζλευςθ των 
καταναλωτϊν και γενικά να επιτυγχάνεται θ ομαλι λειτουργία τθσ  αγοράσ. 

7.  Θ τοποκζτθςθ τθσ λυόμενθσ καταςκευισ για τθ διεξαγωγι τθσ εμποροπανιγυρθσ γίνεται από τον ανάδοχο  καταςκευαςτι, ο οποίοσ ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ 
τθσ καταςκευισ και είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει ςτατικι μελζτθ επάρκειασ, θλεκτρολογικι μελζτθ και όλεσ τισ απαιτοφμενεσ μελζτεσ πυροπροςταςίασ 
(ενεργθτικι και πακθτικι), κακϊσ και τισ ανάλογεσ εγκρίςεισ πριν τθν παράδοςι τθσ προσ χριςθ.   

8. Θ τοποκζτθςθ των εξωτερικϊν λυόμενων περιπτζρων γίνεται από τον ανάδοχο καταςκευαςτι, ο οποίοσ ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ τθσ καταςκευισ και είναι 
υποχρεωμζνοσ να κατακζςει μελζτθ ςτατικισ επάρκειασ, θλεκτρολογικι μελζτθ και όλεσ τισ απαιτοφμενεσ μελζτεσ πυροπροςταςίασ (ενεργθτικι και πακθτικι), 
κακϊσ και τισ ανάλογεσ εγκρίςεισ πριν τθν παράδοςι τουσ προσ χριςθ.  

9. Στο χϊρο διεξαγωγισ τθσ εμποροπανιγυρθσ κα λειτουργιςει και ΛΟΥΝΑ ΡΑΚ, τθρουμζνων των νομίμων προχποκζςεων, ο  ανάδοχοσ του οποίου κα είναι 
αποκλειςτικά υπεφκυνοσ, ποινικά και αςτικά, ζναντι του προςωπικοφ που κα απαςχολεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΛΟΥΝΑ ΡΑΚ, των πελατϊν που κα 
χρθςιμοποιοφν τισ εγκαταςτάςεισ του και παντόσ τρίτου για οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε προκλθκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του ι εξαιτίασ των εγκαταςτάςεϊν του 
κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ εμποροπανιγυρθσ, κακϊσ και κατά το χρόνο εγκατάςταςθσ και απεγκατάςταςθσ των διαφόρων μερϊν και εν γζνει τεχνικϊν 
εγκαταςτάςεϊν του και κα είναι ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν καταβολι αποηθμιϊςεων. 

10. Θα ηθτείται θ ςυνδρομι και παρουςία τθσ Αςτυνομίασ, Τροχαίασ, Ρυροςβεςτικισ, Κζντρου Υγείασ & Ερυκροφ Σταυροφ για τθν εφρυκμθ και ομαλι 
λειτουργία τθσ εμποροπανιγυρθσ. 

11. Ο Διμοσ κα λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αποφυγι κάκε ςυγκοινωνιακισ παρακϊλυςθσ ςε ςυνεργαςία με τισ Αςτυνομικζσ Αρχζσ. 

12. Θ παρουςία των κατόχων των εγκρίςεων ςυμμετοχισ είναι υποχρεωτικι. 

13. Θ κατοχφρωςθ τθσ κζςθσ κα γίνεται με τθν καταβολι του ποςοφ από τον πωλθτι - εκκζτθ, που αντιςτοιχεί ςτο τζλοσ χριςθσ του χϊρου, μετά τθν ανάδειξι 
του για τθ κζςθ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια κα εκδίδεται θ ζγκριςθ ςυμμετοχισ. Σε περίπτωςθ που αρνθκεί τθν καταβολι του ποςοφ, επιλζγεται νζοσ δικαιοφχοσ. 

14. Θ είςπραξθ των τελϊν από το Διμο κα γίνει ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ, όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 13 του παρόντοσ κανονιςμοφ.   

15. Σε περίπτωςθ μθ χριςθσ του χϊρου, το καταβαλλόμενο ποςό παρακρατείται από τον Διμο, χωρίσ δικαίωμα επιςτροφισ, εκτόσ των περιπτϊςεων που 
αποδεικνφεται ότι θ μθ χριςθ ζγινε λόγω ανωτζρασ βίασ ι αςκζνειασ. 

16. Κατά τθ διάρκεια τθσ εμποροπανιγυρθσ δφναται να λαμβάνουν χϊρα διάφορεσ εκδθλϊςεισ (μουςικζσ ςυναυλίεσ, δρϊμενα, εκκζςεισ, ομιλίεσ, πολιτιςτικζσ 
εκδθλϊςεισ κ.λ.π.), οι οποίεσ κα αποφαςίηονται από τθν αρμόδια επιτροπι και κα εγκρίνονται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Σε τοπικοφσ 
ςυλλόγουσ (πολιτιςτικοφσ, ακλθτικοφσ κ.λ.π.), ςυν/ςμοφσ κα διατεκεί χϊροσ δωρεάν, χωρίσ τθν επιβολι τζλουσ.  

17. Δεν επιτρζπεται παράλλθλθ διοργάνωςθ εμποροπανιγυρθσ εντόσ των ορίων του Διμου Ναυπακτίασ τισ θμζρεσ διεξαγωγισ αυτισ, οφτε εμπορικι 
δραςτθριότθτα μικροπωλθτϊν ι ψυχαγωγικϊν παιχνιδιϊν ςε δρόμουσ ι ιδιωτικοφσ χϊρουσ, εκτόσ του ςυγκεκριμζνου χϊρου τθσ εμποροπανιγυρθσ και εντόσ 
των ορίων που πραγματοποιείται θ εμποροπανιγυρθ. 
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18. Οι ζμποροι που κα χρθςιμοποιιςουν το χϊρο τθσ εμποροπανιγυρθσ κα αναλάβουν και κάκε δαπάνθ που κα απαιτθκεί προσ τον ΟΤΕ για τθν τοποκζτθςθ 
των αναγκαίων τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν με μετρθτζσ ι χωρίσ αυτοφσ. Τα τθλεφωνικά τζλθ κα βαρφνουν τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν εμποροπανιγυρθ. 

19.  Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν: 

α) Να φροντίηουν για τθν ευπρεπι εμφάνιςθ, τθν πολιτιςμζνθ ατμόςφαιρα και τθν κακαριότθτα του χϊρου τθσ Εμποροπανιγυρθσ. 

β) Να απζχουν από κάκε ενζργεια που κα μποροφςε να προκαλζςει οποιαςδιποτε μορφισ και ζκταςθσ υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ και τθσ 
αιςκθτικισ, που αρμόηει ςτθν ιςτορία και τον πολιτιςμό τθσ πόλθσ, ςτο ικοσ των κατοίκων και ςτουσ κανόνεσ των χρθςτϊν και ςυναλλακτικϊν θκϊν, κακϊσ 
και ςτουσ κανόνεσ τθσ καλισ εν γζνει ςυμπεριφοράσ. 

γ) Να ςυμμορφϊνονται γενικά με τισ διατάξεισ των νόμων, Ρ.Δ., εγκυκλίων και οδθγιϊν, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά, κακϊσ και με τισ διατάξεισ του 
παρόντοσ κανονιςμοφ. 

δ) Απαγορεφεται θ αυκαίρετθ αλλαγι κζςθσ από τουσ εκκζτεσ –πωλθτζσ τθσ εμποροπανθγφρεωσ, θ αυκαίρετθ αυξομείωςθ των μζτρων πρόςοψθσ των 
πάγκων, θ αυξομείωςθ των διαςτάςεων τθσ ζκταςθσ των οριοκετθμζνων κζςεων, θ δραςτθριότθτα ςτουσ χϊρουσ τθσ εμποροπανθγφρεωσ εν ελλείψει τθσ 
ςχετικισ άδειασ, θ απ' ευκείασ διακίνθςθ ςτθν κατανάλωςθ από το αυτοκίνθτο, με το οποίο ζγινε θ μεταφορά των προϊόντων, κακϊσ και θ πϊλθςθ προϊόντων 
ςτουσ διαδρόμουσ. 

