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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 7/27-3-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ. 99/2018 

Περί έγκρισης κανονισµού λειτουργίας της 
θρησκευτικής εµποροπανηγύρεως Αγ. Ι. Γαλιλαίου 
(Χορευταρά) ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων του 

∆ήµου Μεγαρέων, κατ’ εφαρµογήν του                     
Ν. 4497/2017. 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 27 Μαρτίου 
2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 6433/23-3-2018. εγγράφου 
προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 17 ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Λέλης Μελέτιος 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ιωάννα 

Μιχάλαρος Γεώργιος Σταµούλης Ιωάννης 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Βογιατζή Εµµανουέλα 

∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 

Κορώσης Σπυρίδων Πιλίλης Σωτήριος 
Παπαπανούσης Νικόλαος Ζάλης Αθανάσιος 
Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 

Παπανίκος ∆ηµήτριος Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Ρήγα Ελένη ∆ρένης Αθανάσιος 

Φυλακτός Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων. 

Καστάνη Αικατερίνη Κόττας Βασίλειος 

Κολάτας Ιωάννης Μπερδελής Γεώργιος 

Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης 

∆ρυµούσης Κων/νος Γρίβα Παναγιώτα 

Μαρινάκης Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος 

Μιχάλαρος Ιωάννης ------------ 

 Λιώτας ∆ηµοσθένης.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 ∆ηµοτικής  Κοινότητας Ν.Περάµου 

 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 

Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινοτήτας 
Μεγαρέων.κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 72/2018 αποφάσεως προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Παπαλευθέρης Ελευθέριος και Μαργέτης Παναγιώτης 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως  η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 35ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί του 

εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την  υπ΄ αριθµ. 
21/2018  απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  «Περί έγκρισης Κανονισµού 
Λειτουργίας Θρησκευτικής εµποροπανηγύρεως  Αγίου Γαλιλαίου (Χορευταρά) της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων του ∆ήµου Μεγαρέων, κατ’εφαρµογή των διατάξεων του 
ν.4497/2017», µε την οποία απεφάσισε και : 

 
Α) Ενέκρινε τον Κανονισµό  Λειτουργίας Θρησκευτικής εµποροπανηγύρεως  Αγίου 

Γαλιλαίου (Χορευταρά) της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων του ∆ήµου Μεγαρέων, κατ’ 
εφαρµογή των διατάξεων του ν.4497/2017, ως εξής: 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
Λειτουργίας της Θρησκευτικής Εµποροπανηγύρεως  Αγίου Ιωάννου Γαλιλαίου 
(Χορευταρά) ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων του ∆ήµου Μεγαρέων, κατ΄ εφαρµογή 
των διατάξεων του ν. 4497/2017» 
«Έχοντας υπόψη: 

Το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 µε τίτλο «Κανονιστικές Αποφάσεις»«1.Οι δηµοτικές 
και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές 
κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες: ... δ) 
Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: δ1. Για τη χρήση και λειτουργία των 
δηµοτικών και κοινοτικών αγορών, των εµποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή µη 
χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των 
υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων .» 

Την παρ. 16 του άρθρου 59 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171Α')σύµφωνα µε την οποία 
για όλες τις υφιστάµενες κατά τη δηµοσίευση του Ν.4497/17 αγορές του άρθρου 38 ο 
οικείος δήµος εκδίδει µε απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εντός τριών (3) µηνών από την 
έναρξη ισχύος του Ν.4497/17 Κανονισµό Λειτουργίας εναρµονισµένο µε τις διατάξεις του 
Ν.4497/17, τον οποίο κοινοποιεί στην οικεία Περιφέρεια. Σε περίπτωση µη τήρησης της 
υποχρέωσης αυτής τα αρµόδια όργανα υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, όπως ορίζεται στο ν. 
3852/2010 (Α'87)  

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

.Την παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): 
« 3. Στις αγορές του παρόντος άρθρου συµµετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα 
νόµιµα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή 
στάσιµου εµπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου 
ετήσιας διάρκειας ....» 

