INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.06.12 12:45:15
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΛ6ΗΩΕ5-ΕΨΘ

Αξγνζηφιη : 1/6/2018
Αξηζ. Πξση.: 14537
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ
ΓΖΜΟ ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ
Γ/ΝΖ ΓΗΟΗ/ΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚ/ΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ &
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ
Σαρ. Γ/λζε: Πι. Βαιιηάλνπ 28100, Αξγνζηφιη
Πιεξ: Βαζηιείνπ Αλαζηαζία
: 2671360158- 162-164
: 2671022572
@:

ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 12 ηαθηηθήο δεκφζηαο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο ηεο 29εο Μαΐνπ 2018.
Αξηζκόο Απόθαζεο: 174 /2018
Πεξίιεςε
Έγθξηζε ηεο αξηζκ. 20/2018 απόθαζεο ηεο Δ.ΠΟΗ.ΕΧ ζρεηηθά κε ηξνπνπνίεζε
ηνπ θαλνληζκνύ ησλ εκπνξνπαλεγύξεσλ ηνπ Γήκνπ Κεθ/ληάο.
εο

ην Αξγνζηφιη, ζήκεξα 29 Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2018 εκέξα Σξίηε & ψξα 10:00 π.κ
ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Κεθαιινληάο, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθφ
Θέαηξν Αξγνζηνιίνπ «Ο ΚΔΦΑΛΟ» (αίζνπζα Αληίνρνπ Δπαγγειάηνπ) χζηεξα απφ
ηελ κε αξηζκ. πξση: 13934 /25 .5.2018 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ έρεη
εθιεγεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 Ν3852/2010 ,ε νπνία επηδφζεθε θαη
δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010
(ΦΔΚ Α' 87).
ε ζχλνιν ζαξάληα έλα (41) κειψλ, επξέζεζαλ παξφληα ηα ηξηάληα έλα ( 31) θαη
νλνκαζηηθά:
ΠΑΡΟΝΣΔ: (31)
ΑΠΟΝΣΔ: (10)
(Αλ θαη λόκηκα έρνπλ πξνζθιεζεί)
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2.

ΑΓΓΟΤΡΗΑ ΑΓΓΔΛΟ
ΑΝΟΤΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΑΠΧΝ

3.

ΑΛΤΑΝΓΡΑΣΟ ΣΑΤΡΟ - ΓΔΡΑΗΜΟ

4.

ΑΠΟΣΟΛΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ

5.
6.
7.

ΒΑΝΓΧΡΟ ΠΑΝΑΓΖ
ΓΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ
ΓΑΡΜΠΖ ΟΦΗΑ

8.

ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΧΝΗΟ

9.

ΚΑΣΗΒΔΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

10.

ΚΔΚΑΣΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ

11.

ΚΟΚΚΟΛΖ ΠΑΝΑΓΖ

12.

ΚΟΚΚΟΖ ΒΑΗΛΔΗΟ

.
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13.

ΚΟΚΚΟΖ ΓΗΟΝΤΗΟ

14.
15.

ΚΟΝΣΟΓΟΤΡΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ
ΚΟΤΡΚΟΤΜΔΛΖ ΖΛΗΑ

16.
17.
18.
19.
20.
21.

ΚΧΝΣΑΝΣΑΚΖ ΑΓΓΔΛΟ
ΛΤΚΟΤΓΖ ΓΗΟΝΤΗΟ
ΛΤΚΟΤΓΖ ΗΧΑΝΝΖ
ΜΑΡΚΔΣΟ ΑΓΓΔΛΟ
ΜΑΣΗΑΣΟ ΠΤΡΗΓΧΝ
ΜΟΥΟΝΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

22.

ΠΑΠΑΓΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ

23.

ΠΑΠΑΝΑΣΑΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ

24.

ΟΛΧΜΟ ΠΤΡΟΝΗΚΟΛΑ

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

ΣΕΧΡΣΕΑΣΟ ΓΔΧΡΓΗΟ
ΑΡΑΒΑΝΣΗΝΟ ΓΗΟΝΤΗΟ
ΘΧΜΑ ΓΔΧΡΓΗΟ
ΜΗΝΔΣΟ ΓΗΟΝΤΗΟ
ΜΔΝΑΓΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΜΗΥΑΛΑΣΟ ΘΔΟΦΗΛΟ
ΦΛΧΡΑΣΟ ΘΔΟΓΧΡΟ
ΕΑΠΑΝΣΖ ΑΝΓΡΔΑ
ΣΑΜΟΤΛΖ ΓΡΖΓΟΡΖ
ΡΟΤΥΧΣΑ ΒΑΗΛΔΗΟ
ΑΜΟΤΡΖ ΠΤΡΗΓΧΝ
ΚΛΑΒΟ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΓΖΜΖΣΡΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ

ΑΠΧΝ

ΑΠΧΝ

.

ΑΠΧΝ
Απψλ ζηελ αξ. 174/18 απφθ.
.
ΑΠΧΝ
ΑΠΧΝ
ΑΠΧΝ
ΑΠΧΝ
ΑΠΧΝ
Απψλ ζηελ αξ. 174/18 απφθ.

ΓΔΣΟΤΝΖ ΓΔΡΑΗΜΟ
ΑΠΧΝ
ΓΚΗΓΚΗΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΚΟΤΡΟΤΚΛΖ ΗΧΑΝΝΖ
ΠΑΡΗΖ ΖΛΗΑ
ηελ ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθε ν Γήκαξρνο Κεθαιινληάο θ. Αιέμαλδξνο
Παξίζεο.
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο
θ. ηαχξνο –Γεξάζηκνο Αιπζαλδξάηνο δίλεη ηνλ ιφγν ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δ.ΠΟΗ.ΕΧ.
θ. Ζ. Κνπξθνπκέιε ν νπνίνο ζέηεη ππφςε ηνπ πκβνπιίνπ ηελ αξηζκ. 20/2018
απφθαζε ηεο Δ.ΠΟΗ.ΕΧ. ζρεηηθή κε ην αλαθεξφκελν ζηελ πεξίιεςε ζέκα ε νπνία
έρεη σο εμήο:
38.
39.
40.
41.

ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 5 εο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ηελ 29 ε
Μαξηίνπ 2018 ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο.
ΑΡΗΘΜ .ΑΠΟΦΑΖ : 20 /2018
ΘΔΜΑ : Γλσκνδόηεζε θαη εηζήγεζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην πξόηαζεο γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ ησλ εκπνξνπαλεγύξεσλ ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο.
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ην Αξγνζηφιη, ζήκεξα 29 ε Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα
11: 00 ην πξσί ,ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθφ Θέαηξν
Αξγνζηνιίνπ «Ο ΚΔΦΑΛΟ» χζηεξα απφ ηελ αξηζκφ πξση. 7654 /20-03-2018 έγγξαθε
πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852 /2010 (ΦΔΚ Α'87).
Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία εθφζνλ ζε ζχλνιν ελληά (9) κειψλ επξέζεζαλ
παξφληεο ηα έμη (6) θαη αλαιπηηθά σο εμήο:
ΠΑΡΟΝΣΔ:
1. Κνπξθνπκέιεο Ζιίαο
2. Απνζηνιάηνο Γεξάζηκνο
3 Αξαβαληηλφο Γηνλχζηνο
4. Παξίζεο Ζιίαο
5. Κεθάηνο Δπάγγεινο
6. Βαλδψξνο Παλαγήο

ΑΠΟΝΣΔ
ακνχξεο ππξίδσλ
Γάθεο Μηραήι
Μνζρνλάο Αιέμαλδξνο

Ο Πξφεδξνο θ. Ζιίαο Κνπξθνπκέιεο , θεξχζζνληαο ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο
εηζεγνχκελνο ην 3ν Θέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Γλσκνδφηεζε θαη εηζήγεζε ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην πξφηαζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ ησλ
εκπνξνπαλεγχξεσλ ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο.»έζεζε ππφςε ησλ Μειψλ ηεο Δπηηξνπήο
θαηαξρήλ ην κε αξίζ. πξση. 7877/21-03-2018 έγγξαθν ηνπ ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο
Αδεηνδνηήζεσλ θαη Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θ. Αθξνδίηεο Καηζηβέιε ην νπνίν
αλαθέξεη ηα παξαθάησ:
Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ζηελ παξ. 16 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 4497/17 (ΦΔΚ171/13.11.2017
ηεύρνο Α') νξίδεηαη όηη γηα όιεο ηηο πθηζηάκελεο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν.4497/17 αγνξέο ηνπ
άξζξνπ 38 ν νηθείνο δήκνο εθδίδεη κε απόθαζε δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ εληόο ηξηώλ (3) κελώλ
από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ Ν.4497/17 Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ελαξκνληζκέλν κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Ν.4497/17, ηνλ νπνίν θνηλνπνηεί ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα. Σε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο
ππνρξέσζεο απηήο ηα αξκόδηα όξγαλα ππέρνπλ πεηζαξρηθή επζύλε, όπσο νξίδεηαη ζην λ.
3852/2010 (Α'87).
Καηόπηλ ηνύησλ ζαο δηαβηβάδνπκε ζρέδην ηξνπνπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ θαλνληζκνύ
εκπνξνπαλεγύξεσλ ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο, ελαξκνληζκέλν ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4497/2017
θαη παξαθαινύκε γηα ηε ιήςε απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο ζαο γηα εηζήγεζε ζην Γεκνηηθό
Σπκβνύιην ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ73 παξ. 1Βλ ηνπ Ν 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α) .
ηελ ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ζέηεη πξνο έγθξηζε ζρέδην ηξνπνπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ
θαλνληζκνχ εκπνξνπαλεγχξεσλ ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο, ελαξκνληζκέλν ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν 4497/2017 φπσο ην εηζεγείηαη ε αξκφδηα Τπεξεζία ην νπνίν αλαιπηηθά έρεη σο εμήο:
ΑΡΘΡΟ 1Ο
ΚΟΠΟ
Ο παξψλ θαλνληζκφο ξπζκίδεη:
1.Σηο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ νξγάλσζε εκπνξνπαλεγχξεσλ ζηηο Σνπηθέο
Κνηλφηεηεο:
Α. Αγίαο Δπθεκίαο πνπ βξίζθεηαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Ππιαξέσλ
Β. Μαξθνπνχινπ πνπ βξίζθεηαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Διεηνχ Πξφλλσλ
2.Σνπο θαλφλεο αηζζεηηθήο, πγηεηλήο θαη ηάμεο ζην ρψξν ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ.
Ο Καλνληζκφο είλαη ελαξκνληζκέλνο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4497/17 (ΦΔΚ
171/13.11.2017 ηεχρνο Α') θαη θνηλνπνηείηαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, εθφζνλ δεηεζεί.
ΑΡΘΡΟ 2ν
ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
Ο παξψλ Καλνληζκφο απνηειεί
θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε, ε νπνία έρεη ηζρχ
νπζηαζηηθνχ λφκνπ θαη εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ:
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1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4497/17 (ΦΔΚ 171/13.11.2017 ηεχρνο Α'): «Άζθεζε ππαίζξησλ
εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ Ν.4512/18
2. Σν Β.Γ. 24-9/20-10-1958 (ΦΔΚ 171/58 ηεχρνο Α): «Πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ
θείκελν λφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»,
3. Σν άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80: «Σέινο ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θαη ινηπψλ
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ»,
4. Σελ Τγ. Γηάηαμε Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/21.06.2017 (ΦΔΚ 2161/23.06.2017 ηεχρνο Β')
5. Σν άξζξν 79 ηνπ Ν. 3463/2006: «Καλνληζηηθέο Απνθάζεηο»,
6. Σν άξζξν 73 ηνπ Ν. 3852/2010: «Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο – Αξκνδηφηεηεο»
ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΠΛΑΗΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Α. Υξνληθά Υαξαθηεξηζηηθά Δκπνξνπαλεγύξεσλ
Οη εκπνξνπαλεγχξεηο δηεμάγνληαη θάζε ρξφλν ζηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο επ’ επθαηξία ησλ
ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ γηα πέληε ζπλαπηέο εκέξεο αλαιπηηθά σο εμήο:
Α . ηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Αγίαο Δπθεκίαο απφ 9ε Ηνπιίνπ έσο 13ε Ηνπιίνπ επ΄ επθαηξία
ηεο ζξεζθεπηηθήο ενξηήο ηεο Αγίαο Δπθεκίαο ηελ 11ε Ηνπιίνπ.
Β. ηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Μαξθνπνχινπ απφ 13ε Απγνχζηνπ έσο 17ε Απγνχζηνπ επ΄
επθαηξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ενξηήο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ ηελ 15ε Απγνχζηνπ.
Β. Υσξνηαμηθά Υαξαθηεξηζηηθά Δκπνξνπαλεγύξεσλ
1. α. Ζ ζξεζθεπηηθή εκπνξνπαλήγπξε ηεο 9ε Ηνπιίνπ έσο 13ε Ηνπιίνπ ζηελ Σνπηθή
Κνηλφηεηα Αγίαο Δπθεκίαο ζα δηεμαρζεί εληφο πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ, πιεζίνλ ηνπ
Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ ηεο Αγίαο Δπθεκίαο ζηηο θνηλνηηθέο νδνχο: Γηαδφρνπ Κσλζηαληίλνπ
θαη Μεξθνχξε θαζψο θαη ζηελ πιαηεία 28εο Οθησβξίνπ, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν απφ
Ννέκβξην 2015 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ
Κεθαιινληάο κε ζέκα «Απνηχπσζε πθηζηακέλσλ θνηλνηηθψλ νδψλ γηα άζθεζε επνρηθήο
εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Τπαίζξηα Οξγαλσκέλε Αγνξά – Δκπνξνπαλήγπξε)»
β. Οη δηαηηζέκελεο ζέζεηο είλαη ζπλνιηθά ελελήληα δχν (92)
γ. Οη δηαζηάζεηο ησλ ζέζεσλ είλαη :
 Δίθνζη επηά ζέζεηο δηαζηάζεσλ 2,00κ πιάηνο Υ 1,00κ βάζνο πνπ απνηππψλνληαη κε
ηα ζεκεία Δ1….Δ27
 Δμήληα πέληε Θέζεηο δηαζηάζεσλ 4,00κ πιάηνο Υ 1,50κ. βάζνο πνπ απνηππψλνληαη
κε ηα ζεκεία Θ1…Θ65
2. α. Ζ ζξεζθεπηηθή εκπνξνπαλήγπξε ηεο 13ε Απγνχζηνπ έσο 17ε Απγνχζηνπ ζηελ Σνπηθή
Κνηλφηεηα Μαξθνπνχινπ ζα δηεμάγεηαη ζηε ζέζε «ΒΟΝΣΔ» εληφο θαη εθηφο νηθηζκνχ Σ.Κ.
Μαξθνπνχινπ ζε θνηλνηηθή νδφ πιεζίνλ εθθιεζίαο Τπεξαγίαο Θενηφθνπ «Φηδνχζα»,
ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν απφ Ννέκβξην 2015 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο Γ/λζεο
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο κε ζέκα «Απνηχπσζε πθηζηακέλεο δεκνηηθήο
νδνχ γηα άζθεζε επνρηθήο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Τπαίζξηα Οξγαλσκέλε Αγνξά –
Δκπνξνπαλήγπξε)».
β. Οη δηαηηζέκελεο ζέζεηο είλαη ζπλνιηθά είθνζη (20)
γ. Οη δηαζηάζεηο ησλ ζέζεσλ είλαη :
 Γεθανθηψ (18) ζέζεηο δηαζηάζεσλ 4,00κ πιάηνο Υ 2,00κ βάζνο πνπ απνηππψλνληαη
κε αξηζκνχο απφ α/α 1 έσο α/α 6 θαη απφ α/α 9 έσο α/α 20 θαη
 Γχν (2) ζέζεηο δηαζηάζεσλ 3,00κ πιάηνο Υ 2,00κ βάζνο πνπ απνηππψλνληαη κε
αξηζκνχο απφ α/α 7 έσο α/α 8
ΑΡΘΡΟ 4ν
ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εκπνξνπαλεγχξεηο έρνπλ:
i. α) πσιεηέο πνπ δηαζέηνπλ φια ηα λφκηκα θνξνινγηθά παξαζηαηηθά θαη ΚΑΓ ζρεηηθφ κε ηε
δξαζηεξηνπνίεζε ζην ππαίζξην εκπφξην, ζε πνζνζηφ 70%.
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Κάηνρνη αδεηψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο θπξηαθάηηθεο αγνξέο πνπ εθδφζεθαλ κε
βάζε πξνγελέζηεξν ζεζκηθφ πιαίζην, κπνξνχλ λα δεηνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο
εκπνξνπαλεγχξεηο θαη ππνινγίδνληαη ζην πνζνζηφ ηεο πεξίπησζεο α'.
β) πσιεηέο βηνκεραληθψλ εηδψλ αδεηνχρνη ιατθψλ αγνξψλ θαη θάηνρνη παξαγσγηθήο άδεηαο
ιατθψλ αγνξψλ κε αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο άλζε, θπηά θαη κεηαπνηεκέλα πξντφληα, ζε
πνζνζηφ 20%
γ) αδεηνχρνη πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ κε αληηθείκελν πψιεζεο απφ ηα επηηξεπφκελα
ζηηο αγνξέο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.4497/17 ζε πνζνζηφ 10%. (παξ.4 άξζξν 38 Ν.4497/17)
ε πεξίπησζε κε ελδηαθέξνληνο απφ αδεηνχρνπο ησλ θαηεγνξηψλ (β) θαη (γ) ν αξηζκφο ησλ
ζέζεσλ ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ πξνζηίζεηαη ζηνλ αξηζκφ ηεο (α) θαηεγνξίαο. (παξ.4 άξζξν 38
Ν.4497/17)
ii. Πσιεηέο ρσξίο άδεηα ιατθώλ αγνξώλ, πιαλόδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ (πιένλ ησλ
αδεηνύρσλ)
ηηο εκπνξνπαλεγχξεηο ζπκκεηέρνπλ πσιεηέο πνπ δηαζέηνπλ φια ηα λφκηκα θνξνινγηθά
παξαζηαηηθά θαη δελ είλαη αδεηνχρνη ιατθψλ αγνξψλ, πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ,
εθφζνλ
δηαζέηνπλ βεβαίσζε
δξαζηεξηνπνίεζεο
ππαίζξηνπ
εκπνξίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο (παξ.3 άξζξν 38 Ν.4497/17).
Σε βεβαίσζε απηή εθδίδεη ν δήκνο κόληκεο θαηνηθίαο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πσιεηψλ (παξ.3
άξζξν 38 Ν.4497/17).
Ο πσιεηήο δεηεί απφ ηνλ νηθείν δήκν ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ βεβαίσζεο, πξνθεηκέλνπ λα
ζπκκεηέρεη ζηηο αγνξέο ησλ δήκσλ φιεο ηεο ρψξαο θαη ζηελ αίηεζή ηνπ επηζπλάπηεη:
α. βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ην TAXIS,
β. βεβαίσζε ηακεηαθήο κεραλήο απφ ην TAXIS ή βεβαίσζε απαιιαγήο απφ αξκφδηα
θνξνινγηθή αξρή,
γ. πηζηνπνηεηηθφ πγείαο, φπνπ απαηηείηαη,
δ. θσηνηππία Γειηίνπ Σαπηφηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ θαηά πεξίπησζε,
ε. άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ, θαηά πεξίπησζε. (παξ.3 άξζξν 38 Ν.4497/17)
Ο δήκνο πνπ εθδίδεη ηελ αλσηέξσ βεβαίσζε είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ
Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο (παξ.3 άξζξν 38 Ν.4497/17).
Όζνη επαγγεικαηίεο έρνπλ θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πηώρεπζεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ζέζε
ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο (παξ.3 άξζξν 38 Ν.4497/17).
iii. Αδεηνύρνη έξγσλ ηέρλεο, θαιιηηερλεκάησλ, ρεηξνηερλεκάησλ, εηδώλ ιατθήο ηέρλεο
α) γηα θπζηθά πξφζσπα.
Γηνηθεηηθή άδεηα γηα δηάζεζε έξγσλ ηέρλεο θαιιηηερλεκάησλ, ρεηξνηερλεκάησλ, εηδψλ
ιατθήο ηέρλεο πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 45 (παξ.4 άξζξν 38
Ν.4497/17).
5
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Β) γηα Φνξείο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο (Κ.ΑΛ.Ο.)
Γηνηθεηηθή άδεηα πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 άξζξν 38 Ν.4497/17.
Δηδηθά, γηα ηνπο αδεηνχρνπο θνξείο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο (Κ.ΑΛ.Ο.) ηνπ
άξζξνπ 45 δίδεηαη κία ζέζε αλά ηέζζεξα (4) κέιε, ηα νπνία δηαζέηνπλ βεβαίσζε
πηζηνπνίεζεο ηδίαο δεκηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 45. (παξ.4 άξζξν
38 Ν.4497/17)

ΑΡΘΡΟ 5ν
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΔΓΚΡΗΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
i. Πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ γηα ζπκκεηνρή
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο ππαίζξηεο αγνξέο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.4497/17 απαηηείηαη έγθξηζε
ζπκκεηνρήο, πνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ δήκνπ, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα
θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο. (παξ.4 άξζξν 38 Ν.4497/17).
ii. Τπνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο
Γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο νη ελδηαθεξφκελνη, ππνβάιινπλ ζην ηκήκα
αδεηνδνηήζεσλ θαη ξχζκηζεο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δήκνπ αίηεζε, (ζχκθσλα κε ην
ζπλεκκέλν ππφδεηγκα πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ) πξνο ηελ
Δπηηξνπή Δκπνξνπαλήγπξεο ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο.
H αίηεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
o Ολνκαηεπψλπκν ή ηελ Δπσλπκία ηνπ αηηνχληνο θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ
o Όλνκα Παηξφο
o Α.Γ. Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή ζεσξεκέλν δηαβαηήξην γηα
αιινδαπνχο, κε ηελ
αληίζηνηρε άδεηα παξακνλήο ζε ηζρχ
o Γηεχζπλζε θαηνηθίαο
o ΑΦΜ θαη Γ.Ο.Τ.
o Αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη ειεθηξνληθή δ/λζε αλ ππάξρεη
o Γηεχζπλζε ηεο αζθνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο ή έδξαο ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ
πξνζψπνπ
o Σνκέαο δξαζηεξηφηεηαο
o Σελ αθξηβή ζέζε (ή ζέζεηο) ηνπ ρψξνπ
o Σα πξνο πψιεζε είδε
Ζ αίηεζε ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α) θσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ζε ηζρχ
β) άδεηα παξακνλήο (γηα αιινδαπνχο)
γ)βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.) πεξί ππνβνιήο δήισζεο
έλαξμεο άζθεζεο επηηεδεχκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο 4045/1960 (Α΄ 47) θαη 1642/1986
(Α΄ 125),
β) αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα
γ) δχν (2) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο.
δ) Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα απφ ην αξκφδην Σκήκα Σακείνπ ηνπ Γήκνπ ( Άξζξν 285 Κ.Γ.Κ. )
ε) θση/θα ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ πνπ θαηέρνπλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο
θαλνληζκνχ
δ) Πηζηνπνηεηηθφ πγείαο γηα φζνπο πσινχλ είδε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ
ε) ηελ άδεηα ππαίζξηνπ εκπνξίνπ πνπ θαηέρεη ή ηε βεβαίσζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ
38, θαηά πεξίπησζε
6
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ζ) Τπεχζπλε Γήισζε κε ηελ νπνία δειψλνπλ φηη έιαβαλ γλψζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο
εκπνξνπαλεγχξεσο ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο θαη φηη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο
απηνχ.
η) Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο φπνπ απαηηείηαη.
ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ
αλά θαηεγνξία, δηελεξγείηαη θιήξσζε (παξ.5 άξζξν 38 Ν.4497/17).
iii. Γηελέξγεηα θιήξσζεο γηα ρνξήγεζε έγθξηζεο
Οη εγθξίζεηο δίδνληαη κε θιήξσζε ζηα πνζνζηά πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 38
ηνπ Ν.4497/17 θαζψο θαη ζην άξζξν 4i ηνπ παξφληνο.
iv. Έθδνζε θαη αλάξηεζε θαηαιόγνπ ζπκκεηερόλησλ ζην Γήκν
Μεηά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ θαη ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο εθδίδεηαη θαηάινγνο
ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ θάζε ππαίζξηα αγνξά, ν νπνίνο αλαξηάηαη ζην δεκνηηθφ
θαηάζηεκα (παξ. 6 άξζξν 38 Ν. 4497/17).
v. Καηαβνιή αλαινγνύλησλ ηειώλ ππέξ ηνπ Γήκνπ από ηνπο επηιεγέληεο
Ο θαηάινγνο ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ θάζε ππαίζξηα αγνξά, αλαξηάηαη ζην δεκνηηθφ
θαηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ νη επηιεγέληεο λα θαηαβάινπλ ηα αλαινγνχληα ηέιε ππέξ ηνπ
δήκνπ. (παξ.6 άξζξν 38 Ν.4497/17).
vi. Έθδνζε έγθξηζεο ζπκκεηνρήο
Με ηελ αλάξηεζε ηνπ θαηαιφγνπ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ
ηειψλ απφ απηνχο, εθδίδεηαη απφ ην Γήκν ε έγθξηζε ζπκκεηνρήο (παξ. 6 άξζξν 38
Ν.4497/17).
vii. Κνηλνπνίεζε απόθαζεο έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζηελ Πεξηθέξεηα
Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα θαη είλαη δηαζέζηκε αλά πάζα ζηηγκή ζηα
ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Ν.4497/17. (παξ.6 άξζξν 38 Ν.4497/17)
ΑΡΘΡΟ 6ν
Α. ΠΧΛΟΤΜΔΝΑ ΔΗΓΖ
Σα πξνο πψιεζε είδε πνπ επηηξέπνληαη ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα είλαη:
 Σερλεηά & απνμεξακέλα άλζε θαη θπηά
 Αζεκηθά θαη Faux Bijou (Φν Μπηδνχ)
 Βηβιία
 Δίδε Απηνθηλήηνπ
 Αγξνηηθά εξγαιεία – κεραλήκαηα
 Δίδε Λατθήο Σέρλεο
 Δίδε Γψξσλ θαη δηαθφζκεζεο
 Δίδε Οηθηαθήο Υξήζεο –Ταιηθά & Δίδε Μπάληνπ
 Καιιπληηθά
 Λεπθά είδε – είδε πξνηθφο
 Δθθιεζηαζηηθά Δίδε
 Αμεζνπάξ Μηθξψλ Εψσλ & Ηρζχσλ
 Δίδε Έλδπζεο –Τπφδεζεο
 Αμεζνπάξ Έλδπζεο
 Παηδηθά παηρλίδηα
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Ζιεθηξνληθά
Μνπζηθά φξγαλα -CD κνπζηθήο ή άιινπ πεξηερνκέλνπ
Παξαδνζηαθά γιπθά – πξντφληα
Βηνινγηθά – νηθνινγηθά πξντφληα
Ξεξνί θαξπνί – απνμεξακέλα θξνχηα
Καληίλεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ

Β. ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ
Οη πξνο δηάζεζε ζέζεηο θαηαλέκνληαη ζε νκάδεο σο εμήο:
1ε νκάδα: ζέζεηο επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαληίλεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ,
παξαδνζηαθά γιπθά - πξντφληα, Βηνινγηθά – νηθνινγηθά πξντφληα, μεξνί θαξπνί –
απνμεξακέλα θξνχηα,)
2ε νκάδα: ινηπέο ζέζεηο επηρεηξήζεσλ εκπνξηθψλ θαη βηνηερληθψλ εηδψλ
Οη θάηνρνη ζέζεσλ ηεο 1εο νκάδαο ηνπνζεηνχληαη καδί ζηελ αξρή ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.
ΑΡΘΡΟ 7ν
ΑΡΜΟΓΗΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΟΜΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ
ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΔΧΝ
Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ δηεμαγσγή θαη νκαιή
ιεηηνπξγία ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ.
Δίλαη αξκόδηα γηα:
o Σελ έθδνζε πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηηο
εκπνξνπαλεγχξεηο κε ηαζζφκελε πξνζεζκία θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθψλ.
o Σνλ έιεγρν ησλ ππνβαιιφκελσλ αηηήζεσλ θαη ησλ ζπλεκκέλσλ ζε απηέο
απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ,
o Σελ νξγάλσζε θαη δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηάζεζεο θαη θαηνρχξσζεο ησλ
ζέζεσλ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο θαη ησλ αλαγθαίσλ θιεξψζεσλ φπνπ απαηηείηαη.
o Σε ρνξήγεζε έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζηα πνζνζηά πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.
4497/2017
o Σελ έθδνζε θαηαιφγνπ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ αλάξηεζε ηνπο ζην Γεκνηηθφ
Καηάζηεκα πξνθεηκέλνπ νη επηιεγέληεο λα θαηαβάινπλ ηα αλαινγνχληα ηέιε ππέξ
ηνπ Γήκνπ
o Σελ απφδνζε ζέζεσλ πσιεηψλ (παξ. 6 άξζξνπ 38 λ. 4497/2017
o Σελ έθδνζε θαη ππνγξαθή ησλ εγθξίζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ επηιεγέλησλ πσιεηψλ δηά
ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, ζχκθσλα θαη κε ηελ κε αξηζκφ 123/2016 απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ,
o Σνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, ηελ επίιπζε θάζε πξνβιήκαηνο
πνπ ζα αλαθχςεη απφ ηελ δηελέξγεηα, ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ θαη ηελ εμέηαζε
ηπρφλ παξαπφλσλ ή θαηαγγειηψλ.
ΑΡΘΡΟ 8ν
ΑΗΣΖΔΗ - ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ
- Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο 15 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκπνξνπαλήγπξε εθδίδεη
πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηελ νπνία νξίδεηαη πελζήκεξε
πξνζεζκία θαηάζεζεο ησλ αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. Ζ πξφζθιεζε
αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, δεκνζηεχεηαη ζηα
ηνπηθά Μ.Μ.Δ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο (www.kefallonia.gov.gr).
- Οη αηηήζεηο κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη ζην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη
Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ Γήκνπ Κεθαιινληάο εληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε
ηεο δεκνζίεπζεο. Ο ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ζηελ αίηεζε ηνπ ηνλ αξηζκφ
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ησλ ζέζεσλ πνπ επηζπκεί λα ηνπ ρνξεγεζνχλ, νη νπνίεο δελ κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξεο απφ
δχν εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ παξακέλνπλ αδηάζεηεο ζέζεηο νπφηε κπνξνχλ λα δνζνχλ
πεξηζζφηεξεο. Ζ ππνβνιή ηεο αίηεζεο κε ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά ζα γίλεηαη είηε
απηνπξφζσπα απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν είηε κε εμνπζηνδφηεζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο
ππνγξαθήο είηε ηαρπδξνκηθά κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηελ Τπεξεζία
κέρξη θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο δηαθνξεηηθά ζεσξνχληαη
εθπξφζεζκεο.
- Μεηά ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ακέζσο επφκελε εκέξα νη
αηηήζεηο κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο γηα
αμηνιφγεζε θαη ρνξήγεζε έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζηα πνζνζηά πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 4497/2017
θαζψο θαη γηα ηελ έθδνζε θαηαιφγνπ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ αλάξηεζε ηνπο ζην Γεκνηηθφ
Καηάζηεκα
- Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο εληφο 4 εκεξψλ απφ ηε ιήςε ησλ αηηήζεσλ νθείιεη λα
ζπλεδξηάζεη πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο.
- Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ νη επηιεγέληεο πσιεηέο νθείινπλ λα θαηαβάινπλ ηα
αλαινγνχληα ηέιε ππέξ ηνπ Γήκνπ εληφο δχν εκεξψλ.
Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα ζπληαρζεί πίλαθαο επηιεγέλησλ θαη
απνξξηπηνκέλσλ ν νπνίνο ζα αλαξηεζεί ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα. Μεηά ηε ιήμε ηεο
αλσηέξσ δηαδηθαζίαο ε απφθαζε ηεο Δπηηξνπή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηιεγέλησλ,
επηιαρφλησλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζέζεσλ ζα αλαξηεζεί ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζα
δεκνζηεπζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ.
Οη επηιεγέληεο ελδηαθεξφκελνη ζα θιεζνχλ, κε ηνλ ηξφπν πνπ νη ίδηνη έρνπλ θαζνξίζεη ζηελ
αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εληφο ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ λα θαηαβάιινπλ ην αληίζηνηρν ηέινο
ψζηε λα εθδνζνχλ νη άδεηεο ζπκκεηνρήο.
- Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θαη εθφζνλ δελ πξνζέιζνπλ γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπ ηέινπο, νη αδηάζεηεο ζέζεηο ζεσξνχληαη θελέο θαη θαηαιακβάλνληαη απφ ηνπο
επηιαρφληεο ππνςήθηνπο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζχκθσλα κε ηε ζεηξά ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ κεηά θαη ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία ππάξρνπλ αδηάζεηεο
ζέζεηο απηέο ζα θαιχπηνληαη απφ ελδηαθεξφκελνπο νη νπνίνη έρνπλ θαηαζέζεη αηηήζεηο νη
νπνίεο θξίζεθαλ εθπξφζεζκεο εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ πιήξε δηθαηνινγεηηθά.
Ακνηβαία αιιαγή ζέζεσλ κεηαμχ ησλ πσιεηψλ επηηξέπεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ ζην δήκν.
- Ζ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ησλ επηιεγέλησλ πσιεηψλ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηεο
Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ή ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ.
- Ζ έγθξηζε ζπκκεηνρήο παξαιακβάλεηαη απηνπξνζψπσο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζε
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ ζην ρψξν
ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.
- ηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο αηηεζεί ηελ παξαρψξεζε δχν (2) ζέζεσλ,
απηνδηθαίσο ζα θαηνρπξψλνληαη ζε απηφλ νη φκνξεο, θαη’ αχμνληα αξηζκφ, ζέζεηο. Σνχην δελ
ζεκαίλεη φηη, πιένλ ησλ δχν ζέζεσλ (ζηελ πεξίπησζε ησλ αδηάζεησλ ζέζεσλ) ππνρξενχηαη ν
Γήκνο λα παξαρσξήζεη φκνξεο ζέζεηο.
ε πεξίπησζε κε ρξήζεο ηνπ ρψξνπ κε ππαηηηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ, ην θαηαβιεζέλ πνζφ
παξαθξαηείηαη απφ ηνλ Γήκν. Θεσξείηαη φηη ε απνρψξεζε ηνπ δηθαηνχρνπ δελ γίλεηαη κε
ππαηηηφηεηά ηνπ, φηαλ απηή, απνδεδεηγκέλα, νθείιεηαη ζε ιφγνπο αλψηεξεο βίαο, νπφηε ην
θαηαβιεζέλ πνζφ επηζηξέθεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
ΑΡΘΡΟ 9Ο
ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΓΚΡΗΔΧΝ
Οη εγθξίζεηο ζπκκεηνρήο :
1. Δίλαη πξνζσπνπαγείο θαη δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε, ε εθκίζζσζε θαη ε
παξαρψξεζε θαηά ρξήζε θαζψο θαη ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ
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απηέο απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην, εθηφο απφ ηνλ/ηελ ζχδπγν θαη ηα ηέθλα ησλ θαηφρσλ
ηνπο νη νπνίνη ζε θακία πεξίπησζε δελ ην ππνθαζηζηνχλ.
2. Υνξεγνχληαη ζε θπζηθά πξφζσπα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά δηαζέηνπλ ηα λφκηκα
παξαζηαηηθά, πιεξνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο θνξνινγηθήο
λνκνζεζίαο γηα ηελ άζθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεξνχλ ηνπο
επηκέξνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
3. Παξαδίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ δηθαηνχρν κε ηελ επίδεημε απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ
ηαπηφηεηαο κεηά ηελ θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ ηειψλ.
4. Έρνπλ ηζρχ φζε θαη ε δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλεγχξεσο γηα ηελ νπνία ρνξεγνχληαη.
5. Αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ έθζεζε θαη πψιεζε εηδψλ πνπ είλαη αληηθείκελν
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
ΑΡΘΡΟ 10ν
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ
Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε:
- πξνζέιεπζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο
- έγθαηξεο ππνβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ
Γήκνπ,
- θαηαβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ ηειψλ ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ
- λα θξνληίδνπλ γηα ηελ εππξεπή εκθάληζε, ηελ πνιηηηζκέλε αηκφζθαηξα θαη ηελ
θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο, ε νπνία απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπο,
- λα απέρνπλ απφ θάζε ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη
έθηαζεο ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αηζζεηηθήο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ησλ
ρξεζηψλ θαη ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ, θαζψο θαη ζηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο ελ γέλεη
ζπκπεξηθνξάο,
- λα ζπκκνξθψλνληαη γεληθά κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ, Π.Γ., εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ, φπσο
ηζρχνπλ θάζε θνξά, θαζψο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
- λα κελ πξνβαίλνπλ ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο παξέκβαζε ζηνπο παξαρσξεκέλνπο πξνο
ρξήζε ρψξνπο
- λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ.
- λα είλαη εθνδηαζµέλνη µε ηνπιάρηζηνλ έλα ππξνζβεζηήξα, ν νπνίνο ζα ηνπνζεηείηαη ζε
εµθαλέο ζεµείν θαη ζα ζπλνδεχεηαη µε βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο απφ ηνλ πξνµεζεπηή ηνπ.
- Οη ςεζηαξηέο πνπ ζα ρξεζηµνπνηνχλ πγξαέξην ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζµέλεο µε ηηο θαηά
λφµν άδεηεο ρξήζεσο πγξαεξίνπ θαη ππξαζθάιεηαο.
- Οη θάηνρνη ηεο έγθξηζεο ζπκκεηνρήο είλαη πξνζσπηθά ππεχζπλνη θαη ππφινγνη γηα ηελ
ζπλερή θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ επζχλεο ηνπο. Μεηά ηελ απνρψξεζή ηνπο ν ρψξνο ζα είλαη
ειεχζεξνο θαη θαζαξφο φπσο ειεχζεξν θαη θαζαξφ ηνλ παξέιαβαλ. Οη ζάθνη απνξξηκκάησλ
ζα κέλνπλ ζηελ θάζε ζέζε θαη ζα ηνπο ζπγθεληξψλεη ε ππεξεζία θαζαξηφηεηαο.
- Οη θάηνρνη έγθξηζεο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, λα πεξηνξίδνληαη ζην ρψξν πνπ ηνπο φξηζε ν Γήκνο θαη λα κελ
δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζε βάξνο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πεξηνίθσλ
ΑΡΘΡΟ 11ν
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΖΜΟΤ
Ο Γήκνο έρεη ηελ ππνρξέσζε:
- παξαιαβήο ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ζπκκεηνρήο
ζηελ εκπνξνπαλήγπξε,
- έθδνζεο ησλ αδεηψλ ζπκκεηνρήο,
- παξνρήο θάζε δπλαηήο βνήζεηαο ζε απηνχο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ αιιά θαη ζε
απηνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε θαη
- έγθαηξεο πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ.
-ηνπνζέηεζεο ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ ζην ρψξν ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.
ΑΡΘΡΟ 12Ο
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ
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Οη εγθαηαζηάζεηο πψιεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζα είλαη πξφρεηξεο θαηαζθεπέο
(μχιηλα παξαπήγκαηα) θαηά ζεηξά δηαηεηαγκέλεο ζην ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί νη νπνίεο
ζα ηνπνζεηνχληαη κε επηκέιεηα, δαπάλε θαη επζχλε ησλ ίδησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ εκπφξσλ
θαη ζα απνκαθξχλνληαη πάιη απφ ηνπο ίδηνπο, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Γήκνπ.
Οη ζπκκεηέρνληεο επζχλνληαη επίζεο γηα ηελ έθδνζε ησλ ηπρφλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ
εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θιπ, αζθάιηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ νηνδήπνηε θίλδπλν,
επηβαξπλφκελνη θαη κε ηελ αλάινγε δαπάλε. Ο Γήκνο δελ ζα επηβαξχλεηαη κε θαλέλα
απνιχησο θφζηνο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηνπνζέηεζε ησλ πξφρεηξσλ θαηαζθεπψλ.

ΑΡΘΡΟ 13Ο
ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ
ε πεξίπησζε πνπ ε εκπνξνπαλήγπξε δελ πξαγκαηνπνηεζεί, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ
Γήκνπ, αιιά ελ ησ κεηαμχ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εκπφξνπο νη
πξφρεηξεο θαηαζθεπέο, θαζψο θη έρνπλ γίλεη απφ εθείλνπο νπνηαδήπνηε άιια έμνδα, ν Γήκνο
δε θέξεη θακηά επζχλε θαη θακηά νηθνλνκηθή απαίηεζε δε ζα ππάξρεη ελαληίνλ ηνπ, ε δε
δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπο ή νπνηαδήπνηε άιιε δαπάλε ζηελ νπνία γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν
έρνπλ πξνβεί ζα θαιχπηεηαη εμ’ νινθιήξνπ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε
απνμήισζε ησλ παξαπεγκάησλ απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ππαλαρσξήζεη ή δε
ζπκκεηάζρεη κε ππαηηηφηεηα ηνπ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε γηα ιφγνπο πνπ δε νθείινληαη ζε
γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο, ην ηπρφλ θαηαβιεζέλ ηέινο ρξήζεο εθπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ σο
εχινγε θαη δίθαηε πνηληθή ξήηξα.
ΑΡΘΡΟ 14ν
ΣΔΛΖ
Ο θαζνξηζκφο ηνπ χςνπο ησλ ηειψλ θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο απηψλ γίλεηαη κε
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ απφ 24.09.1958 Ν.Γ. "Γηθαίσκα ρξήζεσο
θηεκάησλ, έξγσλ ή ππεξεζηψλ".
Με ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζε θάζε επαγγεικαηία, πνπ αζθεί
εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα φξηα ηνπ ∆ήκνπ Κεθαιινληάο, ζπλαθή κε ηελ εκπνξνπαλήγπξε
θαη ν νπνίνο επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζε απηήλ, δχλαηαη λα νξίδεη ην ηέινο ρξήζεο κε
έθπησζε επί ηεο νξηδφκελεο απφ ην ∆εκνηηθφ πκβνχιην ηηκήο. Ζ εληνπηφηεηα απνδεηθλχεηαη
κε ηελ πξνζθφκηζε αληίζηνηρνπ πηζηνπνηεηηθνχ κφληκεο θαηνηθίαο απφ ηνλ ∆ήκν.
ΑΡΘΡΟ 15ν
ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΡΜΟΓΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ
1. Αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4497/2017
θαη ησλ θαη' εμνπζηνδφηεζήο ηνπο εθδηδφκελσλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ είλαη:
α. νη ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηνπ
Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο
θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο
ζε
παλειιήληα
θιίκαθα,
ζπλεπηθνπξνχκελεο, φπνηε απαηηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, απφ ηηο
ρσξηθά αξκφδηεο Υεκηθέο Τπεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ
Κξάηνπο ηεο ΑΑΓΔ,
β. νη ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηάο ηνπο,
γ. νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ νξίσλ,
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δ. ηα Κιηκάθηα Διέγρνπ Λατθψλ Αγνξψλ θαη Τπαίζξηνπ Δκπνξίνπ (Κ.Δ.ΛΑ.Τ.Δ.) εληφο ησλ
ηνπηθψλ νξίσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο,
ε. νη ππεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο,
ζη. νη Τπεξεζίεο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο,
δ. ε Δηδηθή Γξακκαηεία ηνπ ψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο.
Οη αλσηέξσ αξκφδηεο ππεξεζίεο νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε δεηήκαηα
ζπληνληζκνχ ειέγρσλ θαη δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Γηα ην ζπληνληζκφ ησλ ειέγρσλ
αξκφδην είλαη ην πληνληζηηθφ Κέληξν γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηνπ Παξεκπνξίνπ (ΤΚΑΠ).
Οη ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α' έσο δ' (δει. θαη νη ππεξεζίεο ησλ δήκσλ)
επηθνπξνχληαη απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία ζην βαζκφ πνπ ηνχην παξίζηαηαη αλαγθαίν γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ αληηζηνίρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.
Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4497/17 δελ ζίγνληαη ή θαηαξγνχληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ
Τπεξεζηψλ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.
4. Γηα ηηο παξαβάζεηο ηνπ Ν.4497/17 πνπ δηαπηζηψλνληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 51 έσο 54
επηβάιινληαη νη θπξψζεηο θαη γίλνληαη νη παξαθάησ ελέξγεηεο, φπσο πξνβιέπνληαη
ζην Παξάξηεκα ΗΓ' ηνπ Ν.4497/17, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε δηφξζσζε ζθάικαηνο ζην
ΦΔΚ 207/29.12.2017 ηεχρνο Α'.
5. Οη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη δπλάκεη ηνπ Ν.4497/17, δελ ζίγνπλ εηδηθφηεξα δηνηθεηηθά
πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα γηα παξαβάζεηο ησλ θαλφλσλ εκπνξίαο
θαη δηαθίλεζεο πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ή εηδηθφηεξα κέηξα θαη
θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί αληηκεηψπηζεο παξεκπνξίνπ,
θνξνδηαθπγήο, αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ σο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία αξκνδηφηεηαο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Σν άξζξν 19 ηνπ λ. 4177/2013 εθαξκφδεηαη αλαινγηθά.
6. Σα δηνηθεηηθά πξφζηηκα βεβαηψλνληαη ηακεηαθά αθνχ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία
ππνβνιήο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή αθνχ εθδνζεί απφθαζε επ' απηήο πνπ είηε απνξξίπηεη
ηελ πξνζθπγή είηε θαζνξίδεη δηαθνξεηηθά ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ.
7. Σα δηνηθεηηθά πξφζηηκα εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δηζπξάμεσο
Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΚΔΓΔ, λ.δ. 356/1974, Α' 90) θαη απνδίδνληαη αλάινγα κε ην θνξέα πνπ
επέβαιε ην πξφζηηκν σο εμήο:
α. αλ ην πξφζηηκν έρεη επηβιεζεί απφ φξγαλν Ο.Σ.Α., απηφ απνδίδεηαη θαηά πνζνζηφ 100%
ζηνλ Ο.Σ.Α. α' ή β' βαζκνχ, ηα φξγαλα ηνπ νπνίνπ επέβαιαλ ην πξφζηηκν,
β. αλ ην πξφζηηκν έρεη επηβιεζεί απφ ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, απηφ εκθαλίδεηαη θαηά πνζνζηφ 100% ζηα έζνδα
ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ,
γ. αλ ην πξφζηηκν έρεη επηβιεζεί απφ ηα Κ.Δ.ΛΑ.Τ.Δ., απηφ εκθαλίδεηαη θαηά πνζνζηφ 100%
ζην θνξέα ζπγθξφηεζεο ησλ ελ ιφγσ θιηκαθίσλ,
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δ. ζε θάζε άιιε πεξίπησζε, ην πξφζηηκν εκθαλίδεηαη θαηά πνζνζηφ 100% ζηα έζνδα ηνπ
Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.
Σα αλσηέξσ έζνδα κπνξεί λα αμηνπνηνχληαη γηα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλαβάζκηζε,
θαζνηνλδήπνηε ηξφπν ησλ δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ θαη ηελ έγθπξε ελεκέξσζε θαη
πιεξνθφξεζε ησλ πσιεηψλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, φπσο έμνδα κεηαθίλεζεο, δηνξγάλσζε
ζεκηλαξίσλ, έθδνζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θ.ιπ..