ε)  Επιβάλλεται θ ζκκεςθ των προϊόντων να γίνεται ςε πάγκουσ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηονται οι ςυνκικεσ υγιεινισ κακαριότθτασ αυτϊν και απαγορεφεται 
ςτουσ πωλθτζσ θ τοποκζτθςθ ςτάντ ι άλλων καταςκευϊν, επιπλζον πάγκων, κακϊσ επίςθσ και πζραν των διαγραμμίςεων, προκειμζνου να επιδείξουν τα 
εμπορεφματά τουσ. 

ςτ)  Οι πωλθτζσ – εκκζτεσ υποχρεοφνται να καταλαμβάνουν αποκλειςτικά και μόνο τθ κζςθ που τουσ παραχωρικθκε από τθν αρμόδια αρχι και να μθν 
εμποδίηουν τθ λειτουργία εν γζνει τθσ εμποροπανιγυρθσ, κακϊσ και τθν ελεφκερθ διζλευςθ των πεηϊν. 

θ)  Να μθν προβαίνουν ςε οποιαςδιποτε μορφισ παρζμβαςθ ςτουσ παραχωρθμζνουσ προσ χριςθ χϊρουσ. 

κ)        Οι πωλθτζσ υποχρεοφνται να ζχουν αναρτθμζνθ μπροςτά ςτον πάγκο των προϊόντων τουσ και ςε εμφανζσ ςθμείο πινακίδα, που κα φζρει φωτογραφία 
τουσ, κα αναγράφει το  ονοματεπϊνυμο του δικαιοφχου και τον αρικμό τθσ άδειασ. 

ι) Οι πωλθτζσ οφείλουν, να αποφεφγουν τθ ρφπανςθ του χϊρου που τουσ ζχει διατεκεί, τθν  ενόχλθςθ των περιοίκων και τθν πρόκλθςθ ηθμιϊν ςτισ 
κατοικίεσ τθσ περιοχισ μετά τθ λιξθ του χρόνου λειτουργίασ τθσ εμποροπανιγυρθσ. 

κ)          Οι πωλθτζσ κα πρζπει να τθροφν τουσ όρουσ και τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Κακαριότθτασ & Κοινοχριςτων χϊρων του Διμου Ναυπακτίασ. 

λ)        Να τθροφν τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ ςχετικζσ με τα Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςπορασ του κορωνοϊοφ 
COVID-19 ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ κατά τθ διάρκεια  λειτουργίασ τθσ εμποροπανιγυρθσ.  

20. Δεν επιτρζπεται θ μεταβίβαςθ, θ ειςφορά, θ εκμίςκωςθ και θ παραχϊρθςθ, κατά χριςθ, των εγκρίςεων ςυμμετοχισ τθσ παραγράφου αυτισ, κακϊσ και θ 
άςκθςθ των δικαιωμάτων που απορρζουν από αυτζσ από οποιονδιποτε τρίτο. 

2. Δεν απαιτείται θ υποβολι από τον ενδιαφερόμενο, φορολογικισ ι αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 
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21. Κανζνασ ζμποροσ δεν ειςζρχεται ςτον χϊρο τθσ εμποροπανιγυρθσ, αν δεν προςκομίςει τθν άδεια ςυμμετοχισ. 

22. Θ ζκδοςθ και ι παραλαβι από τον ενδιαφερόμενο τθσ ςχετικισ άδειασ του Διμου για χριςθ και εγκατάςταςι του ςτον χϊρο διεξαγωγισ τθσ 
εμποροπανιγυρθσ, παρζχει το δικαίωμα χριςθσ του χϊρου κατά το διάςτθμα λειτουργίασ τθσ εμποροπανιγυρθσ. Κατά ςυνζπεια, θ οποιαδιποτε εγκατάςταςθ 
ι χριςθ του χϊρου, πριν τθν ζκδοςθ και παραλαβι από τον ενδιαφερόμενο τθσ ςχετικισ αδείασ ι θ χριςθ του χϊρου μετά τθν λιξθ τθσ αδείασ, κεωρείται 
αυκαίρετθ, ςυνιςτά παράνομθ κατάλθψθ χϊρου και υπόκειται ςτισ κυρϊςεισ που προβλζπει ο Νόμοσ. 

23. Για τθν πλιρθ διαςφάλιςθ τθσ καλισ και εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ εμποροπανθγφρεωσ, ζκαςτοσ ενδιαφερόμενοσ ζμποροσ ΔΕΝ κα παραλαμβάνει τθν 
άδεια ςυμμετοχισ του για τθν εμποροπανιγυρθ, αν δεν υπογράφει ςχετικι Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι είναι ενιμεροσ του παρόντοσ 
κανονιςμοφ. 

24. Ρροχπόκεςθ για τθ χοριγθςθ οποιαςδιποτε μορφισ αδειϊν από Διμουσ και Κοινότθτεσ είναι θ μθ φπαρξθ, εισ βάρουσ του ενδιαφερομζνου, 
βεβαιωμζνων λθξιπρόκεςμων οφειλϊν προσ αυτοφσ, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ εκκρεμοδικίασ και του διακανονιςμοφ καταβολισ αυτϊν, ςφμφωνα με τθ 
ςχετικι νομοκεςία.( Άρκρο 285 Κ.Δ.Κ.) 

25. Σε 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. 

26. 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. 

27. Ο Διμοσ δε φζρει καμία ευκφνθ για τθν φφλαξθ εμπορευμάτων ι προϊόντων που κα εγκαταςτιςουν οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν εμποροπανιγυρθ ςτο χϊρο 
που κα τουσ διατεκεί. Θ ευκφνθ για τθ φφλαξθ εμπορευμάτων ι προϊόντων βαρφνει αποκλειςτικά τουσ ίδιουσ. 

28. Ο Διμοσ δε φζρει καμία ευκφνθ ςε περίπτωςθ που προκλθκεί πυρκαγιά ςτο χϊρο τθσ εμποροπανιγυρθσ από οποιαδιποτε αιτία. Θ ευκφνθ βαρφνει 
αποκλειςτικά τουσ ίδιουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν εμποροπανιγυρθ. 

Λοιπζσ απαγορεφςεισ 

α. Το Δθμοτικό Συμβοφλιο ζχει τθ δυνατότθτα παρζμβαςθσ ςε ςχζςθ με τα είδθ που κα επιτρζπεται να πωλοφνται ςτθν εμποροπανιγυρθ. 

β. Απαγορεφεται ςτο χϊρο τθσ Εμποροπανιγυρθσ το άναμμα φωτιάσ για οποιονδιποτε λόγο. Εξαιροφνται οι επιχειριςεισ παραςκευισ και προςφοράσ 
πρόχειρων γευμάτων ςε προςωρινοφσ χϊρουσ. 

γ.  Απαγορεφεται θ ςτάκμευςθ μεταφορικϊν μζςων ςτουσ ενοικιαηόμενουσ –παραχωρθμζνουσ χϊρουσ. 

δ.  Απαγορεφονται οι κορυβϊδεισ διαφθμίςεισ. 

ε.  Απαγορεφονται οι διαφθμίςεισ των εκκεμάτων εκτόσ του ενοικιαηόμενου – παραχωρθμζνου χϊρου. 

ςτ. Απαγορεφεται θ ζκκεςθ εμπορευμάτων από μικροπωλθτζσ εκτόσ του χϊρου τθσ εμποροπανιγυρθσ (νθςίδεσ, χϊροι πραςίνου, πάρκινγκ αυτοκινιτων κλπ). 

