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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 7616/17.06.2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 11ης/16-06-2022 Τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων.
Αριθμ. Απόφασης 48/2022

Περίληψη: Έγκριση ή μη κανονισμού
λειτουργίας της ετήσιας παραδοσιακής
εμποροπανήγυρης Φαρσάλων.

Στα Φάρσαλα και στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Πατρόκλου 3 στο 2ο όροφο), σήμερα 16
Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων, μετά από την αριθ. πρωτ. 7263/08.06.2022 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5
του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα
της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι: υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα είκοσι επτά (27)
μέλη, βρέθηκαν παρόντες δέκα επτά (17), ήτοι :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δαμιανός Κων/νος (Πρόεδρος)
Χατζηπλή Σοφία
Γούσιας Δημήτριος
Μπαλατσός Κων/νος
Χαμορούσου Ευαγγελία
Γκατζόγιας Νικόλαος
Αρσενοπούλου Βάια
Μπρόζος Κων/νος
Αγγελακόπουλος Γεώργιος
Παπαγεωργίου Χριστόδουλος
Μπένου Κωνσταντία
Λελεντζής Ιωάννης
Κατσιαούνης Ευάγγελος
Αγγελακοπούλου Ιουλία
Γκέβρος Ιωάννης
Δημητρακόπουλος Ευάγγελος
Τριάντης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κουκουλιός Σταύρος
2. Συροπούλου Δέσποινα
3. Μπασαγιάννης Χρήστος
4. Καραχάλιος Αριστομένης
5. Μπαμπανίκας Δημήτριος
6. Παναγιωτοπούλου Κυριακή
7. Ίφου Μαρία
8. Πατσιούρας Βασίλειος
9. Γκρήτζαλης Δημήτριος
10. Αναγνώστου Απόστολος

