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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ   

∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  Άστρος 04 Μαΐου 2018 

   

220 01 - ΑΣΤΡΟΣ   
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος   

 

 
Τηλ.: 2755360133 - Fax: 2755360179  

e-mail: dsbkyn@gmail.com  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 07/2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας 

 
Στο Άστρος και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα στις 04 Μαΐου 2018  ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 18:00, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Βόρειας 
Κυνουρίας ύστερα από την πρόσκληση µε αριθµό 4042/30-04-2018 του Προέδρου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67, 68 και 69 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά 
(27) ∆ηµοτικών Συµβούλων, βρέθηκαν δέκα εννέα (19) παρόντες. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

Κουτρουµπής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ. Τσιώρος Κωνσταντίνος  Γραµµατέας ∆.Σ. (προσήλθε κατά   
τη συζήτηση του 2

ου
 Ε.Η.∆. θέµατος) 

Καµπύλης Ιωάννης  Αντιπρόεδρος ∆.Σ. Σαβούρδος Πέτρος  Μέλος ∆.Σ (προσήλθε κατά την 
προ ηµερησίας συζήτηση θεµάτων) 

Γκαύρος ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. Σούρσος Παναγιώτης  Μέλος ∆.Σ. (προσήλθε κατά την 
προ ηµερησίας συζήτηση θεµάτων) 

Χονδρολέος Ιωάννης  Μέλος ∆.Σ. Τακλής Ηλίας   Μέλος ∆.Σ  

Σκαντζός Εµµανουήλ  Μέλος ∆.Σ. Καλλίθρακας Βασίλειος  Μέλος ∆.Σ. 

Κατσής ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. Κόγκος Απόστολος  Μέλος ∆.Σ. 
Αρφάνης ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. Κορδονούρη Μεταξία  Μέλος ∆.Σ.  

Βλάχος Χρήστος  Μέλος ∆.Σ. Αρφάνης Αλέξιος  Μέλος ∆.Σ.  
Κολλαρετάκης Αριστείδης  Μέλος ∆.Σ  

 
Κατά την ψηφοφορία για λήψη απόφασης στο θέµα αυτό, είχαν 
αποχωρήσει οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Σκαντζός Εµµανουήλ, 
Κατσής ∆ηµήτριος, Κούβαλη Γεωργία, Βλαχόγιαννη Σταµατίνα 
και ∆ικαίος Περικλής. 

Κούβαλη Γεωργία  Μέλος ∆.Σ.  
Τσιώρου-Κολοβού Παναγιώτα  Μέλος ∆.Σ.  

Βλαχόγιαννη Σταµατίνα  Μέλος ∆.Σ. 

Καµπύλης Γεώργιος  Μέλος ∆.Σ. 
Κλεώπας Γεώργιος   Μέλος ∆.Σ. 

∆ικαίος Περικλής  Μέλος ∆.Σ. 
Παινέσης Γρηγόριος  Μέλος ∆.Σ. 

Γιοβάς Ιωάννης  Μέλος ∆.Σ.  
Καµπύλης Άγγελος  Μέλος ∆.Σ. 

Αδάµης Παναγιώτης  Μέλος ∆.Σ. 
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Στη συνεδρίαση αυτή είχε κληθεί νόµιµα και ήταν παρών, ο ∆ήµαρχος Βόρειας Κυνουρίας κ. 
Μαντάς Παναγιώτης.  
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον ειδικό γραµµατέα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου κ. Γεώργιο Ν. Τερζάκη. 
Στη συνεδρίαση, για τη συζήτηση του θέµατος αυτού, είχε κληθεί και ήταν παρών ο 
Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους. 
 
Στο παρόν απόσπασµα περιλαµβάνονται οι διάλογοι που έγιναν κατά τη διάρκεια συζήτησης 
του θέµατος αυτού - οι οποίοι είναι προϊόν αποµαγνητοφώνησης – και οι οποίοι έχουν υποστεί 
µερική επεξεργασία (φιλολογική επιµέλεια), χωρίς να αλλοιώνεται η ουσία και το σκεπτικό 
τους. 

Αριθµός Αποφάσεως : 81/2018 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση κανονισµού λειτουργίας εµποροπανηγύρεως «ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ», στη 
∆ηµοτική Κοινότητα Άστρους. 
 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αναφερόµενος στο δωδέκατο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης, έδωσε το λόγο στον εισηγητή κ. Γκαύρο ∆ηµήτριο – Αντιδήµαρχο Βόρειας Κυνουρίας 
– ο οποίος είπε τα παρακάτω : 
Το Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, µε το υπ’ αριθµό 27/02-05-2018 
υπηρεσιακό του σηµείωµα, απέστειλε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου µας, τον 
κανονισµό λειτουργίας της εµποροπανηγύρεως ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Άστρους, το οποίο αναλυτικά αναφέρει : 
«Α) ΄Εχοντας υπόψη τα παρακάτω: 
1) Σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): 
«1. Η λειτουργία υπαίθριων αγορών επιτρέπεται σε καθορισµένους από τον αρµόδιο φορέα 
λειτουργίας ελεύθερους και ανεξάρτητους χώρους, δηµόσιους ή δηµοτικούς, ιδιόκτητους ή 
µισθωµένους, όπως πλατείες, πάρκα και γενικότερα ανοικτούς χώρους, καθώς και 
εκκλησιαστικούς, οι οποίοι διασφαλίζουν πρόσβαση σε όλους τους πολίτες. Αν τέτοιοι χώροι 
δεν είναι εφικτό να βρεθούν, µπορεί να επιλεγούν κατάλληλοι δρόµοι. 
Οι χώροι λειτουργίας των υπαίθριων αγορών καθορίζονται ύστερα από γνώµη της αρµόδιας 
αστυνοµικής αρχής, για την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία τους. Αν η γνώµη της 
αστυνοµικής αρχής δεν υποβληθεί εντός τριάντα (30) ηµερών αφότου ζητηθεί, η απόφαση του 
φορέα λειτουργίας εκδίδεται χωρίς τη γνώµη αυτή. 
2. Από την επιλογή των χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δεν πρέπει να 
παρεµποδίζεται η πρόσβαση και η λειτουργία σε σχολεία, νοσοκοµεία, σταθµούς του αστικού 
και του προαστιακού σιδηρόδροµου, σταθµούς υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικούς 
χώρους, µουσεία, µνηµεία, εκκλησίες, εισόδους κατοικιών και καταστηµάτων και οργανωµένες 
ξενοδοχειακές µονάδες, ούτε να δυσχεραίνεται ο εφοδιασµός κάθε είδους καταστηµάτων και 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται η εύκολη 
πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό. 
3. Οι υπαίθριες αγορές διακρίνονται σε λαϊκές αγορές, αγορές καταναλωτών, 
εµποροπανηγύρεις, κυριακάτικες και χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές και για κάθε 
αγορά απαιτείται η έκδοση Κανονισµού Λειτουργίας από τον αρµόδιο φορέα. Οι Κανονισµοί 
Λειτουργίας είναι εναρµονισµένοι µε τις διατάξεις του παρόντος και κοινοποιούνται στις 
αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον 
ζητηθούν. 
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υποδοµών και 
Μεταφορών, η κατασκευή και τοποθέτηση στους χώρους λειτουργίας των υπαίθριων αγορών 
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στεγάστρων-σκιάδων ανοιχτού τύπου, µεταλλικών ή µη, πακτωµένων στο έδαφος µε µπετόν ή 
µη, δεν µεταβάλλει το χαρακτήρα της αγοράς σε µη υπαίθρια. Για τη λειτουργία υπαίθριας 
αγοράς, οι ανωτέρω κατασκευές εγκαθίστανται από τον οικείο δήµο, ύστερα από έγκριση της 
αρµόδιας τεχνικής υπηρεσίας του για την ασφάλεια και τη στατικότητα των κατασκευών και 
σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας επιτροπής του άρθρου 28, αν πρόκειται για λαϊκή αγορά.» 
2) Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 38 (Εµποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, 

Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές και λοιπές οργανωµένες αγορές) του Ν. 
4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): 
«1. Για τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών του άρθρου 38 του Ν.4497/17 
λαµβάνεται απόφαση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του ν. 
3463/2006 (Α' 114), η οποία κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια. Με την ίδια απόφαση 
εγκρίνεται και ο κανονισµός λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο εµπεριέχονται 
απαραιτήτως ο χώρος διενέργειας της αγοράς, η χρονική διάρκεια της αγοράς, τα πωλούµενα 
είδη, ο τρόπος  και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόµενα τέλη και ο τρόπος 
είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία 
της αγοράς […]» 
3) Στην παρ. 16 του άρθρου 59 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') ορίζεται 

ότι για όλες τις υφιστάµενες κατά τη δηµοσίευση του Ν.4497/17 αγορές του άρθρου 38 ο 
οικείος δήµος εκδίδει µε απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εντός τριών (3) µηνών από την 
έναρξη ισχύος του Ν.4497/17 Κανονισµό Λειτουργίας εναρµονισµένο µε τις διατάξεις του 
Ν.4497/17, τον οποίο κοινοποιεί στην οικεία Περιφέρεια. Σε περίπτωση µη τήρησης της 
υποχρέωσης αυτής τα αρµόδια όργανα υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, όπως ορίζεται στο ν. 
3852/2010 (Α'87). 
4) Σύµφωνα µε την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 το συµβούλιο της δηµοτικής 

κοινότητας προτείνει τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, η 
λειτουργία εµποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εµπορικές 
δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας για τις περιπτώσεις 
αυτές, λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του και αποστέλλονται στην 
επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειµένου να διαµορφώσει την εισήγησή της προς το δηµοτικό 
συµβούλιο για την έκδοση των προβλεπόµενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων 
5) Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται µεταξύ άλλων τα εξής:  

«1.Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας  
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες: 
… δ) Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: 
δ1. Για τη χρήση και λειτουργία των δηµοτικών και κοινοτικών αγορών, των  
εµποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή µη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των 
χριστουγεννιάτικων  αγορών και γενικά των υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων.» 