Την παρ. 4 του άρθρου 38 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ171/13.11.2017 τεύχος Α'): 
« 4. Για τη συµµετοχή στις υπαίθριες αγορές του παρόντος άρθρου απαιτείται έγκριση 
συµµετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου δήµου, σύµφωνα µε τον 
κανονισµό λειτουργίας της αγοράς. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση µε τη διάρκεια 
λειτουργίας των υπαίθριων αγορών που αφορά η πρόσκληση. Οι εγκρίσεις δίδονται µε 
κλήρωση ως εξής: 
α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά 
και ΚΑ∆ σχετικό µε τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εµπόριο, β) 20% σε πωλητές 
βιοµηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας 
λαϊκών αγορών µε αντικείµενο εκµετάλλευσης άνθη, φυτά και µεταποιηµένα προϊόντα, γ) 
10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου µε αντικείµενο πώλησης από τα 
επιτρεπόµενα στις αγορές του παρόντος.....» 
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Το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων 
του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ. Εισηγείται την σύνταξη του Κανονισµού λειτουργίας της 
Θρησκευτικής Εµποροπανηγύρεως της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων του ∆ήµου 
Μεγαρέων, ως ακολούθως: 
 
 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Άρθρο 1 
(Νοµοθετικό Πλαίσιο) 
Ο παρών κανονισµός εκδίδεται βάσει των διατάξεων των :  

• Ν. 1080/80 άρθρο 3  

• Ν.3463/2006 άρθρο 79 και 75 

• Ν.3769/2009 άρθρο 16 

• Ν.3852/2010 άρθρο 73 και 83 

• Ν. 4497/17 άρθρα 18, 38, 51, 53, 59, 60 

• Το Π.∆. 12/2005 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µέχρι σήµερα και αποτελεί κανονιστική διοικητική 
πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου 
 
Άρθρο 2 
(Αντικείµενο του κανονισµού) 
 Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει: 
Α)Τις προϋποθέσεις λειτουργίας και την οργάνωση της Θρησκευτικής 
Εµποροπανηγύρεως της ∆ηµοτικής Κοινότητας  Μεγαρέων του ∆ήµου Μεγαρέων, η 
οποία διεξάγεται ενόψει της εορτής του Αγίου Ιωάννου Γαλιλαίου (Χορευταρά) και 
της αναβίωσης του Εθίµου του «Χορού της Τράτας» 
Β) Τους κανόνες αισθητικής, καθαριότητας, υγιεινής και τάξης στο χώρο. 
 
Άρθρο 3 
(∆ιάρκεια – Χωροθέτηση θέσεων) 

Η Θρησκευτική  εµποροπανήγυρις  θα διαρκεί τρεις (3)  συναπτές ηµέρες (κινητή 
εορτή) από Κυριακή του Πάσχα έως και Τρίτη µετά  το Πάσχα.  

Θα διεξάγεται στην περιοχή της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου Γαλιλαίου 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων  και η  χάραξη των θέσεων πραγµατοποιείται από την 
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου  Μεγαρέων.  

Οι άδειες θα έχουν ισχύ τριών (3) ηµερών , ηµέρες κατά τις οποίες θα 
πραγµατοποιείται και η εγκατάσταση και η αποµάκρυνση αντίστοιχα των πάγκων και των 
εµπορευµάτων.  

Η χρήση του χώρου µετά την λήξη της άδειας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά 
παράνοµη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις  που προβλέπει ο 
νόµος και ειδικότερα ο κανονισµός κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου Μεγαρέων.  
Επί της οδού Π.Βαρθολοµαίου (δρόµος Χανίου) από δυτική γωνία ταβέρνας Μώλου & 
δυτικότερα & τους κάθετους παράδροµους αυτής. 
Την αρχή της Γ.Μενιδιάτη έως την οδό Ραγκαβή, Στρατήγη έως την οδό Σουρή & 
Αιγειρουσών 
 
Άρθρο 4 
(Άδειες συµµετοχής ) 

Οι άδειες συµµετοχής χορηγούνται ύστερα από πρόσκληση του ∆ήµου : 
1.Είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η µεταβίβαση, η εισφορά, η 

εκµίσθωση και η παραχώρηση κατά χρήση καθώς και η άσκηση των δικαιωµάτων που 
απορρέουν από αυτές από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τον/την σύζυγο και τα τέκνα 
των κατόχων τους µε προσωρινή τους αναπλήρωση το µέγιστο 2 ωρών. 