θ. Δεν επιτρζπεται θ πϊλθςθ ειδϊν που προκαλοφν τθν δθμόςια αιδϊ ι μποροφν να προκαλζςουν ατυχιματα ςε μικροφσ ι μεγάλουσ κακϊσ και ογκϊδθ 
εμπορεφματα που ενδεχομζνωσ δυςκολεφουν τισ μετακινιςεισ μζςα ςτο χϊρο τθσ εμποροπανιγυρθσ και γενικά προκαλοφν δυςχζρεια ςτουσ υπόλοιπουσ  



 

[22] 

 

κ.  Πλοι οι πωλθτζσ υποχρεοφνται να ζχουν τουλάχιςτον ζναν πυροςβεςτιρα ξθράσ κόνεωσ 6 Kg,, θ λειτουργία του οποίου κα είναι ςε καλι κατάςταςθ και κα 
τοποκετείται ςε εμφανζσ ςθμείο. 

 

                                                                                                                     Άρκρο 10o 
                                                                                        ΦΤΛΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ 

1.Τθ φφλαξθ του χϊρου κα αναλάβει εταιρία φφλαξθσ χϊρων  (security), κατόπιν ανάκεςθσ από το Διμο, θ οποία επιπλζον κα επιβλζπει τον χϊρο, ϊςτε να 
μθν καταλαμβάνονται οι κζςεισ αυκαίρετα από τουσ εκκζτεσ και ςε περίπτωςθ αυκαίρετθσ χριςθσ κα μεριμνά για τθν απομάκρυνςι τουσ. 

2. Τθν κακαριότθτα του χϊρου τθσ Εμποροπανιγυρθσ κα αναλάβει θ Υπθρεςία Κακαριότθτασ του Διμου, ςυνεπικουροφμενθ από  ιδιωτικι εταιρεία 
κακαριςμοφ, κατόπιν ανάκεςθσ από το Διμο. Οι διαδικαςίεσ χορτοκοπτικϊν ενεργειϊν κα γίνονται με επιμζλεια τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ τθσ Δ/νςθσ 
Ρεριβάλλοντοσ του Διμου μασ. 

3. Οι πωλθτζσ  πρζπει να τθροφν τουσ όρουσ και τισ διατάξεισ του κανονιςμοφ κακαριότθτασ του Διμου, να μεριμνοφν για τθν κακαριότθτα του χϊρου που 
τουσ αναλογεί, να διατθροφν ςε ειδικοφσ κλειςτοφσ κάδουσ ι καλά κλειςμζνεσ ςακοφλεσ τα απορρίμματα που παράγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 
εμποροπανιγυρθσ και ςτο τζλοσ τθσ εργαςίασ να φροντίηουν για τθν τοποκζτθςι τουσ ςτουσ κάδουσ ςυλλογισ απορριμμάτων του Διμου. Οφείλουν, επίςθσ, 
να μθν ρυπαίνουν των περίγυρο χϊρο με τθ ρίψθ κάκε είδουσ απορριμμάτων και δθ ευπακϊν ειδϊν, που αλλοιϊνονται εφκολα, κακϊσ και ειδϊν ςυςκευαςίασ 
(χαρτόκουτα, τελάρα κ.λ.π.), να  μθν παρακωλφουν με κανζνα τρόπο τθν υπθρεςία κακαριότθτασ ςτθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ,  κατά τθν αποκομιδι των 
απορριμμάτων και τον γενικό κακαριςμό τθσ εμποροπανιγυρθσ και να ςυμμορφϊνονται με τισ υποδείξεισ των οργάνων τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ. Σε 
περίπτωςθ αδιαφορίασ και παρά τισ ςυςτάςεισ, ο Διμοσ κα προβαίνει ςτον κακαριςμό του χϊρου, καταλογίηοντασ τα ζξοδα ςτουσ υπευκφνουσ και 
επιβάλλοντασ το αντίςτοιχο πρόςτιμο. Εάν θ παράβαςθ αυτι επαναλθφκεί για τρίτθ ςυνεχόμενθ φορά, ο Διμοσ, μετά από προθγοφμενθ απόφαςθ τθσ 
Επιτροπισ Διεξαγωγισ τθσ Εμποροπανιγυρθσ, προβαίνει ςτθν ανάκλθςθ τθσ άδειασ ςυμμετοχισ οριςτικά.  

 

Άρκρο 11ο 
Απόφαςθ ζγκριςθσ  ςυμμετοχισ (ι άδεια ςυμμετοχισ ι άδεια) 

1. α. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτθν Εμποροπανιγυρθ χορθγείται από τον αρμόδιο Αντιδιμαρχο, για ςυγκεκριμζνο χϊρο, εφόςον καταβλθκεί το 
αναλογοφν τζλοσ και δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάςτθμα που αναφζρεται ςτο άρκρο 4 του παρόντοσ κανονιςμοφ.  

β. Χριςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ ςυμμετοχισ μποροφν να κάνουν μόνο τα φυςικά ι τα νομικά πρόςωπα ςτο όνομα των οποίων  αυτι εκδόκθκε  .  

γ. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ ςυμμετοχισ – εγκατάςταςθσ ςτθν παραδοςιακι εμποροπανιγυρθ του Διμου Ναυπακτίασ περιλαμβάνει απαραιτιτωσ τα ςτοιχεία  τθσ 
περ. IV του άρκρου 6 του παρόντοσ κανονιςμοφ.   

Ο δικαιοφχοσ τθσ ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ζχει τθν ευκφνθ παραλαβισ αυτισ από τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου πριν εγκαταςτακεί ςϋ αυτιν. 
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δ. Οι πωλθτζσ προκειμζνου να τουσ χορθγθκεί θ ζγκριςθ ςυμμετοχισ, κα πρζπει να προςκομίηουν ςτο Διμο τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ. Εφόςον οι ενδιαφερόμενοι προςκομίςουν τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου Ναυπακτίασ 
και καταβάλλουν το αντίςτοιχο τζλοσ, κα ζχουν το δικαίωμα να ςυμμετάςχουν ςτθν εμποροπανιγυρθ. 

ε. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ενθμερϊνονται από τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου ςχετικά με τισ αποφάςεισ και ανακοινϊςεισ τθσ Επιτροπισ 
Εμποροπανιγυρθσ. 

η. Δεν επιτρζπεται θ μεταβίβαςθ, θ ειςφορά, θ εκμίςκωςθ και θ παραχϊρθςθ, κατά χριςθ, των εγκρίςεων ςυμμετοχισ τθσ παραγράφου αυτισ, κακϊσ και θ 
άςκθςθ των δικαιωμάτων που απορρζουν από αυτζσ από οποιονδιποτε τρίτο. 

2. Δεν απαιτείται θ υποβολι από τον ενδιαφερόμενο, φορολογικισ ι αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ ςτο Διμο για τθν εν λόγω δραςτθριότθτα 
(εμποροπανιγυρθ). Θ μθ απαίτθςθ υποβολισ φορολογικισ ι αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ και ςτον Διμο, που διοργανϊνει τθν εμποροπανιγυρθ από τουσ 
ενδιαφερόμενουσ, εκκινεί και από το βραχφβιο αυτϊν των ειδικϊν αδειϊν και τθ δυςκολία να τα προςκομίηουν. (Υπ. Ανάπτυξθσ & Ανταγωνιςτικότθτασ 
7286/21.01.2015).      

