ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 4 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 4 η Μαΐου 2016 του
∆ήµου Κεφαλλονιάς.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 4 η Μαΐου έτους 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12 :00 το πρωί ,η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 11909 /28 -04-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852
/2010 (ΦΕΚ Α'87).
Σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι (6 ) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σπυρίδων Ματιάτος
2. Σπυρίδων Σαµούρης
3. Κατσιβέλης Γεώργιος
4. Γάκης Μιχαήλ
5. Άγγελος Κωνσταντάκης
6. Γεώργιος Τζωρτζάτος
7. Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρωµατικό µέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γεράσιµος ∆ηµητράτος
Αντώνιος Γεωργόπουλος
∆ιονύσιος Αραβαντινός

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 28 /2016
Α∆Α: Ω8ΗΤΩΕ5-2ΥΠ
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήµατος « Επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίµων
και ποτών µε τµήµατα: οπωροπωλείο, πρατήριο άρτου, κάβα εµφιαλωµένων ποτών, κατάστηµα
λιανικής διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµίας, καφεκοπτείο, παντοπωλείο» που
βρίσκεται στα Περατάτα Λειβαθούς.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην
Προϊσταµένη του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. Αφροδίτη
Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το 1 ο Θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης «Προέγκρισεις ίδρυσης
καταστήµατων υγειονοµικού ενδιαφέροντος »θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :
Λαµβάνοντας υπόψη :
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007,
σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου :
Σας διαβιβάζουµε την από 19-4-2016 (αριθ. πρωτ. 12676) αίτηση της Γεωργίας Αναγνωστοπούλου του
Νικολάου µε συνηµµένα δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήµατος
«Επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: οπωροπωλείο, πρατήριο άρτου, κάβα
εµφιαλωµένων ποτών, κατάστηµα λιανικής διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµίας, καφεκοπτείο,
παντοπωλείο» που βρίσκεται στα Περατάτα Λειβαθούς. Παρακαλούµε όπως εγκριθούν τα ανωτέρω
γιατί υπάρχουν όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
41

•
•
•

•

του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)
την αίτηση της κ. Γεωργίας Αναγνωστοπούλου του Νικολάου µαζί µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας
Καταστήµατος
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Χορηγεί στην κ. Γεωργία Αναγνωστοπούλου του Νικολάου προέγκριση ίδρυσης Καταστήµατος
«Επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: οπωροπωλείο, πρατήριο άρτου,
κάβα εµφιαλωµένων ποτών, κατάστηµα λιανικής διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµίας,
καφεκοπτείο, παντοπωλείο» που βρίσκεται στα Περατάτα Λειβαθούς, γιατί σύµφωνα µε την αρµόδια
Υπηρεσία πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 29 /2016
Α∆Α: Ω7ΟΛΩΕ5-Ρ19
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήµατος «Επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίµων
και ποτών µε τµήµατα: παντοπωλείο – πρατήριο ελαίων και λιπών – πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής
– κατάστηµα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων – κάβα εµφιαλωµένων ποτών» που βρίσκεται
στο Φισκάρδο ∆.Ε. Ερίσου.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην
Προϊσταµένη του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. Αφροδίτη
Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το 1 ο Θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης «Προέγκρισεις ίδρυσης
καταστήµατων υγειονοµικού ενδιαφέροντος »θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :
Λαµβάνοντας υπόψη :
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007,
σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου:
Σας διαβιβάζουµε την από 12-4-2016 (αριθ. πρωτ. 11815) αίτηση του Τσιάτη Ηλία του Βασιλείου µε
συνηµµένα δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήµατος «Επιχείρησης λιανικής
διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: παντοπωλείο – πρατήριο ελαίων και λιπών – πρατήριο ειδών
ζαχαροπλαστικής – κατάστηµα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων – κάβα εµφιαλωµένων ποτών»
που βρίσκεται στο Φισκάρδο ∆.Ε. Ερίσου. Παρακαλούµε όπως εγκριθούν τα ανωτέρω γιατί υπάρχουν
όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
• το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)
• την αίτηση του κ. Τσιάτη Ηλία του Βασιλείου µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε
την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στον κ. Τσιάτη Ηλία του Βασιλείου προέγκριση ίδρυσης Καταστήµατος «Επιχείρησης
λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: παντοπωλείο – πρατήριο ελαίων και
λιπών – πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής – κατάστηµα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών
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προϊόντων – κάβα εµφιαλωµένων ποτών» που βρίσκεται στο Φισκάρδο ∆.Ε. Ερίσου», γιατί
σύµφωνα µε την αρµόδια Υπηρεσία πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 30 /2016

Α∆Α: ΩΒΖ9ΩΕ5-120

ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση λιανικής διάθεσης
τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: παντοπωλείο ΄΄ που βρίσκεται στα Κοµιτάτα Ερίσου.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην
Προϊσταµένη του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. Αφροδίτη
Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το 1 ο Θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης «Προέγκρισεις ίδρυσης
καταστήµατων υγειονοµικού ενδιαφέροντος »θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :
Λαµβάνοντας υπόψη :
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007,
σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου:
Σας διαβιβάζουµε την από 19-4-2016 (αριθ. πρωτ. 12733) αίτηση της Ελευθερίας Μαυροφρύδου του
Θεόφιλου µε συνηµµένα δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήµατος ΄΄
Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: παντοπωλείο ΄΄ που βρίσκεται στα
Κοµιτάτα Ερίσου. Παρακαλούµε όπως εγκριθούν τα ανωτέρω γιατί υπάρχουν όλες οι νόµιµες
προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
• το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)
• την αίτηση της κ. Ελευθερίας Μαυροφρύδου του Θεόφιλου µαζί µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας
Καταστήµατος
• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στην κ. Ελευθερία Μαυροφρύδου του Θεόφιλου προέγκριση ίδρυσης Καταστήµατος
« Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: παντοπωλείο» που βρίσκεται στα
Κοµιτάτα Ερίσου γιατί σύµφωνα µε την αρµόδια Υπηρεσία πληρούνται όλες οι νόµιµες
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 31 /2016
Α∆Α : 71ΚΣΩΕ5-ΓΣΓ
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση αναψυχής και επιχείρηση
προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών ΄΄ που βρίσκεται στα Κοµιτάτα Ερίσου.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην
Προϊσταµένη του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. Αφροδίτη
Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το 1 ο Θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης «Προέγκρισεις ίδρυσης
καταστήµατων υγειονοµικού ενδιαφέροντος »θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :
Λαµβάνοντας υπόψη :
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007,
σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος
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υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου:
Σας διαβιβάζουµε την από 19-4-2016 (αριθ. πρωτ. 12733) αίτηση της Ελευθερίας Μαυροφρύδου του
Θεόφιλου µε συνηµµένα δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήµατος ΄΄
Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: παντοπωλείο ΄΄ που βρίσκεται στα
Κοµιτάτα Ερίσου. Παρακαλούµε όπως εγκριθούν τα ανωτέρω γιατί υπάρχουν όλες οι νόµιµες
προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
• το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)
• την αίτηση της κ. Ελευθερίας Μαυροφρύδου του Θεόφιλου µαζί µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας
Καταστήµατος
• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στην κ. Ελευθερία Μαυροφρύδου του Θεόφιλου προέγκριση ίδρυσης Καταστήµατος
«Επιχείρηση αναψυχής και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών» που
βρίσκεται στα Κοµιτάτα Ερίσου γιατί σύµφωνα µε την αρµόδια Υπηρεσία πληρούνται όλες οι
νόµιµες προϋποθέσεις.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 32 /2016
Α∆Α: 6Μ2ΠΩΕ5-ΗΜΦ
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίµων
και ποτών µε τµήµατα: οπωροπωλείο, κάβα εµφιαλωµένων ποτών ΄΄ που βρίσκεται στον Κατελειό.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην
Προϊσταµένη του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. Αφροδίτη
Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το 1 ο Θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης «Προέγκρισεις ίδρυσης
καταστήµατων υγειονοµικού ενδιαφέροντος »θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :
Λαµβάνοντας υπόψη :
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007,
σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου:
Σας διαβιβάζουµε την από 13-4-2016 (αριθ. πρωτ. 12007) αίτηση της NADIA MADALINA BIZNEA του
VASILE µε συνηµµένα δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήµατος« Επιχείρηση
λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: οπωροπωλείο, κάβα εµφιαλωµένων ποτών» που
βρίσκεται στον Κατελειό. Παρακαλούµε όπως εγκριθούν τα ανωτέρω γιατί υπάρχουν όλες οι νόµιµες
προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
• το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)
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την αίτηση της κ. NADIA MADALINA BIZNEA του VASILE µαζί µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας
Καταστήµατος
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Χορηγεί στην κ. NADIA MADALINA BIZNEA του VASILE προέγκριση ίδρυσης Καταστήµατος
« Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: οπωροπωλείο, κάβα
εµφιαλωµένων ποτών» που βρίσκεται στον Κατελειό γιατί σύµφωνα µε την αρµόδια
Υπηρεσία πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 33 /2016
Α∆Α: 7ΞΚ6ΩΕ5-ΘΥΞ
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήµατος ΄΄ Επιχειρήσεις αναψυχής και επιχειρήσεις
προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών ΄΄ που βρίσκεται στα Περατάτα.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην
Προϊσταµένη του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. Αφροδίτη
Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το 1 ο Θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης «Προέγκρισεις ίδρυσης
καταστήµατων υγειονοµικού ενδιαφέροντος »θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :
Λαµβάνοντας υπόψη :
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007,
σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου:
Σας διαβιβάζουµε την από 4-5-2016 (αριθ. πρωτ. 14184) αίτηση της Γεωργίας Αναγνωστοπούλου του
Νικολάου µε συνηµµένα δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήµατος ΄΄
Επιχειρήσεις αναψυχής και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών ΄΄ που
βρίσκεται στα Περατάτα. Παρακαλούµε όπως εγκριθούν τα ανωτέρω γιατί υπάρχουν όλες οι νόµιµες
προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
• το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)
• την αίτηση της κ. Γεωργίας Αναγνωστοπούλου του Νικολάου µαζί µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας
Καταστήµατος .
• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
κ. Γεωργία Αναγνωστοπούλου του Νικολάου προέγκρισης

ίδρυσης
Καταστήµατος «Επιχειρήσεις αναψυχής και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο
οινοπνευµατωδών ποτών» που βρίσκεται στα Περατάτα γιατί σύµφωνα µε την αρµόδια
Υπηρεσία πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Χορηγεί στην