2.Χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα υπό την προϋπόθεση ότι αυτά διαθέτουν τα 
νόµιµα παραστατικά, πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείµενης 
φορολογικής νοµοθεσίας για την άσκηση της συγκεκριµένης δραστηριότητας (εµπόριο σε 
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υπαίθρια οργανωµένη αγορά) και τηρούν τους επιµέρους όρους του παρόντος 
κανονισµού. 

3.Παραδίδονται αποκλειστικά στον δικαιούχο ή στο νόµιµα εξουσιοδοτούµενο 
άτοµο, µε την επίδειξη αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας µετά την καταβολή των 
αναλογούντων τελών. 

4.Έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της εµποροπανηγύρεως για την οποία 
χορηγούνται. 

5.Αφορούν αποκλειστικά την έκθεση και πώληση ειδών που είναι αντικείµενο 
δραστηριότητας του ενδιαφεροµένου. 
 
Άρθρο 5 
(Χορήγηση βεβαίωσης -Προϋποθέσεις συµµετοχής-Συµπλήρωση αιτήσεων) 
I. Χορήγηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου.  

Για τις θρησκευτικές εµποροπανηγύρεις του άρθρου 38 του Ν. 4497/17 η 
υπηρεσία  Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων της ∆/νσης Τοπικής 
Οικονοµικής  Ανάπτυξης  εκδίδει βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου 
ετήσιας διάρκειας, στους ενδιαφερόµενους πωλητές που έχουν µόνιµη κατοικία στο 
∆ήµο  Μεγαρέων 

. Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτούνται τα ακόλουθα:  
1.Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση , έντυπο της οποίας θα χορηγείται από την Υπηρεσία. 
2.Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS και τυχόν µεταβολές της. Απαιτείται ο 
κωδικός δραστηριότητας “ λιανικό εµπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές”. 
3.Βεβαίωση ταµειακής µηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρµόδια 
φορολογική  αρχή. 
4.Φωτοτυπία ∆ελτίου Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου κατά περίπτωση. 
5.Άδεια διαµονής σε ισχύ κατά περίπτωση. 
6.Πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται. 
7.Λογαριασµό ∆ΕΚΟ συνοδευόµενο από εκκαθαριστικό για την απόδειξη µονίµου 
κατοικίας. 
 
II. Προϋποθέσεις συµµετοχής 

Για τη συµµετοχή στην κλήρωση για τις εµποροπανηγύρεις του ∆ήµου Μεγαρέων 
απαιτούνται: 
1. Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση , έντυπο της οποίας θα χορηγείται από την Υπηρεσία. 
2. Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου ετήσιας διάρκειας, ή άδεια λαϊκών 
αγορών,  
ή άδεια πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου. 
3. ∆ηµοτική Ενηµερότητα (αναζητείται αυτεπάγγελτα από τις αρµόδιες υπηρεσίες του 
∆ήµου). 
4. Πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται. 
5.  Στην περίπτωση εκπροσώπησης (υποβολή αίτησης, διαδικασία κλήρωσης, παραλαβή 
άδειας) του ενδιαφεροµένου από άλλο φυσικό πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση που 
θα έχει το γνήσιο της  υπογραφής και σφραγίδα από τα ΚΕΠ ή άλλη δηµόσια υπηρεσία ή 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.  
Για κάθε θρησκευτική εµποροπανήγυρη απαιτείται διαφορετική εξουσιοδότηση και θα 
απευθύνεται αποκλειστικά προς τον ∆ήµο Μεγαρέων. 
6. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα καθιστά νόµιµο τον δικαιούχο της άδειας στην 
άσκηση της εµπορικής του δραστηριότητας έναντι κάθε Αρχής.  

Στις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων θα αναγράφεται το είδος του προς πώληση 
εµπορεύµατος καθώς επίσης και ο αριθµός των θέσεων, µε επιµέρους ανάλυση και σε 
µέτρα . 

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο 
άτοµο. Η µη προσκόµιση των ζητουµένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον 
ενδιαφερόµενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών.  

Ο ενδιαφερόµενος που καταθέτει ο ίδιος ή νόµιµος εκπρόσωπός του παραπάνω 
από µια αίτηση θα αποκλείεται αµέσως από την κλήρωση.  
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Άρθρο 6 
(Έγκριση συµµετοχής και τρόπος διάθεσης των χώρων -∆ιαδικασία χορήγησης αδειών) 

1. Οι αιτήσεις συµµετοχής των ενδιαφεροµένων θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο 
του ∆ήµου Μεγαρέων. 