Με την παρ.2 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται µεταξύ άλλων τα εξής: 
«Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαµερίσµατος 
ή  οικισµού, η δηµαρχιακή επιτροπή διαµορφώνει την εισήγησή της, µετά από γνώµη του 
οικείου  τοπικού συµβουλίου.» 
6) Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του 
Κ.∆.Κ. 
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Β) ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ  
στη ∆.Κ. ΑΣΤΡΟΥΣ   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 1ο  - Αντικείµενο – Σκοπός Κανονισµού 
ΑΡΘΡΟ 2ο  - Νοµοθετικό πλαίσιο 
ΑΡΘΡΟ 3ο  - Ορισµοί 
ΑΡΘΡΟ 4ο – ∆ιάρκεια λειτουργίας εµποροπανηγύρεως Αναλήψεως στη ∆.Κ. Άστρους 
ΑΡΘΡΟ 5ο - Χώρος λειτουργίας  
ΑΡΘΡΟ 6ο – ∆ικαιούχοι συµµετοχής 
ΑΡΘΡΟ 7ο - ∆ιαδικασία έγκρισης συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά-Τοποθέτηση 
ΑΡΘΡΟ 8ο - Θέσεις Πωλητών 
ΑΡΘΡΟ 9ο- Πωλούµενα είδη- Όροι διάθεσης των προϊόντων 
ΑΡΘΡΟ 10ο - Καταβαλλόµενα τέλη 
ΑΡΘΡΟ 11ο - Επιτροπή διενέργειας εµποροπανήγυρης – Κλήρωσης  
ΑΡΘΡΟ 12ο - Υποχρεώσεις –απαγορεύσεις συµµετεχόντων-πρόστιµα  
ΑΡΘΡΟ 13ο - Τελικές Γενικές ∆ιατάξεις 
ΑΡΘΡΟ 14ο- Ισχύς του κανονισµού 
 
Άρθρο 1ο  
Αντικείµενο – Σκοπός Κανονισµού 
Ο παρών Κανονισµός: 

1. Ρυθµίζει τις προϋποθέσεις οργάνωσης, λειτουργίας, αισθητικής, υγιεινής και τάξης στο 
χώρο της εµποροπανηγύρεως της Αναλήψεως στη ∆.Κ. Άστρους του ∆ήµου Βόρειας 
Κυνουρίας καθώς και τη διαδικασία  για τη χορήγηση αδειών συµµετοχής  σε αυτές. 

2. Είναι εναρµονισµένος µε τις διατάξεις του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') 
και κοινοποιείται στις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον ζητηθεί. 

3. ∆ηµιουργήθηκε και λόγω της πραγµατοποίησης της εµποροπανήγυρης της Αναλήψεως 
σε διαφορετικό χώρο από αυτό που γινόταν κάθε χρόνο στην ∆.Κ. Άστρους. 

 
Άρθρο 2ο  
Νοµοθετικό πλαίσιο 
Ο παρών Κανονισµός εκδίδεται λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): «Άσκηση υπαίθριων 
εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες 
διατάξεις», όπως  τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 121 του Ν.4512/18 

2. Σύµφωνα µε την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 το συµβούλιο της δηµοτικής 
κοινότητας  προτείνει τις θέσεις όπου επιτρέπεται η λειτουργία εµποροπανηγύρεων   

3. Άρθρο 79, του Ν.3463/2006, Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων, σχετικά µε Κανονιστικές 
Αποφάσεις 

4. Άρθρο 73 παρ.1Βν) του Ν.3852/2010 σχετικά µε «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – 
Αρµοδιότητες» 

5. Απόφαση Υπ.Υγείας & Κοιν. Αλληλ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/04.04.2012 (ΦΕΚ 
1199/11.04.2012 τεύχος Β'), Πιστοποιητικό υγείας εργαζοµένων σε επιχειρήσεις 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος  
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6. Υγ. ∆ιάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β'), άρθρο 13,  
Υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων / ποτών και 
άλλες διατάξεις. 

7. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 37698/03-04-2018 Εγκύκλιο 1/2018 του Υπουργείου Οικονοµίας & 
Ανάπτυξης 

  
Άρθρο 3ο  
Ορισµοί 
Για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί του άρθρου 2 του 
Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') : 

1. «Εµποροπανήγυρις»: η υπαίθρια αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα εµπορεύµατα, 
µε την ευκαιρία γιορτής θρησκευτικού ή επετειακού χαρακτήρα. 

2. «Υπαίθριο εµπόριο»: η εµπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο, όπως η 
πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωµένες υπαίθριες αγορές, καθώς και το 
πλανόδιο εµπόριο. 

3. «Στάσιµο εµπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εµπορικής δραστηριότητας από πωλητή που 
δεν µετακινείται από το καθορισµένο από την αρµόδια αρχή σταθερό σηµείο. 

4. «Πλανόδιο εµπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εµπορικής δραστηριότητας από πωλητή που 
µετακινείται µε ή χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε αυτοκινούµενου ή ρυµουλκούµενου 
οχήµατος ή οποιουδήποτε άλλου κινητού µέσου. 

5. «Κινητές καντίνες»: οχήµατα, αυτοκινούµενα ή ρυµουλκούµενα, διασκευασµένα σε 
κινητά καταστήµατα, τα οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ 
οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, κατατάσσονται στις 
επιχειρήσεις µαζικής εστίασης και, ειδικότερα, στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και 
προσφοράς τροφίµων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους. 

6. «Φορέας λειτουργίας»: ο φορέας που είναι αρµόδιος για την οργάνωση και την εύρυθµη 
λειτουργία λαϊκής ή άλλης οργανωµένης αγοράς και που επιλαµβάνεται κάθε θέµατος 
που ανακύπτει, όσον αφορά τόσο τη λειτουργία της εν γένει, όσο και τη 
δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτή. 

7. «Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: Οι φορητές εγκαταστάσεις για την παρασκευή 
πρόχειρων γευµάτων, όπως ποπ κορν , µαλλί της γριάς, λουκουµάδες και κάστανα που 
σύµφωνα µε το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161) απόφασης του 
Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς 
τροφίµων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους. 

8. «Μεταποίηση»: η ενέργεια µε την οποία τροποποιείται ουσιαστικά το αρχικό προϊόν, 
συµπεριλαµβανοµένης της θερµικής επεξεργασίας, του καπνίσµατος, του αλατίσµατος, 
της ωρίµανσης, της αποξήρανσης, του µαριναρίσµατος, της εκχύλισης, της εξώθησης ή 
συνδυασµού αυτών των µεθόδων. 

9. «Μεταποιηµένα προϊόντα»: τα τρόφιµα που προέρχονται από τη µεταποίηση µη 
µεταποιηµένων προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα 
οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά. 

  
Άρθρο 4

ο
  

∆ιάρκεια λειτουργίας εµποροπανηγύρεως Αναλήψεως στη ∆.Κ. Άστρους 
Η εµποροπανήγυρη που θα διενεργηθεί στα πλαίσια του θρησκευτικού εορτασµού της 
Αναλήψεως στη ∆.Κ. Άστρους, θα διαρκεί τρεις (3) ηµέρες κάθε έτος, µε ηµέρα έναρξης την 
εποµένη της Θρησκευτικής εορτής της Αναλήψεως, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 και λήξη 
την 24:00 ώρα της επόµενης Κυριακής.  
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Άρθρο 5ο  
Χώρος λειτουργίας  
Τόπος τέλεσης της εµποροπανήγυρης της «Αναλήψεως» στη ∆.Κ. Άστρους, ορίζεται ο ειδικά 
διαµορφωµένος δηµοτικός χώρος λαϊκής αγοράς πλησίον του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου και  επί των 
οδών Αρχαιολογικού Μουσείου, Παναγίτσας και Αφών Ζαφειροπούλου, όπως εµφαίνεται 
αναλυτικότερα στο τοπογραφικό διάγραµµα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του 
παρόντος κανονισµού. 
 