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 34 /2016
Α∆Α: 7ΥΦΓΩΕ5-ΛΩ1
ΘΕΜΑ : ανανέωση αδείας λειτουργίας ρυµουλκούµενης καντίνας σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην περιοχή
Βραχυνάρι Κατωγής ∆.Ε. Παλικής η οποία έληξε την 31-12-2015. Η ανανέωση έχει αόριστη ισχύ
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4264/2014.
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Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην
Προϊσταµένη του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. Αφροδίτη
Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το 1 ο Θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης «Προέγκρισεις ίδρυσης
καταστήµατων υγειονοµικού ενδιαφέροντος »θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :
Λαµβάνοντας υπόψη :
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007,
σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου:
Σας διαβιβάζουµε την αριθ. πρωτ. 12180/14-4-2016 αίτηση του κ. Ρεµούντη Ευάγγελου του Βασίλειου
Χαράλαµπου για ανανέωση αδείας λειτουργίας ρυµουλκούµενης καντίνας σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην
περιοχή Βραχυνάρι Κατωγής ∆.Ε. Παλικής η οποία έληξε την 31-12-2015. Η ανανέωση έχει αόριστη ισχύ
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4264/2014. Παρακαλούµε όπως εγκριθούν τα ανωτέρω γιατί υπάρχουν
όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
• το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)
• την αίτηση του κ. Ρεµούντη Ευάγγελου του Βασίλειου Χαράλαµπου µαζί µε τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας
Καταστήµατος
• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στον κ. Ρεµούντη Ευάγγελο του Βασιλείου Χαράλαµπου ανανέωση αδείας λειτουργίας
ρυµουλκούµενης καντίνας σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην περιοχή Βραχυνάρι Κατωγής ∆.Ε. Παλικής η
οποία έληξε την 31-12-2015. Η ανανέωση έχει αόριστη ισχύ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4264/2014. Εγκρίνονται τα ανωτέρω γιατί υπάρχουν όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 35 /2016
Α∆Α: 7Ν5ΓΩΕ5-ΘΟ3
ΘΕΜΑ : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ

ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ,
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ .
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην
Προϊσταµένη του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. Αφροδίτη
Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το 1 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΣΤΙΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ » έθεσε
υπόψη της Επιτροπής τα εξής: Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.1 Βν του Ν 3852/2010 η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου
79 Ν. 3463/2006, µε το οποίο οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές, ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητας
τους, εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες
καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση και τη λειτουργία των δηµοτικών και
κοινοτικών αγορών, των εµποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών
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και γενικά των υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων.
Στην συνέχεια θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής τον Κανονισµό Εµποροπανηγύρεων του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς ο οποίος αναλυτικά έχει ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΣΤΙΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
ΣΚΟΠΟΣ
Ο παρών κανονισµός ρυθµίζει:
1.Τις προϋποθέσεις λειτουργίας και την οργάνωση εµποροπανηγύρεων στις Τοπικές Κοινότητες:
Α. Αγίας Ευφηµίας που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Πυλαρέων
Β. Μαρκοπούλου που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Ελειού Πρόννων
2.Τους κανόνες αισθητικής, υγιεινής και τάξης στο χώρο των εµποροπανηγύρεων.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Ο παρών Κανονισµός αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη, η οποία έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου
και εκδίδεται βάσει των διατάξεων:
1. Του άρθρου 73 παρ. 1 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/08.06.2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων».3.
Του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α΄/15-5-2014) «∆ιατάξεις που αφορούν το εµπόριο και την
εµποροπανήγυρη».
Του Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α΄/13.07.1995), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3377/2005
(ΦΕΚ 202/Α΄/19.08.2005) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 παρ. 5 του Ν. 3557/2007, (ΦΕΚ
100/Α΄/14.05.2007) και όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του Ν. 3769/2009 (ΦΕΚ
105/Α΄/01.07.2009) και τροποποιήθηκε από την Κ1-164/17-1- 2011 (ΦΕΚ 275/Β΄/22-2-2011) Απόφαση
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Οικονοµίας
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «∆ιατάξεις για τη λειτουργία των εµποροπανηγύρεων».
Της Υγειονοµικής διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/Β/08.10.2012) καθώς και των
διευκρινιστικών εγκυκλίων αυτής «Κατάταξη επιχειρήσεων που λειτουργούν σε πανηγύρια σε
επιχειρήσεις µαζικής εστίασης».
Της ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/Β/09.12.2013) «Απλούστευση των διοικητικών
διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος,
Θεάτρου και Κινηµατογράφου».
Του µε Αριθ. Πρωτ. 7286/21.01.2015 έγγραφου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
«Έγγραφο για λειτουργία εµποροπανήγυρης και µη απαίτηση υποβολής φορολογικής ή ασφαλιστικής
ενηµερότητας».
Της παρ.2 του άρθρου 233 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ160/Α/08.08.2014) «Συµµετοχή σε
εµποροπανήγυρης και σε κατόχους άδειας επαγγελµατία πωλητή βιοτεχνικών ειδών και λαϊκών
αγορών σε ποσοστό µέχρι 20% επί του συνολικού αριθµού των προς χορήγηση αδειών της κάθε
δραστηριότητας».
Της Αρ. Πρωτ. 633/05.01.2015 Απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 16/Β/
12.01.2015) «Προϊόντα που επιτρέπονται να πωλούνται στο υπαίθριο στάσιµο εµπόριο».
Της αριθ. Πυροσβεστικής ∆ιάταξης 3/2015 (ΦΕΚ 529/Β/03.04.2015) «Τήρηση µέτρων πυρασφάλειας».
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11. Του άρθρο 93 παρ. 7 του Ν. 4314 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Άδειες υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για
παροχή πρόχειρων γευµάτων».
12. Των Ν. 4045/1960 (ΦΕΚ 47/Α/19.04.1960) και Ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α/21.08.1986) «Βεβαίωση
∆.Ο.Υ. περί υποβολής δήλωσης έναρξης άσκησης επιτηδεύµατος».
13. Των άρθρων 2 και 16 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/03.05.2010) και σύµφωνα µε το αριθ. Κ11238/14.04.2011εγκύκλιος του Υπ. Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας «Σε ποιους
χορηγούνται οι άδειες για εµποροπανήγυρη».
14. Της υπ' αριθ. 76936/3992/07.12.1987 (ΦΕΚ 783/Β/31.12.1987) Απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε «Κατηγορίες
προσωρινών λυόµενων κατασκευών και έλεγχός τους».
15. Του Α.Ν. 207/1967 (ΦΕΚ 216/Α/04.12.1967) «Άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραµµατεία
Βιοµηχανίας) για µηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10ή 15 ίππων».
16. Των παρ. α, γ και δ του άρθρου 3 του Πολεοδοµικού ∆ιατάγµατος «Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών
αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών» (ΦΕΚ 394/∆/08.09.1983).
17. Των διατάξεων της αριθ. οικ. 52716/20.11.2001 Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 1663/Β/13.12.2001)
καθώς και της Εγκ. ΥΠΕΧΩ∆Ε 12/56990/28-3-2002 «Κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους του
οικισµού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόµησης».
18. Των διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 1. του Β.∆. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/Α/20.10.1958) και του
άρθρου 13 παρ.1 του Β.∆ 24-9/20-10-1958«περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείµενο νόµου των
ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήµων και κοινοτήτων», όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 3 του Ν.1080/80 (ΦΕΚ 246/Α/22.10.1980) και (ΥΠΕΣ∆∆Α εγκ.41/12243/14.06.2007)
«Καταβαλλόµενο τέλος ανά άδεια και θέση».
19. Της αριθ. Κ1 – 638/16.04.2014 εγκυκλίου της Γενικής ∆/νσης Εσωτερικού Εµπορίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης «Καθορισµός ειδών που επιτρέπονται να πωλούνται στις υπαίθριες αγορές ύστερα από
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου».
20. Της αριθ. εγκ.6/Υ1γ/Γ. Π/οικ.71459/30.07.2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας «Προϋποθέσεις που
πρέπει να τηρούνται για διάθεση τροφίµων και ποτών από καντίνες και επιχειρήσεις παραγωγής
πρόχειρων γευµάτων».
21. Του µε αριθ. Πρωτ. Κ1-534/37727/02-05-2015 έγγραφου του Υπουργείου Οικονοµίας Υποδοµών
Ναυτιλίας & Τουρισµού Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου Προστασίας Καταναλωτή «Εγκατάσταση
Υπαίθριου Εµπορίου, κάθε κατασκευή για την οποία δεν απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας».
22. Του µε αριθ. Πρωτ οικ.7171/25.02.2015 έγγραφου ΥΠ.ΕΣ.∆.Α «Ερµηνεία του Ν.4264/2014 περί
ασυµβίβαστου µεταξύ σύνταξης και κατοχής άδειας».
23. Του µε αριθ. Πρωτ. Κ1-929/10-06-2014 έγγραφου Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας περί
«Παροχή διευκρινίσεων διατάξεων του Ν.4264/2014» παρ. 3 εδάφιο 4 «Παραγωγοί και διάθεση
προϊόντων τους».
24. Του µε αριθ. 3983/14.01.2015 έγγραφου Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «∆ιευκρίνιση
σχετικά µε τον έλεγχο αιτήσεων πωλητών».
25. Την µε αριθ. 123/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς για µεταβίβαση
αρµοδιοτήτων του στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Α. Χρονικά Χαρακτηριστικά Εµποροπανηγύρεων
Οι εµποροπανηγύρεις διεξάγονται κάθε χρόνο στις Τοπικές Κοινότητες επ’ ευκαιρία των θρησκευτικών
εορτών για πέντε συναπτές ηµέρες αναλυτικά ως εξής:
Α. Στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευφηµίας από 9η Ιουλίου έως 13η Ιουλίου επ΄ευκαιρία της
θρησκευτικής εορτής της Αγίας Ευφηµίας την 11η Ιουλίου.
Β. Στην Τοπική Κοινότητα Μαρκοπούλου από 13η Αυγούστου έως 17η Αυγούστου επ΄ευκαιρία της
θρησκευτικής εορτής της Κοιµήσεως της Θεοτόκου την 15η Αυγούστου.
Β. Χωροταξικά Χαρακτηριστικά Εµποροπανηγύρων
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1. α. Η θρησκευτική εµποροπανήγυρη της 9η Ιουλίου έως 13η Ιουλίου στην Τοπική Κοινότητα Αγίας
Ευφηµίας θα διεξαχθεί εντός πολεοδοµικού σχεδίου, πλησίον του Πολιτιστικού Κέντρου της Αγίας
Ευφηµίας στις κοινοτικές οδούς: ∆ιαδόχου Κωνσταντίνου και Μερκούρη καθώς και στην πλατεία 28ης
Οκτωβρίου, σύµφωνα µε το συνηµµένο από Νοέµβριο 2015 τοπογραφικό διάγραµµα της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε θέµα «Αποτύπωση υφισταµένων κοινοτικών οδών
για άσκηση εποχικής εµπορικής δραστηριότητας (Υπαίθρια Οργανωµένη Αγορά – Εµποροπανήγυρη)»
β. Οι διατιθέµενες θέσεις είναι συνολικά ενενήντα δύο (92)
γ. Οι διαστάσεις των θέσεων είναι :
• Είκοσι επτά θέσεις διαστάσεων 2,00µ πλάτος Χ 1,00µ βάθος που αποτυπώνονται µε τα
σηµεία Ε1….Ε27
• Εξήντα πέντε Θέσεις διαστάσεων 4,00µ πλάτος Χ 1,50µ. βάθος που αποτυπώνονται µε τα
σηµεία Θ1…Θ65
2. α. Η θρησκευτική εµποροπανήγυρη της 13η Αυγούστου έως 17η Αυγούστου στην Τοπική Κοινότητα
Μαρκοπούλου θα διεξάγεται στη θέση «ΒΟΝΤΕΣ» εντός και εκτός οικισµού Τ.Κ. Μαρκοπούλου σε
κοινοτική οδό πλησίον εκκλησίας Υπεραγίας Θεοτόκου «Φιδούσα», σύµφωνα µε το συνηµµένο από
Νοέµβριο 2015 τοπογραφικό διάγραµµα της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε
θέµα «Αποτύπωση υφισταµένης δηµοτικής οδού για άσκηση εποχικής εµπορικής δραστηριότητας
(Υπαίθρια Οργανωµένη Αγορά – Εµποροπανήγυρη)».
β. Οι διατιθέµενες θέσεις είναι συνολικά είκοσι (20)
γ. Οι διαστάσεις των θέσεων είναι :
• ∆εκαοκτώ (18) θέσεις διαστάσεων 4,00µ πλάτος Χ 2,00µ βάθος που αποτυπώνονται µε
αριθµούς από α/α 1 έως α/α 6 και από α/α 9 έως α/α 20 και
• ∆ύο (2) θέσεις διαστάσεων 3,00µ πλάτος Χ 2,00µ βάθος που αποτυπώνονται µε αριθµούς
από α/α 7 έως α/α 8
ΑΡΘΡΟ 4ο
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στις εµποροπανηγύρεις έχουν:
α) οι επαγγελµατίες έµποροι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που νόµιµα δραστηριοποιούνται
αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές),
β) οι κάτοχοι άδειας συµµετοχής σε κυριακάτικες αγορές,
γ) οι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου (στάσιµου ή πλανόδιου) εµπορίου
δ) οι κάτοχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή βιοτεχνικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό µέχρι
είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθµού των προς χορήγηση αδειών της κάθε
δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό
διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
ε) λοιποί επαγγελµατίες, έµποροι εφόσον διαθέτουν επαγγελµατική στέγη, κατάστηµα, βιοτεχνία,
πρατήριο κ.λ.π.
στ) επαγγελµατίες δραστηριοποιούµενοι στο χώρο της εστίασης, για συγκεκριµένες θέσεις της
εµποροπανήγυρης (µε το παρόντα Κανονισµό καθορίζονται τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται
στην εµποροπανήγυρη).
ΑΡΘΡΟ 5ο
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόµενοι για συµµετοχή στην εµποροπανήγυρη και παραχώρηση θέσεων
υποβάλλουν αίτηση που διατίθεται από Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών
∆ραστηριοτήτων (σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του
παρόντος κανονισµού) προς την Επιτροπή Εµποροπανήγυρης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, η οποία
περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
o Ονοµατεπώνυµο ή την Επωνυµία του αιτούντος φυσικού ή νοµικού προσώπου
o Όνοµα Πατρός
o Α.∆. Αστυνοµικής Ταυτότητας ή θεωρηµένο διαβατήριο για
αλλοδαπούς, µε την αντίστοιχη
άδεια παραµονής σε ισχύ
o ∆ιεύθυνση κατοικίας
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o ΑΦΜ και ∆.Ο.Υ.
o Αριθµός τηλεφώνου και ηλεκτρονική δ/νση αν υπάρχει
o ∆ιεύθυνση της ασκούµενης δραστηριότητας ή έδρας του φυσικού ή νοµικού προσώπου
o Τοµέας δραστηριότητας
o Την ακριβή θέση (ή θέσεις) του χώρου
o Τα προς πώληση είδη
Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) βεβαίωση της οικείας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης
άσκησης επιτηδεύµατος, σύµφωνα µε τους νόµους 4045/1960 (Α΄ 47) και 1642/1986 (Α΄ 125),
β) πιστοποιητικό του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν,
γ) βεβαίωση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος
τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονοµικής νοµοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση
τροφίµων ποτών,
δ) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
ε) ∆ηµοτική Ενηµερότητα από το αρµόδιο Τµήµα Ταµείου του ∆ήµου ( Άρθρο 285 Κ.∆.Κ. )
στ) φωτ/φα των σχετικών αδειών που κατέχουν οι οποίες να είναι σε ισχύ όπως α) αδειών
επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών αγορών ή άδειών παραγωγών λαϊκών αγορών, β) αδειών άσκησης
υπαίθριου εµπορίου (πλανόδιου ή στάσιµου), γ) αδειών συµµετοχής σε Κυριακάτικες αγορές
ζ) βεβαίωση περί εγγραφής στο Αρµόδιο επιµελητήριο οι έµποροι (εφόσον διαθέτουν επαγγελµατική
στέγη, κατάστηµα, βιοτεχνία, πρατήριο κλπ.)
η) φωτοαντίγραφο της άδειας παραµονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής
δραστηριότητας (για τους αλλοδαπούς)
θ) Πιστοποιητικό υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίµων και ποτών
ι) Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του κανονισµού λειτουργίας
εµποροπανηγύρεως του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτού.
ια) βεβαίωση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος
τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονοµικής νοµοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση
τροφίµων, ποτών.
Προκειµένου για καντίνες για τη χορήγηση της βεβαίωσης ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στην
οποία αναφέρονται η ταξινόµηση του οχήµατος (ρυµουλκούµενο ή αυτοκινούµενο, αριθµός πλαισίου
κ.λ.π), το Σχεδιάγραµµα κάτοψης της κινητής καντίνας, διάγραµµα ροής εις τριπλούν, τα προϊόντα
(αναλυτικά τα τρόφιµα, ποτά ή και άλλα είδη) που επιθυµεί να προσφέρει, ο τρόπος υδροδότησης
(δεξαµενή νερού, περιγραφή της, ή σύνδεση δικτύου. κ.λ.π.), ο τρόπος διάθεσης αποβλήτων (δεξαµενή
ακαθάρτων, περιγραφή της, ή σύνδεση δικτύου, κ.λ.π.), ο τρόπος ηλεκτροδότησης (γεννήτρια,
σύνδεση µε δίκτυο, περιγραφή, κ.λ.π.), που και πως δραστηριοποιείται (Υπ. Υγείας εγκ.6/Υ1γ/Γ.
Π/οικ.71459/30.07.2013)
ιβ) Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας όπου απαιτείται.
Ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει επίσης, φωτ/φο της άδειας κυκλοφορίας, της άδειας ικανότητας οδηγού
του ενδιαφεροµένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχηµα που τυχόν πρόκειται να
χρησιµοποιηθεί για την άσκηση της αιτούµενης δραστηριότητας εφόσον πρόκειται για διάθεση
τροφίµων– ποτών (καντίνες).
ΑΡΘΡΟ 6ο
Α. ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙ∆Η
Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται στον εµπορικό τοµέα είναι:
 Τεχνητά & αποξηραµένα άνθη και φυτά
 Ασηµικά και Faux Bijou (Φο Μπιζού)
 Βιβλία
 Είδη Αυτοκινήτου
 Αγροτικά εργαλεία – µηχανήµατα
 Είδη Λαϊκής Τέχνης
 Είδη ∆ώρων και διακόσµησης
 Είδη Οικιακής Χρήσης –Υαλικά & Είδη Μπάνιου
 Καλλυντικά
 Λευκά είδη – είδη προικός
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Εκκλησιαστικά Είδη
Αξεσουάρ Μικρών Ζώων & Ιχθύων
Είδη Ένδυσης –Υπόδησης
Αξεσουάρ Ένδυσης
Παιδικά παιχνίδια
Ηλεκτρονικά
Μουσικά όργανα -CD µουσικής ή άλλου περιεχοµένου
Παραδοσιακά γλυκά – προϊόντα
Βιολογικά – οικολογικά προϊόντα
Ξηροί καρποί – αποξηραµένα φρούτα
Καντίνες τροφίµων και ποτών

