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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                   
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ               
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 
 

 της  5ης ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   29 η  Μαρτίου   
2018  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα   29  η   Μαρτίου του έτους  2018, ηµέρα   Πέµπτη     και ώρα 
 11: 00  το  πρωί  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» 
ύστερα από την αριθµό πρωτ. 7654 /20-03-2018 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). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά  (9) µελών ευρέθησαν παρόντες     τα έξι (6) και αναλυτικά ως 
εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                          Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                            
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                               Γάκης Μιχαήλ                                                                                                                           
3 Αραβαντινός ∆ιονύσιος                                                                    Μοσχονάς Αλέξανδρος                                                                     
4. Παρίσης Ηλίας                                                                                                                                                      
5.  Κεκάτος Ευάγγελος     
6. Βανδώρος Παναγής      
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   17 /2018                                                                    Α∆Α: 62ΗΡΩΕ5-ΧΑ∆ 
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την φύτευση νέων δένδρων στον 
κοινόχρηστο χώρο κοντά  στην παραλία  της  Άσσου λόγω αυθαίρετης καταστροφής των υπαρχόντων . 
      
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  θέτει υπόψη της Επιτροπής για συζήτηση 
εκτός ηµερήσιας διάταξης το θέµα «Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την φύτευση νέων 
δένδρων στον κοινόχρηστο χώρο κοντά  στην παραλία  της  Άσσου λόγω αυθαίρετης καταστροφής των υπαρχόντων » και 
ζητά από τα Μέλη να ψηφίζουν για να συζητηθεί εκτός ηµερήσιας διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ .  
Αφού τα παρόντα  Μέλη (Κουρκουµέλης Ηλίας-Αποστολάτος Γεράσιµος-Αραβαντινός ∆ιονύσιος –Παρίσης Ηλίας Κεκάτος 
Ευάγγελος και Βανδώρος Παναγής) ψηφίζουν για τον ορισµό του εν λόγω θέµατος ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ο Πρόεδρος θέτει υπόψη 
της Επιτροπής  τα παρακάτω:  
Α) το µε αρίθ. πρωτ. 8334/26-03-2018 διαβιβαστικό- εισήγηση  της Προϊσταµένης της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. 
Παπαδήµα Ευρύκλειας σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει την µε  αρίθµ. πρωτ. 7545/19-03-2018 Έκθεση Αυτοψίας του 
Γεωπόνου του ∆ήµου κ. Μιχελή Χριστόφορου προκειµένου η Επιτροπή Ποιότητας να εξετάσει το θέµα φύτευσης τεσσάρων 
νέων µουριών στις άδειες θέσεις του κοινόχρηστου χώρου κοντά στην παραλία της Άσσου αφού κάποιοι καταστρέψανε τις 
προηγούµενες που φύονταν στις ίδιες θέσεις , προσθέτοντας ότι η υπηρεσία Πρασίνου θα εκτελέσει τις εργασίες φύτευσης 
των νέων δέντρων για τον καλλωπισµό του χώρου στον όµορφο παραδοσιακό οικισµό της Άσσου. 
Β) Την µε  αρίθµ. πρωτ. 7545/19-03-2018 Έκθεση Αυτοψίας του Γεωπόνου του ∆ήµου κ. Μιχελή Χριστόφορου η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής :  
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Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : Ο Πρόεδρος προτείνει  στα Μέλη αφενός µεν να καταδικάσουν την ενέργεια της 
καταστροφής των τεσσάρων δένδρων και αφετέρου   να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν πρόταση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για την φύτευση  τεσσάρων νέων δένδρων  στις άδειες θέσεις του κοινόχρηστου χώρου κοντά στην παραλία της 
Άσσου, αφού κάποιοι καταστρέψανε τις προηγούµενες που φύονταν στις ίδιες θέσεις . 
Οι κ.κ  Παρίσης  Ηλίας και Αραβαντινός ∆ιονύσιος προσθέτουν στην πρόταση του Προέδρου να αναζητηθούν και οι 
υπεύθυνοι της καταστροφής των υπαρχόντων δένδρων. 
Την εισήγηση του Προέδρου µε την συµπλήρωσή της ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας-Αποστολάτος Γεράσιµος-Αραβαντινός 
∆ιονύσιος –Παρίσης Ηλίας Κεκάτος Ευάγγελος και Βανδώρος Παναγής 
και αφού έλαβε υπόψη της:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
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• το µε αρίθ. πρωτ. 8334/26-03-2018 διαβιβαστικό –εισήγηση  της Προϊσταµένης της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου 

• Την µε  αρίθµ. πρωτ. 7545/19-03-2018 Έκθεση Αυτοψίας του Γεωπόνου του ∆ήµου και την εισήγηση του 
Προέδρου :  

          
                                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Καταδικάζει  την ενέργεια της καταστροφής των τεσσάρων φυτών (Μουριές)  στον κοινόχρηστο χώρο κοντά στην 
παραλία της Άσσου και  να γίνουν ενέργειες για την  αναζήτηση των υπευθύνων. 

2.  Γνωµοδοτεί  θετικά στην εισήγηση της Προϊσταµένης της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου για το εν λόγω θέµα  
και να εισηγείται   πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την φύτευση  τεσσάρων νέων δένδρων στις άδειες θέσεις 
του κοινόχρηστου χώρου κοντά στην παραλία της Άσσου . 

 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  18  /2018                                                                       Α∆Α: ΩΒΦΕΩΕ5-4ΝΟ 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για ανάκληση βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας εξήντα πέντε  ηµερών η οποία 
επέχει θέση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου . 
      
 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το  1ο  θέµα ηµερήσιας 
διάταξης «Λήψη απόφασης για ανάκληση βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας εξήντα πέντε  ηµερών η οποία 
επέχει θέση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου» ανέφερε στα Μέλη της Επιτροπής ότι στην παρούσα συνεδρίαση 
εκλήθη  σε ακρόαση   σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 2690/1999 σε συνδυασµό µε το άρθρο 20 παρ. 2 του 
Συντάγµατος   προκειµένου να καταθέσει τις απόψεις του ,ο εκπρόσωπος της εταιρίας του Εµπορικού  Κέντρου στα ΚΟΚΥΛΙΑ  
Αργοστολίου Κατάστηµα SMART CAFÉ κ. Μιχαλάτος Θεόφιλος µε  κοινοποίηση  της  µε την αριθµό πρωτ. 7654/20-03-2018  
πρόσκλησης  για την σύγκληση της συνεδρίασης µε το αριθµ. πρωτ.  7706/20-03-2018 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής . 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 923/10-01-2018  εισήγηση της  
Προϊσταµένης του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Καστιβέλη  
οποία αναλυτικά έχει ως εξής:                                                                       
Αργοστόλι 10-1-2018 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αριθ.Πρωτ. 923 
ΝΟΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ      
∆ΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ     
∆./ΝΣΗ ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ 
Τµήµα  Αδειοδ. κ΄ ρύθµισης                 ΠΡΟΣ 
Εµπορικών δραστηριοτήτων      
       Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  
       ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Ταχ.∆/νση: 21ης Μαΐου      
Ταχ.Κώδικ.: 28100                                                                
Πληροφορίες: Κατσιβέλη Αφροδίτη              
Τηλ.: 2671361018    Κοιν: Θεόφιλο Μιχαλάτο  
                 Εκπρόσωπο της Εταιρείας 
                 «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε»  
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ανάκληση βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας εξήντα πέντε ηµερών η οποία επέχει 
θέση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου  
Σας ενηµερώνουµε τα κάτωθι: 

Η Εταιρεία «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε» διά του νοµίµου εκπροσώπου της Θεόφιλου Μιχαλάτου 
υπέβαλλε αίτηση (αριθ. πρωτ. 10359/10-4-2017) µε συνηµµένα δικαιολογητικά για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος «επιχείρησης µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος (ζεστής – κρύας κουζίνας) και 
λειτουργίας παιδότοπου» στην περιοχή Κοκκύλια Αργοστολίου. 

Τα ανωτέρω διαβιβάσθηκαν αρµοδίως στη ∆/νση Υγείας  για σχετική γνωµοδότηση σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
αριθ. ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 (ΦΕΚ 3106/9-12-2013 Τεύχος Β΄) ΚΥΑ σε συνδυασµό µε την 36873/02.07.2007 (ΦΕΚ 
1364/02.08.2007 Τεύχος Β) όµοια της. 