Ότι στη συνεδρίαση παραστάθηκε ο Δήμαρχος κ. Ιορδάνης Εσκίογλου, που νόμιμα
προσκλήθηκε, καθώς επίσης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
του Δήμου, Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων παρόντων μελών,
αναφερόμενος στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται στην περίληψη
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(η πρόσκληση με το θέμα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκε ηλεκτρονικά με email, σε όλα τα
μέλη της Επιτροπής) ανέφερε ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φαρσάλων με την αριθ.
9/2022 απόφαση, συνέταξε σχέδιο κανονισμού για την οργάνωση, χωροθέτηση και λειτουργία, της
παραδοσιακής εμποροπανήγυρης Φαρσάλων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4849/2021.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην Προϊσταμένη της Δ/νσης Προγραμματισμού και
Ανάπτυξης η οποία ανέλυσε την αριθ. πρωτ. 7346/09.06.2022 εισήγηση της και ανέφερε τα εξής:
Εισηγούμαστε την έγκριση νέου Κανονισμού για τη λειτουργία της Εμποροπανηγύρεως
Φαρσάλων ο οποίος ρυθμίζει τις προϋποθέσεις οργάνωσης, λειτουργίας, αισθητικής, υγιεινής και
τάξης στο χώρο της εμποροπανήγυρεως της πόλης των Φαρσάλων καθώς και τη διαδικασία για τη
χορήγηση αδειών συμμετοχής σε αυτήν
Η Εμποροπανήγυρη Φαρσάλων ή «Παναγιά Παζάρ» τελείται εδώ και τέσσερις και πλέον αιώνες
είναι καθιερωμένη ως παραδοσιακή και περιελάμβανε και ζωοπανήγυρη μέχρι και τη δεκαετία του
1960 σύμφωνα με διηγήσεις. Διενεργείται κάθε χρόνο στην πόλη των Φαρσάλων από 15-21
Αυγούστου. Μέχρι τις αρχές του 2010 τελείτο γύρω από τις πηγές του Απιδανού (τουρκιστί Ταμπάκ
Χανέ, δηλαδή βυρσοδεψείο) και η ύπαρξή της μαρτυρείται γραπτώς από το 1728 τουλάχιστον
(Μελέτιος)”, ενώ πλέον διεξάγεται στη σκεπαστή λαϊκή αγορά της πόλης.
Σύμφωνα με το άρθρο 79, παρ.1 του Ν.3463/2006, οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές
ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο
της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: ...Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: δ1. Για τη
χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων,
παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά
των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων. Πριν την έκδοση των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1βε του Ν.3852/2010 στο
δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ. ενώ κατά την
παρ.1γ του άρθρου 83 και την παρ.2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της
δημοτικής ή της τοπικής κοινότητας αντίστοιχα προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής τους
χώρους λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά υπαίθριων
εμπορικών δραστηριοτήτων. Με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/5-11-2021)
«Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του
υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την
απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή
νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες
διατάξεις» ρυθμίζονται εκ νέου θέματα του υπαίθριου εμπορίου, μεταξύ αυτών και θέματα για την
οργάνωση, λειτουργία και τέλεση Εμποροπανηγύρεων. Στη συνέχεια για την εφαρμογή των ανωτέρω
διατάξεων εκδόθηκαν οι με αριθ. 16469/15.02.2022 (ΦΕΚ 879Β΄), 21049/25.02.2022 (ΦΕΚ
981Β) αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η αριθ. 18982/22-2-2022 (ΦΕΚ
925/Β/1-3-2022) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για τη λειτουργία και οργάνωση της Εμποροπανήγυρης Φαρσάλων
εφαρμόζεται ο κανονισμός λειτουργίας που ψηφίστηκε με την αριθ. 143/2018 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων.
Επειδή κατά την εφαρμογή του προέκυψε ανάγκη συμπληρώσεων και τροποποιήσεων και
προκειμένου να εναρμονιστεί ο παραπάνω κανονισμός με τις διατάξεις που εισάγει στον τομέα των
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων ο Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/5-11-2021) και οι σχετικές
υπουργικές αποφάσεις και τις αριθ. 16469/15.02.2022 (ΦΕΚ 879Β΄), 21049/25.02.2022 (ΦΕΚ
981Β) αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 3 -την αριθ. 18982/22-2-2022 (ΦΕΚ
925/Β/1-3-2022) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων - τις διατάξεις των άρθρων 75 και 79 του Ν. 3463/2006 - τις διατάξεις
των άρθ. 65 και 73 του Ν. 3852/2010. - τα οριζόμενα στην αριθ. 8/1674/21-2-2018 εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ.
Με την αριθμό 135/2015 (ΑΔΑ:7Ν60ΩΗ0-ΒΦ7) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
εγκρίθηκε ο Κανονισμός για την οργάνωση, χωροθέτηση και λειτουργία, της ετήσιας
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εμποροπανήγυρης στη Δημοτική Κοινότητα Φαρσάλων, ο οποίος διαβιβάστηκε με το αριθμό
πρωτοκόλλου 9213/02.07.2015 έγγραφο του Δήμου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας για έλεγχο νομιμότητας. Κατόπιν με το αριθμό 12094/120805/03.09.2015
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, προβήκαμε στην
τροποποίηση του Κανονισμού στα άρθρα 6 παρ. 11 και στο άρθρο 11 παρ.7. σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις του αρμόδιου οργάνου, σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η με αριθμό
195/2015 (ΑΔΑ: 707ΘΩΗ0-ΥΩΜ).
Στη συνέχεια συντάχθηκε δεύτερος κανονισμός προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις
του ν. 4497/2017 ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθμό 143/2018 Κανονιστικής Απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (ΑΔΑ: Ψ1Δ2ΩΗ0-176). και επικυρώθηκε από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος.
Κατόπιν της έκδοσης του ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α' 207/05-11-2021) «Αναμόρφωση και
εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου,
ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου
δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» συντάχθηκε από την
υπηρεσία μας το σχέδιο του τρίτου κανονισμού εμποροπανήγυρης Φαρσάλων το οποίο και σας το
υποβάλλουμε για έγκριση από τα αρμόδια όργανα του Δήμου.
Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, να απευθύνουν ερωτήσεις
και να τοποθετηθούν.
Αφού δεν υπήρχαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου, να
αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη :
 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 Τις διατάξεις παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/5-11-2021)
 Τις αριθ. 16469/15.02.2022 (ΦΕΚ 879Β΄) & 21049/25.02.2022 (ΦΕΚ 981Β) αποφάσεις του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 Τις αριθ. 135/2015 (ΑΔΑ:7Ν60ΩΗ0-ΒΦ7), 195/2015 (ΑΔΑ: 707ΘΩΗ0-ΥΩΜ) & 143/2018 (ΑΔΑ:
Ψ1Δ2ΩΗ0-176)
 Τις με αριθμό 6/2022 (ΑΔΑ: 9ΡΔΟΩΗ0-ΝΞΛ) απόφαση Κοινότητας Φαρσάλων
 Τη με αριθμό 9/2022 (ΑΔΑ: 955ΡΩΗ0-876) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 Την αριθ. πρωτ. 7346/09.06.2022 εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
 Την εύρυθμη λειτουργία της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης Φαρσάλων
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει σύμφωνα με την αριθ. 9/2022 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. τον κανονισμό λειτουργίας
ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανηγύρεως Φαρσάλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου
4849/5-11-2021, ως εξής :
Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει :
1.Τους όρους λειτουργίας και οργάνωσης της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης Φαρσάλων, η οποία
διεξάγεται σε χώρο που είναι διαμορφωμένος για το σκοπό αυτό, ενόψει του εορτασμού του
Δεκαπενταυγούστου και διαρκεί επτά (7) ημέρες.
2.Τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση των εγκρίσεων συμμετοχής (αδειών).
3.Τους κανόνες υγιεινής, καθαριότητας, αισθητικής, ασφάλειας και τάξης στο χώρο της
εμποροπανήγυρης.
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Άρθρο 2ο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει της νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία των
εμποροπανηγύρεων (νόμοι, Π.Δ., Υπουργικές αποφάσεις, διατάξεις και εγκύκλιοι), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και συγκεκριμένα:
1.Το άρθρο 6 του Π.Δ. 12/2005
2.Τα άρθρα 75 και 79 του Ν.3436/2006 Κ.Δ.Κ.
3.Τα άρθρα 73,83,84 και 94 του Ν. 3852/2010
4.Το Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/5-11-2021) "Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση,
βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις”.
5.Υ.Δ. 47829/2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 Β΄)
6.Κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό.
Άρθρο 3ο ΟΡΙΣΜΟΙ
Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1.«Υπαίθριο εμπόριο»:
Εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε υπαίθριο χώρο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ιδιόκτητο ή
μισθωμένο, και διακρίνεται σε εμπόριο σε οργανωμένες υπαίθριες αγορές, στάσιμο εμπόριο και
πλανόδιο εμπόριο. 2.«Οργανωμένες υπαίθριες αγορές»: Οι λαϊκές αγορές, οι βραχυχρόνιες
αγορές, οι υπαίθριες αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου
(street food markets), οι πρότυπες λαϊκές αγορές και οι αγορές χειροτεχνών/καλλιτεχνών
3.«Βραχυχρόνιες αγορές»: Οργανωμένες υπαίθριες αγορές, με σαφή και καθορισμένη
περιορισμένη διάρκεια, οι οποίες περιλαμβάνουν τις θρησκευτικού χαρακτήρα αγορές
(ολιγοήμερες εορταστικές αγορές, θρησκευτικά πανηγύρια, αγορές Χριστουγέννων και
αγορές Πάσχα), τις εμποροπανηγύρεις, τις επετειακές αγορές, τις πολιτιστικές αγορές, τις
εποχιακές αγορές, τις κυριακάτικες αγορές και τις αγορές ρακοσυλλεκτών.
4.«Στάσιμο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν
μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο.
5.«Πλανόδιο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που
μετακινείται με οποιοδήποτε αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενου ή άλλου τύπου κινούμενου μέσου.
6.«Εμποροπανήγυρις»: η υπαίθρια αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα εμπορεύματα, με
την ευκαιρία γιορτής θρησκευτικού ή επετειακού χαρακτήρα.
7. «Οικοτεχνία»: η μικρής κλίμακας μεταποίηση γεωργικών προϊόντων από παραγωγό
εγγεγραμμένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.) της παρ. 2 του άρθρου 56
του ν. 4235/2014 (Α΄ 32),όπως ισχύει. 8.«Μεταποίηση»: Η ουσιαστική τροποποίηση του
πρωτογενούς προϊόντος που συμπεριλαμβάνει ιδίως τη θερμική επεξεργασία, το κάπνισμα, το
αλάτισμα, την ωρίμανση, την αποξήρανση, το μαρινάρισμα, την εκχύλιση, την εξώθηση ή τον
συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων
9.«Μεταποιημένα προϊόντα»: Τα τρόφιμα που προέρχονται από τη μεταποίηση πρωτογενών
προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα οποία είναι αναγκαία για την
παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
10.«Φορέας λειτουργίας»: Ο δήμος ή η περιφέρεια που οργανώνει υπαίθριες αγορές και είναι
αρμόδιος/α για την εύρυθμη λειτουργία τους, την αντιμετώπιση κάθε σχετικού ζητήματος που
ανακύπτει όσον αφορά στην εν γένει λειτουργία τους και στη δραστηριοποίηση των πωλητών σε
αυτές. Για τις εμποροπανηγύρεις φορέας λειτουργίας είναι οι Δήμοι εντός των ορίων που αυτές
λειτουργούν« 11.«Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: Ο παραγωγός που είναι
εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 (Α’ 151),
δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο διαθέτοντας προς πώληση αγροτικά προϊόντα αποκλειστικά
ιδίας παραγωγής και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια δραστηριοποίησης από αρμόδια αρχή.
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12.«Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: το φυσικό πρόσωπο, το οποίο
δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, διαθέτοντας προς πώληση τα είδη που ορίζονται με την
απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 667 του Ν. 4849/2021, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία
παραγωγή και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια δραστηριοποίησης από αρμόδια αρχή..
13. «Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της
μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλλιέργειας, της αλιείας
εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε
είδους εκτροφών, τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης
αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.
14. «Κινητές καντίνες»: οχήματα, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε κινητά
καταστήματα, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161)
απόφασης του Υπουργού Υγείας, κατατάσσονται στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και, ειδικότερα,
στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς
χώρους.
15. «Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: Οι φορητές εγκαταστάσεις για την παρασκευή πρόχειρων
γευμάτων, όπως ποπ κορν , μαλλί της γριάς, λουκουμάδες και κάστανα που σύμφωνα με το άρθρο
14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις
επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
16. «Υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο»: τα ψυχαγωγικά παιχνίδια, όπως
ενδεικτικά, λούνα παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις και άλλες
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που οργανώνονται και διεξάγονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα
οποία ασκούν εμπορικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.
17. «Ο.Π.Σ.Α.Α.»: Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοιχτή Αγορά», του άρθρου
56, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σύννομη λειτουργία του υπαίθριου
εμπορίου και τηρείται σχετική βάση δεδομένων. Το Ο.Π.Σ.Α.Α. μπορεί να αξιοποιείται, μεταξύ
άλλων, κατά τη διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια όργανα ελέγχου για το υπαίθριο εμπόριο
Άρθρο 4 Διάρκεια και χώρος της Εμποροπανήγυρης, διατιθέμενες θέσεις, κατηγορίες
θέσεων
1.Η ετήσια παραδοσιακή Εµποροπανήγυρη διαρκεί επτά (7) συναπτές ημέρες (από 15 Αυγούστου
έως 21 Αυγούστου. Προβλέπεται µία ηµέρα εγκατάστασης (14 Αυγούστου) και µία ηµέρα
απεγκατάστασης (22 Αυγούστου) των πάγκων και των εμπορευμάτων.
2.Η εµποροπανήγυρη διεξάγεται στη πόλη των Φαρσάλων, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπως
φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα που συνέταξε η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής.
3.Οι προς χρήση χώροι της Εμποροπανήγυρης αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραµµα που
συνέταξε η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και το οποίο θα είναι έγκαιρα αναρτηµένο
στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου Φαρσάλων.
4. Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων είναι εκατόν ενενήντα εννέα (199) για ανάπτυξη εμπορικών
δραστηριοτήτων για πώληση ειδών (πλην τροφίμων και ποτών) όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 7
του παρόντος. Εντός του στεγασμένου χώρου υπάρχουν συνολικά εκατόν είκοσι οχτώ θέσεις (128).
Εκτός του στεγασμένου χώρου υπάρχουν εβδομήντα μία (71) θέσεις.
5. Οι θέσεις για πώληση τροφίμων και ποτών βρίσκονται εκτός του στεγασμένου χώρου και είναι
ένας μονός διάδρομος των οχτώ (8) θέσεων εκ των οποίων οι πέντε προορίζονται αποκλειστικά για
πώληση χαλβάδων και οι υπόλοιπες τρεις για πώληση και λοιπών τροφίμων όπως παγωτά,
λουκουμάδες κλπ.. Οι διαστάσεις των θέσεων αυτών είναι τριών τύπων (τύπου 1, τύπου 2 και τύπου
3) σύμφωνα με το τοπογραφικό σχέδιο. Οι θέσεις τύπου 1 και τύπου 2 προορίζονται για πώληση
χαλβά Φαρσάλων (παραδοσιακό τοπικό γλύκισμα) λουκουμιών και λοιπών ζαχαρωδών προϊόντων. Σε
περίπτωση που κάποια από τις εν λόγω θέσεις δεν καλυφθεί από πωλητές της παραπάνω
παραγράφου τότε δύναται από πωλητές λοιπών κατηγοριών.
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6.Θέσεις για τη παροχή πρόχειρων γευμάτων (από καντίνες, φορητές εγκαταστάσεις έψησης) όπως
αυτές αποτυπώνονται στο τοπογραφικό σχέδιο.
7. Μια θέση (άδεια) για ανάπτυξη και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών (Λουνα Παρκ) σύμφωνα
με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 12 και σε χώρο που αποτυπωνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα.