Β. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Οι προς διάθεση θέσεις κατανέµονται σε οµάδες ως εξής:
1η οµάδα: θέσεις επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καντίνες τροφίµων και ποτών,
παραδοσιακά γλυκά - προϊόντα, Βιολογικά – οικολογικά προϊόντα, ξηροί καρποί – αποξηραµένα
φρούτα,)
2η οµάδα: λοιπές θέσεις επιχειρήσεων εµπορικών και βιοτεχνικών ειδών
Οι κάτοχοι θέσεων της 1ης οµάδας τοποθετούνται µαζί στην αρχή της εµποροπανήγυρης.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχει την ευθύνη για την διεξαγωγή και οµαλή λειτουργία των
εµποροπανηγύρεων.
Είναι αρµόδια για:
o Την έκδοση ανακοίνωσης για τη συµµετοχή στις εµποροπανηγύρεις µε τασσόµενη προθεσµία
κατάθεσης δικαιολογητικών.
o Τον έλεγχο των υποβαλλόµενων αιτήσεων και των συνηµµένων σε αυτές απαραίτητων
δικαιολογητικών,
o Την οργάνωση και διεκπεραίωση των διαδικασιών διάθεσης και κατοχύρωσης των θέσεων
της εµποροπανήγυρης,
o Τη διεξαγωγή της κλήρωσης για την ανάδειξη των δικαιούχων και των επιλαχόντων καθώς και
για τον καθορισµό της θέσης που θα χορηγηθεί στους δικαιούχους,
o Την κατάρτιση του τελικού πίνακα δικαιούχων συµµετοχής,
o Την έκδοση και υπογραφή των αδειών διά του Προέδρου αυτής, σύµφωνα και µε την µε
αριθµό 123/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
o Τον έλεγχο της λειτουργίας της εµποροπανήγυρης, την επίλυση κάθε προβλήµατος που θα
ανακύψει από την διενέργεια, την έκδοση ανακοινώσεων (όπου αυτό απαιτείται), την παροχή
διευκρινίσεων και την εξέταση τυχόν παραπόνων ή καταγγελιών.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
- Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 15 τουλάχιστον ηµέρες πριν την εµποροπανήγυρη εκδίδει ανακοίνωση
στην οποία ορίζεται πενθήµερη προθεσµία κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών συµµετοχής.
Η ανακοίνωση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος, δηµοσιεύεται στα
τοπικά Μ.Μ.Ε και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (www.kefallonia.gov.gr).
- Οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς εντός 5 ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης.
Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να προσδιορίζει στην αίτηση του τον αριθµό των θέσεων που επιθυµεί
να του χορηγηθούν, οι οποίες δεν µπορεί να είναι περισσότερες από δύο. Η υποβολή της αίτησης µε
τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά θα γίνεται είτε αυτοπρόσωπα από τον ενδιαφερόµενο είτε