2. Παρέχεται η δυνατότητα στο ∆ήµο Μεγαρέων όπως κρίνοντας κατά περίπτωση 
να παρακρατήσει ποσοστό έως και  
δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων προκειµένου να δοθεί σε δηµότες του ∆ήµου 
Μεγαρέων µε την ίδια διαδικασία κλήρωσης. Οι υπόλοιπες αιτήσεις από τους δηµότες θα 
συµµετάσχουν στην κλήρωση µε τις λοιπές αιτήσεις. Σε περίπτωση µη ύπαρξης  
δηµοτών οι θέσεις θα διατεθούν στους υπολοίπους ενδιαφεροµένους. 

3. Σύµφωνα µε το άρθρο 38 του ν.4497/2017 για τη συµµετοχή στις 
εµποροπανηγύρεις απαιτείται η έγκριση συµµετοχής. 

Οι εγκρίσεις δίδονται µε κλήρωση ως εξής: 
α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά 
και ΚΑ∆ σχετικό µε τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εµπόριο, 
β) 20% σε πωλητές βιοµηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους 
παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών 
µε αντικείµενο εκµετάλλευσης άνθη, φυτά και µεταποιηµένα προϊόντα.  
Οι υπόλοιπες αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα εξαιρούνται από τις υπόλοιπες κληρώσεις,  
γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου µε αντικείµενο πώλησης από τα επιτρεπόµενα στις 
αγορές του παρόντος.  

Σε περίπτωση µη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθµός 

των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθµό της (α) κατηγορίας. Κάτοχοι 

αδειών για συγκεκριµένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν µε βάση προγενέστερο 

θεσµικό πλαίσιο, µπορούν να ζητούν τη συµµετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του 

παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α'. Οι φορείς λειτουργίας 

µπορεί να καθορίζουν υπερβάλλοντα αριθµό θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για 

αδειούχους του άρθρου 45. Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 45 

δίδεται µία θέση ανά τέσσερα (4) µέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας 

δηµιουργίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 45. 
4. Επαγγελµατίες παρακείµενων στεγασµένων καταστηµάτων δύνανται να 

αιτηθούν την κατακύρωση σε αυτούς θέσεων έµπροσθεν του καταστήµατος τους, κατά 
παρέκκλιση της διαδικασίας κλήρωσης, αφού καταβάλλουν στον δήµο το ισόποσο του 
αντιτίµου για την  
συγκεκριµένη θέση , πριν την διενέργεια της διαδικασίας κλήρωσης των θέσεων . 

5. Οι δικαιούχοι άδειας υποχρεούνται εντός δύο (2) ηµερών από την εποµένη της 
τελικής κλήρωσης, στην καταβολή των αναλογούντων τελών . Στην περίπτωση που οι 
δικαιούχοι δεν προσέλθουν εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας αποκλείονται της 
συµµετοχής της εµποροπανηγύρεως.  

6. Επιστροφή των αναλογούντων τελών, που καταβλήθηκαν, δεν είναι δυνατή 
στην περίπτωση που ο αιτών τη συµµετοχή, υπαναχωρήσει ή δεν συµµετάσχει  κατόπιν 
δήλωσής του, πλην της περίπτωσης που για αποδεδειγµένους λόγους ανωτέρας βίας 
ήταν αδύνατη η συµµετοχή, γεγονός που αποδεικνύεται µε νοµιµοποιητικά έγγραφα.  

7. Για την εύρυθµη λειτουργία της εµποροπανηγύρεως και στην περίπτωση κατά 
την οποία µετά την κλήρωση των θέσεων προκύψει ανάγκη για αµοιβαία ανταλλαγή 
θέσεων µεταξύ δικαιούχων, αυτή θα πραγµατοποιείται ύστερα από αίτηση των 
ενδιαφεροµένων µε αυτοπρόσωπη παρουσία ή µε νόµιµη εξουσιοδότηση µε θεωρηµένο 
το γνήσιο της υπογραφής. Αρµόδια για την ανταλλαγή αυτή είναι η  Υπηρεσία χορήγησης  
έγκρισης συµµετοχής. 
 