Μετά την εφαρµογή του νέου νοµοθετικού πλαισίου γνωστοποίησης λειτουργίας καταστηµάτων και συγκεκριµένα: 
α) του Νόµου 4442/2016 β) της αριθ. 16228/18-5-2017 ΚΥΑ  γ) της αριθ. πρωτ. Φ15/οικ.62588/754/02.06.2017 εγκυκλίου και 
δ) της 36873/02.07.2007 ΚΥΑ που είναι σε ισχύ όσον αφορά την άδεια παιδότοπου, η εν λόγω επιχείρηση εναρµονίστηκε 
πλήρως στις διατάξεις της νέας νοµοθεσίας και γνωστοποίησε τη λειτουργία της επιχείρησης αναψυχής µε την αριθ.  1004303 
γνωστοποίηση.  Όσον αφορά τη λειτουργία του παιδότοπου εφόσον παραµένει σε ισχύ η αριθ.  36873/2007 ΚΥΑ, η υπηρεσία 
µας εξέδωσε, κατόπιν αιτήσεως, την αριθ. 18645/2017 βεβαίωση παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας (κατά πλάσµα δικαίου) η 
οποία επέχει θέση αδείας µέχρι να ολοκληρωθεί ο προβλεπόµενος υγειονοµικός έλεγχος και να εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια 
παιδότοπου. Σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ. 26583/08-08-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που απευθύνεται στο 
∆ήµο Τρίπολης διευκρινίζεται ότι για την αδειοδότηση «καφετέριας µε παιδότοπο» (µικτό κατάστηµα) απαιτείται να 
ακολουθηθεί διακριτή διαδικασία αφού η ίδρυση καφετέριας εµπίπτει στο σύστηµα της γνωστοποίησης (ΚΥΑ 16228/2017 
ΦΕΚ 1723/Β/18-05-2017) ενώ η ίδρυση παιδότοπου εξαιρείται ρητώς από την εν λόγω ΚΥΑ και συνεχίζει να εµπίπτει στις 
σχετικές ισχύουσες διατάξεις (ΚΥΑ 36873/2007 – ΦΕΚ 1364/02.08.2007 Τεύχος Β). 
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Η ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και κοινωνικής Μέριµνας µε το αριθ. πρωτ. 40337/9567 σχετ. 30018/7075/29-12-2017 
έγγραφο της µε συνηµµένη την από 21-12-2017 γνωµοδότησε αρνητικά σε ότι αφορά την πληρότητα των υγειονοµικών όρων, 
καθώς και ειδικότερων όρων της ισχύουσας νοµοθεσίας   (αριθ. 36873/2007 ΚΥΑ) όσον αφορά τη λειτουργία κλειστού 
παιδότοπου που συνλειτουργεί µε επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος (ζεστής και 
κρύας κουζίνας) η οποία διαθέτει την αριθ. 1004785/19-06-2017 γνωστοποίηση λειτουργίας ΚΥΕ. 

Για το λόγο αυτό η αριθ. 18645/16-6-2017 βεβαίωση παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας εξήντα πέντε (65) ηµερών 
(κατά πλάσµα δικαίου), η οποία επέχει θέση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου, καθώς και η αριθ. 13651/11-5-2017 
προηγούµενη που είχε εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013  ΚΥΑ, η οποία δεν έχει ισχύ, 
θα πρέπει να ανακληθούν. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση από την επιτροπή σας λόγω αρµοδιότητας 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 αφού πρώτα καλέσετε σε ακρόαση τον διοικούµενο. 
Αµέσως µετά ο Πρόεδρος υπενθυµίζει στα Μέλη ότι µε την 14/21-02-2018 (Α∆Α: ΩΠΕΕΩΕ5-ΦΣΛ) απόφασή τους δόθηκε 
παράταση ενός µήνα   για την λήψη της  απόφασης της ανάκλησης σύµφωνα µε  την µε αρίθµ. πρωτ. 4762/21-02-2018 
υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της εν λόγω εταιρίας κ. Θεόφιλου Μιχαλάτου  ότι δεν θα λειτουργεί το χρονικό αυτό 
διάστηµα  ο εν λόγω παιδότοπος. 
Τέλος ο Πρόεδρος ενηµερώνει ότι η εν λόγω επιχείρηση κατέθεσε τον µε αρίθµ. πρωτ.8515/28-03-2018 φάκελο µε τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά   στο Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου  ο οποίος µε 
αυθηµερόν µε ταυτάριθµο  πρωτόκολλο διαβιβάστηκε στην ∆/νση  ∆ηµόσιας Υγείας Κεφαλληνίας προκειµένου να 
γνωµοδοτήσουν για τους υγειονοµικούς όρους λειτουργίας κλειστού παιδότοπου. 
 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :  
Ο Πρόεδρος προτείνει εφόσον κατατέθηκε ο σχετικός φάκελος να  δοθεί  παράταση ενός µήνα   για την λήψη της  απόφασης 
ανάκλησης της αδείας στην  Εταιρεία «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε» µε την προϋπόθεση   να µην  λειτουργεί 
το χρονικό αυτό διάστηµα  ο εν λόγω παιδότοπος και  σε περίπτωση που οι αρµόδιες Υπηρεσίες γνωµοδοτήσουν πριν το 
διάστηµα αυτό θα συζητηθεί το θέµα εκ νέου αν αυτό  είναι  αναγκαίο .  
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας-Αποστολάτος Γεράσιµος-Αραβαντινός ∆ιονύσιος –Παρίσης 
Ηλίας Κεκάτος Ευάγγελος και Βανδώρος Παναγής. 
και αφού έλαβε υπόψη της:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
• την αρίθ. πρωτ. 40337/9576/29-12-2017 Γνωµοδότηση  της ∆/νσης  ∆ηµόσιας Υγείας Κεφαλληνίας. 
• µε αρίθ. πρωτ. 923/10-01-2018 εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας 
• την 14/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής .  
• το αρίθµ. πρωτ. 8515/28-03-2018 διαβιβαστικό του Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών 

∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου .  
• και την εισήγηση του Προέδρου :  
          

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
∆ίνει  παράταση ενός µήνα   για την λήψη της  απόφασης ανάκλησης της  αριθ. 18645/16-6-2017 βεβαίωσης παρέλευσης 
άπρακτης προθεσµίας εξήντα πέντε (65) ηµερών (κατά πλάσµα δικαίου), η οποία επέχει θέση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
παιδότοπου, καθώς και της  αριθ. 13651/11-5-2017 προηγούµενης που είχε εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013  ΚΥΑ, η οποία δεν έχει ισχύ , της επιχείρησης   µε την επωνυµία  «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΚΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε» µε την προϋπόθεση   να µην  λειτουργεί το χρονικό αυτό διάστηµα  ο εν λόγω παιδότοπος. 
Σε περίπτωση δε που οι αρµόδιες Υπηρεσίες γνωµοδοτήσουν πριν το διάστηµα αυτό θα συζητηθεί το θέµα εκ νέου αν αυτό 
είναι αναγκαίο (ανάλογα µε το εισηγητικό των γνωµοδοτήσεων). 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   19 /2018                                                             Α∆Α: 61ΟΩΕ5-ΨΕΕ                                                 
 
  ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για τον καθορισµό τρόπου παραχώρησης 
θέσης κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία Αφών Αλιβιζάτου (έναντι Ιερού Ναού Παντοκράτορος στο 
Ληξούρι). 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 2 ο Θέµα  της ηµερήσιας 
διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για τον καθορισµό τρόπου παραχώρησης θέσης 
κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία Αφών Αλιβιζάτου (έναντι Ιερού Ναού Παντοκράτορος στο 
Ληξούρι).»έθεσε υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής καταρχήν το  µε αρίθ. πρωτ. 4973/23-02-2018 έγγραφο του  αρµόδιου 
Α/ ∆ήµάρχου  κ. Ματιάτου  Σπυρίδωνα προς την ∆ηµοτική  Κοινότητας Ληξουρίου µε το οποίο ζητείται η έκφραση γνώµης για 
το εν λόγω θέµα το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: Έκφραση γνώµης για επιλογή τρόπου παραχώρησης θέσης κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία 
Αφων Αλιβιζάτων (έναντι Ιερού Ναού Παντοκράτορος) στο Ληξούρι 

Στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς έχουν χωροθετηθεί είκοσι πέντε θέσεις περιπτέρων εκ των οποίων σήµερα έξι θέσεις έχουν 
κενωθεί λόγω θανάτου του ιδιοκτήτη και λόγω µη ύπαρξης προσώπων κληρονοµικής διαδοχής στο δικαίωµα αυτό. Από τα έξι 
κενωθέντα περίπτερα εξακολουθούν να λειτουργούν τα πέντε µέχρι τη λήξη των µισθώσεων που έχουν συναφθεί µε τους 
αποβιώσαντες εκµισθωτές σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Το έκτο κενωθέν περίπτερο που βρίσκεται στην πλατεία 
Αφων Αλιβιζάτου (έναντι Ιερού Ναού Παντοκράτορος) στο Ληξούρι δεν έχει µισθωτή. Για το εν λόγω περίπτερο αποφασίστηκε 
η διατήρηση της θέσης του µε την αριθ. 320/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Κατόπιν τούτου θα πρέπει να 
αποφασιστεί η επιλογή του τρόπου παραχώρησης του συγκεκριµένου περιπτέρου. 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του εγκεκριµένου κανονισµού περιπτέρων ∆ήµου Κεφαλλονιάς ορίζεται ότι ο 
καθορισµός (χωροθέτηση) των θέσεων, καθώς και η αναλογία παραχώρησης των θέσεων (70%-30%), αφορά τόσο σε νέες 
θέσεις όσο και σε αυτές που έχουν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου ΣΤ. 
υποπαραγρ. ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε µε το αρθ. 76 του Ν. 4093/2012 και ισχύει, 
κατανέµονται:  