51

ταχυδροµικά µε την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία µέχρι και την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης διαφορετικά θεωρούνται εκπρόθεσµες.
- Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας και συγκεκριµένα την αµέσως επόµενη ηµέρα οι αιτήσεις µε
τα συνηµµένα δικαιολογητικά παραδίδονται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για αξιολόγηση και
επιλογή συµµετεχόντων.
- Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εντός 4 ηµερών από τη λήψη των αιτήσεων οφείλει να συνεδριάσει
προκειµένου να προβεί στον έλεγχο και αξιολόγηση αυτών.
- Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης των αιτήσεων η Επιτροπή θα προβαίνει σε
κλήρωση για τον καθορισµό της θέσης που θα λάβει έκαστος των συµµετεχόντων των οποίων οι
αιτήσεις έχουν κριθεί εµπρόθεσµες και πλήρεις. Ο χρόνος και ο τόπος που θα διενεργηθεί η κλήρωση
θα ορίζεται από την Επιτροπή κατά το αµέσως προηγούµενο στάδιο της συνεδρίασης του ελέγχου των
αιτήσεων και δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 3 ηµέρες από το πέρας της ως άνω συνεδρίασης.
Ειδικά για την εµποροπανήγυρη της Αγίας Ευφηµίας, στην οποία σύµφωνα µε το από Νοέµβριο 2015
τοπογραφικό διάγραµµα οι προς διάθεση χώροι διακρίνονται σε θέσεις επιφανείας 2 τ.µ. («µικροί
χώροι») και θέσεις επιφανείας 6 τ.µ. («µεγάλοι χώροι») θα πραγµατοποιηθούν δύο κληρώσεις
ανάλογα µε τον ζητούµενο από τους ενδιαφερόµενους χώρο, ο οποίος θα πρέπει να προσδιορίζεται µε
ακρίβεια (µεγάλος ή µικρός χώρος) στην υποβληθείσα από τους ενδιαφερόµενους αίτηση.
- Στην περίπτωση που ο αριθµός των συµµετεχόντων είναι µεγαλύτερος του αριθµού των διαθέσιµων
θέσεων θα διεξαχθεί επίσης δηµόσια κλήρωση για την επιλογή τους από την Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής.
Κατά τη διαδικασία της επιλογής των συµµετεχόντων θα συνταχθεί πίνακας επιλεγέντων και
επιλαχόντων µε τη σειρά που θα πραγµατοποιηθεί η κλήρωση. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας επιλογής (στον ίδιο τόπο και χρόνο) θα ακολουθήσει κλήρωση για τον προσδιορισµό της
θέσης που θα διατεθεί στους επιλεγέντες.
- Μετά τη λήξη της ανωτέρω διαδικασίας η απόφαση της Επιτροπή για τον προσδιορισµό των
επιλεγέντων, επιλαχόντων και τον προσδιορισµό των θέσεων θα αναρτηθεί στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και θα
δηµοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου.
Οι επιλεγέντες ενδιαφερόµενοι θα κληθούν, µε τον τρόπο που οι ίδιοι έχουν καθορίσει στην αίτηση
συµµετοχής τους, εντός τεσσάρων (4) ηµερών να καταβάλλουν το αντίστοιχο τέλος ώστε να εκδοθούν
οι άδειες συµµετοχής.
- Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας και εφόσον δεν προσέλθουν για την καταβολή του
τέλους, οι αδιάθετες θέσεις θεωρούνται κενές και καταλαµβάνονται από τους επιλαχόντες υποψήφιους
µε σειρά προτεραιότητας σύµφωνα µε τη διαδικασία που προαναφέρθηκε.
Σε περίπτωση που µετά και την ανωτέρω διαδικασία υπάρχουν αδιάθετες θέσεις αυτές θα καλύπτονται
από ενδιαφερόµενους οι οποίοι έχουν καταθέσει αιτήσεις οι οποίες κρίθηκαν εκπρόθεσµες εφόσον
συνοδεύονται από πλήρη δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται στην
Επιτροπή και θα διενεργείται κλήρωση για τον προσδιορισµό της προς παραχώρησης θέσης µε τη
διαδικασία που προαναφέρθηκε αλλά σε συντετµηµένες προθεσµίες. Η ενηµέρωση δε των
ενδιαφεροµένων θα γίνεται όπως παραπάνω.
- Η άδεια συµµετοχής µε τις χορηγούµενες θέσεις εκδίδεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και
υπογράφεται από τον Πρόεδρό της κατόπιν εξουσιοδότησης του από τα µέλη της Επιτροπής.
- Η άδεια συµµετοχής παραλαµβάνεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόµενο σε εργάσιµες ηµέρες
και ώρες και το αργότερο µέχρι την ηµέρα της εγκατάστασής του στο χώρο της εµποροπανήγυρης.
- Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος αιτηθεί την παραχώρηση δύο (2) θέσεων, αυτοδικαίως θα
κατοχυρώνονται σε αυτόν οι όµορες, κατ’ αύξοντα αριθµό, θέσεις.
Σε περίπτωση µη χρήσης του χώρου µε υπαιτιότητα του δικαιούχου, το καταβληθέν ποσό
παρακρατείται από τον ∆ήµο. Θεωρείται ότι η αποχώρηση του δικαιούχου δεν γίνεται µε υπαιτιότητά
του, όταν αυτή, αποδεδειγµένα, οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας, οπότε το καταβληθέν ποσό
επιστρέφεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 9Ο
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α∆ΕΙΩΝ
Οι άδειες συµµετοχής :
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1.

2.
3.
4.
5.

Είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η µεταβίβαση, η εκµίσθωση και η παραχώρηση κατά
χρήση καθώς και η άσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτές από οποιονδήποτε τρίτο,
εκτός από τον/την σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων τους οι οποίοι σε καµία περίπτωση δεν το
υποκαθιστούν.
Χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα υπό την προϋπόθεση ότι αυτά διαθέτουν τα νόµιµα παραστατικά,
πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείµενης φορολογικής νοµοθεσίας για την άσκηση
της συγκεκριµένης δραστηριότητας και τηρούν τους επιµέρους όρους του παρόντος κανονισµού.
Παραδίδονται αποκλειστικά στον δικαιούχο µε την επίδειξη αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας µετά
την καταβολή των αναλογούντων τελών.
Έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της εµποροπανηγύρεως για την οποία χορηγούνται.
Αφορούν αποκλειστικά την έκθεση και πώληση ειδών που είναι αντικείµενο δραστηριότητας του
ενδιαφεροµένου.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν έχουν την υποχρέωση:
- προσέλευσης και συνεργασίας µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς
- έγκαιρης υποβολής των προβλεπόµενων δικαιολογητικών στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου,
- καταβολής των προβλεπόµενων τελών στο Ταµείο του ∆ήµου
- να φροντίζουν για την ευπρεπή εµφάνιση, την πολιτισµένη ατµόσφαιρα και την καθαριότητα του
χώρου της Εµποροπανήγυρης, η οποία αποτελεί αποκλειστική ευθύνη τους,
- να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα µπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε µορφής και έκτασης
υποβάθµιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής σύµφωνα µε τους κανόνες των χρηστών και
συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συµπεριφοράς,
- να συµµορφώνονται γενικά µε τις διατάξεις των νόµων, Π.∆., εγκυκλίων και οδηγιών, όπως ισχύουν
κάθε φορά, καθώς και µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.
- να µην προβαίνουν σε οποιασδήποτε µορφής παρέµβαση στους παραχωρηµένους προς χρήση
χώρους
- να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του κανονισµού καθαριότητας του ∆ήµου.
- να είναι εφοδιασµένοι µε τουλάχιστον ένα πυροσβεστήρα, ο οποίος θα τοποθετείται σε εµφανές
σηµείο και θα συνοδεύεται µε βεβαίωση καταλληλότητας από τον προµηθευτή του.
- Οι ψησταριές που θα χρησιµοποιούν υγραέριο θα πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε τις κατά νόµο
άδειες χρήσεως υγραερίου και πυρασφάλειας.
- Οι κάτοχοι της άδειας είναι προσωπικά υπεύθυνοι και υπόλογοι για την συνεχή καθαριότητα του
χώρου ευθύνης τους. Μετά την αποχώρησή τους ο χώρος θα είναι ελεύθερος και καθαρός όπως
ελεύθερο και καθαρό τον παρέλαβαν. Οι σάκοι απορριµµάτων θα µένουν στην κάθε θέση και θα τους
συγκεντρώνει η υπηρεσία καθαριότητας.
- Οι κάτοχοι αδείας πρέπει να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης υπαίθριου εµπορίου,
να περιορίζονται στο χώρο που τους όρισε ο ∆ήµος και να µην δηµιουργούν προβλήµατα σε βάρος
του περιβάλλοντος και των περιοίκων.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ
Ο ∆ήµος έχει την υποχρέωση:
- παραλαβής των προβλεπόµενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση των αδειών συµµετοχής στην
εµποροπανήγυρη,
- έκδοσης των αδειών συµµετοχής,
- παροχής κάθε δυνατής βοήθειας σε αυτούς που επιθυµούν να συµµετέχουν αλλά και σε αυτούς που
συµµετέχουν στην εµποροπανήγυρη και
- έγκαιρης πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων πάνω σε θέµατα που τους αφορούν.
-τοποθέτησης χηµικών τουαλετών στο χώρο της εµποροπανήγυρης.
ΑΡΘΡΟ 12Ο
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εµπορευµάτων θα είναι πρόχειρες κατασκευές (ξύλινα
παραπήγµατα) κατά σειρά διατεταγµένες στο χώρο που έχει παραχωρηθεί οι οποίες θα τοποθετούνται
µε επιµέλεια, δαπάνη και ευθύνη των ίδιων των συµµετεχόντων εµπόρων και θα αποµακρύνονται πάλι
από τους ίδιους, υπό την επίβλεψη του ∆ήµου.
Οι συµµετέχοντες ευθύνονται επίσης για την έκδοση των τυχόν απαιτούµενων αδειών εγκατάστασης,
λειτουργίας κλπ, ασφάλισης των εγκαταστάσεων από οιοδήποτε κίνδυνο, επιβαρυνόµενοι και µε την
ανάλογη δαπάνη. Ο ∆ήµος δεν θα επιβαρύνεται µε κανένα απολύτως κόστος για τη δηµιουργία και
τοποθέτηση των πρόχειρων κατασκευών.
ΑΡΘΡΟ 13Ο
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που η εµποροπανήγυρη δεν πραγµατοποιηθεί, χωρίς υπαιτιότητα του ∆ήµου,
αλλά εν τω µεταξύ έχουν κατασκευασθεί από τους συµµετέχοντες εµπόρους οι πρόχειρες κατασκευές,
καθώς κι έχουν γίνει από εκείνους οποιαδήποτε άλλα έξοδα, ο ∆ήµος δε φέρει καµιά ευθύνη και καµιά
οικονοµική απαίτηση δε θα υπάρχει εναντίον του, η δε δαπάνη κατασκευής τους ή οποιαδήποτε άλλη
δαπάνη στην οποία για οποιονδήποτε λόγο έχουν προβεί θα καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από τους
συµµετέχοντες. Στην περίπτωση αυτή η αποξήλωση των παραπηγµάτων αποτελεί αποκλειστική
ευθύνη των συµµετεχόντων.
Επίσης σε περίπτωση που ο δικαιούχος αδείας υπαναχωρήσει ή δε συµµετάσχει µε
υπαιτιότητα του στην εµποροπανήγυρη για λόγους που δε οφείλονται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, το
τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης εκπίπτει υπέρ του ∆ήµου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΤΕΛΗ
Ο καθορισµός του ύψους των τελών και ο τρόπος καταβολής αυτών γίνεται µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 19 του από 24.09.1958 Ν.∆. "∆ικαίωµα χρήσεως κτηµάτων, έργων ή υπηρεσιών".
Με την παραπάνω διαδικασία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε κάθε επαγγελµατία, που ασκεί εµπορική
δραστηριότητα στα όρια του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, συναφή µε την εµποροπανήγυρη και ο οποίος
επιθυµεί να συµµετάσχει σε αυτήν, δύναται να ορίζει το τέλος χρήσης µε έκπτωση επί της οριζόµενης
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τιµής. Η εντοπιότητα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση αντίστοιχου
πιστοποιητικού µόνιµης κατοικίας από τον ∆ήµο.
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
1. Αρµόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρµογής των διατάξεων του Ν.4264/2014 και των κατ'
εξουσιοδότησής τους εκδιδόµενων υπουργικών αποφάσεων είναι:
(α) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας,
(β) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας,
(γ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Περιφερειών,
(δ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των ∆ιευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των
Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων,
(ε) οι υπηρεσίες και τα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων,
(στ) οι αρµόδιες υπηρεσίες των δήµων,
(ζ) η Ελληνική Αστυνοµία,
(η) το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ∆ΟΕ) και οι Τελωνειακές Αρχές.
2. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρµόδιοι υπάλληλοι έχουν καθήκοντα ειδικού
ανακριτικού υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας.
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3. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάµει του παρόντος κανο-νισµού, δεν θίγουν ειδικότερα
διοικητικά πρόστιµα που επιβάλλονται από τα αρµόδια όργανα για παραβάσεις των κανόνων
εµπορίας και διακίνησης προϊόντων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ή ειδικότερα µέτρα που
επιβάλλονται από την κείµενη νοµοθεσία για το παραεµπόριο.
ΑΡΘΡΟ 16Ο
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Για τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιµο ως εξής:
α) για έλλειψη άδειας, πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και για µη κατοχή της τη στιγµή του
ελέγχου πρόστιµο χιλίων (1.000) ευρώ,
β) για πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην άδεια, πρόστιµο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ,
γ) για αυθαίρετη αλλαγή χώρου, µη τήρηση ωραρίου, µη αυτοπρόσωπη προσέλευση, µη τοποθέτηση
ζυγού σε εµφανές σηµείο, µη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν µε τις ενδείξεις της τιµής πώλησης
ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος, καθώς και µη αναγραφή της αληθούς προέλευσης
αυτού και µη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας µε τον αριθµό της άδειας, το όνοµα του κατόχου και τα
λοιπά απαιτούµενα στοιχεία, πρόστιµο χιλίων (1.000) ευρώ, για καθεµία από τις ανωτέρω
παραβάσεις,
δ) για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που προβλέπονται από τις
κείµενες διατάξεις, ή συνοδεύονται από παραποιηµένα ή µε ανακριβή στοιχεία παραστατικά, πρόστιµο
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
ε) για χρήση ελαττωµατικών ή µη εγκεκριµένων µέτρων, σταθµών και ζυγών, κατά τη ζύγιση ή
στάθµιση των προϊόντων, για την µε οποιονδήποτε τρόπο παραποίηση της ζύγισης, πρόστιµο χιλίων
(1.000) ευρώ,
στ) για αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλήλου από αυτόν, χωρίς την τήρηση των
διατάξεων του παρόντος, πρόστιµο χιλίων (1.000) ευρώ,
ΑΡΘΡΟ 18ο
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Απαγορεύεται η εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση και η παραχώρηση µε ή χωρίς αντάλλαγµα
οποιουδήποτε χώρου ή θέσης από τους δικαιούχους, σε τρίτο ή η χρησιµοποίησή τους για άλλο
σκοπό, εκτός αυτού για τον οποίο διατέθηκαν. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τα στοιχεία
Ταµειακής Μηχανής ή από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση χώρου, το αντίτιµο
της θέσης προσαυξάνεται κατά 500,00 € σε βάρος του δικαιούχου, σύµφωνα µε την άδεια συµµετοχής.
2. Οι δραστηριοποιούµενοι σε επιχειρήσεις υγειονοµικού ενδιαφέροντος υποχρεούνται στην
τήρηση των σχετικών υγειονοµικών διατάξεων και γενικότερα της ισχύουσας νοµοθεσίας, είναι δε
αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµία προκληθεί από υπαιτιότητά τους, λόγω µη
τήρησης αυτών.
3. Απαγορεύεται το κλείσιµο των διαδρόµων µε εµπορεύµατα κ.λ.π., το πλάτος των οποίων
έχει υπολογισθεί για τη διέλευση των πολιτών ή και οχηµάτων έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση
παράβασης, θα επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το ήµισυ του τέλους της θέσης, για κάθε φορά που θα
σηµειώνεται παράβαση.
4. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης οποιουδήποτε προς τους παραπάνω όρους, ο ∆ήµος
Κεφαλλονιάς θα αποκλείει αυτούς από το δικαίωµα της συµµετοχής για την αµέσως επόµενη
εµποροπανήγυρη.
5. Όποιος συµµετέχει στην Εµποροπανήγυρη τεκµαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους
τους όρους του παρόντος Κανονισµού.
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Η ισχύς του παρόντος άρχεται µε την ολοκλήρωση όλων των διατυπώσεων δηµοσιότητας που
ορίζει η κείµενη νοµοθεσία για τις κανονιστικές αποφάσεις.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………