Άρθρο 7 
(Ειδικές διατάξεις) 
1.Η άδεια συµµετοχής δεν εκδίδεται αν δεν υφίσταται «∆ηµοτική Ενηµερότητα» από την 
Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου Μεγαρέων για τον δικαιούχο της. 
2.Προϋπόθεση έκδοσης τη ς άδειας συµµετοχής είναι η καταβολή του τέλους αυτής. 
3.Ο µέγιστος αριθµός θέσεων ανά συµµετέχοντα  είναι  µέχρι τρεις (3) συνεχόµενες θέσεις  
4.Η άδεια χορηγείται στους δικαιούχους για συγκεκριµένο χώρο και θέση.  
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Άρθρο 8 
(Ενδεικτικά είδη Πώλησης ) 

Τα εµπορεύµατα τα οποία θα µπορούν να πωλούνται στους χώρους των 
θρησκευτικών εµποροπανηγύρεων θα είναι αυτά που κατά συνήθεια πωλούνται στις 
ανοικτές εµποροπανηγύρεις, να δικαιολογούν το χαρακτήρα αυτών  και να είναι  σύµφωνα 
µε τις προδιαγραφές της εκάστοτε νοµοθεσίας ενώ ο ∆ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη για τη 
µη τήρησή τους.  
 
Άρθρο 9 
(Κανόνες Καθαριότητας ) 
Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται: 
I .α) Να διατηρούν καθαρό το χώρο καθόλη τη διάρκεια της αγοράς προβαίνοντας στη 
συλλογή των απορριµµάτων σε σακούλες απορριµµάτων, προκειµένου η υπηρεσία του 
∆ήµου µας να προβαίνει στην αποκοµιδή των απορριµµάτων 
   β) Να κάνουν χρήση αποκλειστικά του χώρου που βρίσκεται εντός των ορίων του  και 
απαγορεύεται να εκτείνονται εκτός τούτων σε άλλους χώρους (διαδρόµους, τυχόν άλλες 
θέσεις κ.λ.π.) και να µην δηµιουργούν προβλήµατα σε βάρος του περιβάλλοντος και των 
περιοίκων  
II. α) Η συµµετοχή στις θρησκευτικές εµποροπανηγύρεις του ∆ήµου Μεγαρέων  
συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων του παρόντος κανονισµού. 
    β)Περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν και δεν αναφέρονται στον Κανονισµό, θα 
ρυθµίζονται  από τους σχετικούς Νόµους , ∆ιατάγµατα και Υπουργικές Αποφάσεις . 
 
Άρθρο 10  
(Τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου) 
Οι κληρωθέντες δικαιούχοι θα καταβάλλουν  τα αναλογούντα τέλη κοινόχρηστου χώρου, 
τα οποία θα ορίζονται ετησίως µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μεγαρέων. 
 
Άρθρο 11 
Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής διαχείρισης εµποροπανηγύρεως 
 Η διοργάνωση θρησκευτικής εµποροπανηγύρεως της ∆ηµοτικής  Κοινότητας 
Μεγαρέων του ∆ήµου Μεγαρέων, συνιστά ένα σύνθετο έργο που πρέπει ο ∆ήµος να 
διαχειριστεί µε προσοχή, υπευθυνότητα και σοβαρότητα  ώστε να επαληθευτούν οι 
προσδοκίες για υψηλής ποιότητας  οργάνωση και απόδοση. 
 Για το λόγο αυτό θα συγκροτείται κάθε χρόνο µε απόφαση του ∆.Σ.  τριµελής 
επιτροπή διαχείρισης της εµποροπανήγυρης µε αρµοδιότητα : 
1. Την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης του έργου, το οποίο θα 

προσδιορίζει όλες τις παραµέτρους, θα θέτει συγκεκριµένους στόχους και κριτήρια 
επιτυχίας, θα αναλύει κινδύνους, θα προβλέπει σενάρια διαχείρισης κρίσης , θα 
επιµελείται όλων των προβληµάτων και επιλύει περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν και 
αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό. 

2. Την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την εξασφάλιση της παρουσίας της 
Πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και της Ελληνικής Αστυνοµίας, ώστε να διευθετείται 
η κυκλοφορία και η στάθµευση των οχηµάτων,  καθόλη τη διάρκεια της 
εµποροπανήγυρης. 

3.  Την µέριµνα για την εγκατάσταση πινακίδων ενηµέρωσης- ανακοινώσεων και 
πληροφοριακών στοιχείων κ.λ.π. 