 

Άρκρο 12ο 
Επιτροπι Διενζργειασ Εμποροπανιγυρθσ - Αρμοδιότθτεσ 

   Συγκροτείται πενταμελισ Επιτροπι Διενζργειασ τθσ Εμποροπανιγυρθσ, θ οποία κα ορίηεται κάκε χρόνο με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, 
αποτελοφμενθ από τον αρμόδιο Αντιδιμαρχο για τθν Εμποροπανιγυρθ ωσ Ρρόεδρο, ζναν Δθμοτικό Σφμβουλο, ζναν εκπρόςωπο τθσ Κοινότθτασ Ναυπάκτου 
και δφο υπαλλιλουσ του Διμου με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ. 

   Θ επιτροπι εμποροπανιγυρθσ κα ςυνεδριάηει ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και για όλεσ τισ πράξεισ τθσ κα τθρεί πρόχειρα πρακτικά, με ευκφνθ του 
Ρροζδρου αυτισ, που υπογράφονται από όλα τα μζλθ τθσ.    

   Kακικοντα Γραμματζα τθσ Επιτροπισ κα αςκεί υπάλλθλοσ του Διμου Ναυπακτίασ, με το νόμιμο αναπλθρωτι του. 

   Θ Επιτροπι κα ζχει τθν ευκφνθ τθσ οργάνωςθσ, λειτουργίασ, εποπτείασ και του ςυντονιςμοφ τθσ εμποροπανιγυρθσ, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ του Διμου και εξουςιοδοτείται να ρυκμίηει άμεςα και κατά τθν κρίςθ τθσ οποιοδιποτε ηιτθμα ανακφπτει κατά τθν προετοιμαςία και λειτουργία τθσ 
εμποροπανιγυρθσ και δεν προβλζπεται από τον παρόντα κανονιςμό, ι ανακφπτει κατά τθν εφαρμογι του, ι ζρχεται ςε αντίκεςθ με αυτόν. 

     Θ Επιτροπι κα είναι ςτθ διάκεςθ όλων των πωλθτϊν και επιςκεπτϊν για οποιοδιποτε ηιτθμα ενθμζρωςθσ ι για τθν ζκκεςθ των απόψεϊν τουσ, κα εξετάηει 
τυχόν παράπονα, ενςτάςεισ, καταγγελίεσ, κα  παρζχει οδθγίεσ και κα ειςθγείται προτάςεισ. Επίςθσ, με ευκφνθ τθσ Επιτροπισ κα γίνονται οι απαραίτθτεσ 
ςυςτάςεισ και ο ςχετικόσ ζλεγχοσ τθσ ορκισ εγκατάςταςθσ των δικαιοφχων, τθσ τιρθςθσ των όρων τθσ άδειασ και τθσ απομάκρυνςθσ των άνευ αδείασ 
ςυμμετεχόντων ςτισ πανθγφρεισ.  

    Κακικον τθσ επιτροπισ κα είναι θ παρακολοφκθςθ και εν γζνει θ διαχείριςθ τθσ εμποροπανθγφρεωσ, θ ςφνταξθ καταλόγου δικαιοφχων με κατάταξι τουσ ςε 
φκίνουςα ςειρά, θ κατάρτιςθ προςωρινοφ και οριςτικοφ πίνακα ςυμμετεχόντων, θ διενζργεια κλθρϊςεων για τθν τοποκζτθςθ των πωλθτϊν ςτισ 
προςφερόμενεσ κζςεισ, θ επιβολι προςτίμων ςε κάκε παράβαςθ του παρόντοσ Κανονιςμοφ και θ ςφνταξθ  λίςτασ παραβατϊν του κανονιςμοφ, θ οποία κα 
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λαμβάνεται υπόψθ για τθ διάκεςθ των χϊρων τθν επόμενθ περίοδο. Επί πλζον, ανάλογα με τισ ςυνκικεσ που διαμορφϊνονται κάκε φορά, κα είναι αρμόδια 
να λάβει απόφαςθ για ενοποίθςθ γειτονικϊν κζςεων και τθν παραχϊρθςι τουσ ωσ μίασ, προσ όφελοσ τθσ λειτουργικότθτασ τθσ εμποροπανιγυρθσ. 

     Θ επιτροπι κα ζχει και τθν ευκφνθ επεξεργαςίασ προτάςεων εκδθλϊςεων που κα διοργανωκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ εμποροπανιγυρθσ, τισ οποίεσ κα 
ειςθγθκεί για ζγκριςθ ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο. 

 

Άρκρο 13ο 
Κακοριςμόσ τελϊν χριςθσ 

1. Το φψοσ και ο τρόποσ είςπραξθσ του καταβαλλόμενου τζλουσ ανά άδεια και κζςθ κακορίηονται με απόφαςθ του οικείου Δθμοτικοφ Συμβουλίου, μετά από 
πρόταςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ [άρκρο 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ ), όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 3 του Ν.1080/80 (ΦΕΚ 
246/Α/1980) και ΥΡΕΣΔΔΑ εγκ.41/12243/14.06.2007], αποτελεί δε αρμοδιότθτα τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν ςφμφωνα με το ιςχφοντα Ο.Ε.Υ. του Διμου 
Ναυπακτίασ. 

2. 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. 

Το δθμοτικό ςυμβοφλιο κακορίηει το φψοσ τθσ θμεριςιασ χρζωςθσ των κζςεων περιπτζρων τθσ κατθγορίασ (I), θ οποία αποτελεί τθν τιμι βάςθσ. 

Στθν ςυνζχεια με βάςθ τθν τιμι αυτι:   

- το τζλοσ των περιπτζρων τθσ κατθγορίασ (II) κακορίηεται ςτο ποςό τθσ τιμισ βάςθσ προςαυξανόμενο κατά ποςοςτό 10% 

- το τζλοσ των περιπτζρων τθσ κατθγορίασ (III) κακορίηεται ςτο ποςό τθσ τιμισ βάςθσ προςαυξανόμενο κατά ποςοςτό 20% 

- το τζλοσ των περιπτζρων τθσ κατθγορίασ (IV) κακορίηεται ςτο 75% τθσ τιμισ βάςθσ Σε περίπτωςθ που μία κζςθ περιπτζρου περιλαμβάνει δφο κζςεισ 
περιπτζρων τθσ κατθγορίασ (ΙΙΙ) τότε το τελικό πλθρωτζο ποςό προςαυξάνεται κατά ποςοςτό 10% επιπλζον. 

Θ απόφαςθ που κα εκδοκεί υποχρεωτικά κα περιλαμβάνει αναλυτικά το φψοσ θμεριςιου και ςυνολικοφ τζλουσ για κάκε κατθγορία. 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΤΠΟ ΘΕΕΩΝ ΤΝΟΛΟ 
ΘΕΕΩΝ 

ΘΕΕΙ ΣΙΜΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΧΡΕΩΗ 

I 
Εςωτερικζσ κζςεισ περιπτζρων 

μίασ όψθσ ςε εςωτερικό διάδρομο 
200 G1-G50, H1-H50, I1-I50, J1-J50 

ΤΙΜΘ ΒΑΣΘΣ - ΚΑΘΟΙΗΕΤΑΙ ΑΡΟ ΤΟ 
ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

II Εςωτερικζσ κζςεισ περιπτζρων 
μίασ όψθσ ςε εξωτερικό-

περιμετρικό διάδρομο 

149 A1-A17, F1-F50, F51, F53, F55, F57, 
F59, F61, F63, K1-K50, K52, K54, K56, 

K58, K60, K62, K64, K66, E1-E17 

ΤΙΜΘ ΒΑΣΘΣ ΡΟΣΑΥΞΘΜΕΝΘ ΚΑΤΑ 10% 

III 
Εςωτερικζσ κζςεισ περιπτζρων 

διπλισ όψθσ 
80 

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 

ΤΙΜΘ ΒΑΣΘΣ ΡΟΣΑΥΞΘΜΕΝΘ ΚΑΤΑ 20% 

   
ΘΕΗ ΠΟΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ (2) ΘΕΕΙ ΣΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (III) ΠΡΟΑΤΞΗΗ 10% ΕΠΙ 

ΣΟΤ ΣΕΛΙΚΟΤ ΠΛΗΡΩΣΕΟΤ ΠΟΟΤ 

IV Εξωτερικζσ κζςεισ περιπτζρων 25 Ο1-Ο25 ΤΙΜΘ ΒΑΣΘΣ * 0,75 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΤΠΟ ΘΕΕΩΝ ΤΝΟΛΟ 
ΘΕΕΩΝ 

ΘΕΕΙ ΣΙΜΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΧΡΕΩΗ 
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3. Τα τζλθ χριςθσ δφναται να αναπροςαρμόηονται κατϋ ζτοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικότερεσ οικονομικζσ και κοινωνικζσ ςυνκικεσ, χωρίσ να απαιτείται 
τροποποίθςθ του παρόντοσ κανονιςμοφ. 