Με την παρούσα αιτούµαι άδεια
συµµετοχής ………………………θέσης/εων
στην εµποροπανήγυρη…………………………………
για
το
έτος
………………………………
από………………………έως…………………………
στον χώρο, όπως αποτυπώνεται στο τοπογραφικό
διάγραµµα της εµποροπανήγυρης.

ΟΝΟΜΑ:……………………………………
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:……………………………
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:…………………
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4264/2014
ανήκω στην κατηγορία:

ΠΟΛΗ:…………………………………
Α.∆.Τ:…………………………………
Α.Φ.Μ………………………………
∆ΟΥ: …………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:
EMAIL:………………………………………….
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………
FAX:…………………………………
ΑΛΛΟ:…………………………………..

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

1) Επαγγελµατίας έµπορος
2) κάτοχος άδειας συµµετοχής σε κυριακάτικες
αγορές,
3) κάτοχος άδειας άσκησης υπαίθριου
(στάσιµου ή πλανόδιου) εµπορίου
4) κάτοχος άδειας επαγγελµατία πωλητή
βιοτεχνικών ειδών και λαϊκών αγορών
5) λοιποί επαγγελµατίες,
6) επαγγελµατίες δραστηριοποιούµενοι
στο χώρο της εστίασης
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

ΣΥΝ/ΝΑ:
1) Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος
2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας
3) Έναρξη εργασιών από ∆.Ο.Υ. που να εµφανίζονται
οι επαγγελµατικές του δραστηριότητες
4) Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς
Στη συνέχεια παρουσίασε τα από Νοέµβριο 2015 τοπογραφικά διαγράµµατα που συντάχθηκαν από
την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και αποτυπώνουν τους προτεινόµενους χώρους στις
Τοπικές Κοινότητες Αγίας Ευφηµίας και Μαρκοπούλου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της
παρούσης.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• Την µε αριθ. 123/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς για µεταβίβαση
αρµοδιοτήτων του στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
• τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1 Βν του Ν 3852/2010 .
• Τα από Νοέµβριο 2015 τοπογραφικά διαγράµµατα
• Το σχέδιο του κανονισµού εµποροπανηγύρεων.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
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Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον Κανονισµό εµποροπανηγύρεων αναλυτικά ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΣΤΙΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
ΣΚΟΠΟΣ
Ο παρών κανονισµός ρυθµίζει:
1.Τις προϋποθέσεις λειτουργίας και την οργάνωση εµποροπανηγύρεων στις Τοπικές Κοινότητες:
Α. Αγίας Ευφηµίας που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Πυλαρέων
Β. Μαρκοπούλου που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα Ελειού Πρόννων
2.Τους κανόνες αισθητικής, υγιεινής και τάξης στο χώρο των εµποροπανηγύρεων.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.