4. Την εν γένει ενηµέρωση των συµµετεχόντων στην εµποροπανήγυρη. 
 
Άρθρο 12 
ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  
1. Οποιαδήποτε ασάφεια ή παράλειψη παρουσιαστεί κατά την εφαρµογή του κανονισµού 
των εµποροπανηγύρεων, θα αποσαφηνίζεται µε απόφαση τροποποίησης του παρόντος 
κανονισµού από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
2. Για περιπτώσεις ή θέµατα που δεν προβλέπονται ή δεν ρυθµίζονται µε τον παρόντα 
Κανονισµό έχουν εφαρµογή οι συναφείς διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
3. Ο κανονισµός αυτός εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και αρχίζει να ισχύει µε τη 
νόµιµη δηµοσίευσή του. 
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4.Η ισχύς του κανονισµού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους 
συναλλασσόµενους. 

Β) Εισηγείται στο ∆.Σ/λιο την λήψη απόφασης 
Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η  απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 21/2018. 

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

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 21/2018 απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 
 Αφού είδε & τις ∆/ξεις  του άρθρου  65 του Ν. 3852/10. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
       Α) Εγκρίνει τον «κανονισµού λειτουργίας της θρησκευτικής εµποροπανηγύρεως Αγ. 
Ιωάννου Γαλιλαίου (Χορευταρά) ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων του ∆ήµου Μεγαρέων, 
κατ’ εφαρµογήν του Ν. 4497/2017» σύµφωνα µε την υπ΄ αρίθµ. 21/2018 απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  ο οποίος περιλαµβάνει δώδεκα (12) άρθρα και  έχει ως εξής: 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
Λειτουργίας της Θρησκευτικής Εµποροπανηγύρεως  Αγίου Ιωάννου Γαλιλαίου 

(Χορευταρά) ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων του ∆ήµου Μεγαρέων,  
κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4497/2017» 

«Έχοντας υπόψη: 
Το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 µε τίτλο «Κανονιστικές Αποφάσεις»«1.Οι δηµοτικές 

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

Την παρ. 16 του άρθρου 59 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171Α')σύµφωνα µε την οποία 
για όλες τις υφιστάµενες κατά τη δηµοσίευση του Ν.4497/17 αγορές του άρθρου 38 ο 
οικείος δήµος εκδίδει µε απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εντός τριών (3) µηνών από την 
έναρξη ισχύος του Ν.4497/17 Κανονισµό Λειτουργίας εναρµονισµένο µε τις διατάξεις του 
Ν.4497/17, τον οποίο κοινοποιεί στην οικεία Περιφέρεια. Σε περίπτωση µη τήρησης της 
υποχρέωσης αυτής τα αρµόδια όργανα υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, όπως ορίζεται στο ν. 
3852/2010 (Α'87)  

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

.Την παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): 
« 3. Στις αγορές του παρόντος άρθρου συµµετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα 
νόµιµα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή 
στάσιµου εµπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου 
ετήσιας διάρκειας ....» 

Την παρ. 4 του άρθρου 38 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ171/13.11.2017 τεύχος Α'): 
« 4. Για τη συµµετοχή στις υπαίθριες αγορές του παρόντος άρθρου απαιτείται έγκριση 
συµµετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου δήµου, σύµφωνα µε τον 
κανονισµό λειτουργίας της αγοράς. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση µε τη διάρκεια 
λειτουργίας των υπαίθριων αγορών που αφορά η πρόσκληση. Οι εγκρίσεις δίδονται µε 
κλήρωση ως εξής: 
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α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά 
και ΚΑ∆ σχετικό µε τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εµπόριο, β) 20% σε πωλητές 
βιοµηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας 
λαϊκών αγορών µε αντικείµενο εκµετάλλευσης άνθη, φυτά και µεταποιηµένα προϊόντα, γ) 
10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου µε αντικείµενο πώλησης από τα 
επιτρεπόµενα στις αγορές του παρόντος.....» 