4. Θ 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 Ταμείο του Διμου 

β) είτε με κατάκεςθ ςε Τράπεηα, ςτον τραπεηικό λογαριαςμό του Διμου Ναυπακτίασ, 

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

το αργότερο μζχρι 10 Οκτωβρίου. 

5. Αντίγραφο του διπλοτφπου κατάκεςθσ υποχρεωτικά κατατίκεται από τον ενδιαφερόμενο ςτο αρμόδιο Τμιμα του Διμου, προκειμζνου να εκδοκεί θ άδεια 
ςυμμετοχισ, ςτο ςϊμα τθσ οποίασ αναγράφεται ο αρικμόσ του γραμματίου είςπραξθσ. 

6. Στα περίπτερα που κα αναπτυχκοφν ςτο εξωτερικό χϊρο τθσ εμποροπανιγυρθσ  κα διατίκεται δωρεάν από ζνα (1) περίπτερο ςτουσ Συλλόγουσ «ΑΛΚΥΟΝΘ» 
& «Φλόγα» για τθν προβολι και πϊλθςθ των ειδϊν τουσ, προσ ενίςχυςθ του κοινωνικοφ τουσ ζργου, εφόςον αυτό ηθτθκεί από τουσ εκπροςϊπουσ των ωσ άνω 
Συλλόγων μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ των αιτιςεων. 

3.  

Άρκρο 14ο 
Παράλλθλεσ εκδθλϊςεισ και προβολι εμποροπανιγυρθσ 

1. Κατά τθ διάρκεια τθσ εμποροπανιγυρθσ και ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο κα δφναται να πραγματοποιοφνται διάφορεσ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, όπωσ 
ςυναυλίεσ, χορευτικζσ παραςτάςεισ και εν γζνει δρϊμενα από το χϊρο των παραςτατικϊν τεχνϊν.  

2. Στόχοσ τθσ διοργάνωςθσ αυτοφ του είδουσ των εκδθλϊςεων είναι θ τόνωςθ τθσ κίνθςθσ τθσ Εμποροπανιγυρθσ αλλά και θ αναβάκμιςι τθσ ςε πολιτιςτικό 
γεγονόσ.  

3.  Οι εκδθλϊςεισ μποροφν να μθν περιορίηονται μόνο ςτο χϊρο τθσ εμποροπανιγυρθσ αλλά να διεξάγονται και ςε άλλα ςθμεία τθσ πόλθσ. Για το είδοσ των 
εκδθλϊςεων, το χρόνο και το ςθμείο διεξαγωγισ αρμόδια είναι θ Επιτροπι Εμποροπανιγυρθσ του άρκρου 12 του παρόντοσ κανονιςμοφ, θ οποία κα 
υποβάλλει εγκαίρωσ τισ προτάςεισ τθσ ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο για ζγκριςθ. 
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4. Τθν ευκφνθ για τθν προβολι τθσ εμποροπανιγυρθσ, με ςκοπό τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν, κα αναλάβει θ Επιτροπι Εμποροπανιγυρθσ, ςε ςυνεργαςία με 
το αρμόδιο Τμιμα Αδειοδοτιςεων του Διμου. 

 

Άρκρο 15ο 
Ειδικζσ διατάξεισ για Ψυχαγωγικά Παιχνίδια – Λοφνα Παρκ 

α. Ωσ χϊροσ για τθν εγκατάςταςθ ψυχαγωγικϊν παιγνίων – Λοφνα Ραρκ κακορίηεται ο χϊροσ που βρίςκεται βορειοανατολικά των περιπτζρων, όπωσ αυτόσ 
εμφαίνεται ςτο τοπογραφικό διάγραμμα του Διμου. Θ εκμίςκωςθ του χϊρου γίνεται μετά από πλειοδοτικό διαγωνιςμό, ςτο τρίτο δεκαιμερο του 
Σεπτεμβρίου και ςε θμερομθνία που γνωςτοποιείται μζςω του τοπικοφ τφπου και τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου Ναυπακτίασ, ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα ενϊπιον 
τθσ αρμόδιασ επιτροπισ διαγωνιςμϊν του Διμου και με ειδικότερουσ όρουσ που κα ανακοινωκοφν με ςχετικι προκιρυξθ. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ πζραν τθσ 
τιμισ εκκίνθςθσ δεν μποροφν να είναι μικρότερεσ των €500,00. 

β. Ο ανάδοχοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται, αμζςωσ μετά τθν ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ, να καταβάλει ςτο ταμείο του Διμου το ιμιςυ τθσ 
τελικισ κατακυρωτικισ τιμισ και το υπόλοιπο τθν τελευταία εργάςιμθ μζρα πριν από τθν ζναρξθ τθσ εμποροπανιγυρθσ. 

γ. Θ χριςθ του χϊρου αυτοφ προορίηεται αποκλειςτικά και μόνο για εγκατάςταςθ μονάδων ψυχαγωγικϊν μζςων και περιζχει μθχανικά μζςα ψυχαγωγίασ, 
ςκοπευτιρια, κεάματα, τυχερά παιχνίδια (βελάκια) και άλλα ςυναφι προσ αυτι τθν μορφι ψυχαγωγίασ είδθ. Ο αρικμόσ, το είδοσ και τα χαρακτθριςτικά των 
διατάξεων ψυχαγωγίασ που κα τοποκετθκοφν ςτον οριοκετθμζνο χϊρο του Λοφνα Ραρκ κα κακορίηονται κάκε φορά από τθν τεχνικι ζκκεςθ τθσ διακφρυξθσ.  

δ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ για όλεσ τισ μονάδεσ ψυχαγωγικϊν μζςων, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθ νομοκεςία και τισ ςχετικζσ διατάξεισ, ενϊ κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοσ με όλεσ τισ νόμιμεσ εγκρίςεισ. 

ε. Για τθν άςκθςθ ψυχαγωγικϊν δραςτθριοτιτων απαιτείται άδεια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ.  Συνεπϊσ, πριν  τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται για τθν ζκδοςθ άδειασ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ από τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου με τθν προςκόμιςθ των απαραίτθτων 
δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Ο αρικμόσ, το είδοσ και τα χαρακτθριςτικά των παιχνιδιϊν που κα τοποκετθκοφν ςτον οριοκετθμζνο 
χϊρο του Λοφνα Ραρκ κα κακορίηονται κάκε φορά από τθν τεχνικι ζκκεςθ τθσ διακφρυξθσ.  

ςτ. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ζχει ολοκλθρϊςει τθν εν γζνει εγκατάςταςθ πριν τθν ζναρξθ τθσ εμποροπανιγυρθσ, δικαιοφμενοσ να κάνει, με βάςθ προςωρινι 
άδεια του αρμοδίου Αντιδθμάρχου, χριςθ του χϊρου όπου κα εγκαταςτιςει το Λοφνα Ραρκ, πριν λάβει τθν οριςτικι άδεια, με ςκοπό να ςυναρμολογιςει και 
γενικά να εγκαταςτιςει τα μθχανιματα του Λοφνα Ραρκ, ϊςτε ακολοφκωσ να μπορεί ζγκαιρα να εκδοκεί  θ ανωτζρω άδεια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ. 