Ο παρών Κανονισµός αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη, η οποία έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου
και εκδίδεται βάσει των διατάξεων:
1. Του άρθρου 73 παρ. 1 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/08.06.2006) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων».3.
Του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α΄/15-5-2014) «∆ιατάξεις που αφορούν το εµπόριο και την
εµποροπανήγυρη».
Του Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α΄/13.07.1995), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3377/2005
(ΦΕΚ 202/Α΄/19.08.2005) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 παρ. 5 του Ν. 3557/2007, (ΦΕΚ
100/Α΄/14.05.2007) και όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του Ν. 3769/2009 (ΦΕΚ
105/Α΄/01.07.2009) και τροποποιήθηκε από την Κ1-164/17-1- 2011 (ΦΕΚ 275/Β΄/22-2-2011) Απόφαση
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Οικονοµίας
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «∆ιατάξεις για τη λειτουργία των εµποροπανηγύρεων».
Της Υγειονοµικής διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 (ΦΕΚ 2718/Β/08.10.2012) καθώς και των
διευκρινιστικών εγκυκλίων αυτής «Κατάταξη επιχειρήσεων που λειτουργούν σε πανηγύρια σε
επιχειρήσεις µαζικής εστίασης».
Της ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/Β/09.12.2013) «Απλούστευση των διοικητικών
διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος,
Θεάτρου και Κινηµατογράφου».
Του µε Αριθ. Πρωτ. 7286/21.01.2015 έγγραφου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
«Έγγραφο για λειτουργία εµποροπανήγυρης και µη απαίτηση υποβολής φορολογικής ή ασφαλιστικής
ενηµερότητας».
Της παρ.2 του άρθρου 233 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ160/Α/08.08.2014) «Συµµετοχή σε
εµποροπανήγυρης και σε κατόχους άδειας επαγγελµατία πωλητή βιοτεχνικών ειδών και λαϊκών
αγορών σε ποσοστό µέχρι 20% επί του συνολικού αριθµού των προς χορήγηση αδειών της κάθε
δραστηριότητας».
Της Αρ. Πρωτ. 633/05.01.2015 Απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 16/Β/
12.01.2015) «Προϊόντα που επιτρέπονται να πωλούνται στο υπαίθριο στάσιµο εµπόριο».
Της αριθ. Πυροσβεστικής ∆ιάταξης 3/2015 (ΦΕΚ 529/Β/03.04.2015) «Τήρηση µέτρων πυρασφάλειας».
Του άρθρο 93 παρ. 7 του Ν. 4314 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Άδειες υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για
παροχή πρόχειρων γευµάτων».
Των Ν. 4045/1960 (ΦΕΚ 47/Α/19.04.1960) και Ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α/21.08.1986) «Βεβαίωση
∆.Ο.Υ. περί υποβολής δήλωσης έναρξης άσκησης επιτηδεύµατος».
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37. Των άρθρων 2 και 16 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/03.05.2010) και σύµφωνα µε το αριθ. Κ11238/14.04.2011εγκύκλιος του Υπ. Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας «Σε ποιους
χορηγούνται οι άδειες για εµποροπανήγυρη».
38. Της υπ' αριθ. 76936/3992/07.12.1987 (ΦΕΚ 783/Β/31.12.1987) Απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε «Κατηγορίες
προσωρινών λυόµενων κατασκευών και έλεγχός τους».
39. Του Α.Ν. 207/1967 (ΦΕΚ 216/Α/04.12.1967) «Άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραµµατεία
Βιοµηχανίας) για µηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10ή 15 ίππων».
40. Των παρ. α, γ και δ του άρθρου 3 του Πολεοδοµικού ∆ιατάγµατος «Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών
αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών» (ΦΕΚ 394/∆/08.09.1983).
41. Των διατάξεων της αριθ. οικ. 52716/20.11.2001 Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 1663/Β/13.12.2001)
καθώς και της Εγκ. ΥΠΕΧΩ∆Ε 12/56990/28-3-2002 «Κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους του
οικισµού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόµησης».
42. Των διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 1. του Β.∆. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/Α/20.10.1958) και του
άρθρου 13 παρ.1 του Β.∆ 24-9/20-10-1958«περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείµενο νόµου των
ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήµων και κοινοτήτων», όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 3 του Ν.1080/80 (ΦΕΚ 246/Α/22.10.1980) και (ΥΠΕΣ∆∆Α εγκ.41/12243/14.06.2007)
«Καταβαλλόµενο τέλος ανά άδεια και θέση».
43. Της αριθ. Κ1 – 638/16.04.2014 εγκυκλίου της Γενικής ∆/νσης Εσωτερικού Εµπορίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης «Καθορισµός ειδών που επιτρέπονται να πωλούνται στις υπαίθριες αγορές ύστερα από
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου».
44. Της αριθ. εγκ.6/Υ1γ/Γ. Π/οικ.71459/30.07.2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας «Προϋποθέσεις που
πρέπει να τηρούνται για διάθεση τροφίµων και ποτών από καντίνες και επιχειρήσεις παραγωγής
πρόχειρων γευµάτων».
45. Του µε αριθ. Πρωτ. Κ1-534/37727/02-05-2015 έγγραφου του Υπουργείου Οικονοµίας Υποδοµών
Ναυτιλίας & Τουρισµού Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου Προστασίας Καταναλωτή «Εγκατάσταση
Υπαίθριου Εµπορίου, κάθε κατασκευή για την οποία δεν απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας».
46. Του µε αριθ. Πρωτ οικ.7171/25.02.2015 έγγραφου ΥΠ.ΕΣ.∆.Α «Ερµηνεία του Ν.4264/2014 περί
ασυµβίβαστου µεταξύ σύνταξης και κατοχής άδειας».
47. Του µε αριθ. Πρωτ. Κ1-929/10-06-2014 έγγραφου Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας περί
«Παροχή διευκρινίσεων διατάξεων του Ν.4264/2014» παρ. 3 εδάφιο 4 «Παραγωγοί και διάθεση
προϊόντων τους».
48. Του µε αριθ. 3983/14.01.2015 έγγραφου Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «∆ιευκρίνιση
σχετικά µε τον έλεγχο αιτήσεων πωλητών».
49. Την µε αριθ. 123/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς για µεταβίβαση
αρµοδιοτήτων του στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Α. Χρονικά Χαρακτηριστικά Εµποροπανηγύρεων
Οι εµποροπανηγύρεις διεξάγονται κάθε χρόνο στις Τοπικές Κοινότητες επ’ ευκαιρία των θρησκευτικών
εορτών για πέντε συναπτές ηµέρες αναλυτικά ως εξής:
Α. Στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευφηµίας από 9η Ιουλίου έως 13η Ιουλίου επ΄ευκαιρία της
θρησκευτικής εορτής της Αγίας Ευφηµίας την 11η Ιουλίου.
Β. Στην Τοπική Κοινότητα Μαρκοπούλου από 13η Αυγούστου έως 17η Αυγούστου επ΄ευκαιρία της
θρησκευτικής εορτής της Κοιµήσεως της Θεοτόκου την 15η Αυγούστου.
Β. Χωροταξικά Χαρακτηριστικά Εµποροπανηγύρων
1. α. Η θρησκευτική εµποροπανήγυρη της 9η Ιουλίου έως 13η Ιουλίου στην Τοπική Κοινότητα Αγίας
Ευφηµίας θα διεξαχθεί εντός πολεοδοµικού σχεδίου, πλησίον του Πολιτιστικού Κέντρου της Αγίας
Ευφηµίας στις κοινοτικές οδούς: ∆ιαδόχου Κωνσταντίνου και Μερκούρη καθώς και στην πλατεία 28ης
Οκτωβρίου, σύµφωνα µε το συνηµµένο από Νοέµβριο 2015 τοπογραφικό διάγραµµα της ∆/νσης
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Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε θέµα «Αποτύπωση υφισταµένων κοινοτικών οδών
για άσκηση εποχικής εµπορικής δραστηριότητας (Υπαίθρια Οργανωµένη Αγορά – Εµποροπανήγυρη)»
β. Οι διατιθέµενες θέσεις είναι συνολικά ενενήντα δύο (92)
γ. Οι διαστάσεις των θέσεων είναι :
• Είκοσι επτά θέσεις διαστάσεων 2,00µ πλάτος Χ 1,00µ βάθος που αποτυπώνονται µε τα
σηµεία Ε1….Ε27
• Εξήντα πέντε Θέσεις διαστάσεων 4,00µ πλάτος Χ 1,50µ. βάθος που αποτυπώνονται µε τα
σηµεία Θ1…Θ65
2. α. Η θρησκευτική εµποροπανήγυρη της 13η Αυγούστου έως 17η Αυγούστου στην Τοπική Κοινότητα
Μαρκοπούλου θα διεξάγεται στη θέση «ΒΟΝΤΕΣ» εντός και εκτός οικισµού Τ.Κ. Μαρκοπούλου σε
κοινοτική οδό πλησίον εκκλησίας Υπεραγίας Θεοτόκου «Φιδούσα», σύµφωνα µε το συνηµµένο από
Νοέµβριο 2015 τοπογραφικό διάγραµµα της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε
θέµα «Αποτύπωση υφισταµένης δηµοτικής οδού για άσκηση εποχικής εµπορικής δραστηριότητας
(Υπαίθρια Οργανωµένη Αγορά – Εµποροπανήγυρη)».
β. Οι διατιθέµενες θέσεις είναι συνολικά είκοσι (20)
γ. Οι διαστάσεις των θέσεων είναι :
• ∆εκαοκτώ (18) θέσεις διαστάσεων 4,00µ πλάτος Χ 2,00µ βάθος που αποτυπώνονται µε
αριθµούς από α/α 1 έως α/α 6 και από α/α 9 έως α/α 20 και
• ∆ύο (2) θέσεις διαστάσεων 3,00µ πλάτος Χ 2,00µ βάθος που αποτυπώνονται µε αριθµούς
από α/α 7 έως α/α 8
ΑΡΘΡΟ 4ο
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στις εµποροπανηγύρεις έχουν:
α) οι επαγγελµατίες έµποροι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που νόµιµα δραστηριοποιούνται
αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές),
β) οι κάτοχοι άδειας συµµετοχής σε κυριακάτικες αγορές,
γ) οι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου (στάσιµου ή πλανόδιου) εµπορίου
δ) οι κάτοχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή βιοτεχνικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό µέχρι
είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθµού των προς χορήγηση αδειών της κάθε
δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό
διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
ε) λοιποί επαγγελµατίες, έµποροι εφόσον διαθέτουν επαγγελµατική στέγη, κατάστηµα, βιοτεχνία,
πρατήριο κ.λ.π.
στ) επαγγελµατίες δραστηριοποιούµενοι στο χώρο της εστίασης, για συγκεκριµένες θέσεις της
εµποροπανήγυρης (µε το παρόντα Κανονισµό καθορίζονται τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται
στην εµποροπανήγυρη).
ΑΡΘΡΟ 5ο
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόµενοι για συµµετοχή στην εµποροπανήγυρη και παραχώρηση θέσεων
υποβάλλουν αίτηση που διατίθεται από Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών
∆ραστηριοτήτων (σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του
παρόντος κανονισµού) προς την Επιτροπή Εµποροπανήγυρης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, η οποία
περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
o Ονοµατεπώνυµο ή την Επωνυµία του αιτούντος φυσικού ή νοµικού προσώπου
o Όνοµα Πατρός
o Α.∆. Αστυνοµικής Ταυτότητας ή θεωρηµένο διαβατήριο για
αλλοδαπούς, µε την αντίστοιχη
άδεια παραµονής σε ισχύ
o ∆ιεύθυνση κατοικίας
o ΑΦΜ και ∆.Ο.Υ.
o Αριθµός τηλεφώνου και ηλεκτρονική δ/νση αν υπάρχει
o ∆ιεύθυνση της ασκούµενης δραστηριότητας ή έδρας του φυσικού ή νοµικού προσώπου
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o Τοµέας δραστηριότητας
o Την ακριβή θέση (ή θέσεις) του χώρου
o Τα προς πώληση είδη
Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) βεβαίωση της οικείας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης
άσκησης επιτηδεύµατος, σύµφωνα µε τους νόµους 4045/1960 (Α΄ 47) και 1642/1986 (Α΄ 125),
β) πιστοποιητικό του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν,
γ) βεβαίωση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος
τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονοµικής νοµοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση
τροφίµων ποτών,
δ) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
ε) ∆ηµοτική Ενηµερότητα από το αρµόδιο Τµήµα Ταµείου του ∆ήµου ( Άρθρο 285 Κ.∆.Κ. )
στ) φωτ/φα των σχετικών αδειών που κατέχουν οι οποίες να είναι σε ισχύ όπως α) αδειών
επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών αγορών ή άδειών παραγωγών λαϊκών αγορών, β) αδειών άσκησης
υπαίθριου εµπορίου (πλανόδιου ή στάσιµου), γ) αδειών συµµετοχής σε Κυριακάτικες αγορές
ζ) βεβαίωση περί εγγραφής στο Αρµόδιο επιµελητήριο οι έµποροι (εφόσον διαθέτουν επαγγελµατική
στέγη, κατάστηµα, βιοτεχνία, πρατήριο κλπ.)
η) φωτοαντίγραφο της άδειας παραµονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής
δραστηριότητας (για τους αλλοδαπούς)
θ) Πιστοποιητικό υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίµων και ποτών
ι) Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του κανονισµού λειτουργίας
εµποροπανηγύρεως του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτού.
ια) βεβαίωση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος
τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονοµικής νοµοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση
τροφίµων, ποτών.
Προκειµένου για καντίνες για τη χορήγηση της βεβαίωσης ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στην
οποία αναφέρονται η ταξινόµηση του οχήµατος (ρυµουλκούµενο ή αυτοκινούµενο, αριθµός πλαισίου
κ.λ.π), το Σχεδιάγραµµα κάτοψης της κινητής καντίνας, διάγραµµα ροής εις τριπλούν, τα προϊόντα
(αναλυτικά τα τρόφιµα, ποτά ή και άλλα είδη) που επιθυµεί να προσφέρει, ο τρόπος υδροδότησης
(δεξαµενή νερού, περιγραφή της, ή σύνδεση δικτύου. κ.λ.π.), ο τρόπος διάθεσης αποβλήτων (δεξαµενή
ακαθάρτων, περιγραφή της, ή σύνδεση δικτύου, κ.λ.π.), ο τρόπος ηλεκτροδότησης (γεννήτρια,
σύνδεση µε δίκτυο, περιγραφή, κ.λ.π.), που και πως δραστηριοποιείται (Υπ. Υγείας εγκ.6/Υ1γ/Γ.
Π/οικ.71459/30.07.2013)
ιβ) Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας όπου απαιτείται.
Ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει επίσης, φωτ/φο της άδειας κυκλοφορίας, της άδειας ικανότητας οδηγού
του ενδιαφεροµένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχηµα που τυχόν πρόκειται να
χρησιµοποιηθεί για την άσκηση της αιτούµενης δραστηριότητας εφόσον πρόκειται για διάθεση
τροφίµων– ποτών (καντίνες).
ΑΡΘΡΟ 6ο
Α. ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙ∆Η
Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται στον εµπορικό τοµέα είναι:
 Τεχνητά & αποξηραµένα άνθη και φυτά
 Ασηµικά και Faux Bijou (Φο Μπιζού)
 Βιβλία
 Είδη Αυτοκινήτου
 Αγροτικά εργαλεία – µηχανήµατα
 Είδη Λαϊκής Τέχνης
 Είδη ∆ώρων και διακόσµησης
 Είδη Οικιακής Χρήσης –Υαλικά & Είδη Μπάνιου
 Καλλυντικά
 Λευκά είδη – είδη προικός
 Εκκλησιαστικά Είδη
 Αξεσουάρ Μικρών Ζώων & Ιχθύων
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Είδη Ένδυσης –Υπόδησης
Αξεσουάρ Ένδυσης
Παιδικά παιχνίδια
Ηλεκτρονικά
Μουσικά όργανα -CD µουσικής ή άλλου περιεχοµένου
Παραδοσιακά γλυκά – προϊόντα
Βιολογικά – οικολογικά προϊόντα
Ξηροί καρποί – αποξηραµένα φρούτα
Καντίνες τροφίµων και ποτών