Το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων 
του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ. Εισηγείται την σύνταξη του Κανονισµού λειτουργίας της 
Θρησκευτικής Εµποροπανηγύρεως της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων του ∆ήµου 
Μεγαρέων, ως ακολούθως: 
 
 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Άρθρο 1 
(Νοµοθετικό Πλαίσιο) 
Ο παρών κανονισµός εκδίδεται βάσει των διατάξεων των :  

• Ν. 1080/80 άρθρο 3  

• Ν.3463/2006 άρθρο 79 και 75 

• Ν.3769/2009 άρθρο 16 

• Ν.3852/2010 άρθρο 73 και 83 

• Ν. 4497/17 άρθρα 18, 38, 51, 53, 59, 60 

• Το Π.∆. 12/2005 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µέχρι σήµερα και αποτελεί κανονιστική διοικητική 
πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου 
 
Άρθρο 2 
(Αντικείµενο του κανονισµού) 
 Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει: 
Α)Τις προϋποθέσεις λειτουργίας και την οργάνωση της Θρησκευτικής 
Εµποροπανηγύρεως της ∆ηµοτικής Κοινότητας  Μεγαρέων του ∆ήµου Μεγαρέων, η 
οποία διεξάγεται ενόψει της εορτής του Αγίου Ιωάννου Γαλιλαίου (Χορευταρά) και 
της αναβίωσης του Εθίµου του «Χορού της Τράτας» 
Β) Τους κανόνες αισθητικής, καθαριότητας, υγιεινής και τάξης στο χώρο. 
 
Άρθρο 3 
(∆ιάρκεια – Χωροθέτηση θέσεων) 

Η Θρησκευτική  εµποροπανήγυρις  θα διαρκεί τρεις (3)  συναπτές ηµέρες (κινητή 
εορτή) από Κυριακή του Πάσχα έως και Τρίτη µετά  το Πάσχα.  

Θα διεξάγεται στην περιοχή της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου Γαλιλαίου 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων  και η  χάραξη των θέσεων πραγµατοποιείται από την 
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου  Μεγαρέων.  

Οι άδειες θα έχουν ισχύ τριών (3) ηµερών , ηµέρες κατά τις οποίες θα 
πραγµατοποιείται και η εγκατάσταση και η αποµάκρυνση αντίστοιχα των πάγκων και των 
εµπορευµάτων.  

Η χρήση του χώρου µετά την λήξη της άδειας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά 
παράνοµη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις  που προβλέπει ο 
νόµος και ειδικότερα ο κανονισµός κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου Μεγαρέων.  
Επί της οδού Π.Βαρθολοµαίου (δρόµος Χανίου) από δυτική γωνία ταβέρνας Μώλου & 
δυτικότερα & τους κάθετους παράδροµους αυτής. 
Την αρχή της Γ.Μενιδιάτη έως την οδό Ραγκαβή, Στρατήγη έως την οδό Σουρή & 
Αιγειρουσών 
 
Άρθρο 4 
(Άδειες συµµετοχής ) 

Οι άδειες συµµετοχής χορηγούνται ύστερα από πρόσκληση του ∆ήµου : 
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1.Είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η µεταβίβαση, η εισφορά, η 
εκµίσθωση και η παραχώρηση κατά χρήση καθώς και η άσκηση των δικαιωµάτων που 
απορρέουν από αυτές από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τον/την σύζυγο και τα τέκνα 
των κατόχων τους µε προσωρινή τους αναπλήρωση το µέγιστο 2 ωρών. 

2.Χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα υπό την προϋπόθεση ότι αυτά διαθέτουν τα 
νόµιµα παραστατικά, πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείµενης 
φορολογικής νοµοθεσίας για την άσκηση της συγκεκριµένης δραστηριότητας (εµπόριο σε 
υπαίθρια οργανωµένη αγορά) και τηρούν τους επιµέρους όρους του παρόντος 
κανονισµού. 

3.Παραδίδονται αποκλειστικά στον δικαιούχο ή στο νόµιµα εξουσιοδοτούµενο 
άτοµο, µε την επίδειξη αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας µετά την καταβολή των 
αναλογούντων τελών. 

4.Έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της εµποροπανηγύρεως για την οποία 
χορηγούνται. 

5.Αφορούν αποκλειστικά την έκθεση και πώληση ειδών που είναι αντικείµενο 
δραστηριότητας του ενδιαφεροµένου. 
 
Άρθρο 5 
(Χορήγηση βεβαίωσης -Προϋποθέσεις συµµετοχής-Συµπλήρωση αιτήσεων) 
I. Χορήγηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου.  