κατά ποσοστό 30%, έναντι καταβολής τέλους, σε κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται αναλυτικά στην ανωτέρω 
ισχύουσα νοµοθεσία,(σε ΑµεΑ, πολυτέκνους και σε όσους µόνιµους αξιωµατικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωµατικούς, 
δόκιµους έφεδρους αξιωµατικούς και οπλίτες θητείας συµµετείχαν µε οποιονδήποτε τρόπο στα πολεµικά γεγονότα της 

χρονικής περιόδου από την 20
η 

Ιουλίου έως την 20
η 

Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα 
το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου εξαιρώντας από την 
εφαρµογή της παρούσας όσους ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους µε οποιονδήποτε τρόπο σε παράνοµες 
δραστηριότητες σε βάρος της νόµιµης λειτουργίας του πολιτεύµατος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας) και 

µε δηµοπρασία και κατά ποσοστό 70% παραχωρούνται σε άλλους ενδιαφερόµενους για την εκµετάλλευση τους, 
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δηµοπρασιών προς εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων (Π∆ 270/81), µετά 
από διενέργεια πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δηµοπρασίας και περιλαµβάνει υποχρεωτικά και τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 (93 Α΄). Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται η απευθείας παραχώρηση των θέσεων 
αυτών. 
            Η παραχώρηση των θέσεων στους δικαιούχους του αρθ. 1 παρ ΣΤ υποπ. ΣΤ2 του Ν. 4093/12 όπως αντικαταστάθηκε µε 
τις διατάξεις του αρθ. 76 Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 934) (30%) όπως ισχύει, γίνεται µε βάση εισοδηµατικά κριτήρια και εφ’ όσον 
πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006. Τα επιπλέον δικαιολογητικά συµµετοχής είναι: α) για τα άτοµα µε 
αναπηρία η προσκόµιση πιστοποιητικού της Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 
2556/1997, όπως ισχύει σήµερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας, β) για τους πολυτέκνους 
πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρµόδιο κατά το νόµο Φορέα ή Υπηρεσία και γ) για τους πολεµιστές Κύπρου πλήρες 
πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' και βεβαίωση του οικείου συνδέσµου ή συλλόγου πολεµιστών, 
αναγνωρισµένου από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. (περίπτ.4 υποπαρ.ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) 
          Η παραχώρηση των θέσεων (70%) στους ενδιαφεροµένους για την εκµετάλλευσή τους γίνεται µετά από διενέργεια 
δηµοπρασίας που γίνεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών Εκµίσθωσης Ακινήτων του ∆ήµου και εφ’ όσον 
πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006, ακολουθούνται δε οι διατάξεις περί δηµοπρασιών προς 
εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων. (άρθρο 192 ∆ΚΚ,Π.∆. 270/81).  
           Η παραχώρηση των Θέσεων ανεξαρτήτως του τρόπου παραχώρησης, γίνεται για δέκα (10) έτη κατ΄ανώτατο. Εφ’ όσον 
κατά τη διάρκεια της 10ετίας αποβιώσει ο δικαιούχος, υπεισέρχονται αυτοδικαίως στο δικαίωµα αυτό για το εναποµείναν 
χρονικό διάστηµα της παραχώρησης, αποκλειστικά η σύζυγος ή τα ενήλικα τέκνα του εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των 
Α.µε.Α µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. (περίπτ.10 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’). 
             Από το σύνολο των θέσεων που χωροθετούνται, ποσοστό 30% προσδιορίζεται µετά από δηµόσια κλήρωση, η οποία 
διενεργείται από Επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Στην κλήρωση µπορούν να παρίστανται 
εκπρόσωποι των ενώσεων των συµµετεχόντων. Για τις λοιπές θέσεις γίνεται δηµοπρασία εντός 3µήνου από τον 
χαρακτηρισµό του περιπτέρου ως «Κενωθέντος».  
 
      Επειδή παρίσταται ανάγκη παραχώρησης µίας και µόνο θέσης περιπτέρου µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει ικανός αριθµός 
προς διάθεση ώστε να τηρηθεί η αναλογία 70-30% ο ∆ήµος µπορεί είτε να παραχωρήσει σε ειδική κατηγορία της µίας θέσης 
που είναι προς διάθεση είτε να την δηµοπρατήσει. 
       Εισηγούµαστε την δηµοπράτηση της θέσης του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία Αφών Αλιβιζάτων 
(έναντι Ιερού Ναού Παντοκράτορος) καθώς τηρουµένης της αναλογίας 70-30%, υπερτερούν τα προς δηµοπράτηση περίπτερα, 
µε την προϋπόθεση ότι, όταν στο µέλλον προκύψουν νέες ή κενωθείσες θέσεις, θα διατεθούν τηρουµένης της αναλογίας 70-
30%, συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσας διάθεσης.  Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται για δέκα έτη σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία που διέπει τα περίπτερα. Ο τύπος περιπτέρου (Α ή Β) ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισµού περιπτέρων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. Οι δαπάνες κατασκευής του περιπτέρου βαρύνουν τον µισθωτή. 
Το µέγιστο όριο παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου και ο µέγιστος αριθµός ψυγείων και σταντ ανά περίπτερο ορίζονται στα 
άρθρα 8 και 9 του κανονισµού αντίστοιχα. 

Παρακαλούµε για την έκφραση απλής γνώµης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 Ν. 3852/2010 την οποία 
θα διαβιβάσετε αρµοδίως στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
Στην συνέχει θέτει υπόψη της Επιτροπής την 9/27-02-2018  γνώµη  του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου  η 
οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της αριθµ.2η/ 27-02 -2018 Συνεδριάσεως του 

Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου 
            Αριθµός Απόφασης 9/2018  

Π ε ρ ί λ η ψ η  
«Έκφραση γνώµης για επιλογή τρόπου παραχώρησης θέσης κενωθέντος περιπτέρου που 

βρίσκεται στην πλατεία Αλιβιζάτων (έναντι Ιερού Ναού Παντοκράτορος) στο Ληξούρι » 
Στο Ληξούρι και στο νέο ∆ηµοτικό κατάστηµα (πρώην Αγροτική Τράπεζα) σήµερα στις 27 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 
2018 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 19:30 µ.µ συνήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
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Ληξουρίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ύστερα από την αριθµ.17/23-02-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συµβουλίου 
κ. Μαρκέτου ∆ηµητρίου που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν.3852/2010. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία αφού από το σύνολο των 5 (πέντε) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 4 ήτοι: 
Παρόντες Απόντες 
1.Μαρκέτος ∆ηµήτριος 1.Παπαδάτος Σπυρίδων  
2.Κατσιβέλη Αγγελική προσκλήθηκε νόµιµα 
3.Μοσχόπουλος Ανδρέας 
4.Καλέντζου Ευανθία  
Ο πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 1ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε τα εξής: 
Το Τµήµα αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς ,µας διαβίβασε εισήγηση περί 
επιλογής τρόπου παραχώρησης θέσης κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία Αλιβιζάτων (έναντι Ιερού Ναού 
Παντοκράτορος ) στο Ληξούρι η οποία έχει ως κάτωθι : 

Στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς έχουν χωροθετηθεί είκοσι πέντε θέσεις περιπτέρων εκ των οποίων σήµερα έξι θέσεις έχουν 
κενωθεί λόγω θανάτου του ιδιοκτήτη και λόγω µη ύπαρξης προσώπων κληρονοµικής διαδοχής στο δικαίωµα αυτό. Από τα έξι 
κενωθέντα περίπτερα εξακολουθούν να λειτουργούν τα πέντε µέχρι τη λήξη των µισθώσεων που έχουν συναφθεί µε τους 
αποβιώσαντες εκµισθωτές σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Το έκτο κενωθέν περίπτερο που βρίσκεται στην πλατεία 
Αφων Αλιβιζάτου (έναντι Ιερού Ναού Παντοκράτορος) στο Ληξούρι δεν έχει µισθωτή. Για το εν λόγω περίπτερο αποφασίστηκε 
η διατήρηση της θέσης του µε την αριθ. 320/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Κατόπιν τούτου θα πρέπει να 
αποφασιστεί η επιλογή του τρόπου παραχώρησης του συγκεκριµένου περιπτέρου. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του εγκεκριµένου κανονισµού περιπτέρων ∆ήµου Κεφαλλονιάς ορίζεται ότι ο 
καθορισµός (χωροθέτηση) των θέσεων, καθώς και η αναλογία παραχώρησης των θέσεων (70%-30%), αφορά τόσο σε νέες 
θέσεις όσο και σε αυτές που έχουν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου ΣΤ. 
υποπαραγρ. ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε µε το αρθ. 76 του Ν. 4093/2012 και ισχύει, 
κατανέµονται:  