8. Μέχρι πέντε θέσεις (5) σε μικροπωλητές προϊόντων σε θέσεις που εξουσιοδοτείται να τις ορίσει η
Επιτροπή Εμποροπανήγυρης καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής (όπως αίτηση, άδεια
υπαίθριου εμπορίου, βεβαίωση καταλληλότητας εξοπλισμού που χρησιμοποιούν από την Δ/νση
Δημόσιας Υγείας και έναρξη επιτηδεύματος) με την προϋπόθεση ότι δεν θα παρεμποδίζεται η
εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανήγυρης και η κυκλοφορία των επισκεπτών
Άρθρο 5ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ι. Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4849/2021, στην εμποροπανήγυρη μπορούν να συμμετέχουν ως
πωλητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:
α) Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές
β) Άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές
(τροπ. με το άρθρο 134 Ν.4887/4.2.2022 ΦΕΚ 16/Α)
γ) Άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο
δ) Άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη
Κάθε πωλητής της παρ. Ι) δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία (1) θέσεις. Θα υπάρχει η
δυνατότητα όμως, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης, γειτονικές θέσεις –
συνεχόμενες (γωνίες και εκατέρωθεν) να ενοποιούνται και να παραχωρούνται ως μία, ανάλογα με τις
συνθήκες που διαμορφώνονται κάθε φορά και τη ζήτηση.
ΙΙ. Οι θέσεις αποδίδονται στις κατηγορίες των ανωτέρω πωλητών με την ακόλουθη ποσόστωση: α) το
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας
διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και
επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές (τροπ. με το άρθρο 134
Ν.4887/4.2.2022 ΦΕΚ 16/Α),
γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο
πλανόδιο εμπόριο και
δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη.
Για την απόδοση της θέσης οι υποψήφιοι πωλητές υποβάλλουν τη βεβαίωση
δραστηριοποίησης ή την άδεια που κατέχουν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Οι
πωλητές στους οποίους αποδίδονται οι θέσεις δραστηριοποίησης στη βραχυχρόνια αγορά
καταβάλλουν το τέλος θέσης, όπως ορίζεται στην οικεία προκήρυξη θέσεων.
ΙΙΙ. Η βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές της περίπτωσης Ια
του παρόντος άρθρου εκδίδεται από τον Δήμο της μόνιμης κατοικίας των πωλητών (άρθρο παρ. 2ε
άρθρου 34 Ν. 4849/2021) με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που ορίζονται στην αριθ.
21049/25-2-2022 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (981/Β΄ΦΕΚ 3-3-2022) και
όπως παρακάτω:
Φυσικά πρόσωπα Για την έκδοση βεβαίωσης δραστηριοποίησης τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν
στον Δήμο Φαρσάλων τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά: α) Αίτηση στην οποία
περιλαμβάνονται: 1) τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος, 2) η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος,
3) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος, 4) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής
ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο ασφαλιστικός φορέας του αιτούντος, 5) τα πωλούμενα είδη σύμφωνα με
όσα προβλέπονται από την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 67
του ν.4849/2021, 6) ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σχετικός με δραστηριοποίηση στο
υπαίθριο εμπόριο και τα πωλούμενα είδη, 7) ο αριθμός κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος, 8)
υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα δηλούμενα στοιχεία είναι αληθή, 8 β) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος
ότι δεν κατέχει άδεια υπαίθριου εμπορίου, που μπορεί να επαληθεύεται από την αρμόδια αρχή
μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του άρθρου
56 του νόμου 4849/2021, γ) αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή
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και ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS) ή απαλλαγής από τη σχετική υποχρέωση που έχει εκδοθεί από την
αρμόδια φορολογική αρχή, δ) άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, καθώς και Δελτίο Καταλληλότητας
Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος, ε) βεβαίωση
υγειονομικής καταλληλότητας από την Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας στην
οποία ανήκει η Διεύθυνση Μεταφορών, όπου θα γίνεται ή ταξινόμηση ή η έκδοση άδειας
κυκλοφορίας του οχήματος, εφόσον απαιτείται, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος, στ)
πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/04.04.2012 (Β’ 1199)
απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ισχύει. ζ) άδεια διαμονής σε
ισχύ Νομικά πρόσωπα Για την έκδοση βεβαίωσης δραστηριοποίησης τα νομικά πρόσωπα
υποβάλλουν στον Δήμο τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου στην οποία περιλαμβάνονται: 1) τα
στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος και η επωνυμία του νομικού προσώπου, 2) η διεύθυνση της έδρας
του νομικού προσώπου, 3) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του νομικού προσώπου, 4) τα
πωλούμενα είδη σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση
της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν.4849/2021, 5) ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σχετικός
με δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο και τα πωλούμενα είδη, 6) ο αριθμός κυκλοφορίας του
προς χρήση οχήματος, 7) υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα δηλούμενα στοιχεία είναι αληθή, β)
αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού με την τελευταία εκπροσώπηση και ο
αριθμός ΓΕΜΗ(εφόσον είναι υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ), γ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι
το νομικό πρόσωπο δεν κατέχει άδεια υπαίθριου εμπορίου, που μπορεί να επαληθεύεται από την
αρμόδια αρχή μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Ανοικτή Αγορά»(Ο.Π.Σ.Α.Α.)
του άρθρου 56 του ν. 4849/2021, δ) αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια
φορολογική αρχή και ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS) ή απαλλαγής από τη σχετική υποχρέωση που έχει
εκδοθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή, ε) άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, καθώς και Δελτίο
Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος, στ)
βεβαίωση υγειονομικής καταλληλότητας από την υγειονομική Υπηρεσία της Περιφερειακής
Ενότητας την οποία ανήκει η Διεύθυνση Μεταφορών, όπου θα γίνεται ή ταξινόμηση ή η έκδοση
άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, εφόσον απαιτείται, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος, ζ) για
το φυσικό πρόσωπο που θα απασχολείται ως πωλητής: 1) τα στοιχεία ταυτότητάς του, 2) ο αριθμός
φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), 3) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο
ασφαλιστικός του φορέας του, 4) πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία
Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/04.04.2012 (Β’ 1199) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, όπως ισχύει, 5) άδεια διαμονής σε ισχύ. Η βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας
διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές φέρει την ονομασία: «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: α) Την
αρχή που τη χορηγεί, την ημερομηνία έκδοσης και λήξης ισχύος αυτής, β) κατά περίπτωση, όταν
πρόκειται βα) για φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία της ταυτότητας ή της άδειας διαμονής, τον αριθμό
φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), τη διεύθυνση
κατοικίας του πωλητή και ββ) για νομικό πρόσωπο, τα πλήρη στοιχεία του υπαλλήλου/πωλητή (τα
στοιχεία της ταυτότητας ή της άδειας διαμονής, τον ΑΦΜ, τη διεύθυνση κατοικίας), καθώς και την
επωνυμία, την έδρα, τον ΑΦΜ, τη ΔΟΥ και τον αριθμό ΓΕΜΗ του νομικού προσώπου, γ) τον
ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), όταν πρόκειται για
φυσικό πρόσωπο, δ) τον αριθμό της ταμειακής μηχανής, ε) τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας
(ΚΑΔ), στ) τον αριθμό κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος, ζ) στις περιπτώσεις έγκρισης
υποβοήθησης, πρόσληψης υπαλλήλου και αναπλήρωσης, τα στοιχεία (της ταυτότητας ή της άδειας
διαμονής, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας) των προσώπων που υποβοηθούν, εργάζονται ή αναπληρώνουν
τον δικαιούχο πωλητή.
IV. Πριν από την ημερομηνία έναρξης της εμποροπανήγυρης, βάσει του οριστικού καταλόγου
κατόχων θέσεων που προκύπτει μετά από τη διαδικασία απόδοσης θέσεων μέσω έκδοσης
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προκήρυξης, εκδίδεται από τον φορέα λειτουργίας απόφαση έγκρισης συμμετοχής, η οποία
αναρτάται στο Ο.Π.Σ.Α.Α., στην ιστοσελίδα και σε πίνακα ανακοινώσεων. Στην ανωτέρω απόφαση
έγκρισης περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής: α) το ονοματεπώνυμο του πωλητή, ΑΦΜ, β) η
ιδιότητα υπό την οποία συμμετέχει στην αγορά, σύμφωνα με το παρόν γ) τα είδη που διαθέτει προς
πώληση δ) αρθ. Θέσης, αρ. διπλ. Είσπραξης.
Οι κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές
επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία (1) βραχυχρόνιες αγορές,
μέσω αναπλήρωσης ή πρόσληψης υπαλλήλων, σύμφωνα με το με άρθρο 22 του Ν. 4849/2021. Η
έγκριση συμμετοχής χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση και εφόσον καταβληθεί το
αναλογούν ποσό (τέλος) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της
εμποροπανήγυρης. Οι σχετικές εγκρίσεις συμμετοχής που χορηγούνται αφορούν ένα συγκεκριμένο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εκχώρηση, η εισφορά, η εκμίσθωση
κατά χρήση ή η χρήση των αδειών αυτών από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός
από τον ή την σύζυγο και τα τέκνα των φυσικών προσώπων κατόχων των εγκρίσεων αν αυτό
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Η έκδοση και η παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της
σχετικής απόφασης έγκρισης συμμετοχής του δήμου για χρήση και εγκατάσταση του στον χώρο
διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα
λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου
πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής έγκρισης συμμετοχής ή η
χρήση του χώρου μετά την λήξη της θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη
κοινοχρήστου χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος ή ο Κανονισμός.
Άρθρο 6ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ
1. Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη και γενικά στις βραχυχρόνιες αγορές απαιτείται η
έγκριση συμμετοχής του άρθρου 37 παρ. 7 του Ν. 4849/2021 και του άρθρου 5( IV) του παρόντος
κανονισμού.
2. Η έκδοση της έγκρισης συμμετοχής θα γίνεται ύστερα από έκδοση προκήρυξης από τον Δήμο
σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 περ.ε΄, άρθρο 34 παρ. 2 περ.δ . του Ν. 4849/2021, η οποία θα
αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων, ενώ περίληψη αυτής θα
δημοσιεύεται με δαπάνες του δήμου σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία Τοπική εφημερίδα.
3. Η προκήρυξη θα ορίζει την προθεσμία και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τα
δικαιολογητικά που θα τη συνοδεύουν, τον τρόπο αξιολόγησης, τις κατηγορίες πωλούμενων ειδών ή
παροχής υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στην παρ. 7 του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού με την
αρίθμηση των παραχωρούμενων θέσεων (σύμφωνα με το αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα), τα
προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται, το καταβαλλόμενο τέλος, τον τρόπο και τον χρόνο
καταβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό κλπ.
4. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες, η
δε έναρξη και λήξη της θα καθορίζεται με σαφήνεια στην προκήρυξη.
5. Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό θα
υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους δια ζώσης, ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά στο πρωτόκολλο
του Δήμου Φαρσάλων Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
Δια ζώσης: αυτοπρόσωπα ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου από δημόσια αρχή, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο δημοτικό κατάστημα (γραφείο πρωτοκόλλου στο ισόγειο του
καταστήματος). Ταχυδρομικά: στη διεύθυνση: Δήμος Φαρσάλων-Δημαρχείο Φαρσάλων, Πατρόκλου
3, 40300 Φάρσαλα-Λάρισας. Η δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής των αιτήσεων και
δικαιολογητικών βαρύνει τους ενδιαφερόμενους. Ηλεκτρονικά: στην ηλεκτρονική διεύθυνση – email: v. balabani@ dimosfarsalon .gr.
6. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση(άρθρο 8 Ν.1599/1986) θα γίνεται σε έντυπο της υπηρεσίας που θα
περιλαμβάνει τα στοιχεία: - Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος - Όνομα Πατρός - Δελτίο
Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την αντίστοιχη άδεια
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παραμονής σε ισχύ - Διεύθυνση κατοικίας - ΑΦΜ και ΔΟΥ - θέση του χώρου που επιθυμεί- Αριθμό
τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει - Πωλούμενο είδος.
7. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) την κατά περίπτωση άδεια που διαθέτει (βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις
βραχυχρόνιες αγορές, άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται
στις λαϊκές αγορές (τροπ. με το άρθρο 134 Ν.4887/4.2.2022 ΦΕΚ 16/Α), άδεια δραστηριοποίησης
στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο, άδεια χειροτέχνη – καλλιτέχνη.
β) Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή αν πρόκειται για αλλοδαπούς φωτοαντίγραφο της
άδειας διαμονής σε ισχύ και διαβατηρίου.
γ) Πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
δ) Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Φαρσάλων (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.), η οποία θα αναζητείται
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
ε) Κατά περίπτωση γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για άτομα με
αναπηρία σε ποσοστό πάνω από 67% και πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας (ΠΠΙ) από την
ΑΣΠΕ (για έκπτωση 15%).
στ) Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος κανονισμού
σε περίπτωση συμμετεχόντων που υπάγονται στην κατηγορία «επιχείρηση μαζικής εστίασης –
επιχείρηση παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε προσωρινό χώρο». Η μη προσκόμιση
των ζητουμένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των
εγκρίσεων συμμετοχής (αδειών). Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μία (1) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.
Τυχόν υποβολή δεύτερης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με διαφορετικό περιεχόμενο θα θεωρείται ως
ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει. Επισημαίνεται ότι η δήλωση του
εμπόρου περί των πωλούμενων ειδών στην εμποροπανήγυρη, που σημειώνεται πάνω στην αίτηση
συμμετοχής, επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και δεσμεύει τον αιτούντα. Σε
περίπτωση που διαπιστωθεί ψευδή δήλωση θα ανακαλείται η έγκριση συμμετοχής του στην
εμποροπανήγυρη.
8.Κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει αίτηση για συγκεκριμένη κατηγορία πωλούμενων
ειδών/παροχή υπηρεσίας όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος σχεδίου. Μετά το
πέρας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και τον έλεγχο αυτών, ακολουθεί η διαδικασία έγκρισης
της συμμετοχής από την Επιτροπή και η τοποθέτηση των πωλητών σε θέσεις. Σε περίπτωση που μία
θέση ζητείται από περισσότερους αιτούντες, τότε αυτή θα αποδίδεται με μοριοδότηση, βάσει
κριτηρίων που αναφέρονται κατωτέρω. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργείται κλήρωση. Ο
ανώτατος αριθμός που μπορούν να δηλώσουν οι ενδιαφερόμενοι –πωλητές δεν μπορεί να υπερβαίνει
πέντε (5) συνεχόμενα νούμερα όπως αυτά αποτυπώνονται στο τοπογραφικό σχέδιο (γωνίες,
εκατέρωθεν). Η επιλογή των αιτούντων καθώς και η προτεραιότητα στην επιλογή θέσης θα γίνεται
βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