Άρθρο 6ο   
∆ικαιούχοι συµµετοχής 
∆ικαίωµα συµµετοχής στην εµποροπανήγυρη έχουν όσοι λαµβάνουν έγκριση συµµετοχής, 
που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του δήµου Βόρειας Κυνουρίας. Η ισχύς των εγκρίσεων 
αυτών είναι ίση µε τη διάρκεια λειτουργίας της εµποροπανήγυρης της Αναλήψεως. 
Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθµό των διαθέσιµων θέσεων 
ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρωση. 
1. Οι εγκρίσεις δίδονται µε κλήρωση ως εξής : 
α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά και 
ΚΑ∆ σχετικό µε τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εµπόριο, εφόσον διαθέτουν Βεβαίωση 
δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου ετήσιας διάρκειας 
β) 20% σε πωλητές βιοµηχανικών ειδών αδειούχους Λαϊκών αγορών και σε κατόχους 
παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών µε αντικείµενο εκµετάλλευσης άνθη, φυτά και 
µεταποιηµένα προϊόντα, 
γ) 10% σε αδειούχους Πλανόδιου ή Στάσιµου εµπορίου µε αντικείµενο πώλησης από τα 
επιτρεπόµενα στις αγορές του παρόντος.  
Σε περίπτωση µη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθµός των 
θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθµό της (α) κατηγορίας.  
Κάτοχοι αδειών για συγκεκριµένες Κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν µε βάση 
προγενέστερο θεσµικό πλαίσιο, µπορούν να ζητούν τη συµµετοχή τους στις υπαίθριες αγορές 
του άρθρου 38 του Ν.4497/17 και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α'. 
2. Ο ∆ήµος µπορεί να καθορίζει υπερβάλλοντα αριθµό θέσεων που προορίζονται 
αποκλειστικά για αδειούχους του άρθρου 45 (∆ιάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνηµάτων, 
χειροτεχνηµάτων, ειδών λαϊκής τέχνης). Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του 
άρθρου 45 δίδεται µία θέση ανά τέσσερα (4) µέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση 
πιστοποίησης ιδίας δηµιουργίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 45. 
3. Σχετικά µε τη βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου ετήσιας διάρκειας (παρ.3 
του άρθρου 38 του ν. 4497/2017):  
Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήµος µόνιµης κατοικίας των ενδιαφερόµενων πωλητών. 
Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήµο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειµένου να 
συµµετέχει στις αγορές των δήµων όλης της χώρας και στην αίτησή του επισυνάπτει: 
α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS, 
β. βεβαίωση ταµειακής µηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρµόδια 
φορολογική αρχή, 
γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται, 
δ. φωτοτυπία ∆ελτίου Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου κατά περίπτωση, 
ε. άδεια διαµονής σε ισχύ, κατά περίπτωση. 
Ο δήµος που εκδίδει την ανωτέρω βεβαίωση είναι υπεύθυνος για την ενηµέρωση του 
Πληροφοριακού Συστήµατος. 
4. Όσοι επαγγελµατίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης µπορούν να ζητήσουν θέση 
στις εν λόγω αγορές. 
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5. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι δηµοτικά ταµειακά ενήµεροι πωλητές µε βεβαίωση των 
αρµοδίων οργάνων. 

 
Άρθρο 7ο  
∆ιαδικασία έγκρισης συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά-Τοποθέτηση 
1. Για τη συµµετοχή στην εµποροπανήγυρη της Αναλήψεως απαιτείται έγκριση συµµετοχής, 
που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας. 
2. Για την υποβολή της αίτησης συµµετοχής το ενδιαφερόµενο φυσικό πρόσωπο, σύµφωνα µε 
την παράγραφο 4 του άρθρου 38, υποβάλλει στο ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας αίτηση-υπεύθυνη 
δήλωση, επιδεικνύοντας ή επισυνάπτοντας : 

Α) α) Ετήσια Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου 

β) Άδεια για συγκεκριµένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν µε βάση προγενέστερο 
θεσµικό πλαίσιο 

γ) Άδεια υπαίθριου εµπορίου  (πλανόδιου ή στάσιµου)  

δ) Άδεια λαϊκής αγοράς για πώληση βιοµηχανικών ειδών 

ε) Παραγωγική άδεια λαϊκής αγοράς µε αντικείµενο εκµετάλλευσης άνθη, φυτά και 
µεταποιηµένα προϊόντα  

στ) Άδεια για διάθεση ιδιοπαραγώµενων έργων τέχνης, καλλιτεχνήµατα, χειροτεχνήµατα και 
λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δηµιουργίας.  

Β) Βεβαίωση Καταλληλότητας για την παροχή πρόχειρων γεύµατων από καντίνες και φορητές 
εγκαταστάσεις έψησης. 

Γ) Βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων.  

3. Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων συµµετοχής υπερβαίνει τον αριθµό των 
διαθέσιµων θέσεων ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρωση.  
4. Για τη θέση που καταλαµβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση. Οι θέσεις θα δίνονται 
µε τη σειρά αρίθµησης που έχουν καθοριστεί πάνω στο σχέδιο. Σε περίπτωση ζήτησης 
παραπάνω από µία θέση, όπου όµως δεν είναι δυνατόν να δοθούν συνεχόµενες λόγω 
τοπογραφικού, τότε θα δίνονται οι αµέσως επόµενες συνεχόµενες θέσεις. Στους κλήρους θα 
αναγράφονται οι αριθµοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων και όχι τα ονόµατα.  
5. Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας της κλήρωσης, εκδίδεται 
κατάλογος συµµετεχόντων στην εµποροπανήγυρη της Αναλήψεως στη ∆.Κ. Άστρους, ο 
οποίος αναρτάται στο δηµοτικό κατάστηµα, προκειµένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα 
αναλογούντα τέλη υπέρ του δήµου και να εκδοθεί η έγκριση συµµετοχής. Η εν λόγω απόφαση 
κοινοποιείται στην Περιφέρεια και είναι διαθέσιµη ανά πάσα στιγµή στα ελεγκτικά όργανα του 
Ν.4497/17. 
6.Αµοιβαία αλλαγή θέσεων µεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των 
ενδιαφεροµένων στο φορέα λειτουργίας (παρ.6, αρθ.38). 
7.Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συµµετέχοντες µε άδεια συµµετοχής στις 
υπαίθριες αγορές του παρόντος των ειδών τους κατά τις ηµέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα 
καταστήµατα οµοειδών ειδών παραµένουν κλειστά, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις. 
8. Σε περίπτωση µη κάλυψης των ανωτέρω θέσεων οι κενές θέσεις θα καλύπτονται ανάλογα 
µε τη ζήτηση και ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής διενέργειας εµποροπανήγυρης – 
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κλήρωσης για επιλαχόντες και έκτακτους ενδιαφερόµενους προκειµένου να µη µείνουν 
αδιάθετες θέσεις.  
 
Άρθρο 8

ο
  

Θέσεις Πωλητών 
1. Η οριοθέτηση και η διαγράµµιση του χώρου της εµποροπανήγυρης, η διαγράµµιση και η 

αρίθµηση των θέσεων, όπου τοποθετούνται οι πωλητές και οι διάδροµοι µεταξύ των 
θέσεων, αποτυπώνονται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα της εµποροπανήγυρης 
που αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του παρόντος κανονισµού. 

2. Ο συνολικός αριθµός των διατιθέµενων θέσεων στην εµποροπανήγυρη όπου θα 
τοποθετηθούν οι πωλητές είναι  152 από τις οποίες: 
Α) Εκατόν σαράντα ένα (141) θέσεις διαστάσεων 6 Χ 2.5 µέτρα                                           
Β) Εννέα (9) θέσεις , διαστάσεων 5 Χ 2.5 µέτρα 

Οι θέσεις µε αριθµούς 72,80,106 και 119 διαστάσεων 6 Χ 2.5 µέτρα  θα αφορούν την 
τοποθέτηση ΚΑΝΤΙΝΩΝ από τις οποίες δύο θα είναι για την  πώληση  λουκουµάδων και οι 
άλλες δύο για πώληση λοιπών προϊόντων πρόχειρων γευµάτων. 

3. Σε περίπτωση παραπάνω αιτήσεων για καντίνες, αυτοί θα τοποθετηθούν µε τη 
διαδικασία της κλήρωσης στις λοιπές θέσεις.  

4. Θα υπάρχουν και δύο θέσεις διαστάσεων 3 Χ2.5  
5. Ο καθένας από τους δικαιούχους µπορεί να δηλώσει στην αίτηση συµµετοχής του τον 

ακριβή αριθµό των θέσεων που επιθυµεί και που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τρείς (3) 
συνεχόµενες θέσεις.  

 
Άρθρο 9

ο
  

Πωλούµενα είδη- Όροι διάθεσης των προϊόντων 
1. Τα επιτρεπόµενα πωλούµενα είδη στην εµποροπανήγυρη της Αναλήψεως στη ∆.Κ. 

Άστρους είναι τα εξής : 
Ασηµικά, φο µπιζού, βιβλία, είδη λαϊκής τέχνης, είδη δώρων, είδη οικιακής χρήσης, είδη 
προικός, πλαστικών και εκκλησιαστικών ειδών, µουσικά όργανα, είδη ένδυσης και 
υπόδησης, νεωτερισµών, λευκών ειδών, καλλιτεχνηµάτων-χειροτεχνηµάτων, 
δερµάτινων ειδών, βιοµηχανικών ειδών (στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται γενικά 
βιοµηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούµενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως 
είδη ένδυσης νεωτερισµών, ψεύτικα κοσµήµατα (φο µπιζού), λευκά είδη, ψιλικά, είδη 
υπόδησης, δερµάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνοµα µη 
ηλεκτροδοτούµενα ηλεκτρικά είδη, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατοµικής καθαριότητας ή 
οικιακής φροντίδας, µέσα συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές σακούλες)), είδη 
υαλοπωλείου, πλαστικά µε το µέτρο, είδη χαρτιού, εργαλεία και βιοµηχανικά είδη 
κηπουρικής και ανθοκοµίας, είδη υαλοπωλείου,  παιδικά παιχνίδια, είδη pet-shop, άνθη-
φυτά και µεταποιηµένα προϊόντα, παραδοσιακά προϊόντα, αποξηραµένα φρούτα, ξηροί 
καρποί, παραδοσιακά γλυκά, ποπ κορν, µαλλί γριάς, λουκουµάδες, χαλβάς, πρόχειρα 
γεύµατα από καντίνες. 

2. Οι συµµετέχοντες που παρέχουν πρόχειρα γεύµατα από καντίνες θα πρέπει να είναι 
εφοδιασµένοι µε βεβαίωση καταλληλότητας από την ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας . 