Β. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Οι προς διάθεση θέσεις κατανέµονται σε οµάδες ως εξής:
1η οµάδα: θέσεις επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καντίνες τροφίµων και ποτών,
παραδοσιακά γλυκά - προϊόντα, Βιολογικά – οικολογικά προϊόντα, ξηροί καρποί – αποξηραµένα
φρούτα,)
2η οµάδα: λοιπές θέσεις επιχειρήσεων εµπορικών και βιοτεχνικών ειδών
Οι κάτοχοι θέσεων της 1ης οµάδας τοποθετούνται µαζί στην αρχή της εµποροπανήγυρης.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχει την ευθύνη για την διεξαγωγή και οµαλή λειτουργία των
εµποροπανηγύρεων.
Είναι αρµόδια για:
o Την έκδοση ανακοίνωσης για τη συµµετοχή στις εµποροπανηγύρεις µε τασσόµενη προθεσµία
κατάθεσης δικαιολογητικών.
o Τον έλεγχο των υποβαλλόµενων αιτήσεων και των συνηµµένων σε αυτές απαραίτητων
δικαιολογητικών,
o Την οργάνωση και διεκπεραίωση των διαδικασιών διάθεσης και κατοχύρωσης των θέσεων
της εµποροπανήγυρης,
o Τη διεξαγωγή της κλήρωσης για την ανάδειξη των δικαιούχων και των επιλαχόντων καθώς και
για τον καθορισµό της θέσης που θα χορηγηθεί στους δικαιούχους,
o Την κατάρτιση του τελικού πίνακα δικαιούχων συµµετοχής,
o Την έκδοση και υπογραφή των αδειών διά του Προέδρου αυτής, σύµφωνα και µε την µε
αριθµό 123/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
o Τον έλεγχο της λειτουργίας της εµποροπανήγυρης, την επίλυση κάθε προβλήµατος που θα
ανακύψει από την διενέργεια, την έκδοση ανακοινώσεων (όπου αυτό απαιτείται), την παροχή
διευκρινίσεων και την εξέταση τυχόν παραπόνων ή καταγγελιών.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
- Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 15 τουλάχιστον ηµέρες πριν την εµποροπανήγυρη εκδίδει ανακοίνωση
στην οποία ορίζεται πενθήµερη προθεσµία κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών συµµετοχής.
Η ανακοίνωση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος, δηµοσιεύεται στα
τοπικά Μ.Μ.Ε και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (www.kefallonia.gov.gr).
- Οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς εντός 5 ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης.
Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να προσδιορίζει στην αίτηση του τον αριθµό των θέσεων που επιθυµεί
να του χορηγηθούν, οι οποίες δεν µπορεί να είναι περισσότερες από δύο. Η υποβολή της αίτησης µε
τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά θα γίνεται είτε αυτοπρόσωπα από τον ενδιαφερόµενο είτε
ταχυδροµικά µε την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία µέχρι και την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης διαφορετικά θεωρούνται εκπρόθεσµες.
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- Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας και συγκεκριµένα την αµέσως επόµενη ηµέρα οι αιτήσεις µε
τα συνηµµένα δικαιολογητικά παραδίδονται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για αξιολόγηση και
επιλογή συµµετεχόντων.
- Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εντός 4 ηµερών από τη λήψη των αιτήσεων οφείλει να συνεδριάσει
προκειµένου να προβεί στον έλεγχο και αξιολόγηση αυτών.
- Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης των αιτήσεων η Επιτροπή θα προβαίνει σε
κλήρωση για τον καθορισµό της θέσης που θα λάβει έκαστος των συµµετεχόντων των οποίων οι
αιτήσεις έχουν κριθεί εµπρόθεσµες και πλήρεις. Ο χρόνος και ο τόπος που θα διενεργηθεί η κλήρωση
θα ορίζεται από την Επιτροπή κατά το αµέσως προηγούµενο στάδιο της συνεδρίασης του ελέγχου των
αιτήσεων και δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 3 ηµέρες από το πέρας της ως άνω συνεδρίασης.
Ειδικά για την εµποροπανήγυρη της Αγίας Ευφηµίας, στην οποία σύµφωνα µε το από Νοέµβριο 2015
τοπογραφικό διάγραµµα οι προς διάθεση χώροι διακρίνονται σε θέσεις επιφανείας 2 τ.µ. («µικροί
χώροι») και θέσεις επιφανείας 6 τ.µ. («µεγάλοι χώροι») θα πραγµατοποιηθούν δύο κληρώσεις
ανάλογα µε τον ζητούµενο από τους ενδιαφερόµενους χώρο, ο οποίος θα πρέπει να προσδιορίζεται µε
ακρίβεια (µεγάλος ή µικρός χώρος) στην υποβληθείσα από τους ενδιαφερόµενους αίτηση.
- Στην περίπτωση που ο αριθµός των συµµετεχόντων είναι µεγαλύτερος του αριθµού των διαθέσιµων
θέσεων θα διεξαχθεί επίσης δηµόσια κλήρωση για την επιλογή τους από την Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής.
Κατά τη διαδικασία της επιλογής των συµµετεχόντων θα συνταχθεί πίνακας επιλεγέντων και
επιλαχόντων µε τη σειρά που θα πραγµατοποιηθεί η κλήρωση. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας επιλογής (στον ίδιο τόπο και χρόνο) θα ακολουθήσει κλήρωση για τον προσδιορισµό της
θέσης που θα διατεθεί στους επιλεγέντες.
- Μετά τη λήξη της ανωτέρω διαδικασίας η απόφαση της Επιτροπή για τον προσδιορισµό των
επιλεγέντων, επιλαχόντων και τον προσδιορισµό των θέσεων θα αναρτηθεί στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και θα
δηµοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου.
Οι επιλεγέντες ενδιαφερόµενοι θα κληθούν, µε τον τρόπο που οι ίδιοι έχουν καθορίσει στην αίτηση
συµµετοχής τους, εντός τεσσάρων (4) ηµερών να καταβάλλουν το αντίστοιχο τέλος ώστε να εκδοθούν
οι άδειες συµµετοχής.
- Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας και εφόσον δεν προσέλθουν για την καταβολή του
τέλους, οι αδιάθετες θέσεις θεωρούνται κενές και καταλαµβάνονται από τους επιλαχόντες υποψήφιους
µε σειρά προτεραιότητας σύµφωνα µε τη διαδικασία που προαναφέρθηκε.
Σε περίπτωση που µετά και την ανωτέρω διαδικασία υπάρχουν αδιάθετες θέσεις αυτές θα καλύπτονται
από ενδιαφερόµενους οι οποίοι έχουν καταθέσει αιτήσεις οι οποίες κρίθηκαν εκπρόθεσµες εφόσον
συνοδεύονται από πλήρη δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται στην
Επιτροπή και θα διενεργείται κλήρωση για τον προσδιορισµό της προς παραχώρησης θέσης µε τη
διαδικασία που προαναφέρθηκε αλλά σε συντετµηµένες προθεσµίες. Η ενηµέρωση δε των
ενδιαφεροµένων θα γίνεται όπως παραπάνω.
- Η άδεια συµµετοχής µε τις χορηγούµενες θέσεις εκδίδεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και
υπογράφεται από τον Πρόεδρό της κατόπιν εξουσιοδότησης του από τα µέλη της Επιτροπής.
- Η άδεια συµµετοχής παραλαµβάνεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόµενο σε εργάσιµες ηµέρες
και ώρες και το αργότερο µέχρι την ηµέρα της εγκατάστασής του στο χώρο της εµποροπανήγυρης.
- Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος αιτηθεί την παραχώρηση δύο (2) θέσεων, αυτοδικαίως θα
κατοχυρώνονται σε αυτόν οι όµορες, κατ’ αύξοντα αριθµό, θέσεις.
Σε περίπτωση µη χρήσης του χώρου µε υπαιτιότητα του δικαιούχου, το καταβληθέν ποσό
παρακρατείται από τον ∆ήµο. Θεωρείται ότι η αποχώρηση του δικαιούχου δεν γίνεται µε υπαιτιότητά
του, όταν αυτή, αποδεδειγµένα, οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας, οπότε το καταβληθέν ποσό
επιστρέφεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 9Ο
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α∆ΕΙΩΝ
6.

Οι άδειες συµµετοχής :
Είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η µεταβίβαση, η εκµίσθωση και η παραχώρηση κατά
χρήση καθώς και η άσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτές από οποιονδήποτε τρίτο,
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7.
8.
9.
10.