κατά ποσοστό 30%, έναντι καταβολής τέλους, σε κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται αναλυτικά στην ανωτέρω 
ισχύουσα νοµοθεσία,(σε ΑµεΑ, πολυτέκνους και σε όσους µόνιµους αξιωµατικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωµατικούς, 
δόκιµους έφεδρους αξιωµατικούς και οπλίτες θητείας συµµετείχαν µε οποιονδήποτε τρόπο στα πολεµικά γεγονότα της 
χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα 
το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου εξαιρώντας από την 
εφαρµογή της παρούσας όσους ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους µε οποιονδήποτε τρόπο σε παράνοµες 
δραστηριότητες σε βάρος της νόµιµης λειτουργίας του πολιτεύµατος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας) και 

µε δηµοπρασία και κατά ποσοστό 70% παραχωρούνται σε άλλους ενδιαφερόµενους για την εκµετάλλευση τους, 
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δηµοπρασιών προς εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων (Π∆ 270/81), µετά 
από διενέργεια πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δηµοπρασίας και περιλαµβάνει υποχρεωτικά και τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 (93 Α΄). Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται η απευθείας παραχώρηση των θέσεων 
αυτών. 
Η παραχώρηση των θέσεων στους δικαιούχους του αρθ. 1 παρ ΣΤ υποπ. ΣΤ2 του Ν. 4093/12 όπως αντικαταστάθηκε µε τις 
διατάξεις του αρθ. 76 Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 934) (30%) όπως ισχύει, γίνεται µε βάση εισοδηµατικά κριτήρια και εφ’ όσον πληρούται 
η προϋπόθεση του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006. Τα επιπλέον δικαιολογητικά συµµετοχής είναι: α) για τα άτοµα µε αναπηρία 
η προσκόµιση πιστοποιητικού της Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, 
όπως ισχύει σήµερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας, β) για τους πολυτέκνους πιστοποιητικό 
πολυτεκνίας από τον αρµόδιο κατά το νόµο Φορέα ή Υπηρεσία και γ) για τους πολεµιστές Κύπρου πλήρες πιστοποιητικό 
στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' και βεβαίωση του οικείου συνδέσµου ή συλλόγου πολεµιστών, αναγνωρισµένου από το 
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. (περίπτ.4 υποπαρ.ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) 
Η παραχώρηση των θέσεων (70%) στους ενδιαφεροµένους για την εκµετάλλευσή τους γίνεται µετά από διενέργεια 
δηµοπρασίας που γίνεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών Εκµίσθωσης Ακινήτων του ∆ήµου και εφ’ όσον 
πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006, ακολουθούνται δε οι διατάξεις περί δηµοπρασιών προς 
εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων. (άρθρο 192 ∆ΚΚ,Π.∆. 270/81).  
Η παραχώρηση των Θέσεων ανεξαρτήτως του τρόπου παραχώρησης, γίνεται για δέκα (10) έτη κατ΄ανώτατο. Εφ’ όσον κατά τη 
διάρκεια της 10ετίας αποβιώσει ο δικαιούχος, υπεισέρχονται αυτοδικαίως στο δικαίωµα αυτό για το εναποµείναν χρονικό 
διάστηµα της παραχώρησης, αποκλειστικά η σύζυγος ή τα ενήλικα τέκνα του εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των Α.µε.Α µε 
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. (περίπτ.10 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’). 
Από το σύνολο των θέσεων που χωροθετούνται, ποσοστό 30% προσδιορίζεται µετά από δηµόσια κλήρωση, η οποία 
διενεργείται από Επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Στην κλήρωση µπορούν να παρίστανται 
εκπρόσωποι των ενώσεων των συµµετεχόντων. Για τις λοιπές θέσεις γίνεται δηµοπρασία εντός 3µήνου από τον 
χαρακτηρισµό του περιπτέρου ως «Κενωθέντος».  
Επειδή παρίσταται ανάγκη παραχώρησης µίας και µόνο θέσης περιπτέρου µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει ικανός αριθµός 
προς διάθεση ώστε να τηρηθεί η αναλογία 70-30% ο ∆ήµος µπορεί είτε να παραχωρήσει σε ειδική κατηγορία της µίας θέσης 
που είναι προς διάθεση είτε να την δηµοπρατήσει. 
Εισηγούµαστε την δηµοπράτηση της θέσης του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία Αφών Αλιβιζάτων (έναντι 
Ιερού Ναού Παντοκράτορος) καθώς τηρουµένης της αναλογίας 70-30%, υπερτερούν τα προς δηµοπράτηση περίπτερα, µε την 
προϋπόθεση ότι, όταν στο µέλλον προκύψουν νέες ή κενωθείσες θέσεις, θα διατεθούν τηρουµένης της αναλογίας 70-30%, 
συµπεριλαµβανοµένης και της παρούσας διάθεσης. Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται για δέκα έτη σύµφωνα µε τη 
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νοµοθεσία που διέπει τα περίπτερα. Ο τύπος περιπτέρου (Α ή Β) ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισµού περιπτέρων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. Οι δαπάνες κατασκευής του περιπτέρου βαρύνουν τον µισθωτή. 
Το µέγιστο όριο παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου και ο µέγιστος αριθµός ψυγείων και σταντ ανά περίπτερο ορίζονται στα 
άρθρα 8 και 9 του κανονισµού αντίστοιχα. 

Παρακαλούµε για την έκφραση απλής γνώµης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 Ν. 3852/2010 την οποία 
θα διαβιβάσετε αρµοδίως στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του: 
1.Την εισήγηση του τµήµατος αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
2.Τις σχετικές διατάξεις των Ν.4093/2012 και Ν.4257/2014  
3.Το άρθρο 83 Ν.3852/2010 
ΟΜΟΦΩΝΑ ∆ΙΑΤΥΠΩΝΕΙ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ 

• Την δηµοπράτηση της θέσης του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία Αφων Αλιβιζάτων (έναντι 
Ιερού Ναού Παντοκράτορος ) ως τρόπο παραχώρησης του. 

• Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται για δέκα έτη σύµφωνα µε την νοµοθεσία που διέπει τα περίπτερα. 

• Ο τύπος περιπτέρου (Α ή Β) ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισµού περιπτέρων ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

• Οι δαπάνες κατασκευής του περιπτέρου βαρύνουν τον µισθωτή. 

• Το µέγιστο όριο παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου και ο µέγιστος αριθµός ψυγείων και σταντ του περιπτέρου 
ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του κανονισµού περιπτέρων αντίστοιχα. 

• Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 9/2018 
 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση:  
Ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να καθορίσουν ως τρόπο παραχώρησης του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην 
πλατεία Αφων Αλιβιζάτων (έναντι Ιερού Ναού Παντοκράτορος )  την δηµοπράτηση της θέσης  σύµφωνα µε την γνώµη του 
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου . 
Την εισήγηση του Προέδρου Ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας-Αποστολάτος Γεράσιµος-Αραβαντινός ∆ιονύσιος –Παρίσης 
Ηλίας Κεκάτος Ευάγγελος και Βανδώρος Παναγής. 
 και αφού έλαβε υπόψη της:  

• Το  άρθρο  73 του Ν.3852 /2010,  
• Το  µε αριθ. πρωτ. 4973/23-02-2018 έγγραφο του αρµόδιου Α/∆ηµάρχου  . 
• την 9/2018 γνώµη  του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου. 

                                             ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Γνωµοδοτεί  και εισηγείται  στο ∆.Σ πρόταση : 

• Την δηµοπράτηση της θέσης του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία Αφων Αλιβιζάτων (έναντι 
Ιερού Ναού Παντοκράτορος ) ως τρόπο παραχώρησης του σύµφωνα µε την γνώµη του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Ληξουρίου. 

• Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται για δέκα έτη σύµφωνα µε την νοµοθεσία που διέπει τα περίπτερα. 
• Ο τύπος περιπτέρου (Α ή Β) ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισµού περιπτέρων ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
• Οι δαπάνες κατασκευής του περιπτέρου βαρύνουν τον µισθωτή. 
• Το µέγιστο όριο παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου και ο µέγιστος αριθµός ψυγείων και σταντ του περιπτέρου 

ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του κανονισµού περιπτέρων αντίστοιχα. 
 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   20 /2018       Α∆Α: 652ΒΩΕ5-ΡΨ6                          
  ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την τροποποίηση του κανονισµού των 
εµποροπανηγύρεων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 3ο Θέµα  της ηµερήσιας 
διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την τροποποίηση του κανονισµού των 
εµποροπανηγύρεων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.»έθεσε υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής καταρχήν το  µε αρίθ. πρωτ. 
7877/21-03-2018 έγγραφο του της Προϊσταµένης του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων  και Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. 
Αφροδίτης Κατσιβέλη  το οποίο αναφέρει τα παρακάτω:  
Σας ενηµερώνουµε ότι στην παρ. 16 του άρθρου 59 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ171/13.11.2017 τεύχος Α') ορίζεται ότι για όλες τις 
υφιστάµενες κατά τη δηµοσίευση του Ν.4497/17 αγορές του άρθρου 38 ο οικείος δήµος εκδίδει µε απόφαση δηµοτικού 
συµβουλίου εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του Ν.4497/17 Κανονισµό Λειτουργίας εναρµονισµένο µε τις 
διατάξεις του Ν.4497/17, τον οποίο κοινοποιεί στην οικεία Περιφέρεια. Σε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης αυτής τα 
αρµόδια όργανα υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, όπως ορίζεται στο ν. 3852/2010 (Α'87). 
Κατόπιν τούτων σας διαβιβάζουµε σχέδιο τροποποίησης του εγκεκριµένου κανονισµού εµποροπανηγύρεων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, εναρµονισµένο στις διατάξεις του Ν 4497/2017 και παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης της Επιτροπής σας για 
εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου73 παρ. 1Βν του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) . 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει προς έγκριση σχέδιο τροποποίησης του εγκεκριµένου κανονισµού εµποροπανηγύρεων του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς, εναρµονισµένο στις διατάξεις του Ν 4497/2017 όπως το εισηγείται η αρµόδια Υπηρεσία το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
                                                                                    ΑΡΘΡΟ 1Ο  

ΣΚΟΠΟΣ 
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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. 