θ. Πλεσ οι θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ γίνονται με ευκφνθ και δαπάνθ του πλειοδότθ αναδόχου (του Διμου ουδεμία ευκφνθ φζροντοσ) και υπό τθν επίβλεψθ 
αδειοφχου θλεκτρολόγου εγκαταςτάτθ, ο οποίοσ μετά τθν ολοκλιρωςθ των εγκαταςτάςεων κατακζτει ςτον Διμο υπεφκυνθ διλωςθ ότι όλεσ οι θλεκτρικζσ 
εγκαταςτάςεισ ζγιναν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνικισ και πλθροφν τισ από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ ειδικζσ διατάξεισ προβλεπόμενεσ 
προδιαγραφζσ.  

κ. Κατόπιν των ανωτζρω, ο ανάδοχοσ μεριμνά ιδία ευκφνθ για τθν ςφνδεςθ των εγκαταςτάςεων του ΛΟΥΝΑ ΡΑΚ με το δίκτυο τθσ ΔΕΘ. 
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ι. Σθμειωτζον ότι θ εγκατάςταςθ του Λοφνα παρκ κα είναι εφοδιαςμζνθ με δικό τθσ πίνακα διανομισ, τα δε υλικά τα οποία κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν 
θλεκτρικι εγκατάςταςθ, κα είναι κατάλλθλα, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηονται τα όςα προβλζπονται ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ του παρόντοσ. 

κ. Ο ανάδοχοσ που κα προκφψει κα είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ, ποινικά και αςτικά ζναντι του προςωπικοφ που κα απαςχολεί ςτισ εγκαταςτάςεισ  του 
Λοφνα παρκ, των πελατϊν που κα χρθςιμοποιοφν τισ εγκαταςτάςεισ του, των περαςτικϊν εκ του χϊρου των εγκαταςτάςεϊν του και παντόσ τρίτου για 
οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε προκλθκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του ι εξαιτίασ των εγκαταςτάςεϊν του, οπουδιποτε, κακϋ όλθ τθν διάρκεια τθσ 
εμποροπανιγυρθσ, κακϊσ και κατά τον χρόνο εγκατάςταςθσ και απεγκατάςταςθσ των διαφόρων μερϊν, ζργων και εν γζνει τεχνικϊν εγκαταςτάςεϊν του και 
κα είναι, ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ, αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν καταβολι αποηθμιϊςεων, ζςτω και αν ςυνυπεφκυνοσ εκ του νόμου είναι ο Διμοσ 
Ναυπακτίασ.  

λ. Ο Διμοσ Ναυπακτίασ απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ για κάκε ηθμιά, που πικανόν κα προκλθκεί από υπαιτιότθτα του αναδόχου.  

μ. Τον ανάδοχο του Λοφνα παρκ βαρφνει θ δαπάνθ ςφνδεςθσ και κατανάλωςθσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ για τθν λειτουργία όλων των εγκαταςτάςεϊν του και 
του φωτιςμοφ του διακεκριμζνου χϊρου του.  

ν. Ο ανάδοχοσ, πζραν τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ που προβλζπεται από τθν νομοκεςία, κατακζτει κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και πρόςκετθ εγγυθτικι 
επιςτολι, ποςοφ 10.000 € για τθν καλι λειτουργία των εγκαταςτάςεων του Λοφνα Ραρκ. 

Άρκρο 16ο 
                                                                              Επιχειριςεισ παραςκευισ & προςφοράσ τροφίμων & ποτϊν ςε προςωρινό χϊρο 

Τγειονομικοί όροι και προχποκζςεισ λειτουργίασ 

1. Ειδικότερα, οι κζςεισ για πϊλθςθ ειδϊν κυλικείου, λουκουμάδων, χαλβάδων, κρεπϊν, βάφλασ, ηαχαρωδϊν προϊόντων και ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ, ψθμζνο 
καλαμπόκι, ποπ κορν, μαλλί τθσ γριάσ κ.λ.π. υπάγονται ςτθν κατθγορία «επιχείρθςθ μαηικισ εςτίαςθσ – επιχείρθςθ παραςκευισ και προςφοράσ τροφίμων και 
ποτϊν ςε προςωρινό χϊρο», ςφμφωνα µε τθν Υγειονομικι ∆ιάταξθ Υ1γ/Γ.Ρ/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ Β 2161/23.06.2017), κακϊσ και των διευκρινιςτικϊν 
εγκυκλίων αυτισ και  πρζπει να κατζχουν τθν αντίςτοιχθ βεβαίωςθ καταλλθλότθτασ για τθν ζκκεςθ και πϊλθςθ των προςφερόμενων προϊόντων τουσ ςε 
προςωρινό χρθςιμοποιοφμενο  χϊρο, όπωσ προβλζπεται  ςτο άρκρο 14 παρ. 4α αυτισ.  

Οι πωλθτζσ πρζπει να προςκομίςουν:  

α.  i) Υπεφκυνθ Διλωςι τουσ ότι κατά τθν διάρκεια τθσ εμποροπανιγυρθσ κα είναι εφοδιαςμζνοι 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) Υπεφκυνθ Διλωςι τουσ, ςε περίπτωςθ χριςθσ μαγειρικϊν ελαίων – λιπϊν, ότι κατά τθ διάρκεια τθσ εμποροπανιγυρθσ κα είναι εφοδιαςμζνοι 
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 τουσ, ςε περίπτωςθ χριςθσ φιάλθσ υγραερίου – προπανίου,  ότι  κατά τθ διάρκεια τθσ εμποροπανιγυρθσ κα είναι εφοδιαςμζνοι με 
ζναν απλό ανιχνευτι εκρθκτικϊν μιγμάτων. 
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β. Υπεφκυνθ διλωςι τουσ ότι ζλαβαν γνϊςθ τθσ Υγειονομικισ ∆ιάταξθσ Υ1γ/Γ.Ρ/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 διακζτουν κα διαςφαλίηουν τθν υγιεινι και αςφάλεια των τροφίμων, ενϊ, επίςθσ,  κα τθροφν 
κατά τθ διάρκεια τθσ εμποροπανιγυρθσ τουσ υγειονομικοφσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ λειτουργίασ.  

γ. Υπεφκυνθ διλωςι τουσ ότι κατά τθ διάρκεια τθσ εμποροπανιγυρθσ κα τθροφν ςτο φάκελο τθσ επιχείρθςισ τουσ πιςτοποιθτικό ι βιβλιάριο υγείασ, κακϊσ 
και πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ όλου του προςωπικοφ που κα απαςχολιςουν και κα τα επιδεικνφουν, όταν ηθτθκοφν από αρμόδια αρχι. 

δ. Υπεφκυνθ διλωςι τουσ ότι κατά τθ διάρκεια τθσ εμποροπανιγυρθσ κα είναι εφοδιαςμζνοι από τθν κατά τόπο υγειονομικι αρχι με τθν αντίςτοιχθ, κατ’ 
άρκρο 14 παρ. 4α τθσ Υγειονομικισ ∆ιάταξθσ Υ1γ/Γ.Ρ/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. 

2. Θ επιχείρθςθ κα αναπτφςςεται κάτω από κατάλλθλεσ τζντεσ, υπόςτεγα κ.α. που κα προςτατεφουν τα τρόφιμα και τον εξοπλιςμό από τθ βροχι, τθν άμεςθ 
θλιακι ακτινοβολία κλπ. 