Πέντε (5) μόρια ανά έτος για την παλαιότητα κατοχής συγκεκριμένης θέσης για τα τελευταία
πέντε (5) συνεχόμενα έτη, στην περίπτωση που κατείχαν τη θέση αυτή σύμφωνα με τα στοιχεία που
τηρεί ο Δήμος Φαρσάλων

Πέντε (5) μόρια για όσους κατά την ημερομηνία υποβολή της αίτησης δεν είχαν οικονομικές
εκκρεμότητες με τον Δήμο.
4. Η Επιτροπή εμποροπανήγυρης στη συνέχεια συντάσσει κατάλογο συμμετεχόντων με επιλαχόντες
ο οποίος αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου για υποβολή τυχόν
ενστάσεων σε προθεσμία που θα ορίζεται από την προκήρυξη.
5. Στη συνέχεια μετά το πέρας υποβολής των ενστάσεων και εξέτασης αυτών από την επιτροπή
εμποροπανήγυρης, ο κατάλογος συμμετεχόντων οριστικοποιείται και διαβιβάζεται στο αρμόδιο
τμήμα του δήμου για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα προκειμένου να
καταβληθεί από τους επιλεγέντες το ανάλογο τέλος.
6. Στη συνέχεια θα γίνεται η καταβολή του ανάλογου τέλους από τους επιλεγέντες πωλητές, σε
λογαριασμό υπέρ του Δήμου Φαρσάλων, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα
δημοσιοποίησης του οριστικού πίνακα των συμμετεχόντων (επιλεγέντων πωλητών). Σε περίπτωση μη
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καταβολής του τέλους από τον επιλεγέντα πωλητή εντός της παραπάνω προθεσμίας, θα κληθεί να
τον αντικαταστήσει ο πρώτος επιλαχών, σύμφωνα με την κατάλογο επιλαχόντων.
7. Τέλος, θα εκδίδονται οι αποφάσεις έγκρισης συμμετοχής από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, οι οποίες
θα αναρτώνται στο Ο.Π.Σ.Α.Α.
8. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων
στον δήμο και έγκριση η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης.
9.Σε περίπτωση που μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και μέχρι την έναρξη της
εμποροπανήγυρης υπάρχουν κενές θέσεις, δύναται να γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις μέχρι
της πλήρωσης των θέσεων, για τις οποίες θα ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία (η περίπτωση
αυτή θα προβλέπεται στην προκήρυξη).
10. Εφόσον παραμένουν αδιάθετοι χώροι μετά την έναρξη της Εμποροπανήγυρης, θα διατίθενται σε
τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις ενδιαφερομένων, με κλήρωση και με ευθύνη της Επιτροπής
Εμποροπανήγυρης, καταβάλλοντας δε το προβλεπόμενο για όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης
τέλος χρήσης.
11. Η όλη διαδικασία θα γίνεται από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης η οποία επίσης
εξουσιοδοτείται για την εύρυθμη λειτουργία της.
Άρθρο 7ο ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ-ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
I. Η διάθεση ειδών και η παροχή υπηρεσιών στην εμποροπανήγυρη διέπεται υποχρεωτικά, κατά
περίπτωση, από τους εξής όρους:
α) Τα πωλούμενα τρόφιμα πρέπει να πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας της
υπουργικής απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν.
4849/2021. Σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 13 του άρθρου 66, μέχρι την έκδοση της ανωτέρω
απόφασης ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 4497/2017 και συγκεκριμένα:
Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται, σύμφωνα με τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. με
την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας ΓΧΚ και πρέπει να πληρούν τις
διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (υποπαράγραφος Ε1 της παρ. Ε' του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012, Α' 222). Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να συνιστούν
παράνομη απομίμηση προϊόντων ή να διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών με την προστασία
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων ή διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής
νομοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265) και του ν. 2969/2001 (Α'
281).
Κάθε πωλητής υπαίθριου εμπορίου, ο οποίος διακινεί βιομηχανικά προϊόντα ή μεταποιημένα
τρόφιμα απευθείας από ειδικά διασκευασμένο όχημα, καταλαμβάνει αριθμό μέτρων ίσο με το μήκος
του οχήματός του, όχι όμως, άνω των οχτώ (8 μέτρων).
Στην περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ξεχωριστού πάγκου, εκτός εάν το μήκος του
οχήματος είναι μικρότερο από το οριζόμενο μήκος πάγκων για τις συγκεκριμένες κατηγορίες
πωλούμενων ειδών και εφόσον υπάρχει δυνατότητα από άποψη χώρου. Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι τα διασκευασμένα οχήματα να διαθέτουν Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με τους όρους και τη
διαδικασία της 5299/406/9.10.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β' 2840). Κατά τη διακίνηση και πώληση
των τροφίμων τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού ΕΚ
852/2004 (L 139).
Ειδικά, για τα τρόφιμα που συντηρούνται με ψύξη και κατάψυξη πρέπει να α)τηρείται η αλυσίδα
ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο παρασκευαστής των τροφίμων. β) Τα
πωλούμενα βιομηχανικά είδη πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεσή τους να
γίνεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την υπ’ αρ. 91354/30-07-2017 απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και
Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983). γ) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληρούν τους
όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας της εκάστοτε ισχύουσας, για κάθε είδος υπηρεσίας, ειδικής
νομοθεσίας. δ) Δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν να
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προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους καθώς και ογκώδη εμπορεύματα που ενδεχομένως
δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο χώρο της Εμποροπανήγυρης και γενικά προκαλούν
δυσχέρεια στους λοιπούς.
II. Στην εμποροπανήγυρη μπορεί να πωλείται κάθε είδος που ορίζεται στην αριθ. 18982/22-2-2022
(ΦΕΚ 925/Β/1-3-2022) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (άρθρα 1 & 2) και εφόσον συμπεριλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό.
Ενδεικτικά τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη είναι τα εξής: 1.Είδη προικός, λευκά είδη 2.Είδη
υπόδησης 3.Είδη και αξεσουάρ ένδυσης 4.Δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες κλπ.) 5.Είδη οικιακής
χρήσης, οικιακής φροντίδας 6.Ζαχαρώδη είδη και αναψυκτικά 7.Παραδοσιακά γλυκά, παγωτά,
μαλλί της γριάς, λουκουμάδες, κρέπες, χαλβά, μελισσοκομικά, ροφήματα κλπ. 8.Ξηροί καρποί,
είδη διατροφής 9. Εργαλεία, μικροεργαλεία κλπ 10.Είδη λαϊκής τέχνης, έργων τέχνης 11. Ψιλικά,
είδη δώρων και διακόσμησης 12. Ασημικά και Φο Μπιζού 13. Είδη ανθοκομίας, αποξηραμένα
άνθη, καλλωπιστικά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, είδη κηπουρικής, μεταποιημένα αγροτικά
προϊόντα, μπαχαρικά, βότανα, αρτύματα κλπ 14.Υαλικά 15.Παιδικά παιχνίδια μη
ηλεκτροδοτούμενα 16.Εκκλησιαστικά είδη, αγιογραφίες, αφίσες κλπ. 17.Βιβλία, σχολικά είδη
18.Είδη υγιεινής/ατομικής καθαριότητας 19.Παραδοσιακά προϊόντα και προϊόντα οικοτεχνίας της
περ. 3 άρθρου 2, ΚΥΑ 18982/2022/ΦΕΚ 925Β΄1-3-2022 20.Πρόχειρα έτοιμα γεύματα και είδη
κυλικείου από καντίνα ή φορητές εγκαταστάσεις έψησης, τηρουμένων των υγειονομικών διατάξεων
του Υπουργείου Υγείας. 21. Λοιπά βιομηχανικά είδη.
Άρθρο 8ο ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
1.Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη απαιτείται έγκριση συμμετοχής, η ισχύς της οποίας θα
είναι επτά (7) ημερών.
2.Η παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση των εγκρίσεων συμμετοχής
στην εμποροπανήγυρη, η έκδοση των εγκρίσεων συμμετοχής, η τήρηση των σχετικών φακέλων σε
ειδικό για τον σκοπό αυτό αρχείο, η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε αυτούς που επιθυμούν να
συμμετέχουν αλλά και σε αυτούς που συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη και η έγκαιρη
πληροφόρηση των ενδιαφερομένων πάνω σε θέματα που τους αφορούν, αποτελούν υποχρεώσεις του
Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φαρσάλων.
3.Η προσέλευση και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Φαρσάλων η συγκέντρωση
των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη υποβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου,
η καταβολή των προβλεπόμενων τελών υπέρ του δήμου, αποτελούν υποχρεώσεις όσων επιθυμούν να
συμμετάσχουν στην Εμποροπανήγυρη και να εξασφαλίσουν την σχετική άδεια.
4.Η παραλαβή της έγκρισης συμμετοχής για την εμποροπανήγυρη από τον ενδιαφερόμενο θα επέχει
θέση υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής των όρων του παρόντος Κανονισμού. Η οποιαδήποτε
εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της
σχετικής έγκρισης ή η χρήση του χώρου μετά την λήξη της θεωρείται αυθαίρετη και συνιστά
παράνομη κατάληψη χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.
5.Η αρμόδια επιτροπή θα αποφασίσει για το χώρο που θα καταληφθεί από τους ενδιαφερομένους
που θα υποβάλλουν σχετικό αίτημα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη.
6.Στους χώρους που θα λειτουργεί η αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων
θέσεων. Οι θέσεις που θα διαγραμμιστούν προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές – εκθέτες. Η
ευθύνη για την διαγράμμιση των θέσεων είναι του δήμου με μέριμνα της τεχνικής υπηρεσίας. 7.Ο
σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των
επισκεπτών, την έλευση των οχημάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λπ. για τις περιπτώσεις
εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, αλλά και την ομαλή
διενέργεια της αγοράς. Επίσης θα διευκολύνεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία.
8.Θα ζητείται η συνδρομή και παρουσία του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων, Τροχαίας,
Πυροσβεστικής, για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της εμποροπανήγυρης. Ο Δήμος θα
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε συγκοινωνιακής παρακώλυσης σε
συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές.
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9.Η παρουσία των κατόχων των εγκρίσεων συμμετοχής είναι υποχρεωτική. 10.Επιτρέπεται η πώληση
από τους συμμετέχοντες με άδεια συμμετοχής στις βραχυχρόνιες αγορές των ειδών τους κατά τις
ημέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα
με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
11.Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, η
κατασκευή και τοποθέτηση στους χώρους της εμποροπανήγυρης προσωρινών στεγάστρων ή
σκιάστρων ανοιχτού τύπου, ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής τους ή τον τρόπο στήριξής τους στο
έδαφος, δεν αναιρεί τον υπαίθριο χαρακτήρα της. Για τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης, οι
ανωτέρω κατασκευές (ανάθεση σε ανάδοχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις –πλην των ταβερνών
ψησταριών) εγκαθίστανται από τον δήμο, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του
σχετικά με την ασφάλεια χρήσης και τη στατική επάρκεια των κατασκευών (ο ανάδοχος της εργασίας
οφείλει και αυτός να προσκομίσει μεταξύ των άλλων και βεβαίωση ιδιώτη μηχανικού περί ασφάλειας
και χρήσης των κατασκευών τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη της εμποροπανήγυρις) .
12.Σε κατόχους εγκρίσεων συμμετοχής οι οποίοι είναι πολύτεκνοι ή ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας
πάνω από 67% (με την προσκόμιση των απαραίτητων πιστοποιητικών - επιτροπή ΚΕΠΑ κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης) θα υπάρχει έκπτωση της τάξεως του 15%.
13.Η κατοχύρωση της θέσης θα γίνεται με την καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος
χρήσης του χώρου, μετά την ανάδειξή του για τη θέση ενώ στη συνέχεια θα εκδίδεται η έγκριση
συμμετοχής. Σε περίπτωση που αρνηθεί την καταβολή του ποσού επιλέγεται νέος δικαιούχος.
14.Η είσπραξη των τελών από τον δήμο θα γίνει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις όπως
αναφέρεται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού. 15.Σε περίπτωση μη χρήσης του χώρου, το
καταβαλλόμενο ποσό παρακρατείται από τον δήμο, χωρίς δικαίωμα επιστροφής, εκτός των
περιπτώσεων που αποδεικνύεται ότι η μη χρήση έγινε λόγω ανωτέρας βίας ή ασθένειας.
16.Κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης δύναται να λαμβάνουν χώρα διάφορες εκδηλώσεις και
δρώμενα (μουσικές παραστάσεις, εκθέσεις, ομιλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, κ.λπ.) οι οποίες θα
αποφασίζονται από την αρμόδια επιτροπή και θα εγκρίνονται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής/ ή Κοινότητας. Σε τοπικούς συλλόγους (πολιτιστικούς, αθλητικούς κ,λπ,) ή συνεταιρισμούς
(μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), ο χώρος θα διατίθεται δωρεάν (χωρίς την επιβολή τέλους).
17.Επίσης κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης, διατίθεται χώρος όπου εγκαθίστανται και
λειτουργούν ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και λοιπά ψυχαγωγικά παίγνια, τηρουμένων των νομικών προϋποθέσεων.
Ο εκμισθωτής του χώρου όπου εγκαθίστανται οι παραπάνω δραστηριότητες, θα είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος, ποινικά και αστικά έναντι του προσωπικού που θα απασχολεί στις εγκαταστάσεις του
ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, των πελατών που θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του και παντός τρίτου για
οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί στις εγκαταστάσεις του ή εξαιτίας των εγκαταστάσεών του,
καθ΄ όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης, καθώς και κατά το χρόνο εγκατάστασης και
απεγκατάστασης των διαφόρων μερών και εν γένει τεχνικών εγκαταστάσεών του και θα είναι σε
περίπτωση ατυχήματος αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή αποζημιώσεων.
18.Δεν επιτρέπεται παράλληλη διοργάνωση εμποροπανήγυρης εντός των ορίων του Δήμου Φαρσάλων
κατά τις ημέρες διεξαγωγής αυτής, ούτε εμπορική δραστηριότητα μικροπωλητών ή ψυχαγωγικών