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

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Ο παρών Κανονισµός αποτελεί   κανονιστική διοικητική πράξη, η οποία έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου και εκδίδεται βάσει των 
διατάξεων: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): «Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, 
εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως   τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 
121 του Ν.4512/18 
2. Το Β.∆. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α): «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενο νόµου των ισχυουσών 
διατάξεων περί των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων», 
3. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεως πεζοδροµίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων», 
4. Την Υγ. ∆ιάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β') 
5. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006: «Κανονιστικές Αποφάσεις», 
6. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010: «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρµοδιότητες»  
                                                                               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 Εµποροπανηγύρεων 
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: 
i. α) πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά και ΚΑ∆ σχετικό µε τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο 
εµπόριο, σε ποσοστό 70%. 
Κάτοχοι αδειών για συγκεκριµένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν µε βάση προγενέστερο θεσµικό πλαίσιο, µπορούν 
να ζητούν τη συµµετοχή τους στις εµποροπανηγύρεις και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α'. 
β) πωλητές βιοµηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών µε αντικείµενο 
εκµετάλλευσης άνθη, φυτά και µεταποιηµένα προϊόντα, σε ποσοστό 20% 
γ) αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου µε αντικείµενο πώλησης από τα επιτρεπόµενα στις αγορές του άρθρου 38 του 
Ν.4497/17 σε ποσοστό 10%. (παρ.4 άρθρο 38 Ν.4497/17) 
Σε περίπτωση µη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθµός των θέσεων των κατηγοριών αυτών 
προστίθεται στον αριθµό της (α) κατηγορίας. (παρ.4 άρθρο 38 Ν.4497/17) 
ii. Πωλητές χωρίς άδεια λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου (πλέον των αδειούχων) 
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Στις εµποροπανηγύρεις συµµετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι 
λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου 
εµπορίου ετήσιας διάρκειας (παρ.3 άρθρο 38 Ν.4497/17).  
Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήµος µόνιµης κατοικίας των ενδιαφερόµενων πωλητών (παρ.3 άρθρο 38 Ν.4497/17). 
Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήµο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειµένου να συµµετέχει στις αγορές των δήµων 
όλης της χώρας και στην αίτησή του επισυνάπτει: 
α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS, 
β. βεβαίωση ταµειακής µηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρµόδια φορολογική αρχή, 
γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται, 
δ. φωτοτυπία ∆ελτίου Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου κατά περίπτωση, 
ε. άδεια διαµονής σε ισχύ, κατά περίπτωση. (παρ.3 άρθρο 38 Ν.4497/17)  
Ο δήµος που εκδίδει την ανωτέρω βεβαίωση είναι υπεύθυνος για την ενηµέρωση του Πληροφοριακού Συστήµατος (παρ.3 
άρθρο 38 Ν.4497/17). 
Όσοι επαγγελµατίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης µπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές (παρ.3 
άρθρο 38 Ν.4497/17).  
iii. Αδειούχοι έργων τέχνης, καλλιτεχνηµάτων, χειροτεχνηµάτων, ειδών λαϊκής τέχνης 
α) για φυσικά πρόσωπα. 
∆ιοικητική άδεια για διάθεση έργων τέχνης καλλιτεχνηµάτων, χειροτεχνηµάτων, ειδών λαϊκής τέχνης που εκδίδεται σύµφωνα 
µε την παρ. 3 του άρθρου 45 (παρ.4 άρθρο 38 Ν.4497/17). 
Β) για Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας (Κ.ΑΛ.Ο.)  
∆ιοικητική άδεια που εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ. 4 άρθρο 38 Ν.4497/17. 
Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας (Κ.ΑΛ.Ο.) του άρθρου 45 δίδεται µία θέση ανά 
τέσσερα (4) µέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δηµιουργίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 
45. (παρ.4 άρθρο 38 Ν.4497/17) 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
i. Πρόσκληση του ∆ήµου για συµµετοχή 
Για τη συµµετοχή στις υπαίθριες αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/17 απαιτείται έγκριση συµµετοχής, που εκδίδεται ύστερα 
από πρόσκληση του δήµου, σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό λειτουργίας. (παρ.4 άρθρο 38 Ν.4497/17).  
ii. Υποβολή αίτησης συµµετοχής 
Για την υποβολή της αίτησης συµµετοχής οι ενδιαφερόµενοι, υποβάλλουν στο τµήµα αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών 
δραστηριοτήτων του δήµου αίτηση, (σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
κανονισµού) προς την Επιτροπή Εµποροπανήγυρης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
H αίτηση συµµετοχής 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  
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) φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ 
β) άδεια παραµονής (για αλλοδαπούς) 
γ)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) ασφαλιστική ενηµερότητα 
γ)  δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. 
δ) ∆ηµοτική Ενηµερότητα από το αρµόδιο Τµήµα Ταµείου του ∆ήµου ( Άρθρο 285 Κ.∆.Κ. ) 
ε) φωτ/φα των σχετικών αδειών που κατέχουν, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος κανονισµού 
ζ) Πιστοποιητικό υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίµων και ποτών 
η) την άδεια υπαίθριου εµπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση της παραγράφου 3 του άρθρου 38, κατά περίπτωση  
θ) Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του κανονισµού λειτουργίας εµποροπανηγύρεως του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτού. 
ι) Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας όπου απαιτείται. 
Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθµό των διαθέσιµων θέσεων ανά κατηγορία, διενεργείται 
κλήρωση (παρ.5 άρθρο 38 Ν.4497/17).  
iii. ∆ιενέργεια κλήρωσης για χορήγηση έγκρισης 
Οι εγκρίσεις δίδονται µε κλήρωση στα ποσοστά που καθορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 38 του Ν.4497/17 καθώς και στο 
άρθρο 4i του παρόντος.   
iv. Έκδοση και ανάρτηση καταλόγου συµµετεχόντων στο ∆ήµο 
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Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συµµετεχόντων για την κάθε υπαίθρια αγορά, 
ο οποίος αναρτάται στο δηµοτικό κατάστηµα (παρ. 6 άρθρο 38 Ν. 4497/17). 
 v. Καταβολή αναλογούντων τελών υπέρ του ∆ήµου από τους επιλεγέντες 
Ο κατάλογος συµµετεχόντων για την κάθε υπαίθρια αγορά, αναρτάται στο δηµοτικό κατάστηµα, προκειµένου οι επιλεγέντες 
να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήµου. (παρ.6 άρθρο 38 Ν.4497/17). 
  vi. Έκδοση έγκρισης συµµετοχής 
Με την ανάρτηση του καταλόγου συµµετεχόντων και την καταβολή των αναλογούντων τελών από αυτούς, εκδίδεται από το 
∆ήµο η έγκριση συµµετοχής (παρ. 6 άρθρο 38 Ν.4497/17). 
 vii. Κοινοποίηση απόφασης έγκρισης συµµετοχής στην Περιφέρεια 
Η απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιµη ανά πάσα στιγµή στα ελεγκτικά όργανα του 
Ν.4497/17.  (παρ.6 άρθρο 38 Ν.4497/17) 
                                                                           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 
� 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 πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 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 

και των αναγκαίων κληρώσεων όπου απαιτείται. 
o Τη χορήγηση έγκρισης συµµετοχής στα ποσοστά που ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισµού σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017 
o Την έκδοση καταλόγου συµµετεχόντων και την ανάρτηση τους στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  προκειµένου οι 

επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του ∆ήµου 
o  Την απόδοση θέσεων πωλητών (παρ. 6 άρθρου 38 ν. 4497/2017 
o Την έκδοση και υπογραφή των εγκρίσεων συµµετοχής των επιλεγέντων πωλητών 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 παροχή διευκρινίσεων και την εξέταση τυχόν παραπόνων ή καταγγελιών. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
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- Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 15 τουλάχιστον ηµέρες πριν την εµποροπανήγυρη εκδίδει πρόσκληση για την υποβολή 
αιτήσεων συµµετοχής στην οποία ορίζεται πενθήµερη προθεσµία κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών συµµετοχής. 
Η πρόσκληση 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 εκτός από την περίπτωση που παραµένουν αδιάθετες θέσεις οπότε µπορούν να δοθούν 
περισσότερες. Η υποβολή της αίτησης µε τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά θα γίνεται είτε αυτοπρόσωπα από τον 
ενδιαφερόµενο είτε µε εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής είτε 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 χορήγηση έγκρισης συµµετοχής στα 
ποσοστά που ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 38 του Ν. 
4497/2017 καθώς και για την έκδοση καταλόγου συµµετεχόντων και την ανάρτηση τους στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα   
- Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εντός 4 ηµερών από τη λήψη των αιτήσεων οφείλει να συνεδριάσει προκειµένου να προβεί στις 
ανωτέρω ενέργειες. 
- Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω οι επιλεγέντες πωλητές οφείλουν να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του ∆ήµου 
εντός δύο ηµερών.  
Κατά τη διαδικασία της επιλογής των συµµετεχόντων θα συνταχθεί πίνακας επιλεγέντων και απορριπτοµένων ο οποίος θα 
αναρτηθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα. 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 
σειρά υποβολής της αίτησης τους. 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.  
Αµοιβαία αλλαγή θέσεων µεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων στο δήµο. 
 