3. Ο πάγκοσ εργαςίασ κα είναι από κατάλλθλο υλικό, λείο και αδιαπότιςτο, χωρίσ φκορζσ. Εκτόσ του πάγκου εργαςίασ, κα υπάρχει ανάλογοσ με τθ φφςθ του 
προςφερόμενου προϊόντοσ εξοπλιςμόσ, όπωσ φορθτζσ επιφάνειεσ κοπισ, ςκεφθ και εργαλεία, που κα διατθροφνται ςε καλι κατάςταςθ. 

4. Θα υπάρχουν κλειςτζσ προκικεσ για τθν προςταςία των τροφίμων από ζντομα και ςκόνθ. Ρρζπει να εξαςφαλίηεται θ επαρκισ υποδομι (νεροχφτεσ, νερό, 
κακαριςτικά) για τον επιτόπιο κακαριςμό και όπου απαιτείται και θ απολφμανςθ των εξαρτθμάτων, των ςκευϊν και των μερϊν του εξοπλιςμοφ, που απαιτοφν 
ςυχνό πλφςιμο (π.χ. λαβίδεσ, μαχαίρια κλπ). Θα διαςφαλίηεται ότι οι πρϊτεσ φλεσ και τα προϊόντα που προςφζρονται προζρχονται από νόμιμεσ επιχειριςεισ. 

5. Τα χρθςιμοποιοφμενα ςκεφθ ςερβιρίςματοσ κα είναι μιασ χριςεωσ και κα υπάρχει χϊροσ πλφςθσ για λαβίδεσ, μαχαίρια κ.λ.π. 

6. Σε περίπτωςθ χριςθσ τροχιλατου οχιματοσ-αμαξϊματοσ, ο χϊροσ μεταχείριςθσ τροφίμων κα είναι από κατάλλθλο υλικό, αδιαπότιςτο, το οποίο κα 
επιδζχεται κακαριςμό και απολφμανςθ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ υγιεινι και αςφάλεια των τροφίμων και να εμποδίηεται θ αερόφερτθ επιμόλυνςθ, ειδικά από 
τισ καιρικζσ ςυνκικεσ.  

7. Για τθν πϊλθςθ των ευαλλοίωτων προϊόντων κα χρθςιμοποιοφνται οχιματα με ιςοκερμικό αμάξωμα ι κα φζρουν ψυγείο, κατά προτίμθςθ θλεκτρικό. 

8. Θα υπάρχουν κερμόμετρα ςε όλα τα ψυγεία και τισ καταψφξεισ και κερμόμετρα χειρόσ για τον ζλεγχο τθσ κερμοκραςίασ των ευαλλοίωτων πρϊτων υλϊν. 
Κατά τθ λειτουργία των ανωτζρω επιχειριςεων οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι με πιςτοποιθτικό υγείασ και πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ.  

Ο Διμοσ κα ςυνεργάηεται με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν τιρθςθ των υγειονομικϊν όρων ςτα είδθ εςτίαςθσ.  

 

Άρκρο 17ο  
Ειδικότερα κζματα 

 Με θν αρικ. 633/05-01-2015 (ΦΕΚ 116/ 12-01-2015 τεφχοσ Β') Απόφαςθ Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ κακορίηονται τα είδθ που πωλοφν οι 
τυφλοί με άδεια υπαίκριου ςτάςιμου εμπορίου, ωσ εξισ: 
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α) εκκλθςιαςτικά είδθ, μζςα ςυςκευαςίασ (χάρτινεσ - πλαςτικζσ ςακοφλεσ), υλικά περιτυλίγματοσ δϊρων, κεριά και λαμπάδεσ, είδθ διακόςμθςθσ, 

β) είδθ ζνδυςθσ, νεωτεριςμϊν, φο μπιηοφ, λευκά είδθ, ψιλικά κακϊσ και είδθ υπόδθςθσ, δερμάτινα είδθ (τςάντεσ, ηϊνεσ, πορτοφόλια), πιλινεσ-πλαςτικζσ 
γλάςτρεσ, γ) χαρτί ατομικισ ι οικιακισ φροντίδασ, είδθ υαλοπωλείου, πλαςτικά με το μζτρο, δ) είδθ παντοπωλείου, μθ εδϊδιμα, ε) βιβλία και είδθ γραφικισ 
φλθσ, ςτ) κουλοφρια, κάςτανα και καλαμπόκια  ψθμζνα.» 

 

Άρκρο 18ο  
Τπθρεςίεσ αρμόδιεσ για τον τον ζλεγχο - Κυρϊςεισ 

1. Αρμόδιεσ αρχζσ για τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ του παρόντοσ και των κατ’ εξουςιοδότθςι του εκδιδόμενων υπουργικϊν αποφάςεων είναι:  

α) θ Διυπθρεςιακι Μονάδασ Ελζγχου Αγοράσ (Δ.Ι.Μ.Ε.Α.) του ν. 4712/2020 (Α’ 146) ςε πανελλινια κλίμακα, 

β) οι Ρεριφζρειεσ εντόσ των διοικθτικϊν ορίων τουσ, 

γ) οι Διμοι εντόσ των διοικθτικϊν ορίων τουσ,  

δ) θ Ελλθνικι Αςτυνομία, ςτθν περιοχι δικαιοδοςίασ  

ε) το Λιμενικό Σϊμα - Ελλθνικι Ακτοφυλακι (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) ςτθν περιοχι τθσ δικαιοδοςίασ του και 

ςτ) θ Γενικι Διεφκυνςθ του Σϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ (Σ.Δ.Ο.Ε.). 

   Οι αρχζσ των περ. α) ζωσ γ) επικουροφνται από τθν Ελλθνικι Αςτυνομία ι το Λιμενικό Σϊμα - Ελλθνικι Ακτοφυλακι (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.), ςτον βακμό που τοφτο 
παρίςταται αναγκαίο για τθν αποτελεςματικι άςκθςθ των αντιςτοίχων αρμοδιοτιτων τουσ, ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ ςε ηθτιματα ςυντονιςμοφ ελζγχων και 
διάχυςθσ τθσ πλθροφορίασ. Για τον ςυντονιςμό των ελζγχων αρμόδια είναι θ ΔΙ.Μ.Ε.Α.. Στθ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ανατίκεται, επίςθσ, θ αρμοδιότθτα τθσ ςυγκρότθςθσ 
μικτϊν κλιμακίων ελζγχου για όλθ τθν Επικράτεια, μεταξφ των υπθρεςιϊν τθσ παρ.  1, για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ προϊόντων και 
υπθρεςιϊν. Μικτά κλιμάκια μποροφν να ςυγκροτοφν και οι περιφζρειεσ για τθ διενζργεια ελζγχων εντόσ των διοικθτικϊν ορίων τουσ.  

  Οι αρμοδιότθτεσ των παρ.  1 και 2 αςκοφνται παράλλθλα προσ τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.), θ άςκθςθ των οποίων 
δεν επθρεάηεται από το παρόν. 

   Για παραβάςεισ του παρόντοσ κανονιςμοφ μπορεί να επιβάλλεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διεξαγωγισ τθσ Εμποροπανιγυρθσ πρόςτιμο, το οποίο, 
ανάλογα με τθ βαρφτθτα, κα κυμαίνεται από  500,00  ζωσ  1000,00 ευρϊ. 

  Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι  κυρϊςεισ και τα διοικθτικά πρόςτιμα του άρκρου 62 του Ν. 4849/2021, ςε ςυνδυαςμό με τισ διαδικαςίεσ των άρκρων 63 & 65. 

  Επιπλζον, ςφμφωνα με το άρκρο 64 του Ν. 4849/2021 (Ροινικι Κφρωςθ), όποιοσ χωρίσ άδεια αςκεί εμπορικι ι δραςτθριότθτα βιομθχανικϊν-βιοτεχνικϊν μθ 
εδϊδιμων προϊόντων τιμωρείται με φυλάκιςθ ζωσ δφο (2) ετϊν. 
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Άρκρο 19ο 
Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα «Ανοικτι Αγορά» (Ο.Π..Α.Α.) 