παιχνιδιών σε δρόμους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός του συγκεκριμένου χώρου της εμποροπανήγυρης
και εντός των ορίων που πραγματοποιείται η εμποροπανήγυρη. Οι διαδικασίες σύνδεσης ηλεκτρικού
ρεύματος, έκδοσης πιστοποιητικού πυρασφαλείας, κυκλοφοριακών συνδέσεων, καθαρισμού
συμβατικών-χημικών τουαλετών και κάθε άλλη εργασία τεχνικής φύσεως αποτελούν υποχρεώσεις
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των συναρμόδιων αντίστοιχων τμημάτων του Δήμου.
19.Υποχρέωση του δήμου αποτελεί η τήρηση των μέτρων πυρασφαλείας σύμφωνα με την παρ.1 του
άρθρου 1 της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/2015 (ΦΕΚ Β 529): κατά την οποία έχει εφαρμογή: α. Σε
κτίρια ή τμήματα κτιρίων, υπαίθριους ή μη υπαίθριους χώρους κτιρίων και οικοπέδων, καθώς και
στους βοηθητικούς χώρους αυτών, στα οποία συναθροίζεται κοινό για κοινωνικές, οικονομικές,
πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές, επιστημονικές, αθλητικές εκδηλώσεις και
δραστηριότητες. Ειδικότερα περιλαμβάνονται ιδίως: συνεδριακά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων,
συναυλιών, δικαστηρίων, συμβουλίων, αμφιθέατρα, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκες,
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ναοί και χώροι λατρείας, αίθουσες εκθέσεων, μουσεία, χώροι αναμονής συγκοινωνιακών μέσων,
αίθουσες γυμναστικής, άθλησης, σχολές χορού, γήπεδα, λέσχες, παιδότοποι, Λούνα Παρκ, ΚΑΠΗ,
χώροι μαζικής εστίασης, αναψυχής και προσφοράς, όπως εστιατόρια, σνακ & μπαρ, πιτσαρίες,
ψητοπωλεία, καφενεία, καφετέριες, μπαρ, αναψυκτήρια.
20. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν:
α. Να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση, την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και την καθαριότητα του
χώρου της Εμποροπανήγυρης.
β. Να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και
έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και τον
πολιτισμό της πόλης, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών
ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς.
γ. Να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και οδηγιών, όπως
ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
δ. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες –πωλητές της εμποροπανηγύρεως, η
αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της
έκτασης των οριοθετημένων θέσεων, η δραστηριότητα στους χώρους της εμποροπανηγύρεως εν
ελλείψει της σχετικής άδειας, η απ' ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το
οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων καθώς και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους.
ε. Οι πωλητές – εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους
παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία εν γένει της
εμποροπανήγυρης καθώς και την ελεύθερη διέλευση των πεζών.
στ. Να μην προβαίνουν σε οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στους παραχωρημένους προς χρήση
χώρους.
ζ. Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που
τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους
η. Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη μπροστά στον πάγκο των προϊόντων τους και σε
εμφανές σημείο μεταλλική πινακίδα που θα φέρει φωτογραφία τους και θα αναγράφει το
ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, τον αριθμό της άδειας και την τιμή πώλησης των προϊόντων τους.
θ. Η έκθεση των προϊόντων θα γίνεται στους πάγκους ή άλλες κατασκευές (σταντ, κρεμάστρες, κλπ),
οι οποίες θα τοποθετούνται αυστηρά εντός του οριοθετημένου με διαγράμμιση χώρου. Απαγορεύεται
η τοποθέτηση επιπλέον πάγκων, στάντ ή άλλων κατασκευών πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου
να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.
ι. Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από εκείνη
της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη
συμμορφούμενους θα επιβάλλεται Δημοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου
χώρου.
ια. Οι εγκαταστάσεις θα τοποθετούνται με επιμέλεια, δαπάνη και ευθύνη των ίδιων των
συμμετεχόντων εμπόρων και θα απομακρύνονται πάλι από τους ίδιους, υπό την επίβλεψη του
δήμου. Ο δήμος δεν επιβαρύνεται με κανένα απολύτως κόστος για την κατασκευή-τοποθέτησηαπόσυρση των πάγκων εργασίας.
ιβ. Οι πωλητές οφείλουν να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την
πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της περιοχής. Μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της αγοράς,
υποχρεούνται να φροντίζουν οι ίδιοι για την καθαριότητα του χώρου και την συγκέντρωση των
απορριμμάτων τους σε σακούλες ή δοχεία, τα οποία θα συλλέγουν στην συνέχεια οι υπάλληλοι του
δήμου
21. Καθαριότητα στο χώρο της Εμποροπανήγυρης: α. Ο χρησιμοποιούμενος χώρος της αγοράς θα
πρέπει να διατηρείται καθαρός κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. Η καθαριότητα του χώρου της
εμποροπανηγύρεως αποτελούν υποχρεώσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας. β.
Μετά τη λήξη της λειτουργίας της αγοράς, ο χώρος θα καθαρίζεται και θα πλένεται επιμελώς από το
συνεργείο καθαριότητας της δημοτικής αρχής, το οποίο θα αποκομίζει και κάθε είδους
απορρίμματα, που προήλθαν από αυτήν. γ. Οι κάδοι συλλογής απορριμμάτων μετά την λήξη
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λειτουργίας της αγοράς πρέπει να εκκενώνονται, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται με ευθύνη
του δήμου. δ. Οι πωλητές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους και τις διατάξεις των
κανονιστικών αποφάσεων του δήμου. Θα πρέπει να φροντίζουν οι ίδιοι για την καθαριότητα και την
ευταξία του χώρου που τους αναλογεί, να διατηρούν σε ειδικούς κάδους ή καλά κλεισμένες
σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης και στο τέλος της
εργασίας να τα τοποθετούν στους κάδους συλλογής απορριμμάτων του δήμου, να μην ρυπαίνουν των
περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευαλλοίωτων ειδών, καθώς και
ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.), να μην παρακωλύουν με κανένα τρόπο την
υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των
οργάνων της αρμόδιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο δήμος θα
προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους, επιβάλλοντας και
το καθοριζόμενο από τον κανονισμό καθαριότητας πρόστιμο. Σε περίπτωση υποτροπής ο δήμος
προβαίνει στην ανάκληση της άδειας συμμετοχής οριστικά. στ. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι
τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής
καθαριότητας αυτών.
Η έγκριση συμμετοχής (άδεια) χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση και εφόσον καταβληθεί
το αναλογούν ποσόν και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτά –(7)- συναπτές ημέρες
22. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εκχώρηση, η εισφορά, η εκμίσθωση κατά χρήση ή η χρήση των
αδειών αυτών από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός από τον ή την σύζυγο και τα
τέκνα των φυσικών προσώπων κατόχων των αδειών.
23. Κανένας έμπορος δεν εισέρχεται στον χώρο της εμποροπανήγυρης αν δεν προσκομίσει την
έγκριση συμμετοχής (άδεια).
24. Η έκδοση και ή παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής έγκριση συμμετοχής (άδειας)
του δήμου για χρήση και εγκατάστασή του στον χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης, παρέχει το
δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Κατά συνέπεια η
οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον
ενδιαφερόμενο της σχετικής αδείας ή η χρήση του χώρου μετά την λήξη της αδείας θεωρείται
αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο
Νόμος.
25. Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους και Κοινότητες είναι η
μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με
εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη
σχετική νομοθεσία.(Άρθρο 285 Κ.Δ.Κ.).
26. Επίσης σε περίπτωση που η εμποροπανήγυρη δεν πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο: α) Οι
συμμετέχοντες δικαιούνται σε επιστροφή του ποσού που έχουν καταβάλλει με τις διαδικασίες που
προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία β) αναζήτηση εξόδων στα οποία τυχόν υποβλήθηκαν ο δήμος δε
φέρει καμία ευθύνη, η δε δαπάνη θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι
αναλαμβάνουν κα την αποξήλωση των πάγκων εργασίας.
27. Ο δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την φύλαξη εμπορευμάτων ή προϊόντων που θα
εγκαταστήσουν οι συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη στο χώρο που θα τους διατεθεί. Η ευθύνη
για τη φύλαξη εμπορευμάτων ή προϊόντων βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους.
28. Ο δήμος δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που προκληθεί πυρκαγιά στο χώρο της
εμποροπανήγυρης από οποιαδήποτε αιτία. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους τους
συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη. Περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν και δεν αναφέρονται στον
Κανονισμό, θα καλύπτονται από τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις.
Λοιπές απαγορεύσεις α. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα παρέμβασης σε σχέση με τα
είδη που θα επιτρέπεται να πωλούνται στην εμποροπανήγυρη. β. Απαγορεύεται στο χώρο της
Εμποροπανήγυρης το άναμμα φωτιάς για οποιονδήποτε λόγο. Εξαιρούνται τα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος γ. Απαγορεύεται η στάθμευση μεταφορικών μέσων πλησίον των
ενοικιαζόμενων –παραχωρημένου χώρου δ. Απαγορεύεται στους μικροπωλητές με καροτσάκια να
σταθμεύσουν και να περιφέρονται σε δημοτικούς δρόμους και χώρους, εκτός της εμποροπανήγυρης.
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ε. Απαγορεύεται η έκθεση εμπορευμάτων από μικροπωλητές εκτός του χώρου της εμποροπανήγυρης
(νησίδες, χώροι πρασίνου, πάρκινγκ αυτοκινήτων κλπ). στ. Δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που
προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους,
καθώς και ογκώδη εμπορεύματα που ενδεχομένως δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο χώρο της
εμποροπανήγυρης και γενικά προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς εμπόρους. ζ. Απαγορεύεται η
εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι
για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης και η είσοδος κάθε τροχοφόρου. η. Απαγορεύεται
στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας
της εμποροπανήγυρης ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη
συμμορφούμενους θα επιβάλλεται Δημοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίου. θ. Οι
χρησιμοποιούμενες συσκευές/εγκαταστάσεις έψησης (ψησταριές) υποχρεούνται να φέρουν
καμινάδα ύψους τεσσάρων (4) μέτρων. Επίσης απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων πέραν
των διαγραμμίσεων στα καταστήματα εστίασης που παρέχουν πρόχειρα γεύματα και ποτά (ταβέρνεςαναψυκτήρια-καφετέριες μπαρ-καντίνες). ι. Απαγορεύεται η τοποθέτηση μεγαλύτερου αριθμού
ψυγείων από τον αρχικώς δηλωθέντα, καθώς και η διάθεση ηλεκτρικού ρεύματος σε τρίτους χωρίς
την άδεια της υπηρεσίας. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 ευρώ ανά επιπλέον
ψυγείο και θα υποχρεούνται στην άμεση απομάκρυνσή του. κ. Όλοι οι εκθέτες υποχρεούνται να
έχουν τον προβλεπόμενο αριθμό πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως, τουλάχιστον 6Kg, που θα είναι
τοποθετημένοι σε εμφανές σημείο και θα συνοδεύονται με βεβαίωση καταλληλότητας από τον
προμηθευτή τους. Σε όσους δε συμμορφώνονται, θα επιβάλλεται πρόστιμο 70,00 ευρώ και θα
υποχρεούνται να προβούν στην τοποθέτησή τους εντός 24 ωρών. ιδ. Οι υπότροποι παραβάτες
υποχρεούνται σε αυστηρή σύσταση με τριπλασιασμό των προστίμων.
Άρθρο 9ο ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Ή ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ή ΑΔΕΙΑ)
α. Η απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη χορηγείται από τον αρμόδιο
Αντιδήμαρχο, για συγκεκριμένο χώρο, εφόσον καταβληθεί το αναλογούν τέλος και δεν μπορεί να
υπερβαίνει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού. β. Χρήση
της απόφασης έγκρισης συμμετοχής μπορούν να κάνουν μόνο τα φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα στο
όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η άδεια. γ. Η απόφαση έγκρισης συμμετοχής – εγκατάστασης στην
παραδοσιακή εμποροπανήγυρη περιλαμβάνει απαραιτήτως τα στοιχεία της περ. IV του άρθρου 5 του
παρόντος κανονισμού. Ο δικαιούχος της έγκρισης συμμετοχής έχει την ευθύνη παραλαβής αυτής
από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου πριν εγκατασταθεί σ΄ αυτήν. δ. Οι εκθέτες προκειμένου να
τους χορηγηθεί η έγκριση συμμετοχής, θα πρέπει να προσκομίζουν στο δήμο τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και καταβάλλουν το
αντίστοιχο τέλος θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη ε. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σχετικά με τις
αποφάσεις και ανακοινώσεις της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης. στ. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η
εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, των εγκρίσεων συμμετοχής της παραγράφου
αυτής, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο,
εκτός (στην περίπτωση των φυσικών προσώπων) από τον/την σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των
εγκρίσεων, με την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
Δεν απαιτείται η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο, φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας στον
δήμο για την εν λόγω δραστηριότητα (εμποροπανήγυρη). Η μη απαίτηση υποβολής φορολογικής ή
ασφαλιστικής ενημερότητας και στον δήμο, που διοργανώνει την εμποροπανήγυρη από τους
ενδιαφερόμενους, εκκινεί και από το βραχύβιο αυτών των ειδικών αδειών και τη δυσκολία να τα
προσκομίζουν. (Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 7286/21.01.2015).