- Η έγκριση συµµετοχής των επιλεγέντων πωλητών υπογράφεται από τον Πρόεδρό της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή τον 
νόµιµο αναπληρωτή του.  
- Η έγκριση 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. Τούτο δεν σηµαίνει ότι, πλέον των δύο θέσεων (στην περίπτωση των αδιάθετων 
θέσεων) υποχρεούται ο ∆ήµος να παραχωρήσει όµορες 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 ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 

 
Οι εγκρίσεις συµµετοχής : 

1.  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.  

2. 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. 

3. Παραδίδονται αποκλειστικά στον δικαιούχο µε την επίδειξη αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας µετά την καταβολή 
των αναλογούντων τελών. 

4. Έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της εµποροπανηγύρεως για την οποία χορηγούνται. 
5. 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, 
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- 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 έγκρισης συµµετοχής 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 έγκρισης συµµετοχής 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 
 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 έγκρισης συµµετοχής 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. 4497/2017 και των κατ' εξουσιοδότησής 
τους εκδιδόµενων υπουργικών αποφάσεων είναι: 
α. οι υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας σε πανελλήνια κλίµακα, συνεπικουρούµενες, όποτε απαιτείται για τον έλεγχο των βιοµηχανικών 
προϊόντων, από τις χωρικά αρµόδιες Χηµικές Υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης του Γενικού Χηµείου του Κράτους της ΑΑ∆Ε, 
β. οι υπηρεσίες των Περιφερειών εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειάς τους, 
γ. οι αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου εντός των διοικητικών του ορίων, 
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δ. τα Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εµπορίου (Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε.) εντός των τοπικών ορίων της αρµοδιότητάς 
τους, 
ε. οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, 
στ. οι Υπηρεσίες του Λιµενικού Σώµατος στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους, 
ζ. η Ειδική Γραµµατεία του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος. 
Οι ανωτέρω αρµόδιες υπηρεσίες οφείλουν να συνεργάζονται µεταξύ τους σε ζητήµατα συντονισµού ελέγχων και διάχυσης της 
πληροφορίας. Για το συντονισµό των ελέγχων αρµόδιο είναι το  Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιµετώπιση του Παρεµπορίου 
(ΣΥΚΑΠ). 
Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως δ' (δηλ. και οι υπηρεσίες των δήµων) επικουρούνται από την 
Ελληνική Αστυνοµία στο βαθµό που τούτο παρίσταται αναγκαίο για την αποτελεσµατική άσκηση των αντιστοίχων 
αρµοδιοτήτων τους. 
Από τις διατάξεις του Ν.4497/17 δεν θίγονται ή καταργούνται οι αρµοδιότητες των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Εσόδων. 
4. Για τις παραβάσεις του Ν.4497/17 που διαπιστώνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 51 έως 54 επιβάλλονται οι κυρώσεις και 
γίνονται οι παρακάτω ενέργειες, όπως προβλέπονται στο Παράρτηµα ΙΓ' του Ν.4497/17, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε 
διόρθωση σφάλµατος στο ΦΕΚ 207/29.12.2017 τεύχος Α'.  
5. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάµει του Ν.4497/17, 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 και κυρώσεις που επιβάλλονται από την κείµενη νοµοθεσία περί αντιµετώπισης παρεµπορίου, 
φοροδιαφυγής, ασφάλειας τροφίµων, θεµάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ως και την ισχύουσα 
νοµοθεσία αρµοδιότητας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων. Το άρθρο 19 του ν. 
4177/2013 εφαρµόζεται αναλογικά. 
6. Τα διοικητικά πρόστιµα βεβαιώνονται ταµειακά αφού παρέλθει άπρακτη η προθεσµία υποβολής προδικαστικής 
προσφυγής ή αφού εκδοθεί απόφαση επ' αυτής που είτε απορρίπτει την προσφυγή είτε καθορίζει διαφορετικά το ύψος του 
προστίµου.  
7. Τα διοικητικά πρόστιµα εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε, ν.δ. 
356/1974, Α' 90) και αποδίδονται ανάλογα µε το φορέα που επέβαλε το πρόστιµο ως εξής: 
α. αν το πρόστιµο έχει επιβληθεί από όργανο Ο.Τ.Α., αυτό αποδίδεται κατά ποσοστό 100% στον Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθµού, τα 
όργανα του οποίου επέβαλαν το πρόστιµο, 
β. αν το πρόστιµο έχει επιβληθεί από τα ελεγκτικά όργανα της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, 
αυτό εµφανίζεται κατά ποσοστό 100% στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού, 
γ. αν το πρόστιµο έχει επιβληθεί από τα Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε., αυτό εµφανίζεται κατά ποσοστό 100% στο φορέα συγκρότησης των εν 
λόγω κλιµακίων, 
δ. σε κάθε άλλη περίπτωση, το πρόστιµο εµφανίζεται κατά ποσοστό 100% στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού.  
Τα ανωτέρω έσοδα µπορεί να αξιοποιούνται για την ποιοτική και ποσοτική αναβάθµιση, καθοιονδήποτε τρόπο των 
διενεργούµενων ελέγχων και την έγκυρη ενηµέρωση και πληροφόρηση των πωλητών υπαίθριου εµπορίου, όπως έξοδα 
µετακίνησης, διοργάνωση σεµιναρίων, έκδοση πληροφοριακού υλικού κ.λπ..  
8. Η πράξη επιβολής διοικητικής κύρωσης υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία ασκείται ενώπιον του οικείου 
Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών µε έναρξη την πλήρη γνώση της από τον υπόχρεο. 
Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση της προσφυγής. Για 
κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τα ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης η ενδικοφανής 
προσφυγή ασκείται ενώπιον του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση η ενδικοφανής προσφυγή που 
ασκείται ενώπιον των ως άνω οργάνων, κοινοποιείται αµελλητί στο φορέα ελέγχου. Η άσκηση δικαστικής προσφυγής κατά 
της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειάς σύµφωνα µε την παράγραφο 3, καθώς και κατά της απόφασης που 
εκδόθηκε επί της ενδικοφανούς προσφυγής σύµφωνα µε την παράγραφο 4, δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα.   
 

ΑΡΘΡΟ 16Ο  
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 
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 Η ισχύς του παρόντος άρχεται µε την ολοκλήρωση όλων των διατυπώσεων δηµοσιότητας που ορίζει η κείµενη 
νοµοθεσία για τις κανονιστικές αποφάσεις. 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
                       ΑΙΤΗΣΗ 
 
 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση:  
Ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να γνωµοδοτήσουν θετικά και να εισηγηθούν πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 
τροποποίηση  του υπάρχοντος εγκεκριµένου κανονισµού εµποροπανηγύρεων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   σύµφωνα µε το 
παραπάνω σχέδιο της αρµόδιας Υπηρεσίας το οποίο είναι  εναρµονισµένο στις διατάξεις του Ν 4497/2017. 
Την εισήγηση του Προέδρου Ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας-Αποστολάτος Γεράσιµος-Αραβαντινός ∆ιονύσιος –Παρίσης 
Ηλίας Κεκάτος Ευάγγελος και Βανδώρος Παναγής. 
 και αφού έλαβε υπόψη της:  

• Το  άρθρο  73 του Ν.3852 /2010,  
• Η 35/4-05-2016 απόφαση ΕΠΟΙΖΩ (Καθορισµός  όρων για Εµποροπανηγύρεις ∆ήµου)   
• Την 140/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(Κανονισµός Εµποροπανηγύρεων). 
• την εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας και το σχέδιο της τροποποίησης και την εισήγηση του Προέδρου:  

 
                                             ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Γνωµοδοτεί  και εισηγείται  στο ∆.Σ πρόταση για  : 
 
Την τροποποίηση  του  εγκεκριµένου κανονισµού εµποροπανηγύρεων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς   σύµφωνα µε το παραπάνω 
σχέδιο της αρµόδιας Υπηρεσίας το οποίο είναι  εναρµονισµένο στις διατάξεις του Ν 4497/2017 και αναλυτικά:  
 
 

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. 