1. Θ εφρυκμθ λειτουργία του υπαίκριου εμπορίου και θ παρακολοφκθςι τθσ εξαςφαλίηονται με τθν τιρθςθ θλεκτρονικισ βάςθσ δεδομζνων ςτο 
Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα «Ανοικτι Αγορά» (Ο.Ρ.Σ.Α.Α.), το οποίο υλοποιείται τεχνικά από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Ψθφιακισ Ρολιτικισ και 
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και εμπίπτει ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ 
Καταναλωτι. 

2. Στο Ο.Ρ.Σ.Α.Α. καταχωροφνται από τισ αρμόδιεσ αρχζσ τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

α) Για τισ υπαίκριεσ οργανωμζνεσ αγορζσ ο φορζασ λειτουργίασ καταχωρεί: 

αα) τθν απόφαςθ ίδρυςθσ, κατάργθςθσ, μετακίνθςθσ ι επζκταςθσ τθσ αγοράσ, 

αβ) τον κανονιςμό λειτουργίασ αγοράσ, αγ) το τοπογραφικό διάγραμμα τθσ αγοράσ, αδ) τισ χορθγοφμενεσ άδειεσ, βεβαιϊςεισ και κζςεισ των πωλθτϊν που 
δραςτθριοποιοφνται ςτθν αγορά, 

αε) τθ διαπιςτωτικι πράξθ τθσ αυτοδίκαιθσ απϊλειασ τθσ κζςθσ πωλθτι, 

αςτ) τθν ζγκριςθ αναπλιρωςθσ ι υποβοικθςθσ πωλθτι και τα ςτοιχεία του προςϊπου που υποβοθκά ι αναπλθρϊνει τον πωλθτι, 

αη) τθν πρόςλθψθ υπαλλιλου από τον πωλθτι, τα ςτοιχεία του υπαλλιλου και τθ ςχετικι ςφμβαςθ εργαςίασ, 

αθ) τθ μεταβίβαςθ τθσ άδειασ και των κζςεων πωλθτι 

 Τα ςτοιχεία των υποπερ. αα), αβ) και αθ) καταχωροφνται ςτο Ο.Ρ.Σ.Α.Α. εντόσ προκεςμίασ τριϊν (3) μθνϊν, και τα ςτοιχεία των υποπερ. αδ) ζωσ και αια) εντόσ 
προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν πράξεων 

  Στο Ο.Ρ.Σ.Α.Α. καταχωροφνται από τισ αρμόδιεσ αρχζσ ελζγχου οι εκκζςεισ ελζγχου με τισ οποίεσ βεβαιϊνονται παραβάςεισ του παρόντοσ και οι κυρϊςεισ 
που επιβλικθκαν.  

 

Άρκρο 20ο 
Σελικζσ Γενικζσ Διατάξεισ 

1. Απαγορεφεται αυςτθρά θ εκμίςκωςθ ι υπεκμίςκωςθ οποιουδιποτε χϊρου από τουσ δικαιοφχουσ ςε τρίτο ι θ χρθςιμοποίθςι του για κάκε άλλο ςκοπό, 
εκτόσ αυτοφ για τον οποίο διατίκεται ο χϊροσ. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί από τα ςτοιχεία Ταμειακισ Μθχανισ ι από οποιοδιποτε  άλλο ςτοιχείο 
εκμίςκωςθ ι υπεκμίςκωςθ χϊρου, το αντίτιμο προςαυξάνεται κατά € 500,00 ευρϊ ςε βάροσ του ζχοντοσ τθν άδεια.  

2. Απαγορεφεται θ χριςθ θλεκτρογεννθτριϊν και γενικά θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν ςτο χϊρο τθσ εμποροπανιγυρθσ. Σε όλωσ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ θ 
επιτροπι εμποροπανιγυρθσ δικαιοφται να χορθγεί άδειεσ χριςθσ θλεκτρογεννθτριϊν. 
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3. Κάκε εκμιςκωτισ χϊρου υποχρεοφται να είναι εφοδιαςμζνοσ με τουλάχιςτον ζνα πυροςβεςτιρα 6 κιλϊν ςκόνθσ, θ λειτουργία του οποίου κα είναι ςε καλι 
κατάςταςθ και κα τοποκετείται ςε εμφανζσ ςθμείο 

4. Σε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρων του κανονιςμοφ, παρζχεται ςτο Διμο το δικαίωμα: 

 α. να αποκλείει τον παραβάτθ από το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν εμποροπανιγυρθ για μία ι περιςςότερεσ χρονιζσ,  

β. με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Εμποροπανιγυρθσ να διακόπτει τθν χοριγθςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και τθν εν γζνει λειτουργία τθσ εμποροπανιγυρθσ, να 
απαλλάςςει ΡΑΑΥΤΑ κα αηιμια μειοδότθ και καταςκευαςτι και να διακζτει κατά τθν βοφλθςι τθσ τον χϊρο και γενικά να λαμβάνει κάκε νόμιμο μζτρο, 
προκειμζνου να διαςφαλιςτοφν τα δθμοτικά ςυμφζροντα.  

5. Θ ςυμμετοχι ςτθν εμποροπανιγυρθ ςυνεπάγεται και ανεπιφφλακτθ αποδοχι όλων των όρων του παρόντοσ Κανονιςμοφ.  

6. Οι ενδιαφερόμενοι που επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτθν εμποροπανιγυρθ μποροφν να προμθκευτοφν εγκαίρωσ τθν Κανονιςτικι Απόφαςθ του Δ. Σ. του 
Διμου Ναυπακτίασ.  

7. Για οτιδιποτε δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα απόφαςθ, αρμόδια  κα είναι θ Επιτροπι Εμποροπανιγυρθσ του Διμου Ναυπακτίασ.  

8. Ο Διμοσ Ναυπακτίασ ζχει το δικαίωμα να διαμορφϊςει χϊρο, ςτον οποίο κα πραγματοποιοφνται υπό τθν επίβλεψι του πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ 
(ςυναυλίεσ, χορευτικζσ παραςτάςεισ και εν γζνει δρϊμενα από το χϊρο των παραςτατικϊν τεχνϊν). Στόχοσ τθσ διοργάνωςθσ αυτοφ του είδουσ εκδθλϊςεων 
είναι θ τόνωςθ τθσ κίνθςθσ τθσ εμποροπανιγυρθσ αλλά και θ αναβάκμιςι τθσ ςε πολιτιςτικό γεγονόσ. 

 

Άρκρο 21ο  
 Ιςχφσ 

  Θ ιςχφσ του κανονιςμοφ αυτοφ αρχίηει με τθν ζγκριςθ του από το Δθμοτικό Συμβοφλιο και ιςχφει μζχρι τθν τροποποίθςι του. 

  Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ όλεσ οι ςχετικζσ προγενζςτερεσ αποφάςεισ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου καταργοφνται.   

  Ρροςκικθ, τροποποίθςθ ι κατάργθςθ ι των επιμζρουσ άρκρων πραγματοποιείται οποτεδιποτε, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου μετά από 
γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ. 

  Για ότι δεν προβλζπεται ςτον παρόντα κανονιςμό κα ιςχφουν οι εκάςτοτε ςχετικζσ διατάξεισ. 

  Ο παρϊν Κανονιςμόσ κα δθμοςιευτεί κατά το πλιρεσ κείμενο ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα και ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Διμου.  

 

        Ο παρόν Κανονιςμόσ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,  ψθφίςτθκε με τθν υπ’ αρικμ.  209/2022  Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Διμου Ναυπακτίασ και 
ζλαβε τον ΑΔΑ:9H4YΩΚΓ-820.- 