8. Ζ πξάμε επηβνιήο δηνηθεηηθήο θχξσζεο ππφθεηηαη ζε ελδηθνθαλή πξνζθπγή, ε νπνία
αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ νηθείνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζε πξνζεζκία ηξηάληα
(30) εκεξψλ κε έλαξμε ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφ ηνλ ππφρξεν. Ζ απφθαζε επί ηεο
πξνζθπγήο εθδίδεηαη κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο
πξνζθπγήο. Γηα θπξψζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. ε θάζε πεξίπησζε ε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή πνπ αζθείηαη
ελψπηνλ ησλ σο άλσ νξγάλσλ, θνηλνπνηείηαη ακειιεηί ζην θνξέα ειέγρνπ. Ζ άζθεζε
δηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο αλάθιεζεο ηεο άδεηάο ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 3, θαζψο θαη θαηά ηεο απφθαζεο πνπ εθδφζεθε επί ηεο ελδηθνθαλνχο
πξνζθπγήο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4, δελ έρεη αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα.
ΑΡΘΡΟ 16Ο
ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
1. Απαγνξεχεηαη ε εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε θαη ε παξαρψξεζε κε ή ρσξίο
αληάιιαγκα νπνηνπδήπνηε ρψξνπ ή ζέζεο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, ζε ηξίην ή ε ρξεζηκνπνίεζή
ηνπο γηα άιιν ζθνπφ, εθηφο απηνχ γηα ηνλ νπνίν δηαηέζεθαλ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί
απφ ηα ζηνηρεία Σακεηαθήο Μεραλήο ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν, εθκίζζσζε ή
ππεθκίζζσζε ρψξνπ, ην αληίηηκν ηεο ζέζεο πξνζαπμάλεηαη θαηά 500,00 € ζε βάξνο ηνπ
δηθαηνχρνπ, ζχκθσλα κε ηελ άδεηα ζπκκεηνρήο.
2. Οη δξαζηεξηνπνηνχκελνη ζε επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο
ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ηεο
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, είλαη δε απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ή δεκία
πξνθιεζεί απφ ππαηηηφηεηά ηνπο, ιφγσ κε ηήξεζεο απηψλ.
3. Απαγνξεχεηαη ην θιείζηκν ησλ δηαδξφκσλ κε εκπνξεχκαηα θ.ι.π., ην πιάηνο ησλ
νπνίσλ έρεη ππνινγηζζεί γηα ηε δηέιεπζε ησλ πνιηηψλ ή θαη νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο. ε
πεξίπησζε παξάβαζεο, ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν ίζν κε ην ήκηζπ ηνπ ηέινπο ηεο ζέζεο, γηα
θάζε θνξά πνπ ζα ζεκεηψλεηαη παξάβαζε.
4. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο νπνηνπδήπνηε πξνο ηνπο παξαπάλσ φξνπο, ν
Γήκνο Κεθαιινληάο ζα απνθιείεη απηνχο απφ ην δηθαίσκα ηεο ζπκκεηνρήο γηα ηελ ακέζσο
επφκελε εκπνξνπαλήγπξε.
5. Όπνηνο ζπκκεηέρεη ζηελ Δκπνξνπαλήγπξε ηεθκαίξεηαη φηη απνδέρεηαη
αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
]
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ΑΡΘΡΟ 19ν
ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο άξρεηαη κε ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ δηαηππψζεσλ
δεκνζηφηεηαο πνπ νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία γηα ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο.
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΑΗΣΖΖ

ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟ: ΓΖΜΟ ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ
ΔΠΧΝΤΜΟ:………………………………
ΟΝΟΜΑ:……………………………………
ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ:……………………………
ΟΝΟΜΑ ΜΖΣΡΟ:…………………
ΓΗΔΤΘΤΝΖ:………………………
ΠΟΛΖ:…………………………………
Α.Γ.Σ:…………………………………
Α.Φ.Μ………………………………
ΓΟΤ: …………………………………
ΣΖΛΔΦΧΝΟ:……………………………………
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
ΓΗΑ
ΑΠΟΣΟΛΖ
ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΧΝ
ΔΓΓΡΑΦΧΝ:
EMAIL:………………………………………….
ΣΖΛΔΦΧΝΟ:……………………………
FAX:…………………………………
ΑΛΛΟ:…………………………………..
ΤΝ/ΝΑ:
1) Φσηναληίγξαθν
άδεηαο
άζθεζεο
επαγγέικαηνο
ή
βεβαίσζε
δξαζηεξηνπνίεζεο ζχκθσλα κε άξζξν 4
ηνπ θαλνληζκνχ
2) Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο
ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ
3) Άδεηα παξακνλήο (γηα αιινδαπνχο)
4) Πηζηνπνηεηηθφ πγείαο (γηα πψιεζε
ηξνθίκσλ)
5) Βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ απφ Γ.Ο.Τ.
6) Βεβαίσζε κε νθεηιήο ζην Γήκν
Κεθαιινληάο
7) Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα
8) Τπεχζπλε δήισζε φηη έιαβε γλψζε ηνπ
θαλνληζκνχ εκπνξνπαλεγχξεσλ Γήκνπ
Κεθαιινληάο
9) Γχν πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο

Με ηελ παξνχζα αηηνχκαη έγθξηζε
ζπκκεηνρήο ………………………ζέζεο/εσλ
ζηελ εκπνξνπαλήγπξε…………………………………
γηα ην έηνο …………………
……….. απφ………………………έσο…………………………
ζηνλ ρψξν, φπσο απνηππψλεηαη ζην ηνπνγξαθηθφ
δηάγξακκα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.
ΔΗΓΖ ΠΡΟ ΠΧΛΖΖ:……………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4497/2017
αλήθσ ζηελ θαηεγνξία:
α) πσιεηψλ πνπ δηαζέηνπλ φια ηα λφκηκα θνξνινγηθά
παξαζηαηηθά θαη ΚΑΓ ζρεηηθφ κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε ζην
ππαίζξην εκπφξην,
β) πσιεηψλ βηνκεραληθψλ εηδψλ αδεηνχρσλ ιατθψλ αγνξψλ θαη
θάηνρσλ παξαγσγηθήο άδεηαο ιατθψλ αγνξψλ
γ) αδεηνχρσλ πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ
δ)Καηφρσλ αδείαο γηα ζπγθεθξηκέλεο θπξηαθάηηθεο αγνξέο πνπ
εθδφζεθαλ κε βάζε πξνγελέζηεξν ζεζκηθφ πιαίζην
ε) Αδεηνχρσλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.4497/17 (θπζηθά πξφζσπα
θαη Φνξείο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο) γηα
δηάζεζε έξγσλ ηέρλεο, θαιιηηερλεκάησλ, ρεηξνηερλεκάησλ,
εηδψλ ιατθήο ηέρλεο
ζη)Καηφρσλ βεβαίσζεο δξαζηεξηνπνίεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ
εηήζηαο δηάξθεηαο. Σε βεβαίσζε απηή εθδίδεη ν δήκνο κφληκεο
θαηνηθίαο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πσιεηψλ.
δ) επαγγεικαηηψλ πνπ έρνπλ θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο
Ο/Ζ ΑΗΣΧΝ/ΟΤΑ

Ζ Δπηηξνπή, κεηά ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε:
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Ο Πξφεδξνο πξνηείλεη ζηα Μέιε λα γλσκνδνηήζνπλ ζεηηθά θαη λα εηζεγεζνχλ πξφηαζε ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο εγθεθξηκέλνπ θαλνληζκνχ
εκπνξνπαλεγχξεσλ ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο
ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ ζρέδην ηεο
αξκφδηαο Τπεξεζίαο ην νπνίν είλαη ελαξκνληζκέλν ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4497/2017.
Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ Φεθίδνπλ: Κνπξθνπκέιεο Ζιίαο-Απνζηνιάηνο ΓεξάζηκνοΑξαβαληηλφο Γηνλχζηνο –Παξίζεο Ζιίαο Κεθάηνο Δπάγγεινο θαη Βαλδψξνο Παλαγήο.
θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηεο:
 Σν άξζξν 73 ηνπ Ν.3852 /2010,
 Ζ 35/4-05-2016 απφθαζε ΔΠΟΗΕΧ (Καζνξηζκφο φξσλ γηα Δκπνξνπαλεγχξεηο
Γήκνπ)
 Σελ
140/2016
απφθαζε
ηνπ
Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ(Καλνληζκφο
Δκπνξνπαλεγχξεσλ).
 ηελ εηζήγεζε ηεο Αξκφδηαο Τπεξεζίαο θαη ην ζρέδην ηεο ηξνπνπνίεζεο θαη ηελ
εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ:
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Γλσκνδνηεί θαη εηζεγείηαη ζην Γ. πξόηαζε γηα :
Σελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ θαλνληζκνχ εκπνξνπαλεγχξεσλ ηνπ Γήκνπ
Κεθαιινληάο ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ ζρέδην ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ην νπνίν είλαη
ελαξκνληζκέλν ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4497/2017 θαη αλαιπηηθά:
ΑΡΘΡΟ 1Ο
ΚΟΠΟ
Ο παξψλ θαλνληζκφο ξπζκίδεη:
1.Σηο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ νξγάλσζε εκπνξνπαλεγχξεσλ ζηηο Σνπηθέο
Κνηλφηεηεο:
Α. Αγίαο Δπθεκίαο πνπ βξίζθεηαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Ππιαξέσλ
Β. Μαξθνπνχινπ πνπ βξίζθεηαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Διεηνχ Πξφλλσλ
2.Σνπο θαλφλεο αηζζεηηθήο, πγηεηλήο θαη ηάμεο ζην ρψξν ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ.
Ο Καλνληζκφο είλαη ελαξκνληζκέλνο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4497/17 (ΦΔΚ
171/13.11.2017 ηεχρνο Α') θαη θνηλνπνηείηαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, εθφζνλ δεηεζεί.
ΑΡΘΡΟ 2ν
ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
Ο παξψλ Καλνληζκφο απνηειεί
θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε, ε νπνία έρεη ηζρχ
νπζηαζηηθνχ λφκνπ θαη εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4497/17 (ΦΔΚ 171/13.11.2017 ηεχρνο Α'): «Άζθεζε ππαίζξησλ
εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ Ν.4512/18
2. Σν Β.Γ. 24-9/20-10-1958 (ΦΔΚ 171/58 ηεχρνο Α): «Πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ
θείκελν λφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»,
3. Σν άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80: «Σέινο ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θαη ινηπψλ
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ»,
4. Σελ Τγ. Γηάηαμε Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/21.06.2017 (ΦΔΚ 2161/23.06.2017 ηεχρνο Β')
5. Σν άξζξν 79 ηνπ Ν. 3463/2006: «Καλνληζηηθέο Απνθάζεηο»,
6. Σν άξζξν 73 ηνπ Ν. 3852/2010: «Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο – Αξκνδηφηεηεο»
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ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΠΛΑΗΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Α. Υξνληθά Υαξαθηεξηζηηθά Δκπνξνπαλεγύξεσλ
Οη εκπνξνπαλεγχξεηο δηεμάγνληαη θάζε ρξφλν ζηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο επ’ επθαηξία ησλ
ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ γηα πέληε ζπλαπηέο εκέξεο αλαιπηηθά σο εμήο:
Α . ηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Αγίαο Δπθεκίαο απφ 9ε Ηνπιίνπ έσο 13ε Ηνπιίνπ επ΄ επθαηξία
ηεο ζξεζθεπηηθήο ενξηήο ηεο Αγίαο Δπθεκίαο ηελ 11ε Ηνπιίνπ.
Β. ηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Μαξθνπνχινπ απφ 13ε Απγνχζηνπ έσο 17ε Απγνχζηνπ επ΄
επθαηξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ενξηήο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ ηελ 15ε Απγνχζηνπ.
Β. Υσξνηαμηθά Υαξαθηεξηζηηθά Δκπνξνπαλεγύξεσλ
1. α. Ζ ζξεζθεπηηθή εκπνξνπαλήγπξε ηεο 9ε Ηνπιίνπ έσο 13ε Ηνπιίνπ ζηελ Σνπηθή
Κνηλφηεηα Αγίαο Δπθεκίαο ζα δηεμαρζεί εληφο πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ, πιεζίνλ ηνπ
Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ ηεο Αγίαο Δπθεκίαο ζηηο θνηλνηηθέο νδνχο: Γηαδφρνπ Κσλζηαληίλνπ
θαη Μεξθνχξε θαζψο θαη ζηελ πιαηεία 28εο Οθησβξίνπ, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν απφ
Ννέκβξην 2015 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ
Κεθαιινληάο κε ζέκα «Απνηχπσζε πθηζηακέλσλ θνηλνηηθψλ νδψλ γηα άζθεζε επνρηθήο
εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Τπαίζξηα Οξγαλσκέλε Αγνξά – Δκπνξνπαλήγπξε)»
β. Οη δηαηηζέκελεο ζέζεηο είλαη ζπλνιηθά ελελήληα δχν (92)
γ. Οη δηαζηάζεηο ησλ ζέζεσλ είλαη :
 Δίθνζη επηά ζέζεηο δηαζηάζεσλ 2,00κ πιάηνο Υ 1,00κ βάζνο πνπ απνηππψλνληαη κε
ηα ζεκεία Δ1….Δ27
 Δμήληα πέληε Θέζεηο δηαζηάζεσλ 4,00κ πιάηνο Υ 1,50κ. βάζνο πνπ απνηππψλνληαη
κε ηα ζεκεία Θ1…Θ65
2. α. Ζ ζξεζθεπηηθή εκπνξνπαλήγπξε ηεο 13ε Απγνχζηνπ έσο 17ε Απγνχζηνπ ζηελ Σνπηθή
Κνηλφηεηα Μαξθνπνχινπ ζα δηεμάγεηαη ζηε ζέζε «ΒΟΝΣΔ» εληφο θαη εθηφο νηθηζκνχ Σ.Κ.
Μαξθνπνχινπ ζε θνηλνηηθή νδφ πιεζίνλ εθθιεζίαο Τπεξαγίαο Θενηφθνπ «Φηδνχζα»,
ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν απφ Ννέκβξην 2015 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο Γ/λζεο
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο κε ζέκα «Απνηχπσζε πθηζηακέλεο δεκνηηθήο
νδνχ γηα άζθεζε επνρηθήο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Τπαίζξηα Οξγαλσκέλε Αγνξά –
Δκπνξνπαλήγπξε)».
β. Οη δηαηηζέκελεο ζέζεηο είλαη ζπλνιηθά είθνζη (20)
γ. Οη δηαζηάζεηο ησλ ζέζεσλ είλαη :
 Γεθανθηψ (18) ζέζεηο δηαζηάζεσλ 4,00κ πιάηνο Υ 2,00κ βάζνο πνπ απνηππψλνληαη
κε αξηζκνχο απφ α/α 1 έσο α/α 6 θαη απφ α/α 9 έσο α/α 20 θαη
 Γχν (2) ζέζεηο δηαζηάζεσλ 3,00κ πιάηνο Υ 2,00κ βάζνο πνπ απνηππψλνληαη κε
αξηζκνχο απφ α/α 7 έσο α/α 8
ΑΡΘΡΟ 4ν
ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εκπνξνπαλεγχξεηο έρνπλ:
i. α) πσιεηέο πνπ δηαζέηνπλ φια ηα λφκηκα θνξνινγηθά παξαζηαηηθά θαη ΚΑΓ ζρεηηθφ κε ηε
δξαζηεξηνπνίεζε ζην ππαίζξην εκπφξην, ζε πνζνζηφ 70%.
Κάηνρνη αδεηψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο θπξηαθάηηθεο αγνξέο πνπ εθδφζεθαλ κε
βάζε πξνγελέζηεξν ζεζκηθφ πιαίζην, κπνξνχλ λα δεηνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο
εκπνξνπαλεγχξεηο θαη ππνινγίδνληαη ζην πνζνζηφ ηεο πεξίπησζεο α'.
β) πσιεηέο βηνκεραληθψλ εηδψλ αδεηνχρνη ιατθψλ αγνξψλ θαη θάηνρνη παξαγσγηθήο άδεηαο
ιατθψλ αγνξψλ κε αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο άλζε, θπηά θαη κεηαπνηεκέλα πξντφληα, ζε
πνζνζηφ 20%
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γ) αδεηνχρνη πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ κε αληηθείκελν πψιεζεο απφ ηα επηηξεπφκελα
ζηηο αγνξέο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.4497/17 ζε πνζνζηφ 10%. (παξ.4 άξζξν 38 Ν.4497/17)
ε πεξίπησζε κε ελδηαθέξνληνο απφ αδεηνχρνπο ησλ θαηεγνξηψλ (β) θαη (γ) ν αξηζκφο ησλ
ζέζεσλ ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ πξνζηίζεηαη ζηνλ αξηζκφ ηεο (α) θαηεγνξίαο. (παξ.4 άξζξν 38
Ν.4497/17)

ii. Πσιεηέο ρσξίο άδεηα ιατθώλ αγνξώλ, πιαλόδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ (πιένλ ησλ
αδεηνύρσλ)
ηηο εκπνξνπαλεγχξεηο ζπκκεηέρνπλ πσιεηέο πνπ δηαζέηνπλ φια ηα λφκηκα θνξνινγηθά
παξαζηαηηθά θαη δελ είλαη αδεηνχρνη ιατθψλ αγνξψλ, πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ,
εθφζνλ
δηαζέηνπλ βεβαίσζε
δξαζηεξηνπνίεζεο
ππαίζξηνπ
εκπνξίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο (παξ.3 άξζξν 38 Ν.4497/17).

Σε βεβαίσζε απηή εθδίδεη ν δήκνο κόληκεο θαηνηθίαο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πσιεηψλ (παξ.3
άξζξν 38 Ν.4497/17).

Ο πσιεηήο δεηεί απφ ηνλ νηθείν δήκν ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ βεβαίσζεο, πξνθεηκέλνπ λα
ζπκκεηέρεη ζηηο αγνξέο ησλ δήκσλ φιεο ηεο ρψξαο θαη ζηελ αίηεζή ηνπ επηζπλάπηεη:
α. βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ην TAXIS,
β. βεβαίσζε ηακεηαθήο κεραλήο απφ ην TAXIS ή βεβαίσζε απαιιαγήο απφ αξκφδηα
θνξνινγηθή αξρή,
γ. πηζηνπνηεηηθφ πγείαο, φπνπ απαηηείηαη,
δ. θσηνηππία Γειηίνπ Σαπηφηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ θαηά πεξίπησζε,
ε. άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ, θαηά πεξίπησζε. (παξ.3 άξζξν 38 Ν.4497/17)

Ο δήκνο πνπ εθδίδεη ηελ αλσηέξσ βεβαίσζε είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ
Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο (παξ.3 άξζξν 38 Ν.4497/17).

Όζνη επαγγεικαηίεο έρνπλ θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πηώρεπζεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ζέζε
ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο (παξ.3 άξζξν 38 Ν.4497/17).

iii. Αδεηνύρνη έξγσλ ηέρλεο, θαιιηηερλεκάησλ, ρεηξνηερλεκάησλ, εηδώλ ιατθήο ηέρλεο
α) γηα θπζηθά πξφζσπα.
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Γηνηθεηηθή άδεηα γηα δηάζεζε έξγσλ ηέρλεο θαιιηηερλεκάησλ, ρεηξνηερλεκάησλ, εηδψλ
ιατθήο ηέρλεο πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 45 (παξ.4 άξζξν 38
Ν.4497/17).
Β) γηα Φνξείο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο (Κ.ΑΛ.Ο.)
Γηνηθεηηθή άδεηα πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 άξζξν 38 Ν.4497/17.
Δηδηθά, γηα ηνπο αδεηνχρνπο θνξείο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο (Κ.ΑΛ.Ο.) ηνπ
άξζξνπ 45 δίδεηαη κία ζέζε αλά ηέζζεξα (4) κέιε, ηα νπνία δηαζέηνπλ βεβαίσζε
πηζηνπνίεζεο ηδίαο δεκηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 45. (παξ.4 άξζξν
38 Ν.4497/17)
ΑΡΘΡΟ 5ν
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΔΓΚΡΗΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
i. Πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ γηα ζπκκεηνρή
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο ππαίζξηεο αγνξέο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.4497/17 απαηηείηαη έγθξηζε
ζπκκεηνρήο, πνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ δήκνπ, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα
θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο. (παξ.4 άξζξν 38 Ν.4497/17).

ii. Τπνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο
Γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο νη ελδηαθεξφκελνη, ππνβάιινπλ ζην ηκήκα
αδεηνδνηήζεσλ θαη ξχζκηζεο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δήκνπ αίηεζε, (ζχκθσλα κε ην
ζπλεκκέλν ππφδεηγκα πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ) πξνο ηελ
Δπηηξνπή Δκπνξνπαλήγπξεο ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο.
H αίηεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
o Ολνκαηεπψλπκν ή ηελ Δπσλπκία ηνπ αηηνχληνο θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ
o Όλνκα Παηξφο
o Α.Γ. Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή ζεσξεκέλν δηαβαηήξην γηα
αιινδαπνχο, κε ηελ
αληίζηνηρε άδεηα παξακνλήο ζε ηζρχ
o Γηεχζπλζε θαηνηθίαο
o ΑΦΜ θαη Γ.Ο.Τ.
o Αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη ειεθηξνληθή δ/λζε αλ ππάξρεη
o Γηεχζπλζε ηεο αζθνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο ή έδξαο ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ
πξνζψπνπ
o Σνκέαο δξαζηεξηφηεηαο
o Σελ αθξηβή ζέζε (ή ζέζεηο) ηνπ ρψξνπ
o Σα πξνο πψιεζε είδε
Ζ αίηεζε ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α) θσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ζε ηζρχ
β) άδεηα παξακνλήο (γηα αιινδαπνχο)
γ)βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.) πεξί ππνβνιήο δήισζεο
έλαξμεο άζθεζεο επηηεδεχκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο 4045/1960 (Α΄ 47) θαη 1642/1986
(Α΄ 125),
β) αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα
γ) δχν (2) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο.
δ) Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα απφ ην αξκφδην Σκήκα Σακείνπ ηνπ Γήκνπ ( Άξζξν 285 Κ.Γ.Κ. )
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ε) θση/θα ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ πνπ θαηέρνπλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο
θαλνληζκνχ
δ) Πηζηνπνηεηηθφ πγείαο γηα φζνπο πσινχλ είδε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ
ε) ηελ άδεηα ππαίζξηνπ εκπνξίνπ πνπ θαηέρεη ή ηε βεβαίσζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ
38, θαηά πεξίπησζε
ζ) Τπεχζπλε Γήισζε κε ηελ νπνία δειψλνπλ φηη έιαβαλ γλψζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο
εκπνξνπαλεγχξεσο ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο θαη φηη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο
απηνχ.
η) Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο φπνπ απαηηείηαη.
ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ
αλά θαηεγνξία, δηελεξγείηαη θιήξσζε (παξ.5 άξζξν 38 Ν.4497/17).
iii. Γηελέξγεηα θιήξσζεο γηα ρνξήγεζε έγθξηζεο
Οη εγθξίζεηο δίδνληαη κε θιήξσζε ζηα πνζνζηά πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 38
ηνπ Ν.4497/17 θαζψο θαη ζην άξζξν 4i ηνπ παξφληνο.
iv. Έθδνζε θαη αλάξηεζε θαηαιόγνπ ζπκκεηερόλησλ ζην Γήκν
Μεηά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ θαη ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο εθδίδεηαη θαηάινγνο
ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ θάζε ππαίζξηα αγνξά, ν νπνίνο αλαξηάηαη ζην δεκνηηθφ
θαηάζηεκα (παξ. 6 άξζξν 38 Ν. 4497/17).
v. Καηαβνιή αλαινγνύλησλ ηειώλ ππέξ ηνπ Γήκνπ από ηνπο επηιεγέληεο
Ο θαηάινγνο ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ θάζε ππαίζξηα αγνξά, αλαξηάηαη ζην δεκνηηθφ
θαηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ νη επηιεγέληεο λα θαηαβάινπλ ηα αλαινγνχληα ηέιε ππέξ ηνπ
δήκνπ. (παξ.6 άξζξν 38 Ν.4497/17).
vi. Έθδνζε έγθξηζεο ζπκκεηνρήο
Με ηελ αλάξηεζε ηνπ θαηαιφγνπ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ
ηειψλ απφ απηνχο, εθδίδεηαη απφ ην Γήκν ε έγθξηζε ζπκκεηνρήο (παξ. 6 άξζξν 38
Ν.4497/17).
vii. Κνηλνπνίεζε απόθαζεο έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζηελ Πεξηθέξεηα
Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα θαη είλαη δηαζέζηκε αλά πάζα ζηηγκή ζηα
ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Ν.4497/17. (παξ.6 άξζξν 38 Ν.4497/17)
ΑΡΘΡΟ 6ν
Α. ΠΧΛΟΤΜΔΝΑ ΔΗΓΖ
Σα πξνο πψιεζε είδε πνπ επηηξέπνληαη ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα είλαη:
 Σερλεηά & απνμεξακέλα άλζε θαη θπηά
 Αζεκηθά θαη Faux Bijou (Φν Μπηδνχ)
 Βηβιία
 Δίδε Απηνθηλήηνπ
 Αγξνηηθά εξγαιεία – κεραλήκαηα
 Δίδε Λατθήο Σέρλεο
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Δίδε Γψξσλ θαη δηαθφζκεζεο
Δίδε Οηθηαθήο Υξήζεο –Ταιηθά & Δίδε Μπάληνπ
Καιιπληηθά
Λεπθά είδε – είδε πξνηθφο
Δθθιεζηαζηηθά Δίδε
Αμεζνπάξ Μηθξψλ Εψσλ & Ηρζχσλ
Δίδε Έλδπζεο –Τπφδεζεο
Αμεζνπάξ Έλδπζεο
Παηδηθά παηρλίδηα
Ζιεθηξνληθά
Μνπζηθά φξγαλα -CD κνπζηθήο ή άιινπ πεξηερνκέλνπ
Παξαδνζηαθά γιπθά – πξντφληα
Βηνινγηθά – νηθνινγηθά πξντφληα
Ξεξνί θαξπνί – απνμεξακέλα θξνχηα
Καληίλεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ

Β. ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ
Οη πξνο δηάζεζε ζέζεηο θαηαλέκνληαη ζε νκάδεο σο εμήο:
1ε νκάδα: ζέζεηο επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαληίλεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ,
παξαδνζηαθά γιπθά - πξντφληα, Βηνινγηθά – νηθνινγηθά πξντφληα, μεξνί θαξπνί –
απνμεξακέλα θξνχηα,)
2ε νκάδα: ινηπέο ζέζεηο επηρεηξήζεσλ εκπνξηθψλ θαη βηνηερληθψλ εηδψλ
Οη θάηνρνη ζέζεσλ ηεο 1εο νκάδαο ηνπνζεηνχληαη καδί ζηελ αξρή ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.
ΑΡΘΡΟ 7ν
ΑΡΜΟΓΗΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΟΜΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ
ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΔΧΝ
Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ δηεμαγσγή θαη νκαιή
ιεηηνπξγία ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ.
Δίλαη αξκόδηα γηα:
o Σελ έθδνζε πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηηο
εκπνξνπαλεγχξεηο κε ηαζζφκελε πξνζεζκία θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθψλ.
o Σνλ έιεγρν ησλ ππνβαιιφκελσλ αηηήζεσλ θαη ησλ ζπλεκκέλσλ ζε απηέο
απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ,
o Σελ νξγάλσζε θαη δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηάζεζεο θαη θαηνρχξσζεο ησλ
ζέζεσλ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο θαη ησλ αλαγθαίσλ θιεξψζεσλ φπνπ απαηηείηαη.
o Σε ρνξήγεζε έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζηα πνζνζηά πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.
4497/2017
o Σελ έθδνζε θαηαιφγνπ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ αλάξηεζε ηνπο ζην Γεκνηηθφ
Καηάζηεκα πξνθεηκέλνπ νη επηιεγέληεο λα θαηαβάινπλ ηα αλαινγνχληα ηέιε ππέξ
ηνπ Γήκνπ
o Σελ απφδνζε ζέζεσλ πσιεηψλ (παξ. 6 άξζξνπ 38 λ. 4497/2017
o Σελ έθδνζε θαη ππνγξαθή ησλ εγθξίζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ επηιεγέλησλ πσιεηψλ δηά
ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, ζχκθσλα θαη κε ηελ κε αξηζκφ 123/2016 απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ,
o Σνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, ηελ επίιπζε θάζε πξνβιήκαηνο
πνπ ζα αλαθχςεη απφ ηελ δηελέξγεηα, ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ θαη ηελ εμέηαζε
ηπρφλ παξαπφλσλ ή θαηαγγειηψλ.
ΑΡΘΡΟ 8ν
ΑΗΣΖΔΗ - ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ
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- Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο 15 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκπνξνπαλήγπξε εθδίδεη
πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηελ νπνία νξίδεηαη πελζήκεξε
πξνζεζκία θαηάζεζεο ησλ αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. Ζ πξφζθιεζε
αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, δεκνζηεχεηαη ζηα
ηνπηθά Μ.Μ.Δ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο (www.kefallonia.gov.gr).
- Οη αηηήζεηο κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη ζην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη
Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ Γήκνπ Κεθαιινληάο εληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε
ηεο δεκνζίεπζεο. Ο ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ζηελ αίηεζε ηνπ ηνλ αξηζκφ
ησλ ζέζεσλ πνπ επηζπκεί λα ηνπ ρνξεγεζνχλ, νη νπνίεο δελ κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξεο απφ
δχν εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ παξακέλνπλ αδηάζεηεο ζέζεηο νπφηε κπνξνχλ λα δνζνχλ
πεξηζζφηεξεο. Ζ ππνβνιή ηεο αίηεζεο κε ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά ζα γίλεηαη είηε
απηνπξφζσπα απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν είηε κε εμνπζηνδφηεζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο
ππνγξαθήο είηε ηαρπδξνκηθά κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηελ Τπεξεζία
κέρξη θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο δηαθνξεηηθά ζεσξνχληαη
εθπξφζεζκεο.
- Μεηά ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ακέζσο επφκελε εκέξα νη
αηηήζεηο κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο γηα
αμηνιφγεζε θαη ρνξήγεζε έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζηα πνζνζηά πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 4497/2017
θαζψο θαη γηα ηελ έθδνζε θαηαιφγνπ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ αλάξηεζε ηνπο ζην Γεκνηηθφ
Καηάζηεκα
- Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο εληφο 4 εκεξψλ απφ ηε ιήςε ησλ αηηήζεσλ νθείιεη λα
ζπλεδξηάζεη πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο.
- Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ νη επηιεγέληεο πσιεηέο νθείινπλ λα θαηαβάινπλ ηα
αλαινγνχληα ηέιε ππέξ ηνπ Γήκνπ εληφο δχν εκεξψλ.
Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα ζπληαρζεί πίλαθαο επηιεγέλησλ θαη
απνξξηπηνκέλσλ ν νπνίνο ζα αλαξηεζεί ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα. Μεηά ηε ιήμε ηεο
αλσηέξσ δηαδηθαζίαο ε απφθαζε ηεο Δπηηξνπή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηιεγέλησλ,
επηιαρφλησλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζέζεσλ ζα αλαξηεζεί ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζα
δεκνζηεπζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ.
Οη επηιεγέληεο ελδηαθεξφκελνη ζα θιεζνχλ, κε ηνλ ηξφπν πνπ νη ίδηνη έρνπλ θαζνξίζεη ζηελ
αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εληφο ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ λα θαηαβάιινπλ ην αληίζηνηρν ηέινο
ψζηε λα εθδνζνχλ νη άδεηεο ζπκκεηνρήο.
- Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θαη εθφζνλ δελ πξνζέιζνπλ γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπ ηέινπο, νη αδηάζεηεο ζέζεηο ζεσξνχληαη θελέο θαη θαηαιακβάλνληαη απφ ηνπο
επηιαρφληεο ππνςήθηνπο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζχκθσλα κε ηε ζεηξά ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ κεηά θαη ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία ππάξρνπλ αδηάζεηεο
ζέζεηο απηέο ζα θαιχπηνληαη απφ ελδηαθεξφκελνπο νη νπνίνη έρνπλ θαηαζέζεη αηηήζεηο νη
νπνίεο θξίζεθαλ εθπξφζεζκεο εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ πιήξε δηθαηνινγεηηθά.
Ακνηβαία αιιαγή ζέζεσλ κεηαμχ ησλ πσιεηψλ επηηξέπεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ ζην δήκν.
- Ζ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ησλ επηιεγέλησλ πσιεηψλ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηεο
Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ή ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ.
- Ζ έγθξηζε ζπκκεηνρήο παξαιακβάλεηαη απηνπξνζψπσο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζε
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ ζην ρψξν
ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.
- ηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο αηηεζεί ηελ παξαρψξεζε δχν (2) ζέζεσλ,
απηνδηθαίσο ζα θαηνρπξψλνληαη ζε απηφλ νη φκνξεο, θαη’ αχμνληα αξηζκφ, ζέζεηο. Σνχην δελ
ζεκαίλεη φηη, πιένλ ησλ δχν ζέζεσλ (ζηελ πεξίπησζε ησλ αδηάζεησλ ζέζεσλ) ππνρξενχηαη ν
Γήκνο λα παξαρσξήζεη φκνξεο ζέζεηο.
ε πεξίπησζε κε ρξήζεο ηνπ ρψξνπ κε ππαηηηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ, ην θαηαβιεζέλ πνζφ
παξαθξαηείηαη απφ ηνλ Γήκν. Θεσξείηαη φηη ε απνρψξεζε ηνπ δηθαηνχρνπ δελ γίλεηαη κε
ππαηηηφηεηά ηνπ, φηαλ απηή, απνδεδεηγκέλα, νθείιεηαη ζε ιφγνπο αλψηεξεο βίαο, νπφηε ην
θαηαβιεζέλ πνζφ επηζηξέθεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
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ΑΡΘΡΟ 9Ο
ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΓΚΡΗΔΧΝ
Οη εγθξίζεηο ζπκκεηνρήο :
6. Δίλαη πξνζσπνπαγείο θαη δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε, ε εθκίζζσζε θαη ε
παξαρψξεζε θαηά ρξήζε θαζψο θαη ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ
απηέο απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην, εθηφο απφ ηνλ/ηελ ζχδπγν θαη ηα ηέθλα ησλ θαηφρσλ
ηνπο νη νπνίνη ζε θακία πεξίπησζε δελ ην ππνθαζηζηνχλ.
7. Υνξεγνχληαη ζε θπζηθά πξφζσπα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά δηαζέηνπλ ηα λφκηκα
παξαζηαηηθά, πιεξνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο θνξνινγηθήο
λνκνζεζίαο γηα ηελ άζθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεξνχλ ηνπο
επηκέξνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
8. Παξαδίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ δηθαηνχρν κε ηελ επίδεημε απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ
ηαπηφηεηαο κεηά ηελ θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ ηειψλ.
9. Έρνπλ ηζρχ φζε θαη ε δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλεγχξεσο γηα ηελ νπνία ρνξεγνχληαη.
10. Αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ έθζεζε θαη πψιεζε εηδψλ πνπ είλαη αληηθείκελν
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
ΑΡΘΡΟ 10ν
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ
Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε:
- πξνζέιεπζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο
- έγθαηξεο ππνβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ
Γήκνπ,
- θαηαβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ ηειψλ ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ
- λα θξνληίδνπλ γηα ηελ εππξεπή εκθάληζε, ηελ πνιηηηζκέλε αηκφζθαηξα θαη ηελ
θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο, ε νπνία απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπο,
- λα απέρνπλ απφ θάζε ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη
έθηαζεο ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αηζζεηηθήο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ησλ
ρξεζηψλ θαη ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ, θαζψο θαη ζηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο ελ γέλεη
ζπκπεξηθνξάο,
- λα ζπκκνξθψλνληαη γεληθά κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ, Π.Γ., εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ, φπσο
ηζρχνπλ θάζε θνξά, θαζψο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
- λα κελ πξνβαίλνπλ ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο παξέκβαζε ζηνπο παξαρσξεκέλνπο πξνο
ρξήζε ρψξνπο
- λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ.
- λα είλαη εθνδηαζµέλνη µε ηνπιάρηζηνλ έλα ππξνζβεζηήξα, ν νπνίνο ζα ηνπνζεηείηαη ζε
εµθαλέο ζεµείν θαη ζα ζπλνδεχεηαη µε βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο απφ ηνλ πξνµεζεπηή ηνπ.
- Οη ςεζηαξηέο πνπ ζα ρξεζηµνπνηνχλ πγξαέξην ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζµέλεο µε ηηο θαηά
λφµν άδεηεο ρξήζεσο πγξαεξίνπ θαη ππξαζθάιεηαο.
- Οη θάηνρνη ηεο έγθξηζεο ζπκκεηνρήο είλαη πξνζσπηθά ππεχζπλνη θαη ππφινγνη γηα ηελ
ζπλερή θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ επζχλεο ηνπο. Μεηά ηελ απνρψξεζή ηνπο ν ρψξνο ζα είλαη
ειεχζεξνο θαη θαζαξφο φπσο ειεχζεξν θαη θαζαξφ ηνλ παξέιαβαλ. Οη ζάθνη απνξξηκκάησλ
ζα κέλνπλ ζηελ θάζε ζέζε θαη ζα ηνπο ζπγθεληξψλεη ε ππεξεζία θαζαξηφηεηαο.
- Οη θάηνρνη έγθξηζεο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, λα πεξηνξίδνληαη ζην ρψξν πνπ ηνπο φξηζε ν Γήκνο θαη λα κελ
δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζε βάξνο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πεξηνίθσλ.
ΑΡΘΡΟ 11ν
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΖΜΟΤ
Ο Γήκνο έρεη ηελ ππνρξέσζε:
- παξαιαβήο ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ζπκκεηνρήο
ζηελ εκπνξνπαλήγπξε,
22

ΑΔΑ: ΩΛ6ΗΩΕ5-ΕΨΘ

- έθδνζεο ησλ αδεηψλ ζπκκεηνρήο,
- παξνρήο θάζε δπλαηήο βνήζεηαο ζε απηνχο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ αιιά θαη ζε
απηνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε θαη
- έγθαηξεο πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ.
-ηνπνζέηεζεο ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ ζην ρψξν ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.
ΑΡΘΡΟ 12Ο
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ
Οη εγθαηαζηάζεηο πψιεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζα είλαη πξφρεηξεο θαηαζθεπέο
(μχιηλα παξαπήγκαηα) θαηά ζεηξά δηαηεηαγκέλεο ζην ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί νη νπνίεο
ζα ηνπνζεηνχληαη κε επηκέιεηα, δαπάλε θαη επζχλε ησλ ίδησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ εκπφξσλ
θαη ζα απνκαθξχλνληαη πάιη απφ ηνπο ίδηνπο, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Γήκνπ.
Οη ζπκκεηέρνληεο επζχλνληαη επίζεο γηα ηελ έθδνζε ησλ ηπρφλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ
εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θιπ, αζθάιηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ νηνδήπνηε θίλδπλν,
επηβαξπλφκελνη θαη κε ηελ αλάινγε δαπάλε. Ο Γήκνο δελ ζα επηβαξχλεηαη κε θαλέλα
απνιχησο θφζηνο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηνπνζέηεζε ησλ πξφρεηξσλ θαηαζθεπψλ.
ΑΡΘΡΟ 13Ο
ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ
ε πεξίπησζε πνπ ε εκπνξνπαλήγπξε δελ πξαγκαηνπνηεζεί, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ
Γήκνπ, αιιά ελ ησ κεηαμχ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εκπφξνπο νη
πξφρεηξεο θαηαζθεπέο, θαζψο θη έρνπλ γίλεη απφ εθείλνπο νπνηαδήπνηε άιια έμνδα, ν Γήκνο
δε θέξεη θακηά επζχλε θαη θακηά νηθνλνκηθή απαίηεζε δε ζα ππάξρεη ελαληίνλ ηνπ, ε δε
δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπο ή νπνηαδήπνηε άιιε δαπάλε ζηελ νπνία γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν
έρνπλ πξνβεί ζα θαιχπηεηαη εμ’ νινθιήξνπ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε
απνμήισζε ησλ παξαπεγκάησλ απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ππαλαρσξήζεη ή δε
ζπκκεηάζρεη κε ππαηηηφηεηα ηνπ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε γηα ιφγνπο πνπ δε νθείινληαη ζε
γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο, ην ηπρφλ θαηαβιεζέλ ηέινο ρξήζεο εθπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ σο
εχινγε θαη δίθαηε πνηληθή ξήηξα.
ΑΡΘΡΟ 14ν
ΣΔΛΖ
Ο θαζνξηζκφο ηνπ χςνπο ησλ ηειψλ θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο απηψλ γίλεηαη κε
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ απφ 24.09.1958 Ν.Γ. "Γηθαίσκα ρξήζεσο
θηεκάησλ, έξγσλ ή ππεξεζηψλ".
Με ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζε θάζε επαγγεικαηία, πνπ αζθεί
εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα φξηα ηνπ ∆ήκνπ Κεθαιινληάο, ζπλαθή κε ηελ εκπνξνπαλήγπξε
θαη ν νπνίνο επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζε απηήλ, δχλαηαη λα νξίδεη ην ηέινο ρξήζεο κε
έθπησζε επί ηεο νξηδφκελεο απφ ην ∆εκνηηθφ πκβνχιην ηηκήο. Ζ εληνπηφηεηα απνδεηθλχεηαη
κε ηελ πξνζθφκηζε αληίζηνηρνπ πηζηνπνηεηηθνχ κφληκεο θαηνηθίαο απφ ηνλ ∆ήκν.
ΑΡΘΡΟ 15ν
ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΡΜΟΓΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ
1. Αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4497/2017
θαη ησλ θαη' εμνπζηνδφηεζήο ηνπο εθδηδφκελσλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ είλαη:
α. νη ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηνπ
Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο
θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο
ζε
παλειιήληα
θιίκαθα,
ζπλεπηθνπξνχκελεο, φπνηε απαηηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, απφ ηηο
ρσξηθά αξκφδηεο Υεκηθέο Τπεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ
Κξάηνπο ηεο ΑΑΓΔ,
β. νη ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηάο ηνπο,
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γ. νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ νξίσλ,
δ. ηα Κιηκάθηα Διέγρνπ Λατθψλ Αγνξψλ θαη Τπαίζξηνπ Δκπνξίνπ (Κ.Δ.ΛΑ.Τ.Δ.) εληφο ησλ
ηνπηθψλ νξίσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο,
ε. νη ππεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο,
ζη. νη Τπεξεζίεο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο,
δ. ε Δηδηθή Γξακκαηεία ηνπ ψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο.
Οη αλσηέξσ αξκφδηεο ππεξεζίεο νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε δεηήκαηα
ζπληνληζκνχ ειέγρσλ θαη δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Γηα ην ζπληνληζκφ ησλ ειέγρσλ
αξκφδην είλαη ην πληνληζηηθφ Κέληξν γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηνπ Παξεκπνξίνπ (ΤΚΑΠ).
Οη ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α' έσο δ' (δει. θαη νη ππεξεζίεο ησλ δήκσλ)
επηθνπξνχληαη απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία ζην βαζκφ πνπ ηνχην παξίζηαηαη αλαγθαίν γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ αληηζηνίρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.
Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4497/17 δελ ζίγνληαη ή θαηαξγνχληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ
Τπεξεζηψλ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.
4. Γηα ηηο παξαβάζεηο ηνπ Ν.4497/17 πνπ δηαπηζηψλνληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 51 έσο 54
επηβάιινληαη νη θπξψζεηο θαη γίλνληαη νη παξαθάησ ελέξγεηεο, φπσο πξνβιέπνληαη
ζην Παξάξηεκα ΗΓ' ηνπ Ν.4497/17, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε δηφξζσζε ζθάικαηνο ζην
ΦΔΚ 207/29.12.2017 ηεχρνο Α'.
5. Οη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη δπλάκεη ηνπ Ν.4497/17, δελ ζίγνπλ εηδηθφηεξα δηνηθεηηθά
πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα γηα παξαβάζεηο ησλ θαλφλσλ εκπνξίαο
θαη δηαθίλεζεο πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ή εηδηθφηεξα κέηξα θαη
θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί αληηκεηψπηζεο παξεκπνξίνπ,
θνξνδηαθπγήο, αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ σο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία αξκνδηφηεηαο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Σν άξζξν 19 ηνπ λ. 4177/2013 εθαξκφδεηαη αλαινγηθά.
6. Σα δηνηθεηηθά πξφζηηκα βεβαηψλνληαη ηακεηαθά αθνχ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία
ππνβνιήο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή αθνχ εθδνζεί απφθαζε επ' απηήο πνπ είηε απνξξίπηεη
ηελ πξνζθπγή είηε θαζνξίδεη δηαθνξεηηθά ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ.
7. Σα δηνηθεηηθά πξφζηηκα εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δηζπξάμεσο
Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΚΔΓΔ, λ.δ. 356/1974, Α' 90) θαη απνδίδνληαη αλάινγα κε ην θνξέα πνπ
επέβαιε ην πξφζηηκν σο εμήο:
α. αλ ην πξφζηηκν έρεη επηβιεζεί απφ φξγαλν Ο.Σ.Α., απηφ απνδίδεηαη θαηά πνζνζηφ 100%
ζηνλ Ο.Σ.Α. α' ή β' βαζκνχ, ηα φξγαλα ηνπ νπνίνπ επέβαιαλ ην πξφζηηκν,
β. αλ ην πξφζηηκν έρεη επηβιεζεί απφ ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, απηφ εκθαλίδεηαη θαηά πνζνζηφ 100% ζηα έζνδα
ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ,
γ. αλ ην πξφζηηκν έρεη επηβιεζεί απφ ηα Κ.Δ.ΛΑ.Τ.Δ., απηφ εκθαλίδεηαη θαηά πνζνζηφ 100%
ζην θνξέα ζπγθξφηεζεο ησλ ελ ιφγσ θιηκαθίσλ,
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δ. ζε θάζε άιιε πεξίπησζε, ην πξφζηηκν εκθαλίδεηαη θαηά πνζνζηφ 100% ζηα έζνδα ηνπ
Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.
Σα αλσηέξσ έζνδα κπνξεί λα αμηνπνηνχληαη γηα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλαβάζκηζε,
θαζνηνλδήπνηε ηξφπν ησλ δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ θαη ηελ έγθπξε ελεκέξσζε θαη
πιεξνθφξεζε ησλ πσιεηψλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, φπσο έμνδα κεηαθίλεζεο, δηνξγάλσζε
ζεκηλαξίσλ, έθδνζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θ.ιπ..
8. Ζ πξάμε επηβνιήο δηνηθεηηθήο θχξσζεο ππφθεηηαη ζε ελδηθνθαλή πξνζθπγή, ε νπνία
αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ νηθείνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζε πξνζεζκία ηξηάληα
(30) εκεξψλ κε έλαξμε ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφ ηνλ ππφρξεν. Ζ απφθαζε επί ηεο
πξνζθπγήο εθδίδεηαη κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο
πξνζθπγήο. Γηα θπξψζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. ε θάζε πεξίπησζε ε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή πνπ αζθείηαη
ελψπηνλ ησλ σο άλσ νξγάλσλ, θνηλνπνηείηαη ακειιεηί ζην θνξέα ειέγρνπ. Ζ άζθεζε
δηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο αλάθιεζεο ηεο άδεηάο ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 3, θαζψο θαη θαηά ηεο απφθαζεο πνπ εθδφζεθε επί ηεο ελδηθνθαλνχο
πξνζθπγήο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4, δελ έρεη αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα.
ΑΡΘΡΟ 16Ο
ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
1. Απαγνξεχεηαη ε εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε θαη ε παξαρψξεζε κε ή ρσξίο
αληάιιαγκα νπνηνπδήπνηε ρψξνπ ή ζέζεο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, ζε ηξίην ή ε ρξεζηκνπνίεζή
ηνπο γηα άιιν ζθνπφ, εθηφο απηνχ γηα ηνλ νπνίν δηαηέζεθαλ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί
απφ ηα ζηνηρεία Σακεηαθήο Μεραλήο ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν, εθκίζζσζε ή
ππεθκίζζσζε ρψξνπ, ην αληίηηκν ηεο ζέζεο πξνζαπμάλεηαη θαηά 500,00 € ζε βάξνο ηνπ
δηθαηνχρνπ, ζχκθσλα κε ηελ άδεηα ζπκκεηνρήο.
2. Οη δξαζηεξηνπνηνχκελνη ζε επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο
ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ηεο
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, είλαη δε απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ή δεκία
πξνθιεζεί απφ ππαηηηφηεηά ηνπο, ιφγσ κε ηήξεζεο απηψλ.
3. Απαγνξεχεηαη ην θιείζηκν ησλ δηαδξφκσλ κε εκπνξεχκαηα θ.ι.π., ην πιάηνο ησλ
νπνίσλ έρεη ππνινγηζζεί γηα ηε δηέιεπζε ησλ πνιηηψλ ή θαη νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο. ε
πεξίπησζε παξάβαζεο, ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν ίζν κε ην ήκηζπ ηνπ ηέινπο ηεο ζέζεο, γηα
θάζε θνξά πνπ ζα ζεκεηψλεηαη παξάβαζε.
4. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο νπνηνπδήπνηε πξνο ηνπο παξαπάλσ φξνπο, ν
Γήκνο Κεθαιινληάο ζα απνθιείεη απηνχο απφ ην δηθαίσκα ηεο ζπκκεηνρήο γηα ηελ ακέζσο
επφκελε εκπνξνπαλήγπξε.
5. Όπνηνο ζπκκεηέρεη ζηελ Δκπνξνπαλήγπξε ηεθκαίξεηαη φηη απνδέρεηαη
αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 19ν
ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο άξρεηαη κε ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ δηαηππψζεσλ
δεκνζηφηεηαο πνπ νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία γηα ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο.
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΑΗΣΖΖ
ΑΙΤΗΣΗ
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ΠΡΟ: ΓΖΜΟ ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ
ΔΠΧΝΤΜΟ:………………………………
ΟΝΟΜΑ:……………………………………
ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ:……………………………
ΟΝΟΜΑ ΜΖΣΡΟ:…………………
ΓΗΔΤΘΤΝΖ:………………………
ΠΟΛΖ:…………………………………
Α.Γ.Σ:…………………………………
Α.Φ.Μ………………………………
ΓΟΤ: …………………………………
ΣΖΛΔΦΧΝΟ:……………………………………
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
ΓΗΑ
ΑΠΟΣΟΛΖ
ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΧΝ
ΔΓΓΡΑΦΧΝ:
EMAIL:………………………………………….
ΣΖΛΔΦΧΝΟ:……………………………
FAX:…………………………………
ΑΛΛΟ:…………………………………..
ΤΝ/ΝΑ:
10) Φσηναληίγξαθν
άδεηαο
άζθεζεο
επαγγέικαηνο
ή
βεβαίσζε
δξαζηεξηνπνίεζεο ζχκθσλα κε άξζξν 4
ηνπ θαλνληζκνχ
11) Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο
ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ
12) Άδεηα παξακνλήο (γηα αιινδαπνχο)
13) Πηζηνπνηεηηθφ πγείαο (γηα πψιεζε
ηξνθίκσλ)
14) Βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ απφ Γ.Ο.Τ.
15) Βεβαίσζε κε νθεηιήο ζην Γήκν
Κεθαιινληάο
16) Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα
17) Τπεχζπλε δήισζε φηη έιαβε γλψζε ηνπ
θαλνληζκνχ εκπνξνπαλεγχξεσλ Γήκνπ
Κεθαιινληάο
18) Γχν πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο

Με ηελ παξνχζα αηηνχκαη έγθξηζε
ζπκκεηνρήο ………………………ζέζεο/εσλ
ζηελ εκπνξνπαλήγπξε…………………………………
γηα ην έηνο …………………
……….. απφ………………………έσο…………………………
ζηνλ ρψξν, φπσο απνηππψλεηαη ζην ηνπνγξαθηθφ
δηάγξακκα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.
ΔΗΓΖ ΠΡΟ ΠΧΛΖΖ:……………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4497/2017
αλήθσ ζηελ θαηεγνξία:
α) πσιεηψλ πνπ δηαζέηνπλ φια ηα λφκηκα θνξνινγηθά
παξαζηαηηθά θαη ΚΑΓ ζρεηηθφ κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε ζην
ππαίζξην εκπφξην,
β) πσιεηψλ βηνκεραληθψλ εηδψλ αδεηνχρσλ ιατθψλ αγνξψλ θαη
θάηνρσλ παξαγσγηθήο άδεηαο ιατθψλ αγνξψλ
γ) αδεηνχρσλ πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ
δ)Καηφρσλ αδείαο γηα ζπγθεθξηκέλεο θπξηαθάηηθεο αγνξέο πνπ
εθδφζεθαλ κε βάζε πξνγελέζηεξν ζεζκηθφ πιαίζην
ε) Αδεηνχρσλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.4497/17 (θπζηθά πξφζσπα
θαη Φνξείο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο) γηα
δηάζεζε έξγσλ ηέρλεο, θαιιηηερλεκάησλ, ρεηξνηερλεκάησλ,
εηδψλ ιατθήο ηέρλεο
ζη)Καηφρσλ βεβαίσζεο δξαζηεξηνπνίεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ
εηήζηαο δηάξθεηαο. Σε βεβαίσζε απηή εθδίδεη ν δήκνο κφληκεο
θαηνηθίαο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πσιεηψλ.
δ) επαγγεικαηηψλ πνπ έρνπλ θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο
Ο/Ζ ΑΗΣΧΝ/ΟΤΑ

------------------------------------------------------------------------------------------------------Αθνινπζεί δηαινγηθή ζπδήηεζε, εξσηήζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ησλ ζπκβνχισλ φπσο
αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Σελ εηζήγεζε ςεθίδνπλ νη Γ. θ.θ Αλνπζάθεο, Κσλζηαληάθεο, Κνθθφζεο Γ.,
Βαλδψξνο, Λπθνπδήο Η., Παπαλαζηαζάηνο, Γαξκπή, Απνζηνιάηνο, Μαξθέηνο,
Μνζρνλάο, Καηζηβέιεο, Κεθάηνο, Γεσξγφπνπινο, Κνπξθνπκέιεο, Παπαδάηνο,
νισκφο, Κνθθφιεο Παλ., Γάθεο, Αιπζαλδξάηνο, Κνθθφζεο Βαζ., Μαηηάηνο,
Μελάγηαο, Αξαβαληηλφο, Μηλέηνο, Εαπάληεο, θιάβνο θαη Παξίζεο Ζ.
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Σν πκβνχιην κεηά ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4497/2017,
ηελ αξηζκ. 140/2016 πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ,
κεηνςεθνχλησλ ησλ ζπκβνχισλ θ.θ. Γθηζγθίλε θαη Κνπξνχθιε πνπ ςεθίδνπλ ιεπθό,

ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
(ζεηηθέο ςήθνη 27)
Δγθξίλεη ηνλ ηξνπνπνηεκέλν θαλνληζκό ησλ εκπνξνπαλεγύξεσλ ηνπ Γήκνπ
Κεθ/ληάο όπσο αλαθέξεηαη ζηελ αξηζκ. 20/2018 απόθαζε ηεο Δ.ΠΟΗ.ΕΧ. θαη ν
νπνίνο έρεη σο παξαθάησ:
ΑΡΘΡΟ 1Ο
ΚΟΠΟ
Ο παξψλ θαλνληζκφο ξπζκίδεη:
1.Σηο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ νξγάλσζε εκπνξνπαλεγχξεσλ ζηηο Σνπηθέο
Κνηλφηεηεο:
Α. Αγίαο Δπθεκίαο πνπ βξίζθεηαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Ππιαξέσλ
Β. Μαξθνπνχινπ πνπ βξίζθεηαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Διεηνχ Πξφλλσλ
2.Σνπο θαλφλεο αηζζεηηθήο, πγηεηλήο θαη ηάμεο ζην ρψξν ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ.
Ο Καλνληζκφο είλαη ελαξκνληζκέλνο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4497/17 (ΦΔΚ
171/13.11.2017 ηεχρνο Α') θαη θνηλνπνηείηαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, εθφζνλ δεηεζεί.
ΑΡΘΡΟ 2ν
ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
Ο παξψλ Καλνληζκφο απνηειεί
θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε, ε νπνία έρεη ηζρχ
νπζηαζηηθνχ λφκνπ θαη εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4497/17 (ΦΔΚ 171/13.11.2017 ηεχρνο Α'): «Άζθεζε ππαίζξησλ
εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ Ν.4512/18
2. Σν Β.Γ. 24-9/20-10-1958 (ΦΔΚ 171/58 ηεχρνο Α): «Πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ
θείκελν λφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»,
3. Σν άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80: «Σέινο ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θαη ινηπψλ
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ»,
4. Σελ Τγ. Γηάηαμε Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/21.06.2017 (ΦΔΚ 2161/23.06.2017 ηεχρνο Β')
5. Σν άξζξν 79 ηνπ Ν. 3463/2006: «Καλνληζηηθέο Απνθάζεηο»,
6. Σν άξζξν 73 ηνπ Ν. 3852/2010: «Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο – Αξκνδηφηεηεο»
ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΠΛΑΗΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Α. Υξνληθά Υαξαθηεξηζηηθά Δκπνξνπαλεγύξεσλ
Οη εκπνξνπαλεγχξεηο δηεμάγνληαη θάζε ρξφλν ζηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο επ’ επθαηξία ησλ
ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ γηα πέληε ζπλαπηέο εκέξεο αλαιπηηθά σο εμήο:
Α . ηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Αγίαο Δπθεκίαο απφ 9ε Ηνπιίνπ έσο 13ε Ηνπιίνπ επ΄ επθαηξία
ηεο ζξεζθεπηηθήο ενξηήο ηεο Αγίαο Δπθεκίαο ηελ 11ε Ηνπιίνπ.
Β. ηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Μαξθνπνχινπ απφ 13ε Απγνχζηνπ έσο 17ε Απγνχζηνπ επ΄
επθαηξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ενξηήο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ ηελ 15ε Απγνχζηνπ.
Β. Υσξνηαμηθά Υαξαθηεξηζηηθά Δκπνξνπαλεγύξεσλ
1. α. Ζ ζξεζθεπηηθή εκπνξνπαλήγπξε ηεο 9ε Ηνπιίνπ έσο 13ε Ηνπιίνπ ζηελ Σνπηθή
Κνηλφηεηα Αγίαο Δπθεκίαο ζα δηεμαρζεί εληφο πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ, πιεζίνλ ηνπ
Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ ηεο Αγίαο Δπθεκίαο ζηηο θνηλνηηθέο νδνχο: Γηαδφρνπ Κσλζηαληίλνπ
θαη Μεξθνχξε θαζψο θαη ζηελ πιαηεία 28εο Οθησβξίνπ, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν απφ
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Ννέκβξην 2015 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ
Κεθαιινληάο κε ζέκα «Απνηχπσζε πθηζηακέλσλ θνηλνηηθψλ νδψλ γηα άζθεζε επνρηθήο
εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Τπαίζξηα Οξγαλσκέλε Αγνξά – Δκπνξνπαλήγπξε)»
β. Οη δηαηηζέκελεο ζέζεηο είλαη ζπλνιηθά ελελήληα δχν (92)
γ. Οη δηαζηάζεηο ησλ ζέζεσλ είλαη :
 Δίθνζη επηά ζέζεηο δηαζηάζεσλ 2,00κ πιάηνο Υ 1,00κ βάζνο πνπ απνηππψλνληαη κε
ηα ζεκεία Δ1….Δ27
 Δμήληα πέληε Θέζεηο δηαζηάζεσλ 4,00κ πιάηνο Υ 1,50κ. βάζνο πνπ απνηππψλνληαη
κε ηα ζεκεία Θ1…Θ65
2. α. Ζ ζξεζθεπηηθή εκπνξνπαλήγπξε ηεο 13ε Απγνχζηνπ έσο 17ε Απγνχζηνπ ζηελ Σνπηθή
Κνηλφηεηα Μαξθνπνχινπ ζα δηεμάγεηαη ζηε ζέζε «ΒΟΝΣΔ» εληφο θαη εθηφο νηθηζκνχ Σ.Κ.
Μαξθνπνχινπ ζε θνηλνηηθή νδφ πιεζίνλ εθθιεζίαο Τπεξαγίαο Θενηφθνπ «Φηδνχζα»,
ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν απφ Ννέκβξην 2015 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο Γ/λζεο
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο κε ζέκα «Απνηχπσζε πθηζηακέλεο δεκνηηθήο
νδνχ γηα άζθεζε επνρηθήο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Τπαίζξηα Οξγαλσκέλε Αγνξά –
Δκπνξνπαλήγπξε)».
β. Οη δηαηηζέκελεο ζέζεηο είλαη ζπλνιηθά είθνζη (20)
γ. Οη δηαζηάζεηο ησλ ζέζεσλ είλαη :
 Γεθανθηψ (18) ζέζεηο δηαζηάζεσλ 4,00κ πιάηνο Υ 2,00κ βάζνο πνπ απνηππψλνληαη
κε αξηζκνχο απφ α/α 1 έσο α/α 6 θαη απφ α/α 9 έσο α/α 20 θαη
 Γχν (2) ζέζεηο δηαζηάζεσλ 3,00κ πιάηνο Υ 2,00κ βάζνο πνπ απνηππψλνληαη κε
αξηζκνχο απφ α/α 7 έσο α/α 8
ΑΡΘΡΟ 4ν
ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εκπνξνπαλεγχξεηο έρνπλ:
i. α) πσιεηέο πνπ δηαζέηνπλ φια ηα λφκηκα θνξνινγηθά παξαζηαηηθά θαη ΚΑΓ ζρεηηθφ κε ηε
δξαζηεξηνπνίεζε ζην ππαίζξην εκπφξην, ζε πνζνζηφ 70%.
Κάηνρνη αδεηψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο θπξηαθάηηθεο αγνξέο πνπ εθδφζεθαλ κε
βάζε πξνγελέζηεξν ζεζκηθφ πιαίζην, κπνξνχλ λα δεηνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο
εκπνξνπαλεγχξεηο θαη ππνινγίδνληαη ζην πνζνζηφ ηεο πεξίπησζεο α'.
β) πσιεηέο βηνκεραληθψλ εηδψλ αδεηνχρνη ιατθψλ αγνξψλ θαη θάηνρνη παξαγσγηθήο άδεηαο
ιατθψλ αγνξψλ κε αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο άλζε, θπηά θαη κεηαπνηεκέλα πξντφληα, ζε
πνζνζηφ 20%
γ) αδεηνχρνη πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ κε αληηθείκελν πψιεζεο απφ ηα επηηξεπφκελα
ζηηο αγνξέο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.4497/17 ζε πνζνζηφ 10%. (παξ.4 άξζξν 38 Ν.4497/17)
ε πεξίπησζε κε ελδηαθέξνληνο απφ αδεηνχρνπο ησλ θαηεγνξηψλ (β) θαη (γ) ν αξηζκφο ησλ
ζέζεσλ ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ πξνζηίζεηαη ζηνλ αξηζκφ ηεο (α) θαηεγνξίαο. (παξ.4 άξζξν 38
Ν.4497/17)
ii. Πσιεηέο ρσξίο άδεηα ιατθώλ αγνξώλ, πιαλόδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ (πιένλ ησλ
αδεηνύρσλ)
ηηο εκπνξνπαλεγχξεηο ζπκκεηέρνπλ πσιεηέο πνπ δηαζέηνπλ φια ηα λφκηκα θνξνινγηθά
παξαζηαηηθά θαη δελ είλαη αδεηνχρνη ιατθψλ αγνξψλ, πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ,
εθφζνλ
δηαζέηνπλ βεβαίσζε
δξαζηεξηνπνίεζεο
ππαίζξηνπ
εκπνξίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο (παξ.3 άξζξν 38 Ν.4497/17).
Σε βεβαίσζε απηή εθδίδεη ν δήκνο κόληκεο θαηνηθίαο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πσιεηψλ (παξ.3
άξζξν 38 Ν.4497/17).
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Ο πσιεηήο δεηεί απφ ηνλ νηθείν δήκν ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ βεβαίσζεο, πξνθεηκέλνπ λα
ζπκκεηέρεη ζηηο αγνξέο ησλ δήκσλ φιεο ηεο ρψξαο θαη ζηελ αίηεζή ηνπ επηζπλάπηεη:
α. βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ην TAXIS,
β. βεβαίσζε ηακεηαθήο κεραλήο απφ ην TAXIS ή βεβαίσζε απαιιαγήο απφ αξκφδηα
θνξνινγηθή αξρή,
γ. πηζηνπνηεηηθφ πγείαο, φπνπ απαηηείηαη,
δ. θσηνηππία Γειηίνπ Σαπηφηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ θαηά πεξίπησζε,
ε. άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ, θαηά πεξίπησζε. (παξ.3 άξζξν 38 Ν.4497/17)
Ο δήκνο πνπ εθδίδεη ηελ αλσηέξσ βεβαίσζε είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ
Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο (παξ.3 άξζξν 38 Ν.4497/17).
Όζνη επαγγεικαηίεο έρνπλ θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πηώρεπζεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ζέζε
ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο (παξ.3 άξζξν 38 Ν.4497/17).
iii. Αδεηνύρνη έξγσλ ηέρλεο, θαιιηηερλεκάησλ, ρεηξνηερλεκάησλ, εηδώλ ιατθήο ηέρλεο
α) γηα θπζηθά πξφζσπα.
Γηνηθεηηθή άδεηα γηα δηάζεζε έξγσλ ηέρλεο θαιιηηερλεκάησλ, ρεηξνηερλεκάησλ, εηδψλ
ιατθήο ηέρλεο πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 45 (παξ.4 άξζξν 38
Ν.4497/17).
Β) γηα Φνξείο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο (Κ.ΑΛ.Ο.)
Γηνηθεηηθή άδεηα πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 άξζξν 38 Ν.4497/17.
Δηδηθά, γηα ηνπο αδεηνχρνπο θνξείο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο (Κ.ΑΛ.Ο.) ηνπ
άξζξνπ 45 δίδεηαη κία ζέζε αλά ηέζζεξα (4) κέιε, ηα νπνία δηαζέηνπλ βεβαίσζε
πηζηνπνίεζεο ηδίαο δεκηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 45. (παξ.4 άξζξν
38 Ν.4497/17)
ΑΡΘΡΟ 5ν
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΔΓΚΡΗΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
i. Πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ γηα ζπκκεηνρή
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο ππαίζξηεο αγνξέο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.4497/17 απαηηείηαη έγθξηζε
ζπκκεηνρήο, πνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ δήκνπ, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα
θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο. (παξ.4 άξζξν 38 Ν.4497/17).
ii. Τπνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο
Γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο νη ελδηαθεξφκελνη, ππνβάιινπλ ζην ηκήκα
αδεηνδνηήζεσλ θαη ξχζκηζεο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δήκνπ αίηεζε, (ζχκθσλα κε ην
ζπλεκκέλν ππφδεηγκα πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ) πξνο ηελ
Δπηηξνπή Δκπνξνπαλήγπξεο ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο.
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H αίηεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
o Ολνκαηεπψλπκν ή ηελ Δπσλπκία ηνπ αηηνχληνο θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ
o Όλνκα Παηξφο
o Α.Γ. Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή ζεσξεκέλν δηαβαηήξην γηα
αιινδαπνχο, κε ηελ
αληίζηνηρε άδεηα παξακνλήο ζε ηζρχ
o Γηεχζπλζε θαηνηθίαο
o ΑΦΜ θαη Γ.Ο.Τ.
o Αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη ειεθηξνληθή δ/λζε αλ ππάξρεη
o Γηεχζπλζε ηεο αζθνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο ή έδξαο ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ
πξνζψπνπ
o Σνκέαο δξαζηεξηφηεηαο
o Σελ αθξηβή ζέζε (ή ζέζεηο) ηνπ ρψξνπ
o Σα πξνο πψιεζε είδε
Ζ αίηεζε ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α) θσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ζε ηζρχ
β) άδεηα παξακνλήο (γηα αιινδαπνχο)
γ)βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.) πεξί ππνβνιήο δήισζεο
έλαξμεο άζθεζεο επηηεδεχκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο 4045/1960 (Α΄ 47) θαη 1642/1986
(Α΄ 125),
β) αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα
γ) δχν (2) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο.
δ) Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα απφ ην αξκφδην Σκήκα Σακείνπ ηνπ Γήκνπ ( Άξζξν 285 Κ.Γ.Κ. )
ε) θση/θα ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ πνπ θαηέρνπλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο
θαλνληζκνχ
δ) Πηζηνπνηεηηθφ πγείαο γηα φζνπο πσινχλ είδε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ
ε) ηελ άδεηα ππαίζξηνπ εκπνξίνπ πνπ θαηέρεη ή ηε βεβαίσζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ
38, θαηά πεξίπησζε
ζ) Τπεχζπλε Γήισζε κε ηελ νπνία δειψλνπλ φηη έιαβαλ γλψζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο
εκπνξνπαλεγχξεσο ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο θαη φηη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο
απηνχ.
η) Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο φπνπ απαηηείηαη.
ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ
αλά θαηεγνξία, δηελεξγείηαη θιήξσζε (παξ.5 άξζξν 38 Ν.4497/17).
iii. Γηελέξγεηα θιήξσζεο γηα ρνξήγεζε έγθξηζεο
Οη εγθξίζεηο δίδνληαη κε θιήξσζε ζηα πνζνζηά πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 38
ηνπ Ν.4497/17 θαζψο θαη ζην άξζξν 4i ηνπ παξφληνο.
iv. Έθδνζε θαη αλάξηεζε θαηαιόγνπ ζπκκεηερόλησλ ζην Γήκν
Μεηά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ θαη ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο εθδίδεηαη θαηάινγνο
ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ θάζε ππαίζξηα αγνξά, ν νπνίνο αλαξηάηαη ζην δεκνηηθφ
θαηάζηεκα (παξ. 6 άξζξν 38 Ν. 4497/17).
v. Καηαβνιή αλαινγνύλησλ ηειώλ ππέξ ηνπ Γήκνπ από ηνπο επηιεγέληεο
Ο θαηάινγνο ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ θάζε ππαίζξηα αγνξά, αλαξηάηαη ζην δεκνηηθφ
θαηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ νη επηιεγέληεο λα θαηαβάινπλ ηα αλαινγνχληα ηέιε ππέξ ηνπ
δήκνπ. (παξ.6 άξζξν 38 Ν.4497/17).
vi. Έθδνζε έγθξηζεο ζπκκεηνρήο
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Με ηελ αλάξηεζε ηνπ θαηαιφγνπ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ
ηειψλ απφ απηνχο, εθδίδεηαη απφ ην Γήκν ε έγθξηζε ζπκκεηνρήο (παξ. 6 άξζξν 38
Ν.4497/17).
vii. Κνηλνπνίεζε απόθαζεο έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζηελ Πεξηθέξεηα
Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα θαη είλαη δηαζέζηκε αλά πάζα ζηηγκή ζηα
ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Ν.4497/17. (παξ.6 άξζξν 38 Ν.4497/17)
ΑΡΘΡΟ 6ν
Α. ΠΧΛΟΤΜΔΝΑ ΔΗΓΖ
Σα πξνο πψιεζε είδε πνπ επηηξέπνληαη ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα είλαη:
 Σερλεηά & απνμεξακέλα άλζε θαη θπηά
 Αζεκηθά θαη Faux Bijou (Φν Μπηδνχ)
 Βηβιία
 Δίδε Απηνθηλήηνπ
 Αγξνηηθά εξγαιεία – κεραλήκαηα
 Δίδε Λατθήο Σέρλεο
 Δίδε Γψξσλ θαη δηαθφζκεζεο
 Δίδε Οηθηαθήο Υξήζεο –Ταιηθά & Δίδε Μπάληνπ
 Καιιπληηθά
 Λεπθά είδε – είδε πξνηθφο
 Δθθιεζηαζηηθά Δίδε
 Αμεζνπάξ Μηθξψλ Εψσλ & Ηρζχσλ
 Δίδε Έλδπζεο –Τπφδεζεο
 Αμεζνπάξ Έλδπζεο
 Παηδηθά παηρλίδηα
 Ζιεθηξνληθά
 Μνπζηθά φξγαλα -CD κνπζηθήο ή άιινπ πεξηερνκέλνπ
 Παξαδνζηαθά γιπθά – πξντφληα
 Βηνινγηθά – νηθνινγηθά πξντφληα
 Ξεξνί θαξπνί – απνμεξακέλα θξνχηα
 Καληίλεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ
Β. ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ
Οη πξνο δηάζεζε ζέζεηο θαηαλέκνληαη ζε νκάδεο σο εμήο:
1ε νκάδα: ζέζεηο επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαληίλεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ,
παξαδνζηαθά γιπθά - πξντφληα, Βηνινγηθά – νηθνινγηθά πξντφληα, μεξνί θαξπνί –
απνμεξακέλα θξνχηα,)
2ε νκάδα: ινηπέο ζέζεηο επηρεηξήζεσλ εκπνξηθψλ θαη βηνηερληθψλ εηδψλ
Οη θάηνρνη ζέζεσλ ηεο 1εο νκάδαο ηνπνζεηνχληαη καδί ζηελ αξρή ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.
ΑΡΘΡΟ 7ν
ΑΡΜΟΓΗΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΟΜΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ
ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΔΧΝ
Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ δηεμαγσγή θαη νκαιή
ιεηηνπξγία ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ.
Δίλαη αξκόδηα γηα:
o Σελ έθδνζε πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηηο
εκπνξνπαλεγχξεηο κε ηαζζφκελε πξνζεζκία θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθψλ.
o Σνλ έιεγρν ησλ ππνβαιιφκελσλ αηηήζεσλ θαη ησλ ζπλεκκέλσλ ζε απηέο
απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ,
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o
o
o
o
o
o