3. Τα προς πώληση στην εµποροπανήγυρη είδη διατίθενται, σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ισχύουσες Φορολογικές-Υγειονοµικές – ∆ηµοτικές – Αγορανοµικές – Αστυνοµικές και 
λοιπές σχετικές µε την δραστηριότητά τους διατάξεις. Σε καµία περίπτωση, δεν πρέπει 
να συνιστούν παράνοµη αποµίµηση προϊόντων ή να διακινούνται κατά παράβαση των 
σχετικών µε την προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων ή 
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διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νοµοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 
2960/2001, Α' 265) και του ν. 2969/2001 (Α' 281). 

4. Στον χώρο της εµποροπανηγύρεως απαγορεύεται η πώληση, ή η επίδειξη,  όπλων, 
ταινιών ακατάλληλου περιεχοµένου µε θέµα τη γενετήσια επιθυµία,  είδη που έχουν 
σχέση µε τη γενετήσια επιθυµία, εκρηκτικά και εύφλεκτα υλικά, επικίνδυνα ζώα ή 
ερπετά και είδη που µπορούν να προκαλέσουν ατυχήµατα. 

 
Άρθρο 10ο - Καταβαλλόµενα τέλη 

1. Το ύψος των τελών ανά θέση θα καθοριστεί µε Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
2. Η είσπραξη του ανωτέρω τέλους θα γίνεται πριν την έκδοση της έγκρισης συµµετοχής 

είτε στο Ταµείο του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας είτε µε κατάθεση σε Τραπεζικό 
Λογαριασµό του ∆ήµου (όπου πρέπει να αναγράφονται η αιτιολογία και τα πλήρη 
στοιχεία του αιτούντα). Για τη χορήγηση της έγκρισης συµµετοχής απαραίτητη θα είναι η 
προσκόµιση του διπλότυπου είσπραξης από το Ταµείο του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας.  

3. Αν ο αιτών µετά τη χορήγηση της έγκρισης συµµετοχής υπαναχωρήσει ή δε 
συµµετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης εκπίπτει υπερ του ∆ήµου ως εύλογη 
και δίκαιη ποινική ρήτρα. 

4. Η είσπραξη των τελών από το ∆ήµο θα γίνει σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις του ΚΕ∆Ε (Ν.∆.356/74, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Β.∆. 17-5/15-6-59 
(ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'). 

 
Άρθρο 11ο  - Επιτροπές 
Α) Επιτροπή διενέργειας Εµποροπανήγυρης – Κλήρωσης  
Ορίζεται τριµελής επιτροπή αποτελούµενη από έναν Αντιδήµαρχο, τον Πρόεδρο της ∆.Κ. 
Άστρους και έναν υπάλληλο του ∆ήµου, που θα συγκροτείται µε απόφαση του ∆ηµάρχου και 
έργο της οποίας θα είναι : 

1. Να αξιολογεί της εισερχόµενες αιτήσεις.  
2. Η διενέργεια κλήρωσης σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων υπερβαίνει τον 

αριθµό των διαθέσιµων θέσεων ανά κατηγορία. 
3. Τη διενέργεια κλήρωσης για τη θέση που θα καταλάβει κάθε πωλητής. 
4. Εξουσιοδοτείται να αντιµετωπίζει κατά περίπτωση και κατά την κρίση της, οποιαδήποτε 

θέµατα προκύπτουν κατά την προετοιµασία και λειτουργία της εµποροπανήγυρης και 
δεν προβλέπονται στους όρους λειτουργίας ή ανακύπτουν κατά την εφαρµογή τους.  

Β) Επιτροπή για τη λειτουργία της εµποροπανήγυρης  
Με απόφαση ∆ηµάρχου ορίζονται οι υπεύθυνοι υπάλληλοι και οι υπεύθυνοι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι για την λειτουργία της εµποροπανήγυρης, την έκδοση των εγκρίσεων συµµετοχής, 
την είσπραξη των τελών και την επίλυση κάθε προβλήµατος.  
 
Άρθρο 12ο - Υποχρεώσεις –απαγορεύσεις συµµετεχόντων- πρόστιµα 

1. Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται : 
α. Να διατηρούν καθαρό το χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της αγοράς, προβαίνοντας στη 
συλλογή των απορριµµάτων σε σακούλες απορριµµάτων, προκειµένου η υπηρεσία του 
∆ήµου µας να προβαίνει στην αποκοµιδή των απορριµµάτων. 
β. Να κάνουν χρήση αποκλειστικά του χώρου που βρίσκεται εντός των ορίων του ή των 
παραπηγµάτων του και απαγορεύεται να επεκτείνονται εκτός τούτων σε άλλους χώρους 
(διαδρόµους, τυχόν κενές θέσεις κ.λ.π.) 

2. α. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους πωλητές και η αυθαίρετη 
αυξοµείωση των διαστάσεων της έκτασης των χωροθετηµένων θέσεων  
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β. Απαγορεύεται αυστηρά η εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση του χώρου από τους 
δικαιούχους, σε τρίτο ή η χρησιµοποίησή του για κάθε άλλο σκοπό, εκτός αυτού για τον 
οποίο διατίθεται ο χώρος.   

3. Η συµµετοχή στην παρούσα αγορά συνεπάγεται και ρητή, πλήρη και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή όλων των όρων του παρόντος Κανονισµού. 

4. Οι εγκρίσεις συµµετοχής είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η µεταβίβαση, 
εισφορά, η εκµίσθωση και η παραχώρηση κατά χρήση των εγκρίσεων συµµετοχής 
καθώς και η άσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε 
τρίτο. Σε περίπτωση διαπίστωσης υπενοικίασης της θέσεως σε άλλο πρόσωπο θα 
επιβάλλεται πρόστιµο και στους δύο.  

5. Οι χρήστες των χώρων της εµποροπανήγυρης υποχρεούνται να σταµατούν τη 
λειτουργία κάθε συσκευής παραγωγής ήχου, την 11:00 βραδινή ώρα. Επίσης 
υποχρεούνται να  διακόπτουν τη υψηλόφωνη διαλάληση (τελάληση)  των προϊόντων 
τους µετά την ανωτέρω προβλεπόµενη ώρα.  

6. Η παραµονή των εµπόρων στο χώρο, κατά τη διάρκεια  λειτουργίας της αγορά, καθώς 
και κατά τη διάρκεια της νύχτας, πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο που να µην 
δηµιουργεί προβλήµατα στους  περιοίκους και τους συναδέλφους τους και να µην 
προσβάλει τα χρηστά ήθη, τις ηθικές αξίες, την προσωπικότητα, τα πιστεύω και τις 
ελευθερίες των πολιτών.       

7. Η έκδοση και η παραλαβή από τον ενδιαφερόµενο της σχετικής έγκρισης συµµετοχής 
για χρήση και εγκατάσταση στο χώρο διεξαγωγής, παρέχει το δικαίωµα χρήσης του 
χώρου κατά το διάστηµα λειτουργίας του. Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή 
χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόµενο της σχετικής 
άδείας ή η χρήση του χώρου µετά την λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά 
παράνοµη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει 
ο Νόµος. 

 
Άρθρο 13ο - Τελικές Γενικές ∆ιατάξεις 

1. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε των παραπάνω όρων, παρέχεται στο ∆ήµο 
το δικαίωµα : 
α) να αποκλείει τον παραβάτη από το δικαίωµα συµµετοχής για µία ή περισσότερες 
χρονιές 
β) να διακόπτει την εν γένει λειτουργία του µισθίου, να κηρύσσει έκπτωτο τον µισθωτή 
και να διαθέτει κατά την βούλησή του τον χώρο και γενικά να λαµβάνει κάθε νόµιµο 
µέτρο προκειµένου να διασφαλιστούν τα δηµοτικά συµφέροντα. 

2. Στους χώρους που θα λειτουργεί η αγορά θα υπάρχει διαγράµµιση και αρίθµηση των 
διατιθέµενων θέσεων. Η ευθύνη για την διαγράµµιση των θέσεων είναι του ∆ήµου µε 
µέριµνα της τεχνικής υπηρεσίας. 

3. Ο χρησιµοποιούµενος χώρος της αγοράς να διατηρείται καθαρός κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας του. 

4. Μετά τη λήξη της εµποροπανήγυρης, ο χώρος να καθαρίζεται και να πλένεται επιµελώς 
από το συνεργείο καθαριότητας της δηµοτικής αρχής, το οποίο θα αποκοµίζει και κάθε 
είδους απορρίµµατα, που προήλθαν από αυτήν. 

5. Ο ∆ήµος θα λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή κάθε συγκοινωνιακής 
παρακώλυσης σε συνεργασία µε τις Αστυνοµικές Αρχές 

6. Ο ∆ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη για τη φύλαξη εµπορευµάτων ή προϊόντων που θα 
εγκαταστήσουν οι συµµετέχοντες στην εµποροπανήγυρη στο χώρο που θα τους 
διατεθεί. Η ευθύνη για τη φύλαξη εµπορευµάτων ή προϊόντων βαρύνει αποκλειστικά 
τους ίδιους. 
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7. Ο ∆ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση που προκληθεί πυρκαγιά στον χώρο 
της εµποροπανήγυρης από οποιαδήποτε αιτία. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους 
ίδιους τους συµµετέχοντες στην εµποροπανήγυρη. 

8. Περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν και δεν αναφέρονται στον παρόντα Κανονισµό, θα 
καλύπτονται από τους σχετικούς Νόµους, ∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις και 
λοιπές διατάξεις της Νοµοθεσίας. 