εκτός από τον/την σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων τους οι οποίοι σε καµία περίπτωση δεν το
υποκαθιστούν.
Χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα υπό την προϋπόθεση ότι αυτά διαθέτουν τα νόµιµα παραστατικά,
πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείµενης φορολογικής νοµοθεσίας για την άσκηση
της συγκεκριµένης δραστηριότητας και τηρούν τους επιµέρους όρους του παρόντος κανονισµού.
Παραδίδονται αποκλειστικά στον δικαιούχο µε την επίδειξη αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας µετά
την καταβολή των αναλογούντων τελών.
Έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της εµποροπανηγύρεως για την οποία χορηγούνται.
Αφορούν αποκλειστικά την έκθεση και πώληση ειδών που είναι αντικείµενο δραστηριότητας του
ενδιαφεροµένου.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν έχουν την υποχρέωση:
- προσέλευσης και συνεργασίας µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς
- έγκαιρης υποβολής των προβλεπόµενων δικαιολογητικών στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου,
- καταβολής των προβλεπόµενων τελών στο Ταµείο του ∆ήµου
- να φροντίζουν για την ευπρεπή εµφάνιση, την πολιτισµένη ατµόσφαιρα και την καθαριότητα του
χώρου της Εµποροπανήγυρης, η οποία αποτελεί αποκλειστική ευθύνη τους,
- να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα µπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε µορφής και έκτασης
υποβάθµιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής σύµφωνα µε τους κανόνες των χρηστών και
συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συµπεριφοράς,
- να συµµορφώνονται γενικά µε τις διατάξεις των νόµων, Π.∆., εγκυκλίων και οδηγιών, όπως ισχύουν
κάθε φορά, καθώς και µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.
- να µην προβαίνουν σε οποιασδήποτε µορφής παρέµβαση στους παραχωρηµένους προς χρήση
χώρους
- να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του κανονισµού καθαριότητας του ∆ήµου.
- να είναι εφοδιασµένοι µε τουλάχιστον ένα πυροσβεστήρα, ο οποίος θα τοποθετείται σε εµφανές
σηµείο και θα συνοδεύεται µε βεβαίωση καταλληλότητας από τον προµηθευτή του.
- Οι ψησταριές που θα χρησιµοποιούν υγραέριο θα πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε τις κατά νόµο
άδειες χρήσεως υγραερίου και πυρασφάλειας.
- Οι κάτοχοι της άδειας είναι προσωπικά υπεύθυνοι και υπόλογοι για την συνεχή καθαριότητα του
χώρου ευθύνης τους. Μετά την αποχώρησή τους ο χώρος θα είναι ελεύθερος και καθαρός όπως
ελεύθερο και καθαρό τον παρέλαβαν. Οι σάκοι απορριµµάτων θα µένουν στην κάθε θέση και θα τους
συγκεντρώνει η υπηρεσία καθαριότητας.
- Οι κάτοχοι αδείας πρέπει να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης υπαίθριου εµπορίου,
να περιορίζονται στο χώρο που τους όρισε ο ∆ήµος και να µην δηµιουργούν προβλήµατα σε βάρος
του περιβάλλοντος και των περιοίκων.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ
Ο ∆ήµος έχει την υποχρέωση:
- παραλαβής των προβλεπόµενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση των αδειών συµµετοχής στην
εµποροπανήγυρη,
- έκδοσης των αδειών συµµετοχής,
- παροχής κάθε δυνατής βοήθειας σε αυτούς που επιθυµούν να συµµετέχουν αλλά και σε αυτούς που
συµµετέχουν στην εµποροπανήγυρη και
- έγκαιρης πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων πάνω σε θέµατα που τους αφορούν.
-τοποθέτησης χηµικών τουαλετών στο χώρο της εµποροπανήγυρης.
ΑΡΘΡΟ 12Ο
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εµπορευµάτων θα είναι πρόχειρες κατασκευές (ξύλινα
παραπήγµατα) κατά σειρά διατεταγµένες στο χώρο που έχει παραχωρηθεί οι οποίες θα τοποθετούνται
µε επιµέλεια, δαπάνη και ευθύνη των ίδιων των συµµετεχόντων εµπόρων και θα αποµακρύνονται πάλι
από τους ίδιους, υπό την επίβλεψη του ∆ήµου.
Οι συµµετέχοντες ευθύνονται επίσης για την έκδοση των τυχόν απαιτούµενων αδειών εγκατάστασης,
λειτουργίας κλπ, ασφάλισης των εγκαταστάσεων από οιοδήποτε κίνδυνο, επιβαρυνόµενοι και µε την
ανάλογη δαπάνη. Ο ∆ήµος δεν θα επιβαρύνεται µε κανένα απολύτως κόστος για τη δηµιουργία και
τοποθέτηση των πρόχειρων κατασκευών.
ΑΡΘΡΟ 13Ο
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που η εµποροπανήγυρη δεν πραγµατοποιηθεί, χωρίς υπαιτιότητα του ∆ήµου,
αλλά εν τω µεταξύ έχουν κατασκευασθεί από τους συµµετέχοντες εµπόρους οι πρόχειρες κατασκευές,
καθώς κι έχουν γίνει από εκείνους οποιαδήποτε άλλα έξοδα, ο ∆ήµος δε φέρει καµιά ευθύνη και καµιά
οικονοµική απαίτηση δε θα υπάρχει εναντίον του, η δε δαπάνη κατασκευής τους ή οποιαδήποτε άλλη
δαπάνη στην οποία για οποιονδήποτε λόγο έχουν προβεί θα καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από τους
συµµετέχοντες. Στην περίπτωση αυτή η αποξήλωση των παραπηγµάτων αποτελεί αποκλειστική
ευθύνη των συµµετεχόντων.
Επίσης σε περίπτωση που ο δικαιούχος αδείας υπαναχωρήσει ή δε συµµετάσχει µε
υπαιτιότητα του στην εµποροπανήγυρη για λόγους που δε οφείλονται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, το
τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης εκπίπτει υπέρ του ∆ήµου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΤΕΛΗ
Ο καθορισµός του ύψους των τελών και ο τρόπος καταβολής αυτών γίνεται µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 19 του από 24.09.1958 Ν.∆. "∆ικαίωµα χρήσεως κτηµάτων, έργων ή υπηρεσιών".
Με την παραπάνω διαδικασία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε κάθε επαγγελµατία, που ασκεί εµπορική
δραστηριότητα στα όρια του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, συναφή µε την εµποροπανήγυρη και ο οποίος
επιθυµεί να συµµετάσχει σε αυτήν, δύναται να ορίζει το τέλος χρήσης µε έκπτωση επί της οριζόµενης
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τιµής. Η εντοπιότητα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση αντίστοιχου
πιστοποιητικού µόνιµης κατοικίας από τον ∆ήµο.
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
1. Αρµόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρµογής των διατάξεων του Ν.4264/2014 και των κατ'
εξουσιοδότησής τους εκδιδόµενων υπουργικών αποφάσεων είναι:
(α) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας,
(β) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας,
(γ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Περιφερειών,
(δ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των ∆ιευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των
Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων,
(ε) οι υπηρεσίες και τα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων,
(στ) οι αρµόδιες υπηρεσίες των δήµων,
(ζ) η Ελληνική Αστυνοµία,
(η) το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ∆ΟΕ) και οι Τελωνειακές Αρχές.
2. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρµόδιοι υπάλληλοι έχουν καθήκοντα ειδικού
ανακριτικού υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας.
3. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάµει του παρόντος κανο-νισµού, δεν θίγουν ειδικότερα
διοικητικά πρόστιµα που επιβάλλονται από τα αρµόδια όργανα για παραβάσεις των κανόνων
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εµπορίας και διακίνησης προϊόντων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ή ειδικότερα µέτρα που
επιβάλλονται από την κείµενη νοµοθεσία για το παραεµπόριο.
ΑΡΘΡΟ 16Ο
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Για τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιµο ως εξής:
α) για έλλειψη άδειας, πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και για µη κατοχή της τη στιγµή του
ελέγχου πρόστιµο χιλίων (1.000) ευρώ,
β) για πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην άδεια, πρόστιµο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ,
γ) για αυθαίρετη αλλαγή χώρου, µη τήρηση ωραρίου, µη αυτοπρόσωπη προσέλευση, µη τοποθέτηση
ζυγού σε εµφανές σηµείο, µη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν µε τις ενδείξεις της τιµής πώλησης
ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος, καθώς και µη αναγραφή της αληθούς προέλευσης
αυτού και µη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας µε τον αριθµό της άδειας, το όνοµα του κατόχου και τα
λοιπά απαιτούµενα στοιχεία, πρόστιµο χιλίων (1.000) ευρώ, για καθεµία από τις ανωτέρω
παραβάσεις,
δ) για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που προβλέπονται από τις
κείµενες διατάξεις, ή συνοδεύονται από παραποιηµένα ή µε ανακριβή στοιχεία παραστατικά, πρόστιµο
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
ε) για χρήση ελαττωµατικών ή µη εγκεκριµένων µέτρων, σταθµών και ζυγών, κατά τη ζύγιση ή
στάθµιση των προϊόντων, για την µε οποιονδήποτε τρόπο παραποίηση της ζύγισης, πρόστιµο χιλίων
(1.000) ευρώ,
στ) για αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλήλου από αυτόν, χωρίς την τήρηση των
διατάξεων του παρόντος, πρόστιµο χιλίων (1.000) ευρώ,
ΑΡΘΡΟ 18ο
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Απαγορεύεται η εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση και η παραχώρηση µε ή χωρίς αντάλλαγµα
οποιουδήποτε χώρου ή θέσης από τους δικαιούχους, σε τρίτο ή η χρησιµοποίησή τους για άλλο
σκοπό, εκτός αυτού για τον οποίο διατέθηκαν. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τα στοιχεία
Ταµειακής Μηχανής ή από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση χώρου, το αντίτιµο
της θέσης προσαυξάνεται κατά 500,00 € σε βάρος του δικαιούχου, σύµφωνα µε την άδεια συµµετοχής.
2. Οι δραστηριοποιούµενοι σε επιχειρήσεις υγειονοµικού ενδιαφέροντος υποχρεούνται στην
τήρηση των σχετικών υγειονοµικών διατάξεων και γενικότερα της ισχύουσας νοµοθεσίας, είναι δε
αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµία προκληθεί από υπαιτιότητά τους, λόγω µη
τήρησης αυτών.
3. Απαγορεύεται το κλείσιµο των διαδρόµων µε εµπορεύµατα κ.λ.π., το πλάτος των οποίων
έχει υπολογισθεί για τη διέλευση των πολιτών ή και οχηµάτων έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση
παράβασης, θα επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το ήµισυ του τέλους της θέσης, για κάθε φορά που θα
σηµειώνεται παράβαση.
4. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης οποιουδήποτε προς τους παραπάνω όρους, ο ∆ήµος
Κεφαλλονιάς θα αποκλείει αυτούς από το δικαίωµα της συµµετοχής για την αµέσως επόµενη
εµποροπανήγυρη.
5. Όποιος συµµετέχει στην Εµποροπανήγυρη τεκµαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους
τους όρους του παρόντος Κανονισµού.
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Η ισχύς του παρόντος άρχεται µε την ολοκλήρωση όλων των διατυπώσεων δηµοσιότητας που
ορίζει η κείµενη νοµοθεσία για τις κανονιστικές αποφάσεις.
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
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ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………

Με την παρούσα αιτούµαι άδεια
συµµετοχής ………………………θέσης/εων
στην εµποροπανήγυρη…………………………………
για
το
έτος
………………………………
από………………………έως…………………………
στον χώρο, όπως αποτυπώνεται στο τοπογραφικό
διάγραµµα της εµποροπανήγυρης.

ΟΝΟΜΑ:……………………………………
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:……………………………
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:…………………
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4264/2014
ανήκω στην κατηγορία:

ΠΟΛΗ:…………………………………
Α.∆.Τ:…………………………………
Α.Φ.Μ………………………………
∆ΟΥ: …………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:
EMAIL:………………………………………….
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………
FAX:…………………………………
ΑΛΛΟ:…………………………………..

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

7) Επαγγελµατίας έµπορος
8) κάτοχος άδειας συµµετοχής σε κυριακάτικες
αγορές,
9) κάτοχος άδειας άσκησης υπαίθριου
(στάσιµου ή πλανόδιου) εµπορίου
10) κάτοχος άδειας επαγγελµατία πωλητή
βιοτεχνικών ειδών και λαϊκών αγορών
11) λοιποί επαγγελµατίες,
12) επαγγελµατίες δραστηριοποιούµενοι
στο χώρο της εστίασης
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

ΣΥΝ/ΝΑ:
5) Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος
6) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας
7) Έναρξη εργασιών από ∆.Ο.Υ. που να εµφανίζονται
οι επαγγελµατικές του δραστηριότητες
8) Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς
Αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης αποτελούν τα από Νοέµβριο 2015 τοπογραφικά διαγράµµατα που
συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και αποτυπώνουν τους
προτεινόµενους χώρους στις Τοπικές Κοινότητες Αγίας Ευφηµίας και Μαρκοπούλου
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 36 /2016
Α∆Α: ΩΣΥ3ΩΕ5-ΡΤ7
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆.Σ για αποµάκρυνση και αντικατάσταση δένδρων.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης εισηγούµενος το 2 ο
Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση στο ∆.Σ για αποµάκρυνση και αντικατάσταση δένδρων»
έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 11942/13-04-2016 αίτηση του κ. Γασπαρινάτου
Σπυρίδωνα για την κοπή και αντικατάσταση δύο δένδρων που βρίσκονται έξω από το ξενοδοχείο
ΟΛΓΑ στην οδό Αντώνη Τρίτση η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
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Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 13856/22-04-2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
διαβιβαστικό της προϊσταµένης της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. Παπαδήµα Ευρύκλειας
µαζί µε την αριθµ. 11942/19-04-2016 Έκθεση Αυτοψίας για τα εν λόγω δένδρα τα οποία έχουν ως
εξής:
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Ζητείται από τα Μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για την άµεση αποµάκρυνση των δύο δένδρων
που φύονται εντός της Πόλεως του Αργοστολίου επί του πεζοδροµίου της οδού Αντώνη Τρίτση
µπροστά από το ξενοδοχείο ΟΛΓΑ και η αντικατάστασή τους µε δύο νέα (αρχοντοφοίνικες) για την
αποφυγή ατυχηµάτων κατά την χρήση του εν λόγω πεζοδροµίου.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
• την αίτηση του κ. Γασπαρινάτου Σπυρίδωνα.
• την αυτοψία και εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την άµεση αποµάκρυνση των δύο δένδρων που φύονται
εντός της Πόλεως του Αργοστολίου επί του πεζοδροµίου της οδού Αντώνη Τρίτση µπροστά από το
ξενοδοχείο ΟΛΓΑ και η αντικατάστασή τους µε δύο νέα (αρχοντοφοίνικες) για την αποφυγή
ατυχηµάτων κατά την χρήση του εν λόγω πεζοδροµίου σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας
Υπηρεσίας.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Σπυρίδων Ματιάτος
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