Άρθρο 10ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ
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1.Η διοργάνωση της παραδοσιακής Εμποροπανηγύρεως είναι ένα σύνθετο έργο που πρέπει ο Δήμος
Φαρσάλων να διαχειρισθεί και για το λόγο αυτό η ευθύνη για τη διεξαγωγή και λειτουργία της
Εμποροπανήγυρης και ο συντονισμός της διοίκησης για όλη τη διάρκειά της, καθώς και η
διοργάνωση, ανατίθεται στην Επιτροπή Διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης. Με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου θα συσταθεί, πενταμελής Επιτροπή Εμποροπανηγύρεως αποτελούμενη από:
α) τον/την αρμόδιο/α αντιδήμαρχο, ως Πρόεδρο της επιτροπής
β) δυο (2) δημοτικούς συμβούλους και
γ) δυο δημοτικούς υπαλλήλους, με τους αναπληρωτές τους.
Καθήκοντα γραµµατέα της Επιτροπής θα ασκεί υπάλληλος του Τµήµατος Εµπορίου της ∆ιεύθυνσης
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.
2. Εξουσιοδοτείται να ρυθµίζει άµεσα κατά την κρίση της οποιοδήποτε θέµα ανακύψει κατά την
προετοιμασία, τη διάρκεια και μέχρι τη λήξη της διοργάνωσης, Η Επιτροπή θα υποχρεούται να
συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, να εισηγείται προτάσεις, να επιλαμβάνεται οποιοδήποτε
θέμα προκύψει στη διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης που δεν προβλέπεται από την
κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και να διενεργεί τακτικούς ελέγχους για τη
διαπίστωση της καλής και ομαλής λειτουργίας της. Η Επιτροπή θα εξετάζει τυχόν παράπονα ή
καταγγελίες, την παροχή οδηγιών και την επίλυση κάθε προβλήματος που θα ανακύψει από την
διενέργεια της εμποροπανήγυρης, να συνεδριάζει εκτάκτως όσες φορές παρουσιαστούν προβλήματα
στην ομαλή διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης, να προβεί στη διενέργεια απαιτούμενων κληρώσεων,
την κατανομή των θέσεων, την κατάρτιση του πίνακα δικαιούχων συμμετοχής με τους επιλαχόντες
ανά κατηγορία και τη διαβίβασή του οριστικοποιημένου πίνακα στην αρμόδια υπηρεσία,
προκειμένου αυτή να προχωρήσει στα βήματα για τη χορήγηση των εγκρίσεων συμμετοχής. Η
Επιτροπή θα είναι στη διάθεση όλων των εκθετών και επισκεπτών για οποιοδήποτε ζήτημα
ενημέρωσης ή για την έκθεση των απόψεών τους. Επίσης,με ευθύνη της Επιτροπής θα γίνονται οι
απαραίτητες συστάσεις και ο σχετικός έλεγχος της ορθής εγκατάστασης των δικαιούχων, της τήρησης
των όρων της άδειας και της απομάκρυνσης των άνευ αδείας συμμετεχόντων στην Εμποροπανήγυρη.
Καθήκον της επιτροπής θα είναι η παρακολούθηση και εν γένει η διαχείριση της
εμποροπανηγύρεως. Θα συντάσσεται λίστα παραβατών του κανονισμού, η οποία θα λαμβάνεται
υπόψη για τη διάθεση των χώρων την επόμενη περίοδο. Επί πλέον θα είναι αρμόδια για την
τροποποίηση της διαρρύθμισης των πάγκων και των θέσεων εντός του ειδικά διαμορφωμένου χώρου
προς όφελος της λειτουργικότητας της εμποροπανήγυρης, της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και
ασφάλειας.
Άρθρο 11ο ΚΑΤΑΒΑΛΟΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ
Το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια/θέση καθορίζονται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 13
παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 ΦΕΚ
246/Α/1980) και (ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ.41/12243/14.06.2007) αποτελεί δε αρμοδιότητα της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
δύναται να αναπροσαρµόζει κατ’ έτος τα τέλη χρήσεως λαµβάνοντας υπόψη τις γενικότερες
οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες.
Η είσπραξη των τελών από τον Δήμο θα γίνει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
του ΚΕΔΕ (Ν.Δ.356/74, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος
Α').
Σύμφωνα με την αριθμό 150/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (εισήγηση προς
Δ.Σ.) τα τέλη χρήσης χώρου αποφασίστηκαν να διαμορφωθούν ως εξής:
Θέσεις γωνιακές εντός στεγάστρου που βρίσκονται στην είσοδο της εμποροπανήγυρις
(πρόσοψη) πλην της θέσης 1, τέλος χρήσης 400ευρώ (σύμφωνα με το τοπογραφικό σχέδιο 2, 43,
44, 87, 88, 131 και 132), ενώ οι γωνιακές θέσεις με νουμ.16, 57,58, 59,60,73, 74 101,102,103,
104,117, 118, 145,146,147, 148, 161 και 162 σε 375 ευρώ, πλήν των θέσεων 18 και 32 τέλος
χρήσης 300 ευρώ, καθώς και οι υπόλοιπες θέσεις εντός στεγάστρου σε 300 ευρώ.
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Οι γωνιακές που βρίσκονται εκτός στεγάστρου τέλη χρήσης 300 ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες 275
ευρώ.
Οι θέσεις τύπου 1 (T1) ΚΥΕ (Χαλβάδες –λουκούμια κλπ) 1500 ευρώ, τύπου 2 (Τ2) 650 ευρώ
(Δεξιά της Κεντρικής εισόδου)
Οι θέσεις τύπου 2 (Τ2) 350 ευρώ-γωνιακή (Αριστερά της Κεντρικής Εισόδου) και οι υπόλοιπες
θέσεις 203 και 204 300 ευρώ, οι θέσεις 205 και 206 600 ευρώ, ενώ οι τύπου Τ3 300 Ευρώ.
Θέσεις που βρίσκονται εντός και εκτός στεγάστρου στον άξονα 1 στο αριστερό μέρος αυτού
προτείνεται τέλος χρήσης 100 ευρώ (σύμφωνα με το τοπογραφικό σχέδιο).
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)-_ Παροχή πρόχειρων γευμάτων : 1500 ευρώ
οι γωνιακές, 1000 ευρώ, 700,00 ευρώ και 400 ευρώ για καντίνες (σύμφωνα με το τοπογραφικό
σχέδιο).
Ειδική ζώνη (με αντικείμενο θέματα πολιτισμού, αθλητισμού, παιδείας. κοινωνικής πολιτικής,
προβολή τοπικών προϊόντων κ.λπ ) προτείνεται να είναι δωρέαν
Tιμή εκκίνησης για τη δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου για
προσωρινή εγκατάσταση συγκροτήματος ψυχαγωγικών θεαμάτων (Λουνα Παρκ) το ποσό των 12.000
ευρώ
Άρθρο 12ο ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
Α. Περιγραφή χώρου, λοιπά θέματα
Ο χώρος που θα εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν οι επιχείρησης ψυχαγωγικού
αντικειμένου έχει έκταση 4.053.00 τ.μ. και βρίσκεται στην πόλη των Φαρσάλων, όπως αυτή
αποτυπώνεται στο θεωρημένο σχέδιο της Τ.Υ. και συγκεκριμένα στο Ο.Τ.:Γ 204Α (Οδός Λαρίσης &
Αθηνών και είναι αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω κανονιστικής.
Η διάθεση του χώρου θα γίνει με φανερή και πλειοδοτική δημοπρασία κατά τις ημέρες που θα
διεξαχθεί η ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη στη πόλη των Φαρσάλων.
Η χρήση του χώρου αυτού, ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά και µόνο για εγκατάσταση
μονάδων ψυχαγωγικών µέσων (Λούνα Παρκ) περιέχει μηχανικά µέσα ψυχαγωγίας όπως
συγκρουόμενα αυτοκίνητα, σιδηροδρόμους, ρόδα, αιώρες, σκοπευτήρια, θεάµατα κ.α. συναφή προς
αυτή τη µορφή ψυχαγωγίας είδη. Η πώληση οποιονδήποτε παιχνιδιών, ψιλικών και γενικά ειδών
εµπορικής χρήσης- κατανάλωσης.
Γενικά, οτιδήποτε έχει σχέση µε Λούνα Παρκ.
Σε περίπτωση που ο τελευταίος πλειοδότης ήθελε εγκαταστήσει επιχείρηση άλλης μορφής
ξένης προς το είδος της χρήσης για την οποία και μόνο ορίζεται χάνει την εγγύησή του η οποία
αυτόματα εκπίπτει υπέρ του Δήμου γιατί πρόκειται για παραβίαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης.
Ο ∆ήµος θα χορηγήσει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ, από το
«πήλλαρ»-πίνακα διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας, στην αρχή της μόνιμης παροχής ηλεκτρικής
εγκατάστασης της ∆ΕΗ.
Για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως ενδεικτικά, λούνα παρκ απαιτείται αυτοτελής
άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας. Συνεπώς πριν την έναρξη της λειτουργίας ο εκμισθωτής
υποχρεούται για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για την
εμποροπανήγυρη Φαρσάλων είναι ο Δήμος Φαρσάλων. Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι διάφορες
από το υπαίθριο εμπόριο και δεν υπάρχει περιορισμός στη δραστηριοποίηση των φυσικών ή
νομικών προσώπων που έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.. Ο εκμισθωτής οφείλει να έχει
ολοκληρώσει την εγκατάσταση του πριν την έναρξη της εμποροπανήγυρης τουλάχιστον επτά (7)
ημέρες από την έναρξη λειτουργίας της εμποροπανήγυρις ώστε να μπορεί έγκαιρα να εκδοθεί η
ανωτέρω άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας και να εκδοθεί η σχετική γνωμάτευση της Επιτροπής .
Ο εκμισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά έναντι του προσωπικού που θα
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απασχολεί στις εγκαταστάσεις του Λούνα Παρκ, των πελατών που θα χρησιμοποιούν τις
εγκαταστάσεις του, των περαστικών εκ του χώρου των εγκαταστάσεων του και παντός τρίτου για
οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί στις εγκαταστάσεις του ή εξαιτίας των εγκαταστάσεων του,
οπουδήποτε, καθ΄ όλη την διάρκεια της εμποροπανήγυρης καθώς και κατά τον χρόνο εγκατάστασης
και απεγκατάστασης των διαφόρων μερών, έργων και εν γένει τεχνικών εγκαταστάσεων του και θα
είναι, σε περίπτωση ατυχήματος, αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή αποζημιώσεων έστω και
αν συνυπεύθυνος εκ του νόμου είναι ο Δήμος Φαρσάλων. Ο Δήμος Φαρσάλων απαλλάσσεται από
κάθε ευθύνη για κάθε ζημία που πιθανόν προκληθεί από υπαιτιότητα του εκμισθωτή.
Σηµειωτέον ότι η εγκατάσταση του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ θα είναι εφοδιασμένη µε δικό της πίνακα
διανομής, τα δε υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρική εγκατάσταση, θα είναι
καινούργια και κατάλληλα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα όσα προβλέπονται στην προηγούμενη
παράγραφο.
Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Παρκ βαρύνετε με τη δαπάνη κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος για
την λειτουργία όλων των εγκαταστάσεών του. Για το σκοπό αυτό ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να
τοποθετήσει μετρητή για να αποδεικνύεται, η δε αξία του καταναλισκόμενου ρεύματος καταβάλλεται
στο ταμείο του Δήμου από το μισθωτή στο τέλος της παραχώρησης, ήτοι 22 Αυγούστου (ημέρα
απεγκατάστασης).
Ειδικά για την εγκατάσταση και λειτουργία του Λούνα Παρκ, κατ’ εξαίρεση της διατάξεως του
άρθρου του κανονισµού, ο ανάδοχος δικαιούται να κάνει χρήση του χώρου, που θα εγκαταστήσει το
Λούνα Παρκ, µε βάση προσωρινή άδεια του αρµοδίου Αντιδηµάρχου, πριν λάβει την οριστική άδεια
εγκατάστασης και λειτουργίας από τον Δήμαρχο, µε σκοπό να συναρμολογήσει και γενικά να
εγκαταστήσει τα µηχανήµατα του Λούνα Παρκ.
Β. Δικαιολογητικά συμμετοχής για τη δημοπρασία
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού φάκελο με τα
κάτωθι δικαιολογητικά:
➢Έναρξη δραστηριότητας ψυχαγωγικών μέσων (Λούνα Παρκ) από Δ.Ο.Υ. καθώς και τυχόν
μεταβολές αυτής.
➢ Αξιόχρεο, κατά την κρίση της επιτροπής εγγυητή, ο οποίος υποχρεούται να υπογράψει τα
πρακτικά της δημοπρασίας και το συμφωνητικό, καθιστάμενος για την εκπλήρωση των όρων της
συμβάσεως αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος μετά του μισθωτού, παραιτούμενος των
ευεργετημάτων της διαιρέσεως και διζήσεως.
➢ Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης, του ενδιαφερομένου και του
εγγυητή.
➢ Σε περίπτωση εταιρείας, φωτοαντίγραφο συστάσεώς της, με τις τροποποιήσεις της, από το οποίο
να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της, καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής
του ταυτότητας. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό όχι με το νόμιμο
εκπρόσωπο, βάσει καταστατικού, αλλά με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά,
βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής, του εκπροσωπούμενου, από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο ή από όπου προβλέπεται, από τις
ισχύουσες διατάξεις.
➢ Για ανώνυμες εταιρείες αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητάς του και της
βεβαίωσης εκπροσώπησης, μετά του γνησίου υπογραφής (στην περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο
άτομο πλην του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας), θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας, με το οποίο θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτών στο συγκεκριμένο
διαγωνισμό και με το οποίο θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας ή του συνεταιρισμού, για να
καταθέσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτήν. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι
ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
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➢ Πιστοποιητικό αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, του ενδιαφερομένου και του εγγυητή,
από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, σε
κατάσταση εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης των άρθρων 99-106 ια, του Πτωχευτικού Κώδικα,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης
ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, έκδοσης το πολύ έξι (6) μηνών, πριν
την ημερομηνία του διαγωνισμού.
➢ Πιστοποιητικό του ενδιαφερομένου, του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, εκδόσεως το πολύ έξι μηνών, πριν την
ημερομηνία του διαγωνισμού.
➢ Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, του ενδιαφερομένου και του
εγγυητή, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση
της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
➢ Δημοτική ενημερότητα του Δήμου και των επιχειρήσεων αυτού (Δημοτική Επιχείρηση ΎδρευσηςΑποχέτευσης Φαρσάλων), περί μη οφειλής, από την οποία να εξάγεται ότι ο ενδιαφερόμενος και ο
εγγυητής του δεν είναι οφειλέτες (μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου ).
➢ Ασφαλιστική ενημερότητα του ενδιαφερομένου.
➢ Φορολογική ενημερότητα του ενδιαφερομένου.
➢ Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό, του ενδιαφερομένου και του εγγυητή, για ποσό που θα είναι
ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς, το οποίο στους αποτυχόντες
επιστρέφονται μετά το πέρας της δημοπρασίας, στον δε τελευταίο πλειοδότη με την υπογραφή της
σύμβασης. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται με την υπογραφή της σύμβασης, με άλλη,
«καλής εκτέλεσης» με ποσό ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό, επί του επιτευχθέντος μισθώματος.
➢ Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ότι θα
προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα, που αναγράφονται στην παρούσα
διακήρυξη, εφόσον αναδειχθεί πλειοδότης, κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του Δήμου και περί
επάρκειας και απασχόλησης εξειδικευμένου προσωπικού για την καλή και ασφαλή λειτουργία των
εγκαταστάσεων και των παιγνίων .
➢ Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, στην οποία θα δηλώνεται ότι δε θα εγκαταστήσει τυχερά
παίγνια.
➢ Αριθμός και είδος μηχανημάτων που θα εγκαταστήσει στο χώρο και , για τα οποία θα πρέπει να
έχει και πιστοποίηση, καλής και ασφαλούς λειτουργίας.
➢ Κατόψεις σε τέσσερα αντίγραφα, των εγκαταστάσεων, από διπλωματούχο μηχανικό, στα οποία θα
απεικονίζονται όλοι οι χώροι και ο προορισμός τους καθώς και το συνολικό εμβαδόν τους.
➢ Διάγραμμα κάλυψης του χώρου εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.3463/2006, σε
τέσσερα αντίγραφα.
➢ Ασφαλιστήριο που θα καλύπτει αποζημίωση ατυχήματος, έναντι τρίτων, για κάθε ένα εκ των
μηχανημάτων (παιγνίων) που θα εγκατασταθούν στο χώρο και στο οποίο θα αναγράφονται
υποχρεωτικά, τα στοιχεία του μηχανήματος (παίγνιου), που έχει ασφαλισθεί.
➢Τρεις (3) τουλάχιστον, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, του έργου λειτουργίας του Λούνα Παρκ, σε
εμποροπανήγυρη.
➢Yπεύθυνη δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, καλής εκτέλεσης όλων των όρων του
συμφωνητικού σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.
Γ. Δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει ο τελευταίος πλειοδότης της
δημοπρασίας
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Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του Λούνα Παρκ και πριν από την έναρξη
λειτουργίας του ο ανάδοχος καταθέτει υποχρεωτικά:
0. Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου υπογραφής µηχανολόγου µηχανικού
ανωτάτης σχολής για την καλή εγκατάσταση, στατικότητα και ασφαλή λειτουργία των
παιχνιδιών,

Βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου υπογραφής ηλεκτρολόγου µηχανικού
ανωτάτης σχολής, περί καλής λειτουργίας των μηχανημάτων του Λούνα Παρκ από
ηλεκτρομηχανολογικής πλευράς και ότι οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις πληρούν τους
όρους ασφαλείας,

Γνωμάτευση του συμβουλίου «περί θεάτρων και κινηματογράφων» του άρθρου 2 του α.ν.
445/1937 (Α' 22), αν πρόκειται για θεματικό πάρκο (λούνα-παρκ), τσίρκο, συναυλίες, πίστες
αυτοκινητιδίων, επιδείξεις και λοιπές παρεμφερείς εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, για την
καταλληλότητα των χώρων των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.

Βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των τυχόν
χρησιμοποιουμένων αερίων ή άλλων υλών.

Πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλες τις μονάδες ψυχαγωγικών μέσων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλες τις
νόμιμες εγκρίσεις.

Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση διπλωματούχου ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανολόγου
μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανολόγου μηχανικού ότι τα μηχανήματα-συγκροτήματα είναι
κατάλληλα τοποθετημένα και τα ηλεκτρομηχανολογικά τους τμήματα (ηλεκτροκινητήρες,
μηχανήματα, καλώδια) είναι άρτια συνδεδεμένα-κολλημένα και ασφαλή , κατάλληλα για χρήση
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και κανονισμούς.

Άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές
εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων Α.Ν. 207/1967/Ά 216).

Υπεύθυνη δήλωση διπλωματούχου μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου, με θεωρημένο το γνήσιο
της υπογραφής, για κάθε ψυχαγωγικό παίγνιο ότι δεν υπερβαίνει τους 10 HP ή 15 HP.

Βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση
αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους
οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου.

Βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που
πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση
Άρθρο
13ο
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ
1. Ειδικότερα οι θέσεις για παροχή πρόχειρων γευμάτων και ποτών- πώληση λουκουμάδων,
χαλβάδων, ξηρών καρπών, παγωτών και ζαχαρωτών, καθώς και οι καντίνες που θα συμμετάσχουν
στην εμποροπανήγυρη υπάγονται στην κατηγορία «επιχείρηση μαζικής εστίασης – επιχείρηση
παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε προσωρινό χώρο» σύμφωνα µε την Υγειονομική
∆ιάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017) καθώς και των διευκρινιστικών
εγκυκλίων αυτής και πρέπει να κατέχουν την αντίστοιχη άδεια. Επιπλέον των ως άνω κοινών
δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι και με τα παρακάτω α. Άδεια
λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος (εργαστηρίου παρασκευής χαλβά κ.λπ.). β. υπεύθυνη
δήλωση του πωλητή ή αναγοµωτή του πυροσβεστήρα (6 kg) που θα χρησιμοποιήσει, για την καλή
λειτουργία του, Οι ψησταριές που θα χρησιμοποιούν υγραέριο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με
τις κατά νόμο άδειες χρήσεως υγραερίου και πυρασφάλειας. γ. υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση
της εγκυκλίου 6/30.7.2013 με α.π: Y1γ /Γ.Π/οικ.71459 του Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών
της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, με θέμα: «Επιχειρήσεις παρασκευής ή και
προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους» και της Υγειονομικής ∆ιάταξης
Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017) και ότι ο εξοπλισμός (πάγκοι, ψυγεία,
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επιφάνειες κοπής, σκεύη κ.λπ.) που διαθέτει θα διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των
τροφίμων και ότι θα τηρεί (για τις ημέρες που θα του χορηγηθεί η άδεια) τους υγειονομικούς όρους
και τις προϋποθέσεις λειτουργίας. δ. υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου υπογραφής ότι
είναι υποχρεωμένοι να τηρούν στο φάκελο της επιχείρησης τους πιστοποιητικό υγείας καθώς και
πιστοποιητικό εκπαίδευσης όλου του προσωπικού που θα απασχολήσουν και να τα επιδεικνύουν
όταν ζητηθούν από αρμόδια αρχή, ε. Οι ψησταριές που θα χρησιμοποιούν υγραέριο θα πρέπει να
είναι εφοδιασμένες με τις κατά νόμο άδειες χρήσης υγραερίου και πυρασφάλειας. 2. Η επιχείρηση
θα αναπτύσσεται κάτω από κατάλληλες τέντες, υπόστεγα κ.α. που θα προστατεύουν τα τρόφιμα και
τον εξοπλισμό από τη βροχή, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία κλπ. 3. Ο πάγκος εργασίας θα είναι
από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς φθορές. Εκτός του πάγκου εργασίας θα υπάρχει
ανάλογος με τη φύση του προσφερόμενου προϊόντος εξοπλισμός όπως φορητές επιφάνειες κοπής,
σκεύη και εργαλεία, που θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση. 4. Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες
για την προστασία των τροφίμων από έντομα και σκόνη. Πρέπει να εξασφαλίζεται η επαρκής
υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά) για τον επιτόπιο καθαρισμό και όπου απαιτείται και η
απολύμανση των εξαρτημάτων, των σκευών και των μερών του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό
πλύσιμο (π.χ. λαβίδες, μαχαίρια κλπ). Θα διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα που
προσφέρονται προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις. 5. Τα χρησιμοποιούμενα σκεύη
σερβιρίσματος θα είναι μιας χρήσεως και θα υπάρχει χώρος πλύσης για λαβίδες, μαχαίρια, κλπ. 6.
Σε περίπτωση χρήσης τροχήλατου οχήματος-αμαξώματος, ο χώρος μεταχείρισης τροφίμων θα είναι
από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο θα επιδέχεται καθαρισμό και απολύμανση ώστε να
διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να εμποδίζεται η αερόφερτη επιμόλυνση
ειδικά από τις καιρικές συνθήκες. 7. Για την πώληση των ευαλλοίωτων προϊόντων θα
χρησιμοποιούνται οχήματα με ισοθερμικό αμάξωμα ή θα φέρουν ψυγείο, κατά προτίμηση
ηλεκτρικό. 8. Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα χειρός
για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών. Κατά τη λειτουργία των ανωτέρω
επιχειρήσεων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας και
πιστοποιητικό εκπαίδευσης. Ο δήμος θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την τήρηση των
υγειονομικών όρων στα είδη εστίασης.
Δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής
α. ∆ελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς με την αντίστοιχη άδεια
παραμονής σε ισχύ.
Β. Δηµοτική Ενηµερότητα του ∆ήµου Φαρσάλων περί μη οφειλής, από την οποία να εξάγεται ότι ο
ενδιαφερόμενος και ο εγγυητής του δεν είναι οφειλέτες (άρθρο 285 ∆.Κ.Κ.).
γ. Βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ περί υποβολής δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος ή επανεκτύπωση από
το ΤΑΧΙSNET - δήλωση έναρξης λειτουργίας ταµειακής μηχανής.
δ Άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος (τύπου εστιατορίου-ταβέρνας ή εργαστηρίου
παρασκευής χαλβά κ.λπ.), αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να προσκομίσει.
ε. Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνησίου υπογραφής ότι έλαβε γνώση της εγκυκλίου
6/30.7.2013 με α.π: Y1γ /Γ.Π/οικ.71459 του Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών της Δ/νσης
Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, με θέμα:"Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς
τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους".
Λοιπά δικαιολογητικά
Οι δικαιούχοι των θέσεων για την απόκτηση της άδειας θα πρέπει τρεις (3) ημέρες πριν την έναρξη
της Εμποροπανήγυρης να προσκοµίσουν στην αρμόδια υπηρεσία:
α. υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου υπογραφής του πωλητή ή αναγοµωτή του
πυροσβεστήρα (6 kg) που θα χρησιµοποιήσει, για την καλή λειτουργία του,
β. υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου υπογραφής του υγειονοµικού και αγορανοµικού
υπεύθυνου,
γ. υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου υπογραφής ότι ο εξοπλισμός (πάγκοι, ψυγεία,
επιφάνειες κοπής, σκεύη κ.λπ.) που διαθέτει θα διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των
τροφίμων και ότι τηρεί όλες τις διατάξεις και τα μέτρα για την καλή λειτουργία του καταστήματός του
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στο χώρο της Εµποροπανήγυρης και γενικότερα ότι θα τηρεί (για τις ημέρες που θα του χορηγηθεί η
άδεια) τους υγειονομικούς όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της εγκυκλίου 6/30.7.2013 του
Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, με
θέμα :"Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς
χώρους",
δ. υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου υπογραφής ότι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν στο
φάκελο της επιχείρησης τους πιστοποιητικό ή βιβλιάριο υγείας καθώς και πιστοποιητικό
εκπαίδευσης όλου του προσωπικού που θα απασχολήσουν και να τα επιδεικνύουν όταν ζητηθούν
από αρμόδια αρχή.
Άρθρο 14ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ
1. Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων θα γίνονται σε πάγκους εργασίας κατά σειρά
διατεταγμένες όπως στο τοπογραφικό. Οι διαστάσεις των πάγκων δεν θα ξεπερνούν τις διαστάσεις
κάθε θέσης όπως ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της εμποροπανήγυρης.
2. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα τοποθετούνται με επιμέλεια, δαπάνη και ευθύνη των ίδιων των
συμμετεχόντων εμπόρων και θα απομακρύνονται πάλι από τους ίδιους, υπό την επίβλεψη του
δήμου. Ο δήμος δεν επιβαρύνεται με κανένα απολύτως κόστος για την κατασκευή-τοποθέτησηαπόσυρση των πάγκων εργασίας. Σε περίπτωση που η εμποροπανήγυρης δεν πραγματοποιηθεί για
οποιοδήποτε λόγο: α) Οι συμμετέχοντες δικαιούνται σε επιστροφή του ποσού που έχουν καταβάλλει
και β) δεν δικαιούνται όμως σε αναζήτηση εξόδων στα οποία τυχόν υποβλήθηκαν για τα έξοδα αυτά
ο δήμος δε φέρει καμία ευθύνη, η δε δαπάνη θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους συμμετέχοντες,
οι οποίοι αναλαμβάνουν κα την αποξήλωση των πάγκων εργασίας. Σε περίπτωση, επίσης, που η
εμποροπανήγυρη πραγματοποιηθεί, τότε αν ο αιτούμενος συμμετοχής, υπαναχωρήσει η δεν
συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης εκπίπτει υπέρ του δήμου ως εύλογη και δίκαιη
ποινική ρήτρα. 3. Οποιαδήποτε εργασία ή παρέμβαση κριθεί αναγκαία για την καλύτερη λειτουργία
της εμποροπανήγυρης αυτή θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας των συμμετεχόντων με
τον δήμο και αφού ληφθούν υπόψη τα οικονομικά δεδομένα που θα απαιτηθούν και συμφωνηθεί
από ποιον θα καλυφθεί.
Άρθρο 15ο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Οι πωλητές κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα υποχρεούνται: α. να δέχονται τον έλεγχο στο
χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, στο χώρο που τηρούνται τα έγγραφα, παραστατικά στοιχεία,
στις εθνικές οδούς και στο χώρο παραγωγής, και β. να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα κάθε
φορά αληθή στοιχεία.
2. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότησή του
εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι: α) η Διυπηρεσιακή Μονάδας Ελέγχου Αγοράς
(Δ.Ι.Μ.Ε.Α.) του ν. 4712/2020 (Α’ 146) σε πανελλήνια κλίμακα, β) οι Περιφέρειες εντός των
διοικητικών ορίων τους, γ) οι Δήμοι εντός των διοικητικών ορίων τους, δ) η Ελληνική Αστυνομία,
στην περιοχή δικαιοδοσίας ε) το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) στην
περιοχή της δικαιοδοσίας του και στ) η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.). Οι αρχές των περ. α) έως γ) επικουρούνται από την Ελληνική Αστυνομία ή το
Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.), στον βαθμό που τούτο παρίσταται
αναγκαίο για την αποτελεσματική άσκηση των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους, συνεργάζονται μεταξύ
τους σε ζητήματα συντονισμού ελέγχων και διάχυσης της πληροφορίας. Για τον συντονισμό των
ελέγχων αρμόδια είναι η ΔΙ.Μ.Ε.Α.. Στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. ανατίθεται, επίσης, η αρμοδιότητα της
συγκρότησης μικτών κλιμακίων ελέγχου για όλη την Επικράτεια, μεταξύ των υπηρεσιών της παρ. 1,
για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών. Μικτά κλιμάκια
μπορούν να συγκροτούν και οι περιφέρειες για τη διενέργεια ελέγχων εντός των διοικητικών ορίων
τους. Οι αρμοδιότητες των παρ. 1 και 2 ασκούνται παράλληλα προς τις αρμοδιότητες της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η άσκηση των οποίων δεν επηρεάζεται από το
παρόν Για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού μπορεί να επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα του
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Δήμου πρόστιμο που ανάλογα με τη βαρύτητα θα κυμαίνεται από 100,00 έως 500,00 ευρώ. Κατά τα
λοιπά ισχύουν οι κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιμα του άρθρου 62 του Ν. 4849/2021 σε
συνδυασμό με τις διαδικασίες των άρθρων 63,65. Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.
4849/2021 (Ποινική Κύρωση) όποιος χωρίς άδεια ασκεί εμπορική δραστηριότητα βιομηχανικώνβιοτεχνικών μη εδώδιμων προϊόντων τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) ετών.
Άρθρο 16ο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΟΡΑ» (Ο.Π.Σ.Α.Α.)
Η εύρυθμη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου και η παρακολούθησή της εξασφαλίζονται με
την τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή
Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), το οποίο υλοποιείται τεχνικά από τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εμπίπτει στην
αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Στο Ο.Π.Σ.Α.Α.
καταχωρούνται από τις αρμόδιες αρχές τα ακόλουθα στοιχεία για τις υπαίθριες οργανωμένες αγορές:
α) την απόφαση ίδρυσης, κατάργησης, μετακίνησης ή επέκτασης της αγοράς, β) τον κανονισμό
λειτουργίας αγοράς, γ) το τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς, δ) τις χορηγούμενες άδειες,
βεβαιώσεις και θέσεις των πωλητών που δραστηριοποιούνται στην αγορά, ε) τη διαπιστωτική πράξη
της αυτοδίκαιης απώλειας της θέσης πωλητή, στ) την έγκριση αναπλήρωσης ή υποβοήθησης πωλητή
και τα στοιχεία του προσώπου που υποβοηθά ή αναπληρώνει τον πωλητή, ζ) την πρόσληψη
υπαλλήλου από τον πωλητή, τα στοιχεία του υπαλλήλου και τη σχετική σύμβαση εργασίας, η) τη
μεταβίβαση της άδειας και των θέσεων πωλητή. θ) την προσθήκη πωλούμενων ειδών σε λαϊκή αγορά,
ι) τις προκηρύξεις για νέες άδειες ια) τις προκηρύξεις για την πλήρωση των κενών ή νέων θέσεων Τα
στοιχεία των υποπερ. α), β) και γ) καταχωρούνται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών,
και τα στοιχεία των υποπερ. δ) έως και ια) εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση
των σχετικών πράξεων. Στο Ο.Π.Σ.Α.Α. καταχωρούνται από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου οι εκθέσεις
ελέγχου με τις οποίες βεβαιώνονται παραβάσεις του παρόντος και οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν.
Άρθρο 17ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
1) Να παρέχει πλήρεις και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφάλειας ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,
ύδρευσης και αποχέτευσης και λοιπές κατασκευές (παράγκες) . Οι εντός του κάθε εκθεσιακού
χώρου εγκαταστάσεις-πάγκοι είναι ευθύνη των εκθετών που όμως πρέπει να συμμορφώνονται με τις
υποδείξεις των τεχνικών του Δήμου.
2) Να παρέχει, τόσο στους εκθέτες όσο και επισκέπτες, επαρκείς χώρους υγιεινής σύμφωνους με
τους υγειονομικούς κανόνες.
3) Να εξασφαλίσει, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την τήρηση των μέτρων
πυρασφαλείας, καθώς και την παρουσία πυροσβεστικού οχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας
της Εμποροπανήγυρης.
4) Να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και να προβεί έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να
εξασφαλιστεί επαρκώς η φύλαξη του χώρου σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία. Επίσης, η
διευθέτηση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης των οχημάτων θα γίνεται με σχεδιασμό και
συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας και του δήμου.
Άρθρο 18ο ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ
1. Κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα δύναται να
πραγματοποιούνται διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις (συναυλίες, χορευτικές παραστάσεις κλπ).
2. Στόχος της διοργάνωσης αυτού του είδους των εκδηλώσεων είναι η τόνωση της κίνησης της
Εμποροπανήγυρης, αλλά και η αναβάθμισή της σε πολιτιστικό γεγονός.
3. Την ευθύνη για την προβολή της εμποροπανήγυρης με σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών θα
αναλάβει η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Ανάπτυξης.
Άρθρο 19ο ΤΕΛΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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1. Απαγορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οποιουδήποτε χώρου από τους δικαιούχους,
σε τρίτο ή η χρησιμοποίησή του για κάθε άλλο σκοπό, εκτός αυτού για τον οποίο διατίθεται ο χώρος.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τα στοιχεία Ταμειακής Μηχανής ή από οποιοδήποτε άλλο
στοιχείο εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση χώρου θα επιβάλλεται το νόμιμο πρόστιμο, σε βάρος του
έχοντος την άδεια.
2. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρων του κανονισμού, παρέχεται στο Δήμο το δικαίωμα:
α. να αποκλείει τον παραβάτη από το δικαίωμα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη για μία ή
περισσότερες χρονιές. β. να διακόπτει την εν γένει λειτουργία του μισθίου, να κηρύσσει έκπτωτο το
μισθωτή και να διαθέτει κατά τη βούλησή του το χώρο και γενικά να λαμβάνει κάθε νόμιμο μέτρο
προκειμένου να διασφαλιστούν τα δημοτικά συμφέροντα. γ. με απόφαση της Επιτροπής
Εμποροπανήγυρης να διακόπτει την χορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος και την εν γένει λειτουργία της
εμποροπανήγυρης,
3. Η συμμετοχή στην παρούσα αγορά συνεπάγεται και ρητή, πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή
όλων των όρων του παρόντος Κανονισμού.
4. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εμποροπανήγυρη μπορούν να
προμηθευτούν εγκαίρως την Κανονιστική Απόφαση του Δ. Σ. του Δήμου Φαρσάλων.
5. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, αρμόδια θα είναι η Επιτροπή
Εμποροπανήγυρης του Δήμου Φαρσάλων.
Άρθρο 20ο ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο και
ισχύει μέχρι την τροποποίησή του. Προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση των επιμέρους άρθρων
πραγματοποιείται οποτεδήποτε, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θα ισχύουν οι
εκάστοτε σχετικές διατάξεις. Θα δημοσιευτεί κατά το πλήρες κείμενο στο Δημοτικό Κατάστημα, στην
ιστοσελίδα του Δήμου και περίληψη αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2022
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Σ.Υ.
(Υπογραφές Δ.Σ.)
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΛΗ Σ. - ΓΟΥΣΙΑΣ Δ.
ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ Κ. – ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ Ε.
ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ Ν. - ΑΡΣΕΝΟΠΟΛΟΥ Β.
ΜΠΡΟΖΟΣ Κ. - ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. - ΜΠΕΝΟΥ Κ.
ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ Ι. - ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ Ε.
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. - ΓΚΕΒΡΟΣ Ι
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε. - ΤΡΙΑΝΤΗΣ Ι.
Πιστό αντίγραφο
Φάρσαλα 17 Ιουνίου 2022
Ο Προέδρος Δ.Σ.
Κων/νος Δαμιανός
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