 
Άρθρο 14° 

Η ισχύς του κανονισµού αυτού αρχίζει µε την έγκριση του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Ο Κανονισµός συνοδεύεται αναπόσπαστα από τοπογραφικό διάγραµµα της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας. 
Κάθε σχετική προηγούµενη απόφαση καταργείται. 
 

Γ) Η ∆ηµοτική Κοινότητα Άστρους, µε την υπ’ αριθµό 10/2018 απόφασή της πρότεινε το χώρο 
λειτουργίας της εµποροπανηγύρεως της Αναλήψεως και γνωµοδότησε επί του σχεδίου 
Κανονισµού Λειτουργίας αυτής, ο οποίος περιέχει και το χώρο λειτουργίας της. 
 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σχέδιο 
κανονιστικής απόφασης που θα αφορά τον Κανονισµό Λειτουργίας της εµποροπανηγύρεως 
Αναλήψεως στη ∆.Κ. Άστρους. 
 
Γκαύρος ∆ηµήτριος: ο κανονισµός αυτός εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµό 5/2018 απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και έχουν γίνει οι παρακάτω τροποποιήσεις : 

• Στην παράγραφο στ του άρθρου 7 προστέθηκε η φράση «Η άδεια του άρθρου 45 του Ν. 
4497/2017». 

• Στο άρθρο 8 προστέθηκε παράγραφος 4 : «Σε περίπτωση παραπάνω αιτήσεων από 9 
για θέσεις διαστάσεων 5 Χ 2.5 µέτρα, θα διενεργηθεί κλήρωση για το ποιος θα καθίσει σε 
αυτές. Αυτοί που δεν θα κληρωθούν, εάν το επιθυµούν θα µπουν στην κλήρωση για 
χορήγηση θέσεων 6 Χ 2.5 µέτρα, πληρώνοντας και το αντίστοιχο τέλος». Γίνεται δε 
αναρίθµηση των παραγράφων και το άρθρο αυτό έχει έξι (6) παραγράφους.                                       

• Στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 προστίθεται η φράση «Σε περίπτωση διαπίστωσης 
υπενοικίασης της θέσεως σε άλλο πρόσωπο, ο υπενοικιαστής και ο κάτοχος της θέσης 
θα τιµωρούνται µε πρόστιµο 500 ευρώ έκαστος ανά θέση». 

• Προστίθεται παράγραφος 8 στο άρθρο 12 «Επιπλέον θα εφαρµόζεται και το Σύστηµα 
Ελέγχων και Κυρώσεων του Κεφαλαίου Ζ΄ του ν. 4497/13-11-2017 από τους φορείς 
ελέγχου του άρθρου 51». 

Όσον αφορά για τα υπόλοιπα, αναφέρει ο κανονισµός το που θα είναι, τις διαστάσεις, οι θέσεις 
θα δοθούν µε κλήρωση και θα ξεκινάνε από το τοπογραφικό που θα αναρτηθεί µετά το πέρας 
του Συµβουλίου και η κλήρωση θα ξεκινήσει από το 1, που δεν θα µπορεί ο καθένας να 
επιλέξει θέση που θα πάει. Θέσεις θα δοθούν µε σειρά της κλήρωσης, το 1 που ξεκινάει από 
το χώρο της λαϊκής και καταλήγει στο 150, που είναι στην οδό Αδελφών Ζαφειρόπουλου. Η 
καινούρια εµποροπανήγυρις θα είναι στο χώρο της λαϊκής, στην οδό Αρχαιολογικού Μουσείου 
και στην οδό Αδελφών Ζαφειρόπουλου.  
Υπάρχουν τέσσερις θέσεις, οι οποίες είναι δυο για λουκουµάδες και δυο για καντίνες. Είναι οι 
θέσεις 72, που είναι στην αρχή, η 80 στην Αρχαιολογικού Μουσείου, η 106 στο τέλος της 
διασταύρωσης και η 119 στη διασταύρωση απέναντι από το νεκροταφείο. Αν υπάρχουν 
περισσότεροι ενδιαφερόµενοι για λουκουµάδες για καντίνες τις τέσσερις αυτές θέσεις θα τις 
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πάρουν οι δυο πρώτοι από την κλήρωση που θα προκύψει. Αν υπάρχουν κι άλλοι 
ενδιαφερόµενοι θα πάρουν θέσεις από τις κοινές, που είναι 6m χ 2,5m.  
Είµαι στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις.  
Καµπύλης Ιωάννης: Στην παράγραφο 2 των σχετικών θα πρέπει να δώσουµε ιδιαίτερη 
προσοχή και µεγάλη σηµασία όσον αφορά τη σηµασία του τριηµέρου του πανηγυριού της 
Αναλήψεως, διότι άπτεται και εκκλησιών και σταθµών του ΚΤΕΛ και σχολεία κτλ. Καθώς 
επίσης, το κυριότερο απ' όλα,  στο χώρο αυτό υπάρχει το Αρχαιολογικό Μουσείο. Επίσης, 
πρέπει να αυξήσετε το φωτισµό στο χώρο, που είναι ελλιπής. Είναι τέλειο σκοτάδι. Και θα 
πρέπει ο κόσµος που κινείται εκεί, οι έµποροι κτλ θα πρέπει να λειτουργούν µε τρόπο 
ανθρώπινο και να αισθάνονται και τη σιγουριά που προσφέρει το φως.  
Γκαύρος ∆ηµήτριος: Όσον αφορά τη λειτουργία της λαϊκής, πήραµε και την έγκριση της 
αστυνοµίας, την οποία ξέχασα να την αναφέρω. Όσον αφορά το φωτισµό, θα τοποθετηθούν 
πίλαρ, από τα οποία θα πάρουν ρεύµα όλοι οι πωλητές. Στο χώρο της λαϊκής υπάρχει 
επαρκής φωτισµός. Στο χώρο πίσω από το γυµνάσιο και στο νεκροταφείο, στις κολόνες που 
υπάρχουν θα τοποθετηθούν κάποιοι προβολείς. Όσον αφορά το θέµα του µουσείου, ο δρόµος 
που πάει προς το µουσείο παραµένει ανοικτός και η εµποροπανήγυρις θα λειτουργήσει από 
τις 2 η ώρα της Παρασκευής έως τις 12 το βράδυ, ώστε να είναι κλειστό το σχολείο.  
Καµπύλης Ιωάννης: Τα στοιχεία που θα προσκοµίσουν στο πανηγύρι δεν είναι γνωστά σε 
εµάς.  
Γκαύρος ∆ηµήτριος: Έχουµε λάβει όλα αυτά τα µέτρα και έχουµε έρθει σε συνεννόηση µε τις 
υπηρεσίες και πιστεύουµε ότι θα λειτουργήσουν όλα οµαλά.  
Παινέσης Γρηγόριος: Ανέφερε ο εισηγητής περί κλήρωσης για να πάρουν τις θέσεις. ∆ε θα 
ήταν πιο εύλογο να µπει σειρά µε αριθµό, κατά σειρά αιτήσεων που γίνονται στο ∆ήµο να 
λαµβάνονται ανάλογη θέση; Για να µην µπει σε κλήρωση και γίνεται ολόκληρη διαδικασία και 
καµιά φορά οι κληρώσεις είναι κληρώσεις.  
Γκαύρος ∆ηµήτριος: Από αύριο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου το τοπογραφικό 
της εµποροπανηγύρεως και θα έχουν δικαίωµα να υποβάλουν αιτήσεις από αύριο µέχρι την 
επόµενη Πέµπτη. Οπότε µέχρι τις 12 της επόµενης Πέµπτης θα γίνουν αιτήσεις και στη 
συνέχεια η Επιτροπή που θα οριστεί και θα συµµετέχει ένας Αντιδήµαρχος, ο Πρόεδρος της  
Κοινότητας και ένας υπάλληλος της Οικονοµικής Υπηρεσίας του αρµόδιου τµήµατος, θα 
διενεργήσει την κλήρωση και παράλληλα θα οριστεί και άλλη µια επιτροπή για την διεξαγωγή 
της εµποροπανηγύρεως, η οποία επίσης θα είναι µε απόφαση ∆ηµάρχου.  
Καµπύλης Ιωάννης: Την Κυριακή το πρωί θα έχουµε πρόβληµα.  
Γιοβάς Ιωάννης: Τοποθετήθηκα και το πρωί στην αντίστοιχη επιτροπή, συµφωνούµε.  
Αδάµης Παναγιώτης: Είπε ο κύριος Αντιδήµαρχος για δυο καντίνες.  
Γκαύρος ∆ηµήτριος: ∆υο θέσεις για καντίνες και δυο για λουκουµάδες.  
Αδάµης Παναγιώτης: Αν έρθουν τρεις καντίνες; 
Γκαύρος ∆ηµήτριος: Έχει προβλεφθεί, θα πάρουν κενές θέσεις.  
 