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

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
Ο παρών Κανονισµός αποτελεί   κανονιστική διοικητική πράξη, η οποία έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου και εκδίδεται βάσει των 
διατάξεων: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): «Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, 
εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως   τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 
121 του Ν.4512/18 
2. Το Β.∆. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α): «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενο νόµου των ισχυουσών 
διατάξεων περί των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων», 
3. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεως πεζοδροµίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων», 
4. Την Υγ. ∆ιάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β') 
5. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006: «Κανονιστικές Αποφάσεις», 
6. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010: «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρµοδιότητες»  
 

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. 
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Β. Χωροταξικά Χαρακτηριστικά Εµποροπανηγύρεων 
 
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: 
i. α) πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά και ΚΑ∆ σχετικό µε τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο 
εµπόριο, σε ποσοστό 70%. 
Κάτοχοι αδειών για συγκεκριµένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν µε βάση προγενέστερο θεσµικό πλαίσιο, µπορούν 
να ζητούν τη συµµετοχή τους στις εµποροπανηγύρεις και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α'. 
β) πωλητές βιοµηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών µε αντικείµενο 
εκµετάλλευσης άνθη, φυτά και µεταποιηµένα προϊόντα, σε ποσοστό 20% 
γ) αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου µε αντικείµενο πώλησης από τα επιτρεπόµενα στις αγορές του άρθρου 38 του 
Ν.4497/17 σε ποσοστό 10%. (παρ.4 άρθρο 38 Ν.4497/17) 
Σε περίπτωση µη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθµός των θέσεων των κατηγοριών αυτών 
προστίθεται στον αριθµό της (α) κατηγορίας. (παρ.4 άρθρο 38 Ν.4497/17) 
 
ii. Πωλητές χωρίς άδεια λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου (πλέον των αδειούχων) 
Στις εµποροπανηγύρεις συµµετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι 
λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου 
εµπορίου ετήσιας διάρκειας (παρ.3 άρθρο 38 Ν.4497/17). 
  
Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήµος µόνιµης κατοικίας των ενδιαφερόµενων πωλητών (παρ.3 άρθρο 38 Ν.4497/17). 
  
Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήµο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειµένου να συµµετέχει στις αγορές των δήµων 
όλης της χώρας και στην αίτησή του επισυνάπτει: 
α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS, 
β. βεβαίωση ταµειακής µηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρµόδια φορολογική αρχή, 
γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται, 
δ. φωτοτυπία ∆ελτίου Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου κατά περίπτωση, 
ε. άδεια διαµονής σε ισχύ, κατά περίπτωση. (παρ.3 άρθρο 38 Ν.4497/17) 
  
Ο δήµος που εκδίδει την ανωτέρω βεβαίωση είναι υπεύθυνος για την ενηµέρωση του Πληροφοριακού Συστήµατος (παρ.3 
άρθρο 38 Ν.4497/17). 
  
Όσοι επαγγελµατίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης µπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές (παρ.3 
άρθρο 38 Ν.4497/17). 
  
iii. Αδειούχοι έργων τέχνης, καλλιτεχνηµάτων, χειροτεχνηµάτων, ειδών λαϊκής τέχνης 
α) για φυσικά πρόσωπα. 
∆ιοικητική άδεια για διάθεση έργων τέχνης καλλιτεχνηµάτων, χειροτεχνηµάτων, ειδών λαϊκής τέχνης που εκδίδεται σύµφωνα 
µε την παρ. 3 του άρθρου 45 (παρ.4 άρθρο 38 Ν.4497/17). 
Β) για Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας (Κ.ΑΛ.Ο.)  
∆ιοικητική άδεια που εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ. 4 άρθρο 38 Ν.4497/17. 
Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας (Κ.ΑΛ.Ο.) του άρθρου 45 δίδεται µία θέση ανά 
τέσσερα (4) µέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δηµιουργίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 
45. (παρ.4 άρθρο 38 Ν.4497/17) 
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ΑΡΘΡΟ 5ο 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
i. Πρόσκληση του ∆ήµου για συµµετοχή 
Για τη συµµετοχή στις υπαίθριες αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/17 απαιτείται έγκριση συµµετοχής, που εκδίδεται ύστερα 
από πρόσκληση του δήµου, σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό λειτουργίας. (παρ.4 άρθρο 38 Ν.4497/17). 
  
ii. Υποβολή αίτησης συµµετοχής 
Για την υποβολή της αίτησης συµµετοχής οι ενδιαφερόµενοι, υποβάλλουν στο τµήµα αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών 
δραστηριοτήτων του δήµου αίτηση, (σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
κανονισµού) προς την Επιτροπή Εµποροπανήγυρης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
H αίτηση συµµετοχής 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  
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) φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ 
β) άδεια παραµονής (για αλλοδαπούς) 
γ)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) ασφαλιστική ενηµερότητα 
γ)  δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. 
δ) ∆ηµοτική Ενηµερότητα από το αρµόδιο Τµήµα Ταµείου του ∆ήµου ( Άρθρο 285 Κ.∆.Κ. ) 
ε) φωτ/φα των σχετικών αδειών που κατέχουν, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος κανονισµού 
ζ) Πιστοποιητικό υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίµων και ποτών 
η) την άδεια υπαίθριου εµπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση της παραγράφου 3 του άρθρου 38, κατά περίπτωση  
θ) Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του κανονισµού λειτουργίας εµποροπανηγύρεως του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτού. 
ι) Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας όπου απαιτείται. 
 
Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθµό των διαθέσιµων θέσεων ανά κατηγορία, διενεργείται 
κλήρωση (παρ.5 άρθρο 38 Ν.4497/17). 
  
iii. ∆ιενέργεια κλήρωσης για χορήγηση έγκρισης 
Οι εγκρίσεις δίδονται µε κλήρωση στα ποσοστά που καθορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 38 του Ν.4497/17 καθώς και στο 
άρθρο 4i του παρόντος.   
 
iv. Έκδοση και ανάρτηση καταλόγου συµµετεχόντων στο ∆ήµο 
Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συµµετεχόντων για την κάθε υπαίθρια αγορά, 
ο οποίος αναρτάται στο δηµοτικό κατάστηµα (παρ. 6 άρθρο 38 Ν. 4497/17). 
  
v. Καταβολή αναλογούντων τελών υπέρ του ∆ήµου από τους επιλεγέντες 
Ο κατάλογος συµµετεχόντων για την κάθε υπαίθρια αγορά, αναρτάται στο δηµοτικό κατάστηµα, προκειµένου οι επιλεγέντες 
να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήµου. (παρ.6 άρθρο 38 Ν.4497/17). 
   
vi. Έκδοση έγκρισης συµµετοχής 
Με την ανάρτηση του καταλόγου συµµετεχόντων και την καταβολή των αναλογούντων τελών από αυτούς, εκδίδεται από το 
∆ήµο η έγκριση συµµετοχής (παρ. 6 άρθρο 38 Ν.4497/17). 
  
vii. Κοινοποίηση απόφασης έγκρισης συµµετοχής στην Περιφέρεια 
Η απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιµη ανά πάσα στιγµή στα ελεγκτικά όργανα του 
Ν.4497/17.  (παρ.6 άρθρο 38 Ν.4497/17) 
 

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) 
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�  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 
� 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 πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 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 

και των αναγκαίων κληρώσεων όπου απαιτείται. 
o Τη χορήγηση έγκρισης συµµετοχής στα ποσοστά που ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισµού σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017 
o Την έκδοση καταλόγου συµµετεχόντων και την ανάρτηση τους στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  προκειµένου οι 

επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του ∆ήµου 
o  Την απόδοση θέσεων πωλητών (παρ. 6 άρθρου 38 ν. 4497/2017 
o Την έκδοση και υπογραφή των εγκρίσεων συµµετοχής των επιλεγέντων πωλητών 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 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 πρόσκληση για την υποβολή 
αιτήσεων συµµετοχής στην οποία ορίζεται πενθήµερη προθεσµία κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών συµµετοχής. 
Η πρόσκληση 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 εκτός από την περίπτωση που παραµένουν αδιάθετες θέσεις οπότε µπορούν να δοθούν 
περισσότερες. Η υποβολή της αίτησης µε τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά θα γίνεται είτε αυτοπρόσωπα από τον 
ενδιαφερόµενο είτε µε εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής είτε 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 χορήγηση έγκρισης συµµετοχής στα 
ποσοστά που ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 38 του Ν. 
4497/2017 καθώς και για την έκδοση καταλόγου συµµετεχόντων και την ανάρτηση τους στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα   
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- Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εντός 4 ηµερών από τη λήψη των αιτήσεων οφείλει να συνεδριάσει προκειµένου να προβεί στις 
ανωτέρω ενέργειες. 
- Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω οι επιλεγέντες πωλητές οφείλουν να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του ∆ήµου 
εντός δύο ηµερών.  
Κατά τη διαδικασία της επιλογής των συµµετεχόντων θα συνταχθεί πίνακας επιλεγέντων και απορριπτοµένων ο οποίος θα 
αναρτηθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα. 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 
σειρά υποβολής της αίτησης τους. 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.  
Αµοιβαία αλλαγή θέσεων µεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων στο δήµο. 
 