Σελ νξγάλσζε θαη δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηάζεζεο θαη θαηνρχξσζεο ησλ
ζέζεσλ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο θαη ησλ αλαγθαίσλ θιεξψζεσλ φπνπ απαηηείηαη.
Σε ρνξήγεζε έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζηα πνζνζηά πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.
4497/2017
Σελ έθδνζε θαηαιφγνπ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ αλάξηεζε ηνπο ζην Γεκνηηθφ
Καηάζηεκα πξνθεηκέλνπ νη επηιεγέληεο λα θαηαβάινπλ ηα αλαινγνχληα ηέιε ππέξ
ηνπ Γήκνπ
Σελ απφδνζε ζέζεσλ πσιεηψλ (παξ. 6 άξζξνπ 38 λ. 4497/2017
Σελ έθδνζε θαη ππνγξαθή ησλ εγθξίζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ επηιεγέλησλ πσιεηψλ δηά
ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, ζχκθσλα θαη κε ηελ κε αξηζκφ 123/2016 απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ,
Σνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, ηελ επίιπζε θάζε πξνβιήκαηνο
πνπ ζα αλαθχςεη απφ ηελ δηελέξγεηα, ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ θαη ηελ εμέηαζε
ηπρφλ παξαπφλσλ ή θαηαγγειηψλ.
ΑΡΘΡΟ 8ν
ΑΗΣΖΔΗ - ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ

- Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο 15 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκπνξνπαλήγπξε εθδίδεη
πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηελ νπνία νξίδεηαη πελζήκεξε
πξνζεζκία θαηάζεζεο ησλ αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. Ζ πξφζθιεζε
αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, δεκνζηεχεηαη ζηα
ηνπηθά Μ.Μ.Δ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο (www.kefallonia.gov.gr).
- Οη αηηήζεηο κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη ζην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη
Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ Γήκνπ Κεθαιινληάο εληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε
ηεο δεκνζίεπζεο. Ο ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ζηελ αίηεζε ηνπ ηνλ αξηζκφ
ησλ ζέζεσλ πνπ επηζπκεί λα ηνπ ρνξεγεζνχλ, νη νπνίεο δελ κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξεο απφ
δχν εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ παξακέλνπλ αδηάζεηεο ζέζεηο νπφηε κπνξνχλ λα δνζνχλ
πεξηζζφηεξεο. Ζ ππνβνιή ηεο αίηεζεο κε ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά ζα γίλεηαη είηε
απηνπξφζσπα απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν είηε κε εμνπζηνδφηεζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο
ππνγξαθήο είηε ηαρπδξνκηθά κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηελ Τπεξεζία
κέρξη θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο δηαθνξεηηθά ζεσξνχληαη
εθπξφζεζκεο.
- Μεηά ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ακέζσο επφκελε εκέξα νη
αηηήζεηο κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο γηα
αμηνιφγεζε θαη ρνξήγεζε έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζηα πνζνζηά πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 4497/2017
θαζψο θαη γηα ηελ έθδνζε θαηαιφγνπ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ αλάξηεζε ηνπο ζην Γεκνηηθφ
Καηάζηεκα
- Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο εληφο 4 εκεξψλ απφ ηε ιήςε ησλ αηηήζεσλ νθείιεη λα
ζπλεδξηάζεη πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο.
- Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ νη επηιεγέληεο πσιεηέο νθείινπλ λα θαηαβάινπλ ηα
αλαινγνχληα ηέιε ππέξ ηνπ Γήκνπ εληφο δχν εκεξψλ.
Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα ζπληαρζεί πίλαθαο επηιεγέλησλ θαη
απνξξηπηνκέλσλ ν νπνίνο ζα αλαξηεζεί ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα. Μεηά ηε ιήμε ηεο
αλσηέξσ δηαδηθαζίαο ε απφθαζε ηεο Δπηηξνπή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηιεγέλησλ,
επηιαρφλησλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζέζεσλ ζα αλαξηεζεί ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζα
δεκνζηεπζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ.
Οη επηιεγέληεο ελδηαθεξφκελνη ζα θιεζνχλ, κε ηνλ ηξφπν πνπ νη ίδηνη έρνπλ θαζνξίζεη ζηελ
αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εληφο ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ λα θαηαβάιινπλ ην αληίζηνηρν ηέινο
ψζηε λα εθδνζνχλ νη άδεηεο ζπκκεηνρήο.
- Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θαη εθφζνλ δελ πξνζέιζνπλ γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπ ηέινπο, νη αδηάζεηεο ζέζεηο ζεσξνχληαη θελέο θαη θαηαιακβάλνληαη απφ ηνπο
επηιαρφληεο ππνςήθηνπο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζχκθσλα κε ηε ζεηξά ππνβνιήο ηεο
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αίηεζεο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ κεηά θαη ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία ππάξρνπλ αδηάζεηεο
ζέζεηο απηέο ζα θαιχπηνληαη απφ ελδηαθεξφκελνπο νη νπνίνη έρνπλ θαηαζέζεη αηηήζεηο νη
νπνίεο θξίζεθαλ εθπξφζεζκεο εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ πιήξε δηθαηνινγεηηθά.
Ακνηβαία αιιαγή ζέζεσλ κεηαμχ ησλ πσιεηψλ επηηξέπεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ ζην δήκν.
- Ζ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ησλ επηιεγέλησλ πσιεηψλ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηεο
Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ή ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ.
- Ζ έγθξηζε ζπκκεηνρήο παξαιακβάλεηαη απηνπξνζψπσο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζε
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ ζην ρψξν
ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.
- ηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο αηηεζεί ηελ παξαρψξεζε δχν (2) ζέζεσλ,
απηνδηθαίσο ζα θαηνρπξψλνληαη ζε απηφλ νη φκνξεο, θαη’ αχμνληα αξηζκφ, ζέζεηο. Σνχην δελ
ζεκαίλεη φηη, πιένλ ησλ δχν ζέζεσλ (ζηελ πεξίπησζε ησλ αδηάζεησλ ζέζεσλ) ππνρξενχηαη ν
Γήκνο λα παξαρσξήζεη φκνξεο ζέζεηο.
ε πεξίπησζε κε ρξήζεο ηνπ ρψξνπ κε ππαηηηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ, ην θαηαβιεζέλ πνζφ
παξαθξαηείηαη απφ ηνλ Γήκν. Θεσξείηαη φηη ε απνρψξεζε ηνπ δηθαηνχρνπ δελ γίλεηαη κε
ππαηηηφηεηά ηνπ, φηαλ απηή, απνδεδεηγκέλα, νθείιεηαη ζε ιφγνπο αλψηεξεο βίαο, νπφηε ην
θαηαβιεζέλ πνζφ επηζηξέθεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
ΑΡΘΡΟ 9Ο
ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΓΚΡΗΔΧΝ
Οη εγθξίζεηο ζπκκεηνρήο :
11. Δίλαη πξνζσπνπαγείο θαη δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε, ε εθκίζζσζε θαη ε
παξαρψξεζε θαηά ρξήζε θαζψο θαη ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ
απηέο απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην, εθηφο απφ ηνλ/ηελ ζχδπγν θαη ηα ηέθλα ησλ θαηφρσλ
ηνπο νη νπνίνη ζε θακία πεξίπησζε δελ ην ππνθαζηζηνχλ.
12. Υνξεγνχληαη ζε θπζηθά πξφζσπα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά δηαζέηνπλ ηα λφκηκα
παξαζηαηηθά, πιεξνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο θνξνινγηθήο
λνκνζεζίαο γηα ηελ άζθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεξνχλ ηνπο
επηκέξνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
13. Παξαδίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ δηθαηνχρν κε ηελ επίδεημε απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ
ηαπηφηεηαο κεηά ηελ θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ ηειψλ.
14. Έρνπλ ηζρχ φζε θαη ε δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλεγχξεσο γηα ηελ νπνία ρνξεγνχληαη.
15. Αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ έθζεζε θαη πψιεζε εηδψλ πνπ είλαη αληηθείκελν
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
ΑΡΘΡΟ 10ν
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ
Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε:
- πξνζέιεπζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο
- έγθαηξεο ππνβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ
Γήκνπ,
- θαηαβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ ηειψλ ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ
- λα θξνληίδνπλ γηα ηελ εππξεπή εκθάληζε, ηελ πνιηηηζκέλε αηκφζθαηξα θαη ηελ
θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο, ε νπνία απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπο,
- λα απέρνπλ απφ θάζε ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη
έθηαζεο ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αηζζεηηθήο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ησλ
ρξεζηψλ θαη ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ, θαζψο θαη ζηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο ελ γέλεη
ζπκπεξηθνξάο,
- λα ζπκκνξθψλνληαη γεληθά κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ, Π.Γ., εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ, φπσο
ηζρχνπλ θάζε θνξά, θαζψο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
- λα κελ πξνβαίλνπλ ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο παξέκβαζε ζηνπο παξαρσξεκέλνπο πξνο
ρξήζε ρψξνπο
33

ΑΔΑ: ΩΛ6ΗΩΕ5-ΕΨΘ

- λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ.
- λα είλαη εθνδηαζµέλνη µε ηνπιάρηζηνλ έλα ππξνζβεζηήξα, ν νπνίνο ζα ηνπνζεηείηαη ζε
εµθαλέο ζεµείν θαη ζα ζπλνδεχεηαη µε βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο απφ ηνλ πξνµεζεπηή ηνπ.
- Οη ςεζηαξηέο πνπ ζα ρξεζηµνπνηνχλ πγξαέξην ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζµέλεο µε ηηο θαηά
λφµν άδεηεο ρξήζεσο πγξαεξίνπ θαη ππξαζθάιεηαο.
- Οη θάηνρνη ηεο έγθξηζεο ζπκκεηνρήο είλαη πξνζσπηθά ππεχζπλνη θαη ππφινγνη γηα ηελ
ζπλερή θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ επζχλεο ηνπο. Μεηά ηελ απνρψξεζή ηνπο ν ρψξνο ζα είλαη
ειεχζεξνο θαη θαζαξφο φπσο ειεχζεξν θαη θαζαξφ ηνλ παξέιαβαλ. Οη ζάθνη απνξξηκκάησλ
ζα κέλνπλ ζηελ θάζε ζέζε θαη ζα ηνπο ζπγθεληξψλεη ε ππεξεζία θαζαξηφηεηαο.
- Οη θάηνρνη έγθξηζεο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, λα πεξηνξίδνληαη ζην ρψξν πνπ ηνπο φξηζε ν Γήκνο θαη λα κελ
δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζε βάξνο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πεξηνίθσλ
ΑΡΘΡΟ 11ν
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΖΜΟΤ
Ο Γήκνο έρεη ηελ ππνρξέσζε:
- παξαιαβήο ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ζπκκεηνρήο
ζηελ εκπνξνπαλήγπξε,
- έθδνζεο ησλ αδεηψλ ζπκκεηνρήο,
- παξνρήο θάζε δπλαηήο βνήζεηαο ζε απηνχο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ αιιά θαη ζε
απηνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε θαη
- έγθαηξεο πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ.
-ηνπνζέηεζεο ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ ζην ρψξν ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.
ΑΡΘΡΟ 12Ο
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ
Οη εγθαηαζηάζεηο πψιεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζα είλαη πξφρεηξεο θαηαζθεπέο
(μχιηλα παξαπήγκαηα) θαηά ζεηξά δηαηεηαγκέλεο ζην ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί νη νπνίεο
ζα ηνπνζεηνχληαη κε επηκέιεηα, δαπάλε θαη επζχλε ησλ ίδησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ εκπφξσλ
θαη ζα απνκαθξχλνληαη πάιη απφ ηνπο ίδηνπο, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Γήκνπ.
Οη ζπκκεηέρνληεο επζχλνληαη επίζεο γηα ηελ έθδνζε ησλ ηπρφλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ
εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θιπ, αζθάιηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ νηνδήπνηε θίλδπλν,
επηβαξπλφκελνη θαη κε ηελ αλάινγε δαπάλε. Ο Γήκνο δελ ζα επηβαξχλεηαη κε θαλέλα
απνιχησο θφζηνο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηνπνζέηεζε ησλ πξφρεηξσλ θαηαζθεπψλ.
ΑΡΘΡΟ 13Ο
ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ
ε πεξίπησζε πνπ ε εκπνξνπαλήγπξε δελ πξαγκαηνπνηεζεί, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ
Γήκνπ, αιιά ελ ησ κεηαμχ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εκπφξνπο νη
πξφρεηξεο θαηαζθεπέο, θαζψο θη έρνπλ γίλεη απφ εθείλνπο νπνηαδήπνηε άιια έμνδα, ν Γήκνο
δε θέξεη θακηά επζχλε θαη θακηά νηθνλνκηθή απαίηεζε δε ζα ππάξρεη ελαληίνλ ηνπ, ε δε
δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπο ή νπνηαδήπνηε άιιε δαπάλε ζηελ νπνία γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν
έρνπλ πξνβεί ζα θαιχπηεηαη εμ’ νινθιήξνπ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε
απνμήισζε ησλ παξαπεγκάησλ απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ππαλαρσξήζεη ή δε
ζπκκεηάζρεη κε ππαηηηφηεηα ηνπ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε γηα ιφγνπο πνπ δε νθείινληαη ζε
γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο, ην ηπρφλ θαηαβιεζέλ ηέινο ρξήζεο εθπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ σο
εχινγε θαη δίθαηε πνηληθή ξήηξα.
ΑΡΘΡΟ 14ν
ΣΔΛΖ
Ο θαζνξηζκφο ηνπ χςνπο ησλ ηειψλ θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο απηψλ γίλεηαη κε
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ απφ 24.09.1958 Ν.Γ. "Γηθαίσκα ρξήζεσο
θηεκάησλ, έξγσλ ή ππεξεζηψλ".
Με ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζε θάζε επαγγεικαηία, πνπ αζθεί
εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα φξηα ηνπ ∆ήκνπ Κεθαιινληάο, ζπλαθή κε ηελ εκπνξνπαλήγπξε
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θαη ν νπνίνο επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζε απηήλ, δχλαηαη λα νξίδεη ην ηέινο ρξήζεο κε
έθπησζε επί ηεο νξηδφκελεο απφ ην ∆εκνηηθφ πκβνχιην ηηκήο. Ζ εληνπηφηεηα απνδεηθλχεηαη
κε ηελ πξνζθφκηζε αληίζηνηρνπ πηζηνπνηεηηθνχ κφληκεο θαηνηθίαο απφ ηνλ ∆ήκν.
ΑΡΘΡΟ 15ν
ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΡΜΟΓΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ
1. Αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4497/2017
θαη ησλ θαη' εμνπζηνδφηεζήο ηνπο εθδηδφκελσλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ είλαη:
α. νη ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηνπ
Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο
θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο
ζε
παλειιήληα
θιίκαθα,
ζπλεπηθνπξνχκελεο, φπνηε απαηηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, απφ ηηο
ρσξηθά αξκφδηεο Υεκηθέο Τπεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ
Κξάηνπο ηεο ΑΑΓΔ,
β. νη ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηάο ηνπο,
γ. νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ νξίσλ,
δ. ηα Κιηκάθηα Διέγρνπ Λατθψλ Αγνξψλ θαη Τπαίζξηνπ Δκπνξίνπ (Κ.Δ.ΛΑ.Τ.Δ.) εληφο ησλ
ηνπηθψλ νξίσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο,
ε. νη ππεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο,
ζη. νη Τπεξεζίεο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο,
δ. ε Δηδηθή Γξακκαηεία ηνπ ψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο.
Οη αλσηέξσ αξκφδηεο ππεξεζίεο νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε δεηήκαηα
ζπληνληζκνχ ειέγρσλ θαη δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Γηα ην ζπληνληζκφ ησλ ειέγρσλ
αξκφδην είλαη ην πληνληζηηθφ Κέληξν γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηνπ Παξεκπνξίνπ (ΤΚΑΠ).
Οη ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α' έσο δ' (δει. θαη νη ππεξεζίεο ησλ δήκσλ)
επηθνπξνχληαη απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία ζην βαζκφ πνπ ηνχην παξίζηαηαη αλαγθαίν γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ αληηζηνίρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.
Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4497/17 δελ ζίγνληαη ή θαηαξγνχληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ
Τπεξεζηψλ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.
4. Γηα ηηο παξαβάζεηο ηνπ Ν.4497/17 πνπ δηαπηζηψλνληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 51 έσο 54
επηβάιινληαη νη θπξψζεηο θαη γίλνληαη νη παξαθάησ ελέξγεηεο, φπσο πξνβιέπνληαη
ζην Παξάξηεκα ΗΓ' ηνπ Ν.4497/17, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε δηφξζσζε ζθάικαηνο ζην
ΦΔΚ 207/29.12.2017 ηεχρνο Α'.
5. Οη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη δπλάκεη ηνπ Ν.4497/17, δελ ζίγνπλ εηδηθφηεξα δηνηθεηηθά
πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα γηα παξαβάζεηο ησλ θαλφλσλ εκπνξίαο
θαη δηαθίλεζεο πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ή εηδηθφηεξα κέηξα θαη
θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί αληηκεηψπηζεο παξεκπνξίνπ,
θνξνδηαθπγήο, αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ σο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία αξκνδηφηεηαο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Σν άξζξν 19 ηνπ λ. 4177/2013 εθαξκφδεηαη αλαινγηθά.
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6. Σα δηνηθεηηθά πξφζηηκα βεβαηψλνληαη ηακεηαθά αθνχ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία
ππνβνιήο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή αθνχ εθδνζεί απφθαζε επ' απηήο πνπ είηε απνξξίπηεη
ηελ πξνζθπγή είηε θαζνξίδεη δηαθνξεηηθά ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ.
7. Σα δηνηθεηηθά πξφζηηκα εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δηζπξάμεσο
Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΚΔΓΔ, λ.δ. 356/1974, Α' 90) θαη απνδίδνληαη αλάινγα κε ην θνξέα πνπ
επέβαιε ην πξφζηηκν σο εμήο:
α. αλ ην πξφζηηκν έρεη επηβιεζεί απφ φξγαλν Ο.Σ.Α., απηφ απνδίδεηαη θαηά πνζνζηφ 100%
ζηνλ Ο.Σ.Α. α' ή β' βαζκνχ, ηα φξγαλα ηνπ νπνίνπ επέβαιαλ ην πξφζηηκν,
β. αλ ην πξφζηηκν έρεη επηβιεζεί απφ ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, απηφ εκθαλίδεηαη θαηά πνζνζηφ 100% ζηα έζνδα
ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ,
γ. αλ ην πξφζηηκν έρεη επηβιεζεί απφ ηα Κ.Δ.ΛΑ.Τ.Δ., απηφ εκθαλίδεηαη θαηά πνζνζηφ 100%
ζην θνξέα ζπγθξφηεζεο ησλ ελ ιφγσ θιηκαθίσλ,
δ. ζε θάζε άιιε πεξίπησζε, ην πξφζηηκν εκθαλίδεηαη θαηά πνζνζηφ 100% ζηα έζνδα ηνπ
Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.
Σα αλσηέξσ έζνδα κπνξεί λα αμηνπνηνχληαη γηα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλαβάζκηζε,
θαζνηνλδήπνηε ηξφπν ησλ δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ θαη ηελ έγθπξε ελεκέξσζε θαη
πιεξνθφξεζε ησλ πσιεηψλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, φπσο έμνδα κεηαθίλεζεο, δηνξγάλσζε
ζεκηλαξίσλ, έθδνζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θ.ιπ..

8. Ζ πξάμε επηβνιήο δηνηθεηηθήο θχξσζεο ππφθεηηαη ζε ελδηθνθαλή πξνζθπγή, ε νπνία
αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ νηθείνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζε πξνζεζκία ηξηάληα
(30) εκεξψλ κε έλαξμε ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφ ηνλ ππφρξεν. Ζ απφθαζε επί ηεο
πξνζθπγήο εθδίδεηαη κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο
πξνζθπγήο. Γηα θπξψζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. ε θάζε πεξίπησζε ε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή πνπ αζθείηαη
ελψπηνλ ησλ σο άλσ νξγάλσλ, θνηλνπνηείηαη ακειιεηί ζην θνξέα ειέγρνπ. Ζ άζθεζε
δηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο αλάθιεζεο ηεο άδεηάο ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 3, θαζψο θαη θαηά ηεο απφθαζεο πνπ εθδφζεθε επί ηεο ελδηθνθαλνχο
πξνζθπγήο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4, δελ έρεη αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα.
ΑΡΘΡΟ 16Ο
ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
1. Απαγνξεχεηαη ε εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε θαη ε παξαρψξεζε κε ή ρσξίο
αληάιιαγκα νπνηνπδήπνηε ρψξνπ ή ζέζεο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, ζε ηξίην ή ε ρξεζηκνπνίεζή
ηνπο γηα άιιν ζθνπφ, εθηφο απηνχ γηα ηνλ νπνίν δηαηέζεθαλ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί
απφ ηα ζηνηρεία Σακεηαθήο Μεραλήο ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν, εθκίζζσζε ή
ππεθκίζζσζε ρψξνπ, ην αληίηηκν ηεο ζέζεο πξνζαπμάλεηαη θαηά 500,00 € ζε βάξνο ηνπ
δηθαηνχρνπ, ζχκθσλα κε ηελ άδεηα ζπκκεηνρήο.
2. Οη δξαζηεξηνπνηνχκελνη ζε επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο
ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ηεο
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, είλαη δε απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ή δεκία
πξνθιεζεί απφ ππαηηηφηεηά ηνπο, ιφγσ κε ηήξεζεο απηψλ.
3. Απαγνξεχεηαη ην θιείζηκν ησλ δηαδξφκσλ κε εκπνξεχκαηα θ.ι.π., ην πιάηνο ησλ
νπνίσλ έρεη ππνινγηζζεί γηα ηε δηέιεπζε ησλ πνιηηψλ ή θαη νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο. ε
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πεξίπησζε παξάβαζεο, ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν ίζν κε ην ήκηζπ ηνπ ηέινπο ηεο ζέζεο, γηα
θάζε θνξά πνπ ζα ζεκεηψλεηαη παξάβαζε.
4. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο νπνηνπδήπνηε πξνο ηνπο παξαπάλσ φξνπο, ν
Γήκνο Κεθαιινληάο ζα απνθιείεη απηνχο απφ ην δηθαίσκα ηεο ζπκκεηνρήο γηα ηελ ακέζσο
επφκελε εκπνξνπαλήγπξε.
5. Όπνηνο ζπκκεηέρεη ζηελ Δκπνξνπαλήγπξε ηεθκαίξεηαη φηη απνδέρεηαη
αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 19ν
ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο άξρεηαη κε ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ δηαηππψζεσλ
δεκνζηφηεηαο πνπ νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία γηα ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο.
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΑΗΣΖΖ
ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟ: ΓΖΜΟ ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ
ΔΠΧΝΤΜΟ:………………………………
ΟΝΟΜΑ:……………………………………
ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ:……………………………
ΟΝΟΜΑ ΜΖΣΡΟ:…………………
ΓΗΔΤΘΤΝΖ:………………………
ΠΟΛΖ:…………………………………
Α.Γ.Σ:…………………………………
Α.Φ.Μ………………………………
ΓΟΤ: …………………………………
ΣΖΛΔΦΧΝΟ:……………………………………
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
ΓΗΑ
ΑΠΟΣΟΛΖ
ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΧΝ
ΔΓΓΡΑΦΧΝ:
EMAIL:………………………………………….
ΣΖΛΔΦΧΝΟ:……………………………
FAX:…………………………………
ΑΛΛΟ:…………………………………..
ΤΝ/ΝΑ:
19) Φσηναληίγξαθν
άδεηαο
άζθεζεο
επαγγέικαηνο
ή
βεβαίσζε
δξαζηεξηνπνίεζεο ζχκθσλα κε άξζξν 4
ηνπ θαλνληζκνχ
20) Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο
ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ
21) Άδεηα παξακνλήο (γηα αιινδαπνχο)
22) Πηζηνπνηεηηθφ πγείαο (γηα πψιεζε
ηξνθίκσλ)
23) Βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ απφ Γ.Ο.Τ.
24) Βεβαίσζε κε νθεηιήο ζην Γήκν
Κεθαιινληάο
25) Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα
26) Τπεχζπλε δήισζε φηη έιαβε γλψζε ηνπ
θαλνληζκνχ εκπνξνπαλεγχξεσλ Γήκνπ
Κεθαιινληάο
27) Γχν πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο

Με ηελ παξνχζα αηηνχκαη έγθξηζε
ζπκκεηνρήο ………………………ζέζεο/εσλ
ζηελ εκπνξνπαλήγπξε…………………………………
γηα ην έηνο …………………
……….. απφ………………………έσο…………………………
ζηνλ ρψξν, φπσο απνηππψλεηαη ζην ηνπνγξαθηθφ
δηάγξακκα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.
ΔΗΓΖ ΠΡΟ ΠΧΛΖΖ:……………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4497/2017
αλήθσ ζηελ θαηεγνξία:
α) πσιεηψλ πνπ δηαζέηνπλ φια ηα λφκηκα θνξνινγηθά
παξαζηαηηθά θαη ΚΑΓ ζρεηηθφ κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε ζην
ππαίζξην εκπφξην,
β) πσιεηψλ βηνκεραληθψλ εηδψλ αδεηνχρσλ ιατθψλ αγνξψλ θαη
θάηνρσλ παξαγσγηθήο άδεηαο ιατθψλ αγνξψλ
γ) αδεηνχρσλ πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ
δ)Καηφρσλ αδείαο γηα ζπγθεθξηκέλεο θπξηαθάηηθεο αγνξέο πνπ
εθδφζεθαλ κε βάζε πξνγελέζηεξν ζεζκηθφ πιαίζην
ε) Αδεηνχρσλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.4497/17 (θπζηθά πξφζσπα
θαη Φνξείο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο) γηα
δηάζεζε έξγσλ ηέρλεο, θαιιηηερλεκάησλ, ρεηξνηερλεκάησλ,
εηδψλ ιατθήο ηέρλεο
ζη)Καηφρσλ βεβαίσζεο δξαζηεξηνπνίεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ
εηήζηαο δηάξθεηαο. Σε βεβαίσζε απηή εθδίδεη ν δήκνο κφληκεο
θαηνηθίαο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πσιεηψλ.
δ) επαγγεικαηηψλ πνπ έρνπλ θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο
Ο/Ζ ΑΗΣΧΝ/ΟΤΑ
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Ζ Δπηηξνπή, κεηά ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε:
Ο Πξφεδξνο πξνηείλεη ζηα Μέιε λα γλσκνδνηήζνπλ ζεηηθά θαη λα εηζεγεζνχλ πξφηαζε ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο εγθεθξηκέλνπ θαλνληζκνχ
εκπνξνπαλεγχξεσλ ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο
ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ ζρέδην ηεο
αξκφδηαο Τπεξεζίαο ην νπνίν είλαη ελαξκνληζκέλν ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4497/2017.
Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ Φεθίδνπλ: Κνπξθνπκέιεο Ζιίαο-Απνζηνιάηνο ΓεξάζηκνοΑξαβαληηλφο Γηνλχζηνο –Παξίζεο Ζιίαο Κεθάηνο Δπάγγεινο θαη Βαλδψξνο Παλαγήο.
θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηεο:
 Σν άξζξν 73 ηνπ Ν.3852 /2010,
 Ζ 35/4-05-2016 απφθαζε ΔΠΟΗΕΧ (Καζνξηζκφο φξσλ γηα Δκπνξνπαλεγχξεηο
Γήκνπ)
 Σελ
140/2016
απφθαζε
ηνπ
Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ(Καλνληζκφο
Δκπνξνπαλεγχξεσλ).
 ηελ εηζήγεζε ηεο Αξκφδηαο Τπεξεζίαο θαη ην ζρέδην ηεο ηξνπνπνίεζεο θαη ηελ
εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ:
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Γλσκνδνηεί θαη εηζεγείηαη ζην Γ. πξόηαζε γηα :
Σελ ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ θαλνληζκνχ εκπνξνπαλεγχξεσλ ηνπ Γήκνπ
Κεθαιινληάο ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ ζρέδην ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ην νπνίν είλαη
ελαξκνληζκέλν ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4497/2017 θαη αλαιπηηθά:
ΑΡΘΡΟ 1Ο
ΚΟΠΟ
Ο παξψλ θαλνληζκφο ξπζκίδεη:
1.Σηο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ νξγάλσζε εκπνξνπαλεγχξεσλ ζηηο Σνπηθέο
Κνηλφηεηεο:
Α. Αγίαο Δπθεκίαο πνπ βξίζθεηαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Ππιαξέσλ
Β. Μαξθνπνχινπ πνπ βξίζθεηαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Διεηνχ Πξφλλσλ
2.Σνπο θαλφλεο αηζζεηηθήο, πγηεηλήο θαη ηάμεο ζην ρψξν ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ.
Ο Καλνληζκφο είλαη ελαξκνληζκέλνο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4497/17 (ΦΔΚ
171/13.11.2017 ηεχρνο Α') θαη θνηλνπνηείηαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, εθφζνλ δεηεζεί.
ΑΡΘΡΟ 2ν
ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
Ο παξψλ Καλνληζκφο απνηειεί
θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε, ε νπνία έρεη ηζρχ
νπζηαζηηθνχ λφκνπ θαη εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4497/17 (ΦΔΚ 171/13.11.2017 ηεχρνο Α'): «Άζθεζε ππαίζξησλ
εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ Ν.4512/18
2. Σν Β.Γ. 24-9/20-10-1958 (ΦΔΚ 171/58 ηεχρνο Α): «Πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ
θείκελν λφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»,
3. Σν άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80: «Σέινο ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θαη ινηπψλ
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ»,
4. Σελ Τγ. Γηάηαμε Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/21.06.2017 (ΦΔΚ 2161/23.06.2017 ηεχρνο Β')
5. Σν άξζξν 79 ηνπ Ν. 3463/2006: «Καλνληζηηθέο Απνθάζεηο»,
6. Σν άξζξν 73 ηνπ Ν. 3852/2010: «Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο – Αξκνδηφηεηεο»
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ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΠΛΑΗΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
Α. Υξνληθά Υαξαθηεξηζηηθά Δκπνξνπαλεγύξεσλ
Οη εκπνξνπαλεγχξεηο δηεμάγνληαη θάζε ρξφλν ζηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο επ’ επθαηξία ησλ
ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ γηα πέληε ζπλαπηέο εκέξεο αλαιπηηθά σο εμήο:
Α . ηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Αγίαο Δπθεκίαο απφ 9ε Ηνπιίνπ έσο 13ε Ηνπιίνπ επ΄ επθαηξία
ηεο ζξεζθεπηηθήο ενξηήο ηεο Αγίαο Δπθεκίαο ηελ 11ε Ηνπιίνπ.
Β. ηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Μαξθνπνχινπ απφ 13ε Απγνχζηνπ έσο 17ε Απγνχζηνπ επ΄
επθαηξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ενξηήο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ ηελ 15ε Απγνχζηνπ.
Β. Υσξνηαμηθά Υαξαθηεξηζηηθά Δκπνξνπαλεγύξεσλ
1. α. Ζ ζξεζθεπηηθή εκπνξνπαλήγπξε ηεο 9ε Ηνπιίνπ έσο 13ε Ηνπιίνπ ζηελ Σνπηθή
Κνηλφηεηα Αγίαο Δπθεκίαο ζα δηεμαρζεί εληφο πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ, πιεζίνλ ηνπ
Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ ηεο Αγίαο Δπθεκίαο ζηηο θνηλνηηθέο νδνχο: Γηαδφρνπ Κσλζηαληίλνπ
θαη Μεξθνχξε θαζψο θαη ζηελ πιαηεία 28εο Οθησβξίνπ, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν απφ
Ννέκβξην 2015 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ
Κεθαιινληάο κε ζέκα «Απνηχπσζε πθηζηακέλσλ θνηλνηηθψλ νδψλ γηα άζθεζε επνρηθήο
εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Τπαίζξηα Οξγαλσκέλε Αγνξά – Δκπνξνπαλήγπξε)»
β. Οη δηαηηζέκελεο ζέζεηο είλαη ζπλνιηθά ελελήληα δχν (92)
γ. Οη δηαζηάζεηο ησλ ζέζεσλ είλαη :
 Δίθνζη επηά ζέζεηο δηαζηάζεσλ 2,00κ πιάηνο Υ 1,00κ βάζνο πνπ απνηππψλνληαη κε
ηα ζεκεία Δ1….Δ27
 Δμήληα πέληε Θέζεηο δηαζηάζεσλ 4,00κ πιάηνο Υ 1,50κ. βάζνο πνπ απνηππψλνληαη
κε ηα ζεκεία Θ1…Θ65
2. α. Ζ ζξεζθεπηηθή εκπνξνπαλήγπξε ηεο 13ε Απγνχζηνπ έσο 17ε Απγνχζηνπ ζηελ Σνπηθή
Κνηλφηεηα Μαξθνπνχινπ ζα δηεμάγεηαη ζηε ζέζε «ΒΟΝΣΔ» εληφο θαη εθηφο νηθηζκνχ Σ.Κ.
Μαξθνπνχινπ ζε θνηλνηηθή νδφ πιεζίνλ εθθιεζίαο Τπεξαγίαο Θενηφθνπ «Φηδνχζα»,
ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν απφ Ννέκβξην 2015 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο Γ/λζεο
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο κε ζέκα «Απνηχπσζε πθηζηακέλεο δεκνηηθήο
νδνχ γηα άζθεζε επνρηθήο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Τπαίζξηα Οξγαλσκέλε Αγνξά –
Δκπνξνπαλήγπξε)».
β. Οη δηαηηζέκελεο ζέζεηο είλαη ζπλνιηθά είθνζη (20)
γ. Οη δηαζηάζεηο ησλ ζέζεσλ είλαη :
 Γεθανθηψ (18) ζέζεηο δηαζηάζεσλ 4,00κ πιάηνο Υ 2,00κ βάζνο πνπ απνηππψλνληαη
κε αξηζκνχο απφ α/α 1 έσο α/α 6 θαη απφ α/α 9 έσο α/α 20 θαη
 Γχν (2) ζέζεηο δηαζηάζεσλ 3,00κ πιάηνο Υ 2,00κ βάζνο πνπ απνηππψλνληαη κε
αξηζκνχο απφ α/α 7 έσο α/α 8
ΑΡΘΡΟ 4ν
ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εκπνξνπαλεγχξεηο έρνπλ:
i. α) πσιεηέο πνπ δηαζέηνπλ φια ηα λφκηκα θνξνινγηθά παξαζηαηηθά θαη ΚΑΓ ζρεηηθφ κε ηε
δξαζηεξηνπνίεζε ζην ππαίζξην εκπφξην, ζε πνζνζηφ 70%.
Κάηνρνη αδεηψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο θπξηαθάηηθεο αγνξέο πνπ εθδφζεθαλ κε
βάζε πξνγελέζηεξν ζεζκηθφ πιαίζην, κπνξνχλ λα δεηνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο
εκπνξνπαλεγχξεηο θαη ππνινγίδνληαη ζην πνζνζηφ ηεο πεξίπησζεο α'.
β) πσιεηέο βηνκεραληθψλ εηδψλ αδεηνχρνη ιατθψλ αγνξψλ θαη θάηνρνη παξαγσγηθήο άδεηαο
ιατθψλ αγνξψλ κε αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο άλζε, θπηά θαη κεηαπνηεκέλα πξντφληα, ζε
πνζνζηφ 20%
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γ) αδεηνχρνη πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ κε αληηθείκελν πψιεζεο απφ ηα επηηξεπφκελα
ζηηο αγνξέο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.4497/17 ζε πνζνζηφ 10%. (παξ.4 άξζξν 38 Ν.4497/17)
ε πεξίπησζε κε ελδηαθέξνληνο απφ αδεηνχρνπο ησλ θαηεγνξηψλ (β) θαη (γ) ν αξηζκφο ησλ
ζέζεσλ ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ πξνζηίζεηαη ζηνλ αξηζκφ ηεο (α) θαηεγνξίαο. (παξ.4 άξζξν 38
Ν.4497/17)
ii. Πσιεηέο ρσξίο άδεηα ιατθώλ αγνξώλ, πιαλόδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ (πιένλ ησλ
αδεηνύρσλ)
ηηο εκπνξνπαλεγχξεηο ζπκκεηέρνπλ πσιεηέο πνπ δηαζέηνπλ φια ηα λφκηκα θνξνινγηθά
παξαζηαηηθά θαη δελ είλαη αδεηνχρνη ιατθψλ αγνξψλ, πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ,
εθφζνλ
δηαζέηνπλ βεβαίσζε
δξαζηεξηνπνίεζεο
ππαίζξηνπ
εκπνξίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο (παξ.3 άξζξν 38 Ν.4497/17).
Σε βεβαίσζε απηή εθδίδεη ν δήκνο κόληκεο θαηνηθίαο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πσιεηψλ (παξ.3
άξζξν 38 Ν.4497/17).
Ο πσιεηήο δεηεί απφ ηνλ νηθείν δήκν ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ βεβαίσζεο, πξνθεηκέλνπ λα
ζπκκεηέρεη ζηηο αγνξέο ησλ δήκσλ φιεο ηεο ρψξαο θαη ζηελ αίηεζή ηνπ επηζπλάπηεη:
α. βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ην TAXIS,
β. βεβαίσζε ηακεηαθήο κεραλήο απφ ην TAXIS ή βεβαίσζε απαιιαγήο απφ αξκφδηα
θνξνινγηθή αξρή,
γ. πηζηνπνηεηηθφ πγείαο, φπνπ απαηηείηαη,
δ. θσηνηππία Γειηίνπ Σαπηφηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ θαηά πεξίπησζε,
ε. άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ, θαηά πεξίπησζε. (παξ.3 άξζξν 38 Ν.4497/17)
Ο δήκνο πνπ εθδίδεη ηελ αλσηέξσ βεβαίσζε είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ
Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο (παξ.3 άξζξν 38 Ν.4497/17).
Όζνη επαγγεικαηίεο έρνπλ θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πηώρεπζεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ζέζε
ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο (παξ.3 άξζξν 38 Ν.4497/17).
iii. Αδεηνύρνη έξγσλ ηέρλεο, θαιιηηερλεκάησλ, ρεηξνηερλεκάησλ, εηδώλ ιατθήο ηέρλεο
α) γηα θπζηθά πξφζσπα.
Γηνηθεηηθή άδεηα γηα δηάζεζε έξγσλ ηέρλεο θαιιηηερλεκάησλ, ρεηξνηερλεκάησλ, εηδψλ
ιατθήο ηέρλεο πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 45 (παξ.4 άξζξν 38
Ν.4497/17).
Β) γηα Φνξείο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο (Κ.ΑΛ.Ο.)
Γηνηθεηηθή άδεηα πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 άξζξν 38 Ν.4497/17.
Δηδηθά, γηα ηνπο αδεηνχρνπο θνξείο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο (Κ.ΑΛ.Ο.) ηνπ
άξζξνπ 45 δίδεηαη κία ζέζε αλά ηέζζεξα (4) κέιε, ηα νπνία δηαζέηνπλ βεβαίσζε
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πηζηνπνίεζεο ηδίαο δεκηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 45. (παξ.4 άξζξν
38 Ν.4497/17)
ΑΡΘΡΟ 5ν
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΔΓΚΡΗΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
i. Πξόζθιεζε ηνπ Γήκνπ γηα ζπκκεηνρή
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο ππαίζξηεο αγνξέο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.4497/17 απαηηείηαη έγθξηζε
ζπκκεηνρήο, πνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ δήκνπ, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα
θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο. (παξ.4 άξζξν 38 Ν.4497/17).
ii. Τπνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο
Γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο νη ελδηαθεξφκελνη, ππνβάιινπλ ζην ηκήκα
αδεηνδνηήζεσλ θαη ξχζκηζεο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δήκνπ αίηεζε, (ζχκθσλα κε ην
ζπλεκκέλν ππφδεηγκα πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ) πξνο ηελ
Δπηηξνπή Δκπνξνπαλήγπξεο ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο.
H αίηεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
o Ολνκαηεπψλπκν ή ηελ Δπσλπκία ηνπ αηηνχληνο θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ
o Όλνκα Παηξφο
o Α.Γ. Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή ζεσξεκέλν δηαβαηήξην γηα
αιινδαπνχο, κε ηελ
αληίζηνηρε άδεηα παξακνλήο ζε ηζρχ
o Γηεχζπλζε θαηνηθίαο
o ΑΦΜ θαη Γ.Ο.Τ.
o Αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη ειεθηξνληθή δ/λζε αλ ππάξρεη
o Γηεχζπλζε ηεο αζθνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο ή έδξαο ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ
πξνζψπνπ
o Σνκέαο δξαζηεξηφηεηαο
o Σελ αθξηβή ζέζε (ή ζέζεηο) ηνπ ρψξνπ
o Σα πξνο πψιεζε είδε
Ζ αίηεζε ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α) θσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ζε ηζρχ
β) άδεηα παξακνλήο (γηα αιινδαπνχο)
γ)βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.) πεξί ππνβνιήο δήισζεο
έλαξμεο άζθεζεο επηηεδεχκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο 4045/1960 (Α΄ 47) θαη 1642/1986
(Α΄ 125),
β) αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα
γ) δχν (2) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο.
δ) Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα απφ ην αξκφδην Σκήκα Σακείνπ ηνπ Γήκνπ ( Άξζξν 285 Κ.Γ.Κ. )
ε) θση/θα ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ πνπ θαηέρνπλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο
θαλνληζκνχ
δ) Πηζηνπνηεηηθφ πγείαο γηα φζνπο πσινχλ είδε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ
ε) ηελ άδεηα ππαίζξηνπ εκπνξίνπ πνπ θαηέρεη ή ηε βεβαίσζε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ
38, θαηά πεξίπησζε
ζ) Τπεχζπλε Γήισζε κε ηελ νπνία δειψλνπλ φηη έιαβαλ γλψζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο
εκπνξνπαλεγχξεσο ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο θαη φηη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο
απηνχ.
η) Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο φπνπ απαηηείηαη.
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ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ
αλά θαηεγνξία, δηελεξγείηαη θιήξσζε (παξ.5 άξζξν 38 Ν.4497/17).
iii. Γηελέξγεηα θιήξσζεο γηα ρνξήγεζε έγθξηζεο
Οη εγθξίζεηο δίδνληαη κε θιήξσζε ζηα πνζνζηά πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 38
ηνπ Ν.4497/17 θαζψο θαη ζην άξζξν 4i ηνπ παξφληνο.
iv. Έθδνζε θαη αλάξηεζε θαηαιόγνπ ζπκκεηερόλησλ ζην Γήκν
Μεηά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ θαη ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο εθδίδεηαη θαηάινγνο
ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ θάζε ππαίζξηα αγνξά, ν νπνίνο αλαξηάηαη ζην δεκνηηθφ
θαηάζηεκα (παξ. 6 άξζξν 38 Ν. 4497/17).
v. Καηαβνιή αλαινγνύλησλ ηειώλ ππέξ ηνπ Γήκνπ από ηνπο επηιεγέληεο
Ο θαηάινγνο ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ θάζε ππαίζξηα αγνξά, αλαξηάηαη ζην δεκνηηθφ
θαηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ νη επηιεγέληεο λα θαηαβάινπλ ηα αλαινγνχληα ηέιε ππέξ ηνπ
δήκνπ. (παξ.6 άξζξν 38 Ν.4497/17).
vi. Έθδνζε έγθξηζεο ζπκκεηνρήο
Με ηελ αλάξηεζε ηνπ θαηαιφγνπ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ
ηειψλ απφ απηνχο, εθδίδεηαη απφ ην Γήκν ε έγθξηζε ζπκκεηνρήο (παξ. 6 άξζξν 38
Ν.4497/17).
vii. Κνηλνπνίεζε απόθαζεο έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζηελ Πεξηθέξεηα
Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα θαη είλαη δηαζέζηκε αλά πάζα ζηηγκή ζηα
ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Ν.4497/17. (παξ.6 άξζξν 38 Ν.4497/17)
ΑΡΘΡΟ 6ν
Α. ΠΧΛΟΤΜΔΝΑ ΔΗΓΖ
Σα πξνο πψιεζε είδε πνπ επηηξέπνληαη ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα είλαη:
 Σερλεηά & απνμεξακέλα άλζε θαη θπηά
 Αζεκηθά θαη Faux Bijou (Φν Μπηδνχ)
 Βηβιία
 Δίδε Απηνθηλήηνπ
 Αγξνηηθά εξγαιεία – κεραλήκαηα
 Δίδε Λατθήο Σέρλεο
 Δίδε Γψξσλ θαη δηαθφζκεζεο
 Δίδε Οηθηαθήο Υξήζεο –Ταιηθά & Δίδε Μπάληνπ
 Καιιπληηθά
 Λεπθά είδε – είδε πξνηθφο
 Δθθιεζηαζηηθά Δίδε
 Αμεζνπάξ Μηθξψλ Εψσλ & Ηρζχσλ
 Δίδε Έλδπζεο –Τπφδεζεο
 Αμεζνπάξ Έλδπζεο
 Παηδηθά παηρλίδηα
 Ζιεθηξνληθά
 Μνπζηθά φξγαλα -CD κνπζηθήο ή άιινπ πεξηερνκέλνπ
 Παξαδνζηαθά γιπθά – πξντφληα
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Βηνινγηθά – νηθνινγηθά πξντφληα
Ξεξνί θαξπνί – απνμεξακέλα θξνχηα
Καληίλεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ

Β. ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ
Οη πξνο δηάζεζε ζέζεηο θαηαλέκνληαη ζε νκάδεο σο εμήο:
1ε νκάδα: ζέζεηο επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαληίλεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ,
παξαδνζηαθά γιπθά - πξντφληα, Βηνινγηθά – νηθνινγηθά πξντφληα, μεξνί θαξπνί –
απνμεξακέλα θξνχηα,)
2ε νκάδα: ινηπέο ζέζεηο επηρεηξήζεσλ εκπνξηθψλ θαη βηνηερληθψλ εηδψλ
Οη θάηνρνη ζέζεσλ ηεο 1εο νκάδαο ηνπνζεηνχληαη καδί ζηελ αξρή ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.
ΑΡΘΡΟ 7ν
ΑΡΜΟΓΗΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΟΜΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ
ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΔΧΝ
Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ δηεμαγσγή θαη νκαιή
ιεηηνπξγία ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ.
Δίλαη αξκόδηα γηα:
o Σελ έθδνζε πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηηο
εκπνξνπαλεγχξεηο κε ηαζζφκελε πξνζεζκία θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθψλ.
o Σνλ έιεγρν ησλ ππνβαιιφκελσλ αηηήζεσλ θαη ησλ ζπλεκκέλσλ ζε απηέο
απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ,
o Σελ νξγάλσζε θαη δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηάζεζεο θαη θαηνρχξσζεο ησλ
ζέζεσλ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο θαη ησλ αλαγθαίσλ θιεξψζεσλ φπνπ απαηηείηαη.
o Σε ρνξήγεζε έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζηα πνζνζηά πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.
4497/2017
o Σελ έθδνζε θαηαιφγνπ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ αλάξηεζε ηνπο ζην Γεκνηηθφ
Καηάζηεκα πξνθεηκέλνπ νη επηιεγέληεο λα θαηαβάινπλ ηα αλαινγνχληα ηέιε ππέξ
ηνπ Γήκνπ
o Σελ απφδνζε ζέζεσλ πσιεηψλ (παξ. 6 άξζξνπ 38 λ. 4497/2017
o Σελ έθδνζε θαη ππνγξαθή ησλ εγθξίζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ επηιεγέλησλ πσιεηψλ δηά
ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, ζχκθσλα θαη κε ηελ κε αξηζκφ 123/2016 απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ,
o Σνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, ηελ επίιπζε θάζε πξνβιήκαηνο
πνπ ζα αλαθχςεη απφ ηελ δηελέξγεηα, ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ θαη ηελ εμέηαζε
ηπρφλ παξαπφλσλ ή θαηαγγειηψλ.
ΑΡΘΡΟ 8ν
ΑΗΣΖΔΗ - ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ
- Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο 15 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκπνξνπαλήγπξε εθδίδεη
πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηελ νπνία νξίδεηαη πελζήκεξε
πξνζεζκία θαηάζεζεο ησλ αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. Ζ πξφζθιεζε
αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο, δεκνζηεχεηαη ζηα
ηνπηθά Μ.Μ.Δ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο (www.kefallonia.gov.gr).
- Οη αηηήζεηο κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη ζην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη
Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ Γήκνπ Κεθαιινληάο εληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε
ηεο δεκνζίεπζεο. Ο ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ζηελ αίηεζε ηνπ ηνλ αξηζκφ
ησλ ζέζεσλ πνπ επηζπκεί λα ηνπ ρνξεγεζνχλ, νη νπνίεο δελ κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξεο απφ
δχν εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ παξακέλνπλ αδηάζεηεο ζέζεηο νπφηε κπνξνχλ λα δνζνχλ
πεξηζζφηεξεο. Ζ ππνβνιή ηεο αίηεζεο κε ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά ζα γίλεηαη είηε
απηνπξφζσπα απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν είηε κε εμνπζηνδφηεζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο
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ππνγξαθήο είηε ηαρπδξνκηθά κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηελ Τπεξεζία
κέρξη θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο δηαθνξεηηθά ζεσξνχληαη
εθπξφζεζκεο.
- Μεηά ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ακέζσο επφκελε εκέξα νη
αηηήζεηο κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο γηα
αμηνιφγεζε θαη ρνξήγεζε έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζηα πνζνζηά πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 4497/2017
θαζψο θαη γηα ηελ έθδνζε θαηαιφγνπ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ αλάξηεζε ηνπο ζην Γεκνηηθφ
Καηάζηεκα
- Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο εληφο 4 εκεξψλ απφ ηε ιήςε ησλ αηηήζεσλ νθείιεη λα
ζπλεδξηάζεη πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο αλσηέξσ ελέξγεηεο.
- Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ νη επηιεγέληεο πσιεηέο νθείινπλ λα θαηαβάινπλ ηα
αλαινγνχληα ηέιε ππέξ ηνπ Γήκνπ εληφο δχν εκεξψλ.
Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα ζπληαρζεί πίλαθαο επηιεγέλησλ θαη
απνξξηπηνκέλσλ ν νπνίνο ζα αλαξηεζεί ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα. Μεηά ηε ιήμε ηεο
αλσηέξσ δηαδηθαζίαο ε απφθαζε ηεο Δπηηξνπή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηιεγέλησλ,
επηιαρφλησλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζέζεσλ ζα αλαξηεζεί ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζα
δεκνζηεπζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ.
Οη επηιεγέληεο ελδηαθεξφκελνη ζα θιεζνχλ, κε ηνλ ηξφπν πνπ νη ίδηνη έρνπλ θαζνξίζεη ζηελ
αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εληφο ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ λα θαηαβάιινπλ ην αληίζηνηρν ηέινο
ψζηε λα εθδνζνχλ νη άδεηεο ζπκκεηνρήο.
- Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θαη εθφζνλ δελ πξνζέιζνπλ γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπ ηέινπο, νη αδηάζεηεο ζέζεηο ζεσξνχληαη θελέο θαη θαηαιακβάλνληαη απφ ηνπο
επηιαρφληεο ππνςήθηνπο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζχκθσλα κε ηε ζεηξά ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ κεηά θαη ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία ππάξρνπλ αδηάζεηεο
ζέζεηο απηέο ζα θαιχπηνληαη απφ ελδηαθεξφκελνπο νη νπνίνη έρνπλ θαηαζέζεη αηηήζεηο νη
νπνίεο θξίζεθαλ εθπξφζεζκεο εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ πιήξε δηθαηνινγεηηθά.
Ακνηβαία αιιαγή ζέζεσλ κεηαμχ ησλ πσιεηψλ επηηξέπεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ ζην δήκν.
- Ζ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ησλ επηιεγέλησλ πσιεηψλ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηεο
Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ή ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ.
- Ζ έγθξηζε ζπκκεηνρήο παξαιακβάλεηαη απηνπξνζψπσο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζε
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ ζην ρψξν
ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.
- ηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο αηηεζεί ηελ παξαρψξεζε δχν (2) ζέζεσλ,
απηνδηθαίσο ζα θαηνρπξψλνληαη ζε απηφλ νη φκνξεο, θαη’ αχμνληα αξηζκφ, ζέζεηο. Σνχην δελ
ζεκαίλεη φηη, πιένλ ησλ δχν ζέζεσλ (ζηελ πεξίπησζε ησλ αδηάζεησλ ζέζεσλ) ππνρξενχηαη ν
Γήκνο λα παξαρσξήζεη φκνξεο ζέζεηο.
ε πεξίπησζε κε ρξήζεο ηνπ ρψξνπ κε ππαηηηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ, ην θαηαβιεζέλ πνζφ
παξαθξαηείηαη απφ ηνλ Γήκν. Θεσξείηαη φηη ε απνρψξεζε ηνπ δηθαηνχρνπ δελ γίλεηαη κε
ππαηηηφηεηά ηνπ, φηαλ απηή, απνδεδεηγκέλα, νθείιεηαη ζε ιφγνπο αλψηεξεο βίαο, νπφηε ην
θαηαβιεζέλ πνζφ επηζηξέθεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
ΑΡΘΡΟ 9Ο
ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΓΚΡΗΔΧΝ
Οη εγθξίζεηο ζπκκεηνρήο :
16. Δίλαη πξνζσπνπαγείο θαη δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε, ε εθκίζζσζε θαη ε
παξαρψξεζε θαηά ρξήζε θαζψο θαη ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ
απηέο απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην, εθηφο απφ ηνλ/ηελ ζχδπγν θαη ηα ηέθλα ησλ θαηφρσλ
ηνπο νη νπνίνη ζε θακία πεξίπησζε δελ ην ππνθαζηζηνχλ.
17. Υνξεγνχληαη ζε θπζηθά πξφζσπα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά δηαζέηνπλ ηα λφκηκα
παξαζηαηηθά, πιεξνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο θνξνινγηθήο
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λνκνζεζίαο γηα ηελ άζθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεξνχλ ηνπο
επηκέξνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
18. Παξαδίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ δηθαηνχρν κε ηελ επίδεημε απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ
ηαπηφηεηαο κεηά ηελ θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ ηειψλ.
19. Έρνπλ ηζρχ φζε θαη ε δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλεγχξεσο γηα ηελ νπνία ρνξεγνχληαη.
20. Αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ έθζεζε θαη πψιεζε εηδψλ πνπ είλαη αληηθείκελν
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
ΑΡΘΡΟ 10ν
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ
Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε:
- πξνζέιεπζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο
- έγθαηξεο ππνβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ
Γήκνπ,
- θαηαβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ ηειψλ ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ
- λα θξνληίδνπλ γηα ηελ εππξεπή εκθάληζε, ηελ πνιηηηζκέλε αηκφζθαηξα θαη ηελ
θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο, ε νπνία απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπο,
- λα απέρνπλ απφ θάζε ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη
έθηαζεο ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αηζζεηηθήο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ησλ
ρξεζηψλ θαη ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ, θαζψο θαη ζηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο ελ γέλεη
ζπκπεξηθνξάο,
- λα ζπκκνξθψλνληαη γεληθά κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ, Π.Γ., εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ, φπσο
ηζρχνπλ θάζε θνξά, θαζψο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
- λα κελ πξνβαίλνπλ ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο παξέκβαζε ζηνπο παξαρσξεκέλνπο πξνο
ρξήζε ρψξνπο
- λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ.
- λα είλαη εθνδηαζµέλνη µε ηνπιάρηζηνλ έλα ππξνζβεζηήξα, ν νπνίνο ζα ηνπνζεηείηαη ζε
εµθαλέο ζεµείν θαη ζα ζπλνδεχεηαη µε βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο απφ ηνλ πξνµεζεπηή ηνπ.
- Οη ςεζηαξηέο πνπ ζα ρξεζηµνπνηνχλ πγξαέξην ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζµέλεο µε ηηο θαηά
λφµν άδεηεο ρξήζεσο πγξαεξίνπ θαη ππξαζθάιεηαο.
- Οη θάηνρνη ηεο έγθξηζεο ζπκκεηνρήο είλαη πξνζσπηθά ππεχζπλνη θαη ππφινγνη γηα ηελ
ζπλερή θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ επζχλεο ηνπο. Μεηά ηελ απνρψξεζή ηνπο ν ρψξνο ζα είλαη
ειεχζεξνο θαη θαζαξφο φπσο ειεχζεξν θαη θαζαξφ ηνλ παξέιαβαλ. Οη ζάθνη απνξξηκκάησλ
ζα κέλνπλ ζηελ θάζε ζέζε θαη ζα ηνπο ζπγθεληξψλεη ε ππεξεζία θαζαξηφηεηαο.
- Οη θάηνρνη έγθξηζεο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, λα πεξηνξίδνληαη ζην ρψξν πνπ ηνπο φξηζε ν Γήκνο θαη λα κελ
δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζε βάξνο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πεξηνίθσλ.
ΑΡΘΡΟ 11ν
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΖΜΟΤ
Ο Γήκνο έρεη ηελ ππνρξέσζε:
- παξαιαβήο ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ζπκκεηνρήο
ζηελ εκπνξνπαλήγπξε,
- έθδνζεο ησλ αδεηψλ ζπκκεηνρήο,
- παξνρήο θάζε δπλαηήο βνήζεηαο ζε απηνχο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ αιιά θαη ζε
απηνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε θαη
- έγθαηξεο πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ.
-ηνπνζέηεζεο ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ ζην ρψξν ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.
ΑΡΘΡΟ 12Ο
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ
Οη εγθαηαζηάζεηο πψιεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζα είλαη πξφρεηξεο θαηαζθεπέο
(μχιηλα παξαπήγκαηα) θαηά ζεηξά δηαηεηαγκέλεο ζην ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί νη νπνίεο
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ζα ηνπνζεηνχληαη κε επηκέιεηα, δαπάλε θαη επζχλε ησλ ίδησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ εκπφξσλ
θαη ζα απνκαθξχλνληαη πάιη απφ ηνπο ίδηνπο, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Γήκνπ.
Οη ζπκκεηέρνληεο επζχλνληαη επίζεο γηα ηελ έθδνζε ησλ ηπρφλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ
εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θιπ, αζθάιηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ νηνδήπνηε θίλδπλν,
επηβαξπλφκελνη θαη κε ηελ αλάινγε δαπάλε. Ο Γήκνο δελ ζα επηβαξχλεηαη κε θαλέλα
απνιχησο θφζηνο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηνπνζέηεζε ησλ πξφρεηξσλ θαηαζθεπψλ.
ΑΡΘΡΟ 13Ο
ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ
ε πεξίπησζε πνπ ε εκπνξνπαλήγπξε δελ πξαγκαηνπνηεζεί, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ
Γήκνπ, αιιά ελ ησ κεηαμχ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εκπφξνπο νη
πξφρεηξεο θαηαζθεπέο, θαζψο θη έρνπλ γίλεη απφ εθείλνπο νπνηαδήπνηε άιια έμνδα, ν Γήκνο
δε θέξεη θακηά επζχλε θαη θακηά νηθνλνκηθή απαίηεζε δε ζα ππάξρεη ελαληίνλ ηνπ, ε δε
δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπο ή νπνηαδήπνηε άιιε δαπάλε ζηελ νπνία γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν
έρνπλ πξνβεί ζα θαιχπηεηαη εμ’ νινθιήξνπ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε
απνμήισζε ησλ παξαπεγκάησλ απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ππαλαρσξήζεη ή δε
ζπκκεηάζρεη κε ππαηηηφηεηα ηνπ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε γηα ιφγνπο πνπ δε νθείινληαη ζε
γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο, ην ηπρφλ θαηαβιεζέλ ηέινο ρξήζεο εθπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ σο
εχινγε θαη δίθαηε πνηληθή ξήηξα.
ΑΡΘΡΟ 14ν
ΣΔΛΖ
Ο θαζνξηζκφο ηνπ χςνπο ησλ ηειψλ θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο απηψλ γίλεηαη κε
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ απφ 24.09.1958 Ν.Γ. "Γηθαίσκα ρξήζεσο
θηεκάησλ, έξγσλ ή ππεξεζηψλ".
Με ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζε θάζε επαγγεικαηία, πνπ αζθεί
εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα φξηα ηνπ ∆ήκνπ Κεθαιινληάο, ζπλαθή κε ηελ εκπνξνπαλήγπξε
θαη ν νπνίνο επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζε απηήλ, δχλαηαη λα νξίδεη ην ηέινο ρξήζεο κε
έθπησζε επί ηεο νξηδφκελεο απφ ην ∆εκνηηθφ πκβνχιην ηηκήο. Ζ εληνπηφηεηα απνδεηθλχεηαη
κε ηελ πξνζθφκηζε αληίζηνηρνπ πηζηνπνηεηηθνχ κφληκεο θαηνηθίαο απφ ηνλ ∆ήκν.
ΑΡΘΡΟ 15ν
ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΡΜΟΓΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ
1. Αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4497/2017
θαη ησλ θαη' εμνπζηνδφηεζήο ηνπο εθδηδφκελσλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ είλαη:
α. νη ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηνπ
Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο
θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο
ζε
παλειιήληα
θιίκαθα,
ζπλεπηθνπξνχκελεο, φπνηε απαηηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, απφ ηηο
ρσξηθά αξκφδηεο Υεκηθέο Τπεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ
Κξάηνπο ηεο ΑΑΓΔ,
β. νη ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηάο ηνπο,
γ. νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ νξίσλ,
δ. ηα Κιηκάθηα Διέγρνπ Λατθψλ Αγνξψλ θαη Τπαίζξηνπ Δκπνξίνπ (Κ.Δ.ΛΑ.Τ.Δ.) εληφο ησλ
ηνπηθψλ νξίσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο,
ε. νη ππεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο,
ζη. νη Τπεξεζίεο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο,
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δ. ε Δηδηθή Γξακκαηεία ηνπ ψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο.
Οη αλσηέξσ αξκφδηεο ππεξεζίεο νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε δεηήκαηα
ζπληνληζκνχ ειέγρσλ θαη δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Γηα ην ζπληνληζκφ ησλ ειέγρσλ
αξκφδην είλαη ην πληνληζηηθφ Κέληξν γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηνπ Παξεκπνξίνπ (ΤΚΑΠ).
Οη ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α' έσο δ' (δει. θαη νη ππεξεζίεο ησλ δήκσλ)
επηθνπξνχληαη απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία ζην βαζκφ πνπ ηνχην παξίζηαηαη αλαγθαίν γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ αληηζηνίρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.
Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4497/17 δελ ζίγνληαη ή θαηαξγνχληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ
Τπεξεζηψλ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.
4. Γηα ηηο παξαβάζεηο ηνπ Ν.4497/17 πνπ δηαπηζηψλνληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 51 έσο 54
επηβάιινληαη νη θπξψζεηο θαη γίλνληαη νη παξαθάησ ελέξγεηεο, φπσο πξνβιέπνληαη
ζην Παξάξηεκα ΗΓ' ηνπ Ν.4497/17, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε δηφξζσζε ζθάικαηνο ζην
ΦΔΚ 207/29.12.2017 ηεχρνο Α'.
5. Οη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη δπλάκεη ηνπ Ν.4497/17, δελ ζίγνπλ εηδηθφηεξα δηνηθεηηθά
πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα γηα παξαβάζεηο ησλ θαλφλσλ εκπνξίαο
θαη δηαθίλεζεο πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ή εηδηθφηεξα κέηξα θαη
θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί αληηκεηψπηζεο παξεκπνξίνπ,
θνξνδηαθπγήο, αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ σο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία αξκνδηφηεηαο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Σν άξζξν 19 ηνπ λ. 4177/2013 εθαξκφδεηαη αλαινγηθά.
6. Σα δηνηθεηηθά πξφζηηκα βεβαηψλνληαη ηακεηαθά αθνχ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία
ππνβνιήο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή αθνχ εθδνζεί απφθαζε επ' απηήο πνπ είηε απνξξίπηεη
ηελ πξνζθπγή είηε θαζνξίδεη δηαθνξεηηθά ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ.
7. Σα δηνηθεηηθά πξφζηηκα εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δηζπξάμεσο
Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΚΔΓΔ, λ.δ. 356/1974, Α' 90) θαη απνδίδνληαη αλάινγα κε ην θνξέα πνπ
επέβαιε ην πξφζηηκν σο εμήο:
α. αλ ην πξφζηηκν έρεη επηβιεζεί απφ φξγαλν Ο.Σ.Α., απηφ απνδίδεηαη θαηά πνζνζηφ 100%
ζηνλ Ο.Σ.Α. α' ή β' βαζκνχ, ηα φξγαλα ηνπ νπνίνπ επέβαιαλ ην πξφζηηκν,
β. αλ ην πξφζηηκν έρεη επηβιεζεί απφ ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, απηφ εκθαλίδεηαη θαηά πνζνζηφ 100% ζηα έζνδα
ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ,
γ. αλ ην πξφζηηκν έρεη επηβιεζεί απφ ηα Κ.Δ.ΛΑ.Τ.Δ., απηφ εκθαλίδεηαη θαηά πνζνζηφ 100%
ζην θνξέα ζπγθξφηεζεο ησλ ελ ιφγσ θιηκαθίσλ,
δ. ζε θάζε άιιε πεξίπησζε, ην πξφζηηκν εκθαλίδεηαη θαηά πνζνζηφ 100% ζηα έζνδα ηνπ
Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.
Σα αλσηέξσ έζνδα κπνξεί λα αμηνπνηνχληαη γηα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλαβάζκηζε,
θαζνηνλδήπνηε ηξφπν ησλ δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ θαη ηελ έγθπξε ελεκέξσζε θαη
πιεξνθφξεζε ησλ πσιεηψλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, φπσο έμνδα κεηαθίλεζεο, δηνξγάλσζε
ζεκηλαξίσλ, έθδνζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θ.ιπ..
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8. Ζ πξάμε επηβνιήο δηνηθεηηθήο θχξσζεο ππφθεηηαη ζε ελδηθνθαλή πξνζθπγή, ε νπνία
αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ νηθείνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζε πξνζεζκία ηξηάληα
(30) εκεξψλ κε έλαξμε ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφ ηνλ ππφρξεν. Ζ απφθαζε επί ηεο
πξνζθπγήο εθδίδεηαη κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο
πξνζθπγήο. Γηα θπξψζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. ε θάζε πεξίπησζε ε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή πνπ αζθείηαη
ελψπηνλ ησλ σο άλσ νξγάλσλ, θνηλνπνηείηαη ακειιεηί ζην θνξέα ειέγρνπ. Ζ άζθεζε
δηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο αλάθιεζεο ηεο άδεηάο ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 3, θαζψο θαη θαηά ηεο απφθαζεο πνπ εθδφζεθε επί ηεο ελδηθνθαλνχο
πξνζθπγήο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4, δελ έρεη αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα.
ΑΡΘΡΟ 16Ο
ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
1. Απαγνξεχεηαη ε εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε θαη ε παξαρψξεζε κε ή ρσξίο
αληάιιαγκα νπνηνπδήπνηε ρψξνπ ή ζέζεο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, ζε ηξίην ή ε ρξεζηκνπνίεζή
ηνπο γηα άιιν ζθνπφ, εθηφο απηνχ γηα ηνλ νπνίν δηαηέζεθαλ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί
απφ ηα ζηνηρεία Σακεηαθήο Μεραλήο ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν, εθκίζζσζε ή
ππεθκίζζσζε ρψξνπ, ην αληίηηκν ηεο ζέζεο πξνζαπμάλεηαη θαηά 500,00 € ζε βάξνο ηνπ
δηθαηνχρνπ, ζχκθσλα κε ηελ άδεηα ζπκκεηνρήο.
2. Οη δξαζηεξηνπνηνχκελνη ζε επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο
ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ηεο
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, είλαη δε απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ή δεκία
πξνθιεζεί απφ ππαηηηφηεηά ηνπο, ιφγσ κε ηήξεζεο απηψλ.
3. Απαγνξεχεηαη ην θιείζηκν ησλ δηαδξφκσλ κε εκπνξεχκαηα θ.ι.π., ην πιάηνο ησλ
νπνίσλ έρεη ππνινγηζζεί γηα ηε δηέιεπζε ησλ πνιηηψλ ή θαη νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο. ε
πεξίπησζε παξάβαζεο, ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν ίζν κε ην ήκηζπ ηνπ ηέινπο ηεο ζέζεο, γηα
θάζε θνξά πνπ ζα ζεκεηψλεηαη παξάβαζε.
4. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο νπνηνπδήπνηε πξνο ηνπο παξαπάλσ φξνπο, ν
Γήκνο Κεθαιινληάο ζα απνθιείεη απηνχο απφ ην δηθαίσκα ηεο ζπκκεηνρήο γηα ηελ ακέζσο
επφκελε εκπνξνπαλήγπξε.
5. Όπνηνο ζπκκεηέρεη ζηελ Δκπνξνπαλήγπξε ηεθκαίξεηαη φηη απνδέρεηαη
αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 19ν
ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο άξρεηαη κε ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ δηαηππψζεσλ
δεκνζηφηεηαο πνπ νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία γηα ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο.
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΑΗΣΖΖ
ΑΙΤΗΣΗ
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ΠΡΟ: ΓΖΜΟ ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ
ΔΠΧΝΤΜΟ:………………………………
ΟΝΟΜΑ:……………………………………
ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ:……………………………
ΟΝΟΜΑ ΜΖΣΡΟ:…………………
ΓΗΔΤΘΤΝΖ:………………………
ΠΟΛΖ:…………………………………
Α.Γ.Σ:…………………………………
Α.Φ.Μ………………………………
ΓΟΤ: …………………………………
ΣΖΛΔΦΧΝΟ:……………………………………
ΣΟΗΥΔΗΑ
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
ΓΗΑ
ΑΠΟΣΟΛΖ
ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΧΝ
ΔΓΓΡΑΦΧΝ:
EMAIL:………………………………………….
ΣΖΛΔΦΧΝΟ:……………………………
FAX:…………………………………
ΑΛΛΟ:…………………………………..
ΤΝ/ΝΑ:
28) Φσηναληίγξαθν
άδεηαο
άζθεζεο
επαγγέικαηνο
ή
βεβαίσζε
δξαζηεξηνπνίεζεο ζχκθσλα κε άξζξν 4
ηνπ θαλνληζκνχ
29) Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο
ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ
30) Άδεηα παξακνλήο (γηα αιινδαπνχο)
31) Πηζηνπνηεηηθφ πγείαο (γηα πψιεζε
ηξνθίκσλ)
32) Βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ απφ Γ.Ο.Τ.
33) Βεβαίσζε κε νθεηιήο ζην Γήκν
Κεθαιινληάο
34) Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα
35) Τπεχζπλε δήισζε φηη έιαβε γλψζε ηνπ
θαλνληζκνχ εκπνξνπαλεγχξεσλ Γήκνπ
Κεθαιινληάο
36) Γχν πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο

Με ηελ παξνχζα αηηνχκαη έγθξηζε
ζπκκεηνρήο ………………………ζέζεο/εσλ
ζηελ εκπνξνπαλήγπξε…………………………………
γηα ην έηνο …………………
……….. απφ………………………έσο…………………………
ζηνλ ρψξν, φπσο απνηππψλεηαη ζην ηνπνγξαθηθφ
δηάγξακκα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.
ΔΗΓΖ ΠΡΟ ΠΧΛΖΖ:……………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4497/2017
αλήθσ ζηελ θαηεγνξία:
α) πσιεηψλ πνπ δηαζέηνπλ φια ηα λφκηκα θνξνινγηθά
παξαζηαηηθά θαη ΚΑΓ ζρεηηθφ κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε ζην
ππαίζξην εκπφξην,
β) πσιεηψλ βηνκεραληθψλ εηδψλ αδεηνχρσλ ιατθψλ αγνξψλ θαη
θάηνρσλ παξαγσγηθήο άδεηαο ιατθψλ αγνξψλ
γ) αδεηνχρσλ πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ
δ)Καηφρσλ αδείαο γηα ζπγθεθξηκέλεο θπξηαθάηηθεο αγνξέο πνπ
εθδφζεθαλ κε βάζε πξνγελέζηεξν ζεζκηθφ πιαίζην
ε) Αδεηνχρσλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.4497/17 (θπζηθά πξφζσπα
θαη Φνξείο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο) γηα
δηάζεζε έξγσλ ηέρλεο, θαιιηηερλεκάησλ, ρεηξνηερλεκάησλ,
εηδψλ ιατθήο ηέρλεο
ζη)Καηφρσλ βεβαίσζεο δξαζηεξηνπνίεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ
εηήζηαο δηάξθεηαο. Σε βεβαίσζε απηή εθδίδεη ν δήκνο κφληκεο
θαηνηθίαο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πσιεηψλ.
δ) επαγγεικαηηψλ πνπ έρνπλ θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο
Ο/Ζ ΑΗΣΧΝ/ΟΤΑ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 174/2018
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
Σ. ΤΠΟΓΡΑΦΖ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Σ. ΤΠΟΓΡΑΦΔ
Πηζηφ αληίγξαθν
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑΤΡΟ - ΓΔΡΑΗΜΟ ΑΛΤΑΝΓΡΑΣΟ
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