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους συµφωνεί µε την εισήγηση. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση,  

αποφασίζει  ΟΜΟΦΩΝΑ  

και εγκρίνει τον κανονισµό λειτουργίας της εµποροπανηγύρεως «ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ», στη 
∆ηµοτική Κοινότητα Άστρους, αναλυτικά όπως παρακάτω : 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ  
ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΡΟΥΣ   

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείµενο – Σκοπός Κανονισµού 
ΑΡΘΡΟ 2 - Νοµοθετικό πλαίσιο 
ΑΡΘΡΟ 3 - Ορισµοί 
ΑΡΘΡΟ 4 - ∆ιάρκεια λειτουργίας εµποροπανηγύρεως Αναλήψεως στη ∆.Κ. Άστρους 
ΑΡΘΡΟ 5 - Χώρος λειτουργίας  
ΑΡΘΡΟ 6 - ∆ικαιούχοι συµµετοχής 
ΑΡΘΡΟ 7 - ∆ιαδικασία έγκρισης συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά-Τοποθέτηση 
ΑΡΘΡΟ 8 - Θέσεις Πωλητών 
ΑΡΘΡΟ 9 - Πωλούµενα είδη- Όροι διάθεσης των προϊόντων 
ΑΡΘΡΟ 10-Καταβαλλόµενα τέλη 
ΑΡΘΡΟ 11-Επιτροπή διενέργειας εµποροπανήγυρης – Κλήρωσης  
ΑΡΘΡΟ 12-Υποχρεώσεις –απαγορεύσεις συµµετεχόντων-πρόστιµα  
ΑΡΘΡΟ 13-Τελικές Γενικές ∆ιατάξεις 
ΑΡΘΡΟ 14-Ισχύς του κανονισµού 
 
Άρθρο 1 - Αντικείµενο – Σκοπός Κανονισµού 
Ο παρών Κανονισµός: 

1. Ρυθµίζει τις προϋποθέσεις οργάνωσης, λειτουργίας, αισθητικής, υγιεινής και τάξης στο 
χώρο της εµποροπανηγύρεως της Αναλήψεως στη ∆.Κ. Άστρους του ∆ήµου Βόρειας 
Κυνουρίας καθώς και τη διαδικασία  για τη χορήγηση αδειών συµµετοχής  σε αυτές. 

2. Είναι εναρµονισµένος µε τις διατάξεις του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') 
και κοινοποιείται στις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον ζητηθεί. 

3. ∆ηµιουργήθηκε και λόγω της πραγµατοποίησης της εµποροπανήγυρης της Αναλήψεως 
σε διαφορετικό χώρο από αυτό που γινόταν κάθε χρόνο στην ∆.Κ. Άστρους. 

 
Άρθρο 2 - Νοµοθετικό πλαίσιο 
Ο παρών Κανονισµός εκδίδεται λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): «Άσκηση υπαίθριων 
εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες 
διατάξεις», όπως  τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 121 του Ν.4512/18 

2. Σύµφωνα µε την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 το συµβούλιο της δηµοτικής 
κοινότητας  προτείνει τις θέσεις όπου επιτρέπεται η λειτουργία εµποροπανηγύρεων   

3. Άρθρο 79, του Ν.3463/2006, Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων, σχετικά µε Κανονιστικές 
Αποφάσεις 

4. Άρθρο 73 παρ.1Βν) του Ν.3852/2010 σχετικά µε «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – 
Αρµοδιότητες» 

5. Απόφαση Υπ.Υγείας & Κοιν. Αλληλ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/04.04.2012 (ΦΕΚ 
1199/11.04.2012 τεύχος Β'), Πιστοποιητικό υγείας εργαζοµένων σε επιχειρήσεις 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος  
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6. Υγ. ∆ιάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β'), άρθρο 13,  
Υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων / ποτών και 
άλλες διατάξεις. 

7. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 37698/03-04-2018 Εγκύκλιο 1/2018 του Υπουργείου Οικονοµίας & 
Ανάπτυξης 

  
Άρθρο 3 - Ορισµοί 
Για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί του άρθρου 2 του 
Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') : 

1. «Εµποροπανήγυρις»: η υπαίθρια αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα εµπορεύµατα, 
µε την ευκαιρία γιορτής θρησκευτικού ή επετειακού χαρακτήρα. 

2. «Υπαίθριο εµπόριο»: η εµπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο, όπως η 
πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωµένες υπαίθριες αγορές, καθώς και το 
πλανόδιο εµπόριο. 

3. «Στάσιµο εµπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εµπορικής δραστηριότητας από πωλητή που 
δεν µετακινείται από το καθορισµένο από την αρµόδια αρχή σταθερό σηµείο. 

4. «Πλανόδιο εµπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εµπορικής δραστηριότητας από πωλητή που 
µετακινείται µε ή χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε αυτοκινούµενου ή ρυµουλκούµενου 
οχήµατος ή οποιουδήποτε άλλου κινητού µέσου. 

5. «Κινητές καντίνες»: οχήµατα, αυτοκινούµενα ή ρυµουλκούµενα, διασκευασµένα σε 
κινητά καταστήµατα, τα οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ 
οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, κατατάσσονται στις 
επιχειρήσεις µαζικής εστίασης και, ειδικότερα, στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και 
προσφοράς τροφίµων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους. 

6. «Φορέας λειτουργίας»: ο φορέας που είναι αρµόδιος για την οργάνωση και την εύρυθµη 
λειτουργία λαϊκής ή άλλης οργανωµένης αγοράς και που επιλαµβάνεται κάθε θέµατος 
που ανακύπτει, όσον αφορά τόσο τη λειτουργία της εν γένει, όσο και τη 
δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτή. 

7. «Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: Οι φορητές εγκαταστάσεις για την παρασκευή 
πρόχειρων γευµάτων, όπως ποπ κορν , µαλλί της γριάς, λουκουµάδες και κάστανα που 
σύµφωνα µε το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161) απόφασης του 
Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς 
τροφίµων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους. 

8. «Μεταποίηση»: η ενέργεια µε την οποία τροποποιείται ουσιαστικά το αρχικό προϊόν, 
συµπεριλαµβανοµένης της θερµικής επεξεργασίας, του καπνίσµατος, του αλατίσµατος, 
της ωρίµανσης, της αποξήρανσης, του µαριναρίσµατος, της εκχύλισης, της εξώθησης ή 
συνδυασµού αυτών των µεθόδων. 

9. «Μεταποιηµένα προϊόντα»: τα τρόφιµα που προέρχονται από τη µεταποίηση µη 
µεταποιηµένων προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα 
οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά. 

  
Άρθρο 4 - ∆ιάρκεια λειτουργίας εµποροπανηγύρεως Αναλήψεως στη ∆.Κ. Άστρους 
Η εµποροπανήγυρη που θα διενεργηθεί στα πλαίσια του θρησκευτικού εορτασµού της 
Αναλήψεως στη ∆.Κ. Άστρους, θα διαρκεί τρεις (3) ηµέρες κάθε έτος, µε ηµέρα έναρξης την 
εποµένη της Θρησκευτικής εορτής της Αναλήψεως, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 και λήξη 
την 24:00 ώρα της επόµενης Κυριακής.  
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Άρθρο 5 - Χώρος λειτουργίας  
Τόπος τέλεσης της εµποροπανήγυρης της «Αναλήψεως» στη ∆.Κ. Άστρους, ορίζεται ο ειδικά 
διαµορφωµένος δηµοτικός χώρος λαϊκής αγοράς πλησίον του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου και  επί των 
οδών Αρχαιολογικού Μουσείου, Παναγίτσας και Αφών Ζαφειροπούλου, όπως εµφαίνεται 
αναλυτικότερα στο τοπογραφικό διάγραµµα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του 
παρόντος κανονισµού. 
 
Άρθρο 6 - ∆ικαιούχοι συµµετοχής 
∆ικαίωµα συµµετοχής στην εµποροπανήγυρη έχουν όσοι λαµβάνουν έγκριση συµµετοχής, 
που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του δήµου Βόρειας Κυνουρίας. Η ισχύς των εγκρίσεων 
αυτών είναι ίση µε τη διάρκεια λειτουργίας της εµποροπανήγυρης της Αναλήψεως. 
Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθµό των διαθέσιµων θέσεων 
ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρωση. 
1. Οι εγκρίσεις δίδονται µε κλήρωση ως εξής : 
α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά και 
ΚΑ∆ σχετικό µε τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εµπόριο, εφόσον διαθέτουν Βεβαίωση 
δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου ετήσιας διάρκειας 
β) 20% σε πωλητές βιοµηχανικών ειδών αδειούχους Λαϊκών αγορών και σε κατόχους 
παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών µε αντικείµενο εκµετάλλευσης άνθη, φυτά και 
µεταποιηµένα προϊόντα, 
γ) 10% σε αδειούχους Πλανόδιου ή Στάσιµου εµπορίου µε αντικείµενο πώλησης από τα 
επιτρεπόµενα στις αγορές του παρόντος.  
Σε περίπτωση µη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθµός των 
θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθµό της (α) κατηγορίας.  
Κάτοχοι αδειών για συγκεκριµένες Κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν µε βάση 
προγενέστερο θεσµικό πλαίσιο, µπορούν να ζητούν τη συµµετοχή τους στις υπαίθριες αγορές 
του άρθρου 38 του Ν.4497/17 και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α'. 
2. Ο ∆ήµος µπορεί να καθορίζει υπερβάλλοντα αριθµό θέσεων που προορίζονται 
αποκλειστικά για αδειούχους του άρθρου 45 (∆ιάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνηµάτων, 
χειροτεχνηµάτων, ειδών λαϊκής τέχνης). Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του 
άρθρου 45 δίδεται µία θέση ανά τέσσερα (4) µέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση 
πιστοποίησης ιδίας δηµιουργίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 45. 
3. Σχετικά µε τη βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου ετήσιας διάρκειας (παρ.3 
του άρθρου 38 του ν. 4497/2017):  
Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήµος µόνιµης κατοικίας των ενδιαφερόµενων πωλητών. 
Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήµο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειµένου να 
συµµετέχει στις αγορές των δήµων όλης της χώρας και στην αίτησή του επισυνάπτει: 
α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS, 
β. βεβαίωση ταµειακής µηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρµόδια 
φορολογική αρχή, 
γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται, 
δ. φωτοτυπία ∆ελτίου Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου κατά περίπτωση, 
ε. άδεια διαµονής σε ισχύ, κατά περίπτωση. 
Ο δήµος που εκδίδει την ανωτέρω βεβαίωση είναι υπεύθυνος για την ενηµέρωση του 
Πληροφοριακού Συστήµατος. 
4. Όσοι επαγγελµατίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης µπορούν να ζητήσουν θέση 
στις εν λόγω αγορές. 

5. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι δηµοτικά ταµειακά ενήµεροι πωλητές µε βεβαίωση των 
αρµοδίων οργάνων. 
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Άρθρο 7 -  ∆ιαδικασία έγκρισης συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά - Τοποθέτηση 
1. Για τη συµµετοχή στην εµποροπανήγυρη της Αναλήψεως απαιτείται έγκριση συµµετοχής, 
που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας. 
2. Για την υποβολή της αίτησης συµµετοχής το ενδιαφερόµενο φυσικό πρόσωπο, σύµφωνα µε 
την παράγραφο 4 του αρθ. 38, υποβάλλει στο ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας αίτηση-υπεύθυνη 
δήλωση, επιδεικνύοντας ή επισυνάπτοντας : 

Α) α) Ετήσια Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου 

β) Άδεια για συγκεκριµένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν µε βάση προγενέστερο 
θεσµικό πλαίσιο 

γ) Άδεια υπαίθριου εµπορίου  (πλανόδιου ή στάσιµου)  

δ) Άδεια λαϊκής αγοράς για πώληση βιοµηχανικών ειδών 

ε) Παραγωγική άδεια λαϊκής αγοράς µε αντικείµενο εκµετάλλευσης άνθη, φυτά και 
µεταποιηµένα προϊόντα  

στ) Άδεια του άρθρου 45 του Ν. 4497/2017 για διάθεση ιδιοπαραγώµενων έργων τέχνης, 
καλλιτεχνήµατα, χειροτεχνήµατα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, 
καλλιτεχνικής δηµιουργίας. (άδεια του άρθρου 45 του Ν. 4497/2017). 

Β) Βεβαίωση Καταλληλότητας για την παροχή πρόχειρων γεύµατων από καντίνες και φορητές 
εγκαταστάσεις έψησης. 

Γ) Βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων.  

3. Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων συµµετοχής υπερβαίνει τον αριθµό των 
διαθέσιµων θέσεων ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρωση.  
4. Για τη θέση που καταλαµβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση. Οι θέσεις θα δίνονται 
µε τη σειρά αρίθµησης που έχουν καθοριστεί πάνω στο σχέδιο. Σε περίπτωση ζήτησης 
παραπάνω από µία θέση, όπου όµως δεν είναι δυνατόν να δοθούν συνεχόµενες λόγω 
τοπογραφικού, τότε θα δίνονται οι αµέσως επόµενες συνεχόµενες θέσεις. Στους κλήρους θα 
αναγράφονται οι αριθµοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων και όχι τα ονόµατα.  
5. Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας της κλήρωσης, εκδίδεται 
κατάλογος συµµετεχόντων στην εµποροπανήγυρη της Αναλήψεως στη ∆.Κ. Άστρους, ο 
οποίος αναρτάται στο δηµοτικό κατάστηµα, προκειµένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα 
αναλογούντα τέλη υπέρ του δήµου και να εκδοθεί η έγκριση συµµετοχής. Η εν λόγω απόφαση 
κοινοποιείται στην Περιφέρεια και είναι διαθέσιµη ανά πάσα στιγµή στα ελεγκτικά όργανα του 
Ν.4497/17. 
6.Αµοιβαία αλλαγή θέσεων µεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των 
ενδιαφεροµένων στο φορέα λειτουργίας (παρ.6, αρθ.38). 
7.Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συµµετέχοντες µε άδεια συµµετοχής στις 
υπαίθριες αγορές του παρόντος των ειδών τους κατά τις ηµέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα 
καταστήµατα οµοειδών ειδών παραµένουν κλειστά, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις. 
8. Σε περίπτωση µη κάλυψης των ανωτέρω θέσεων οι κενές θέσεις θα καλύπτονται ανάλογα 
µε τη ζήτηση και ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής διενέργειας εµποροπανήγυρης – 
κλήρωσης για επιλαχόντες και έκτακτους ενδιαφερόµενους προκειµένου να µη µείνουν 
αδιάθετες θέσεις.  
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Άρθρο 8 - Θέσεις Πωλητών 
1. Η οριοθέτηση και η διαγράµµιση του χώρου της εµποροπανήγυρης, η διαγράµµιση και η 

αρίθµηση των θέσεων, όπου τοποθετούνται οι πωλητές και οι διάδροµοι µεταξύ των 
θέσεων, αποτυπώνονται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα της εµποροπανήγυρης 
που αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του παρόντος κανονισµού. 

2. Ο συνολικός αριθµός των διατιθέµενων θέσεων στην εµποροπανήγυρη όπου θα 
τοποθετηθούν οι πωλητές είναι  152 από τις οποίες: 
Α) Εκατόν σαράντα ένα (141) θέσεις διαστάσεων 6 Χ 2.5 µέτρα                                           
Β) Εννέα (9) θέσεις , διαστάσεων 5 Χ 2.5 µέτρα 

Οι θέσεις µε αριθµούς 72,80,106 και 119 διαστάσεων 6 Χ 2.5 µέτρα  θα αφορούν την 
τοποθέτηση ΚΑΝΤΙΝΩΝ από τις οποίες δύο θα είναι για την  πώληση  λουκουµάδων και οι 
άλλες δύο για πώληση λοιπών προϊόντων πρόχειρων γευµάτων. 

3. Σε περίπτωση παραπάνω αιτήσεων για καντίνες, αυτοί θα τοποθετηθούν µε τη 
διαδικασία της κλήρωσης στις λοιπές θέσεις.  

4. Σε περίπτωση παραπάνω αιτήσεων από 9 για θέσεις διαστάσεων 5 Χ 2.5 µέτρα, θα 
διενεργηθεί κλήρωση για το ποιος θα καθίσει σε αυτές. Αυτοί που δεν θα κληρωθούν, εάν 
το επιθυµούν θα µπουν στην κλήρωση για χορήγηση θέσεων 6 Χ 2.5 µέτρα, 
πληρώνοντας και το αντίστοιχο τέλος.                                         

5. Θα υπάρχουν και δύο θέσεις διαστάσεων 3 Χ2.5  
6. Ο καθένας από τους δικαιούχους µπορεί να δηλώσει στην αίτηση συµµετοχής του τον 

ακριβή αριθµό των θέσεων που επιθυµεί και που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τρείς (3) 
συνεχόµενες θέσεις.  

 
Άρθρο 9 - Πωλούµενα είδη - Όροι διάθεσης των προϊόντων 

1. Τα επιτρεπόµενα πωλούµενα είδη στην εµποροπανήγυρη της Αναλήψεως στη ∆.Κ. 
Άστρους είναι τα εξής : 
Ασηµικά, φο µπιζού, βιβλία, είδη λαϊκής τέχνης, είδη δώρων, είδη οικιακής χρήσης, είδη 
προικός, πλαστικών και εκκλησιαστικών ειδών, µουσικά όργανα, είδη ένδυσης και 
υπόδησης, νεωτερισµών, λευκών ειδών, καλλιτεχνηµάτων-χειροτεχνηµάτων, 
δερµάτινων ειδών, βιοµηχανικών ειδών (στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται γενικά 
βιοµηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούµενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως 
είδη ένδυσης νεωτερισµών, ψεύτικα κοσµήµατα (φο µπιζού), λευκά είδη, ψιλικά, είδη 
υπόδησης, δερµάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνοµα µη 
ηλεκτροδοτούµενα ηλεκτρικά είδη, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατοµικής καθαριότητας ή 
οικιακής φροντίδας, µέσα συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές σακούλες)), είδη 
υαλοπωλείου, πλαστικά µε το µέτρο, είδη χαρτιού, εργαλεία και βιοµηχανικά είδη 
κηπουρικής και ανθοκοµίας, είδη υαλοπωλείου,  παιδικά παιχνίδια, είδη pet-shop, άνθη-
φυτά και µεταποιηµένα προϊόντα, παραδοσιακά προϊόντα, αποξηραµένα φρούτα, ξηροί 
καρποί, παραδοσιακά γλυκά, ποπ κορν, µαλλί γριάς, λουκουµάδες, χαλβάς, πρόχειρα 
γεύµατα από καντίνες. 

2. Οι συµµετέχοντες που παρέχουν πρόχειρα γεύµατα από καντίνες θα πρέπει να είναι 
εφοδιασµένοι µε βεβαίωση καταλληλότητας από την ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας . 

3. Τα προς πώληση στην εµποροπανήγυρη είδη διατίθενται, σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ισχύουσες Φορολογικές-Υγειονοµικές – ∆ηµοτικές – Αγορανοµικές – Αστυνοµικές και 
λοιπές σχετικές µε την δραστηριότητά τους διατάξεις. Σε καµία περίπτωση, δεν πρέπει 
να συνιστούν παράνοµη αποµίµηση προϊόντων ή να διακινούνται κατά παράβαση των 
σχετικών µε την προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων ή 
διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νοµοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 
2960/2001, Α' 265) και του ν. 2969/2001 (Α' 281). 
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4. Στον χώρο της εµποροπανηγύρεως απαγορεύεται η πώληση, ή η επίδειξη,  όπλων, 
ταινιών ακατάλληλου περιεχοµένου µε θέµα τη γενετήσια επιθυµία,  είδη που έχουν 
σχέση µε τη γενετήσια επιθυµία, εκρηκτικά και εύφλεκτα υλικά, επικίνδυνα ζώα ή 
ερπετά και είδη που µπορούν να προκαλέσουν ατυχήµατα. 