- Η έγκριση συµµετοχής των επιλεγέντων πωλητών υπογράφεται από τον Πρόεδρό της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή τον 
νόµιµο αναπληρωτή του.  
- Η έγκριση 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. Τούτο δεν σηµαίνει ότι, πλέον των δύο θέσεων (στην περίπτωση των αδιάθετων 
θέσεων) υποχρεούται ο ∆ήµος να παραχωρήσει όµορες 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 ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ 

 
Οι εγκρίσεις συµµετοχής : 

6.  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.  

7. 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. 

8. Παραδίδονται αποκλειστικά στον δικαιούχο µε την επίδειξη αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας µετά την καταβολή 
των αναλογούντων τελών. 

9. Έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της εµποροπανηγύρεως για την οποία χορηγούνται. 
10. 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 έγκρισης συµµετοχής 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.  
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- Οι κάτοχοι έγκρισης συµµετοχής 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 

 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 έγκρισης συµµετοχής 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. 4497/2017 και των κατ' εξουσιοδότησής 
τους εκδιδόµενων υπουργικών αποφάσεων είναι: 
α. οι υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας σε πανελλήνια κλίµακα, συνεπικουρούµενες, όποτε απαιτείται για τον έλεγχο των βιοµηχανικών 
προϊόντων, από τις χωρικά αρµόδιες Χηµικές Υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης του Γενικού Χηµείου του Κράτους της ΑΑ∆Ε, 
β. οι υπηρεσίες των Περιφερειών εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειάς τους, 
γ. οι αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου εντός των διοικητικών του ορίων, 
δ. τα Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εµπορίου (Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε.) εντός των τοπικών ορίων της αρµοδιότητάς 
τους, 
ε. οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, 
στ. οι Υπηρεσίες του Λιµενικού Σώµατος στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους, 
ζ. η Ειδική Γραµµατεία του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος. 
Οι ανωτέρω αρµόδιες υπηρεσίες οφείλουν να συνεργάζονται µεταξύ τους σε ζητήµατα συντονισµού ελέγχων και διάχυσης της 
πληροφορίας. Για το συντονισµό των ελέγχων αρµόδιο είναι το  Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιµετώπιση του Παρεµπορίου 
(ΣΥΚΑΠ). 
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Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως δ' (δηλ. και οι υπηρεσίες των δήµων) επικουρούνται από την 
Ελληνική Αστυνοµία στο βαθµό που τούτο παρίσταται αναγκαίο για την αποτελεσµατική άσκηση των αντιστοίχων 
αρµοδιοτήτων τους. 
Από τις διατάξεις του Ν.4497/17 δεν θίγονται ή καταργούνται οι αρµοδιότητες των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Εσόδων. 
4. Για τις παραβάσεις του Ν.4497/17 που διαπιστώνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 51 έως 54 επιβάλλονται οι κυρώσεις και 
γίνονται οι παρακάτω ενέργειες, όπως προβλέπονται στο Παράρτηµα ΙΓ' του Ν.4497/17, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε 
διόρθωση σφάλµατος στο ΦΕΚ 207/29.12.2017 τεύχος Α'.  
5. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάµει του Ν.4497/17, 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 και κυρώσεις που επιβάλλονται από την κείµενη νοµοθεσία περί αντιµετώπισης παρεµπορίου, 
φοροδιαφυγής, ασφάλειας τροφίµων, θεµάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ως και την ισχύουσα 
νοµοθεσία αρµοδιότητας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων. Το άρθρο 19 του ν. 
4177/2013 εφαρµόζεται αναλογικά. 
6. Τα διοικητικά πρόστιµα βεβαιώνονται ταµειακά αφού παρέλθει άπρακτη η προθεσµία υποβολής προδικαστικής 
προσφυγής ή αφού εκδοθεί απόφαση επ' αυτής που είτε απορρίπτει την προσφυγή είτε καθορίζει διαφορετικά το ύψος του 
προστίµου.  
7. Τα διοικητικά πρόστιµα εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε, ν.δ. 
356/1974, Α' 90) και αποδίδονται ανάλογα µε το φορέα που επέβαλε το πρόστιµο ως εξής: 
α. αν το πρόστιµο έχει επιβληθεί από όργανο Ο.Τ.Α., αυτό αποδίδεται κατά ποσοστό 100% στον Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθµού, τα 
όργανα του οποίου επέβαλαν το πρόστιµο, 
β. αν το πρόστιµο έχει επιβληθεί από τα ελεγκτικά όργανα της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, 
αυτό εµφανίζεται κατά ποσοστό 100% στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού, 
γ. αν το πρόστιµο έχει επιβληθεί από τα Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε., αυτό εµφανίζεται κατά ποσοστό 100% στο φορέα συγκρότησης των εν 
λόγω κλιµακίων, 
δ. σε κάθε άλλη περίπτωση, το πρόστιµο εµφανίζεται κατά ποσοστό 100% στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού.  
Τα ανωτέρω έσοδα µπορεί να αξιοποιούνται για την ποιοτική και ποσοτική αναβάθµιση, καθοιονδήποτε τρόπο των 
διενεργούµενων ελέγχων και την έγκυρη ενηµέρωση και πληροφόρηση των πωλητών υπαίθριου εµπορίου, όπως έξοδα 
µετακίνησης, διοργάνωση σεµιναρίων, έκδοση πληροφοριακού υλικού κ.λπ..  
8. Η πράξη επιβολής διοικητικής κύρωσης υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία ασκείται ενώπιον του οικείου 
Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών µε έναρξη την πλήρη γνώση της από τον υπόχρεο. 
Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση της προσφυγής. Για 
κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τα ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης η ενδικοφανής 
προσφυγή ασκείται ενώπιον του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση η ενδικοφανής προσφυγή που 
ασκείται ενώπιον των ως άνω οργάνων, κοινοποιείται αµελλητί στο φορέα ελέγχου. Η άσκηση δικαστικής προσφυγής κατά 
της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειάς σύµφωνα µε την παράγραφο 3, καθώς και κατά της απόφασης που 
εκδόθηκε επί της ενδικοφανούς προσφυγής σύµφωνα µε την παράγραφο 4, δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα.   
 

ΑΡΘΡΟ 16Ο  
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 

 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………… 

ΟΝΟΜΑ:…………………………………… 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:…………………………… 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:………………… 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:……………………… 

ΠΟΛΗ:………………………………… 

Α.∆.Τ:………………………………… 

Α.Φ.Μ……………………………… 

∆ΟΥ: ………………………………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………… 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 

EMAIL:…………………………………………. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………… 

FAX:………………………………… 

ΑΛΛΟ:………………………………….. 

 

ΣΥΝ/ΝΑ: 

1) Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος ή 
βεβαίωση δραστηριοποίησης σύµφωνα µε άρθρο 
4 του κανονισµού 

2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή 
διαβατηρίου 

3) Άδεια παραµονής (για αλλοδαπούς) 
4) Πιστοποιητικό υγείας (για πώληση τροφίµων) 
5) Βεβαίωση έναρξης εργασιών από ∆.Ο.Υ.  

   

 ΠΡΟΣ: ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 

 

Με την παρούσα αιτούµαι έγκριση 

 συµµετοχής   ………………………θέσης/εων 

 στην εµποροπανήγυρη………………………………… 

για το έτος ………………… 

……….. από………………………έως………………………… 

 στον χώρο, όπως αποτυπώνεται στο τοπογραφικό  

διάγραµµα της εµποροπανήγυρης. 

ΕΙ∆Η ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ:…………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4497/2017  

ανήκω στην κατηγορία: 

 

α) πωλητών που διαθέτουν όλα τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά και ΚΑ∆ 
σχετικό µε τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εµπόριο,  
β) πωλητών βιοµηχανικών ειδών αδειούχων λαϊκών αγορών και κάτοχων 
παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών  
γ) αδειούχων πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου  
δ)Κατόχων αδείας για συγκεκριµένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν µε 
βάση προγενέστερο θεσµικό πλαίσιο  
ε) Αδειούχων του άρθρου 45 του Ν.4497/17 (φυσικά πρόσωπα και Φορείς 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας) για διάθεση έργων τέχνης, 
καλλιτεχνηµάτων, χειροτεχνηµάτων, ειδών λαϊκής τέχνης 

στ)Κατόχων βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου ετήσιας 
διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήµος µόνιµης κατοικίας των 
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Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                                                                                                  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                                                                                      
                                                                                                     Αραβαντινός ∆ιονύσιος                                                                  
                                                                                                                   Παρίσης Ηλίας                                                                                                                                               
                                                                                                            Κεκάτος Ευάγγελος     
                                                                                                            Βανδώρος Παναγής           
 
           
       Ηλίας Κουρκουµέλης 
       Α/ ∆ήµαρχος 
 

6) Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
7) Ασφαλιστική ενηµερότητα 
8) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση του 

κανονισµού εµποροπανηγύρεων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς 

9) ∆ύο πρόσφατες φωτογραφίες 
 

ενδιαφερόµενων πωλητών. 

 ζ) επαγγελµατιών που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης                             

 

Ο/Η    ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 