 
Άρθρο 10 - Καταβαλλόµενα τέλη 

1. Το ύψος των τελών ανά θέση θα καθοριστεί µε Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
2. Η είσπραξη του ανωτέρω τέλους θα γίνεται πριν την έκδοση της έγκρισης συµµετοχής 

είτε στο Ταµείο του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας είτε µε κατάθεση σε Τραπεζικό 
Λογαριασµό του ∆ήµου (όπου πρέπει να αναγράφονται η αιτιολογία και τα πλήρη 
στοιχεία του αιτούντα). Για τη χορήγηση της έγκρισης συµµετοχής απαραίτητη θα είναι η 
προσκόµιση του διπλότυπου είσπραξης από το Ταµείο του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας.  

3. Αν ο αιτών µετά τη χορήγηση της έγκρισης συµµετοχής υπαναχωρήσει ή δε 
συµµετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης εκπίπτει υπερ του ∆ήµου ως εύλογη 
και δίκαιη ποινική ρήτρα. 

4. Η είσπραξη των τελών από το ∆ήµο θα γίνει σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις του ΚΕ∆Ε (Ν.∆.356/74, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Β.∆. 17-5/15-6-59 
(ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'). 

 
Άρθρο 11  - Επιτροπές 
Α) Επιτροπή διενέργειας Εµποροπανήγυρης – Κλήρωσης  
Ορίζεται τριµελής επιτροπή αποτελούµενη από έναν Αντιδήµαρχο, τον Πρόεδρο της ∆.Κ. 
Άστρους και έναν υπάλληλο του ∆ήµου, που θα συγκροτείται µε απόφαση του ∆ηµάρχου και 
έργο της οποίας θα είναι : 

1. Να αξιολογεί της εισερχόµενες αιτήσεις.  
2. Η διενέργεια κλήρωσης σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων υπερβαίνει τον 

αριθµό των διαθέσιµων θέσεων ανά κατηγορία. 
3. Τη διενέργεια κλήρωσης για τη θέση που θα καταλάβει κάθε πωλητής. 
4. Εξουσιοδοτείται να αντιµετωπίζει κατά περίπτωση και κατά την κρίση της, οποιαδήποτε 

θέµατα προκύπτουν κατά την προετοιµασία και λειτουργία της εµποροπανήγυρης και 
δεν προβλέπονται στους όρους λειτουργίας ή ανακύπτουν κατά την εφαρµογή τους.  

Β) Επιτροπή για τη λειτουργία της εµποροπανήγυρης  
Με απόφαση ∆ηµάρχου ορίζονται οι υπεύθυνοι υπάλληλοι και οι υπεύθυνοι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι για την λειτουργία της εµποροπανήγυρης, την έκδοση των εγκρίσεων συµµετοχής, 
την είσπραξη των τελών και την επίλυση κάθε προβλήµατος.  
 
Άρθρο 12 - Υποχρεώσεις –απαγορεύσεις συµµετεχόντων- πρόστιµα 

1. Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται : 
α. Να διατηρούν καθαρό το χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της αγοράς, προβαίνοντας στη 
συλλογή των απορριµµάτων σε σακούλες απορριµµάτων, προκειµένου η υπηρεσία του 
∆ήµου µας να προβαίνει στην αποκοµιδή των απορριµµάτων. 
β. Να κάνουν χρήση αποκλειστικά του χώρου που βρίσκεται εντός των ορίων του ή των 
παραπηγµάτων του και απαγορεύεται να επεκτείνονται εκτός τούτων σε άλλους χώρους 
(διαδρόµους, τυχόν κενές θέσεις κ.λ.π.) 

2. α. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους πωλητές και η αυθαίρετη 
αυξοµείωση των διαστάσεων της έκτασης των χωροθετηµένων θέσεων  
β. Απαγορεύεται αυστηρά η εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση του χώρου από τους 
δικαιούχους, σε τρίτο ή η χρησιµοποίησή του για κάθε άλλο σκοπό, εκτός αυτού για τον 
οποίο διατίθεται ο χώρος.   
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3. Η συµµετοχή στην παρούσα αγορά συνεπάγεται και ρητή, πλήρη και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή όλων των όρων του παρόντος Κανονισµού. 

4. Οι εγκρίσεις συµµετοχής είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η µεταβίβαση, 
εισφορά, η εκµίσθωση και η παραχώρηση κατά χρήση των εγκρίσεων συµµετοχής 
καθώς και η άσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε 
τρίτο. Σε περίπτωση διαπίστωσης υπενοικίασης της θέσεως σε άλλο πρόσωπο θα 
επιβάλλεται πρόστιµο και στους δύο. Σε περίπτωση διαπίστωσης υπενοικίασης της 
θέσεως σε άλλο πρόσωπο, ο υπενοικιαστής και ο κάτοχος της θέσης θα τιµωρούνται µε 
πρόστιµο 500 ευρώ έκαστος ανά θέση.  

5. Οι χρήστες των χώρων της εµποροπανήγυρης υποχρεούνται να σταµατούν τη 
λειτουργία κάθε συσκευής παραγωγής ήχου, την 11:00 βραδινή ώρα. Επίσης 
υποχρεούνται να  διακόπτουν τη υψηλόφωνη διαλάληση (τελάληση)  των προϊόντων 
τους µετά την ανωτέρω προβλεπόµενη ώρα.  

6. Η παραµονή των εµπόρων στο χώρο, κατά τη διάρκεια  λειτουργίας της αγορά, καθώς 
και κατά τη διάρκεια της νύχτας, πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο που να µην 
δηµιουργεί προβλήµατα στους  περιοίκους και τους συναδέλφους τους και να µην 
προσβάλει τα χρηστά ήθη, τις ηθικές αξίες, την προσωπικότητα, τα πιστεύω και τις 
ελευθερίες των πολιτών.       

7. Η έκδοση και η παραλαβή από τον ενδιαφερόµενο της σχετικής έγκρισης συµµετοχής 
για χρήση και εγκατάσταση στο χώρο διεξαγωγής, παρέχει το δικαίωµα χρήσης του 
χώρου κατά το διάστηµα λειτουργίας του. Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή 
χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόµενο της σχετικής 
άδείας ή η χρήση του χώρου µετά την λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά 
παράνοµη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει 
ο Νόµος. 

8. Επιπλέον, θα εφαρµόζεται και το Σύστηµα Ελέγχων και Κυρώσεων του Κεφαλαίου Ζ΄ 
του ν. 4497/13-11-2017 από τους φορείς ελέγχου του άρθρου 51. 

 
Άρθρο 13 - Τελικές Γενικές ∆ιατάξεις 

1. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε των παραπάνω όρων, παρέχεται στο ∆ήµο 
το δικαίωµα : 
α) να αποκλείει τον παραβάτη από το δικαίωµα συµµετοχής για µία ή περισσότερες 
χρονιές. 
β) να διακόπτει την εν γένει λειτουργία του µισθίου, να κηρύσσει έκπτωτο τον µισθωτή 
και να διαθέτει κατά την βούλησή του τον χώρο και γενικά να λαµβάνει κάθε νόµιµο 
µέτρο προκειµένου να διασφαλιστούν τα δηµοτικά συµφέροντα. 

2. Στους χώρους που θα λειτουργεί η αγορά θα υπάρχει διαγράµµιση και αρίθµηση των 
διατιθέµενων θέσεων. Η ευθύνη για την διαγράµµιση των θέσεων είναι του ∆ήµου µε 
µέριµνα της τεχνικής υπηρεσίας. 

3. Ο χρησιµοποιούµενος χώρος της αγοράς να διατηρείται καθαρός κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας του. 

4. Μετά τη λήξη της εµποροπανήγυρης, ο χώρος να καθαρίζεται και να πλένεται επιµελώς 
από το συνεργείο καθαριότητας της δηµοτικής αρχής, το οποίο θα αποκοµίζει και κάθε 
είδους απορρίµµατα, που προήλθαν από αυτήν. 

5. Ο ∆ήµος θα λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή κάθε συγκοινωνιακής 
παρακώλυσης σε συνεργασία µε τις Αστυνοµικές Αρχές 

6. Ο ∆ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη για τη φύλαξη εµπορευµάτων ή προϊόντων που θα 
εγκαταστήσουν οι συµµετέχοντες στην εµποροπανήγυρη στο χώρο που θα τους 
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διατεθεί. Η ευθύνη για τη φύλαξη εµπορευµάτων ή προϊόντων βαρύνει αποκλειστικά 
τους ίδιους. 

7. Ο ∆ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση που προκληθεί πυρκαγιά στον χώρο 
της εµποροπανήγυρης από οποιαδήποτε αιτία. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους 
ίδιους τους συµµετέχοντες στην εµποροπανήγυρη. 

8. Περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν και δεν αναφέρονται στον παρόντα Κανονισµό, θα 
καλύπτονται από τους σχετικούς Νόµους, ∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις και 
λοιπές διατάξεις της Νοµοθεσίας. 

 
Άρθρο 14 

Η ισχύς του κανονισµού αυτού αρχίζει µε την έγκριση του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Ο Κανονισµός συνοδεύεται αναπόσπαστα από τοπογραφικό διάγραµµα της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας. 
Κάθε σχετική προηγούµενη απόφαση καταργείται. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 81/2018 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 

Κουτρουµπής Γεώργιος  
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