Για τις θρησκευτικές εµποροπανηγύρεις του άρθρου 38 του Ν. 4497/17 η 
υπηρεσία  Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων της ∆/νσης Τοπικής 
Οικονοµικής  Ανάπτυξης  εκδίδει βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου 
ετήσιας διάρκειας, στους ενδιαφερόµενους πωλητές που έχουν µόνιµη κατοικία στο 
∆ήµο  Μεγαρέων 

. Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτούνται τα ακόλουθα:  
1.Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση , έντυπο της οποίας θα χορηγείται από την Υπηρεσία. 
2.Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS και τυχόν µεταβολές της. Απαιτείται ο 
κωδικός δραστηριότητας “ λιανικό εµπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές”. 
3.Βεβαίωση ταµειακής µηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρµόδια 
φορολογική  αρχή. 
4.Φωτοτυπία ∆ελτίου Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου κατά περίπτωση. 
5.Άδεια διαµονής σε ισχύ κατά περίπτωση. 
6.Πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται. 
7.Λογαριασµό ∆ΕΚΟ συνοδευόµενο από εκκαθαριστικό για την απόδειξη µονίµου 
κατοικίας. 
 
II. Προϋποθέσεις συµµετοχής 

Για τη συµµετοχή στην κλήρωση για τις εµποροπανηγύρεις του ∆ήµου Μεγαρέων 
απαιτούνται: 
1. Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση , έντυπο της οποίας θα χορηγείται από την Υπηρεσία. 
2. Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου ετήσιας διάρκειας, ή άδεια λαϊκών 
αγορών,  
ή άδεια πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου. 
3. ∆ηµοτική Ενηµερότητα (αναζητείται αυτεπάγγελτα από τις αρµόδιες υπηρεσίες του 
∆ήµου). 
4. Πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται. 
5.  Στην περίπτωση εκπροσώπησης (υποβολή αίτησης, διαδικασία κλήρωσης, παραλαβή 
άδειας) του ενδιαφεροµένου από άλλο φυσικό πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση που 
θα έχει το γνήσιο της  υπογραφής και σφραγίδα από τα ΚΕΠ ή άλλη δηµόσια υπηρεσία ή 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.  
Για κάθε θρησκευτική εµποροπανήγυρη απαιτείται διαφορετική εξουσιοδότηση και θα 
απευθύνεται αποκλειστικά προς τον ∆ήµο Μεγαρέων. 
6. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα καθιστά νόµιµο τον δικαιούχο της άδειας στην 
άσκηση της εµπορικής του δραστηριότητας έναντι κάθε Αρχής.  

Στις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων θα αναγράφεται το είδος του προς πώληση 
εµπορεύµατος καθώς επίσης και ο αριθµός των θέσεων, µε επιµέρους ανάλυση και σε 
µέτρα . 
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Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο 
άτοµο. Η µη προσκόµιση των ζητουµένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον 
ενδιαφερόµενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών.  

Ο ενδιαφερόµενος που καταθέτει ο ίδιος ή νόµιµος εκπρόσωπός του παραπάνω 
από µια αίτηση θα αποκλείεται αµέσως από την κλήρωση.  
 
Άρθρο 6 
(Έγκριση συµµετοχής και τρόπος διάθεσης των χώρων -∆ιαδικασία χορήγησης αδειών) 

1. Οι αιτήσεις συµµετοχής των ενδιαφεροµένων θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο 
του ∆ήµου Μεγαρέων. 

2. Παρέχεται η δυνατότητα στο ∆ήµο Μεγαρέων όπως κρίνοντας κατά περίπτωση 
να παρακρατήσει ποσοστό έως και  
δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων προκειµένου να δοθεί σε δηµότες του ∆ήµου 
Μεγαρέων µε την ίδια διαδικασία κλήρωσης. Οι υπόλοιπες αιτήσεις από τους δηµότες θα 
συµµετάσχουν στην κλήρωση µε τις λοιπές αιτήσεις. Σε περίπτωση µη ύπαρξης  
δηµοτών οι θέσεις θα διατεθούν στους υπολοίπους ενδιαφεροµένους. 

3. Σύµφωνα µε το άρθρο 38 του ν.4497/2017 για τη συµµετοχή στις 
εµποροπανηγύρεις απαιτείται η έγκριση συµµετοχής. 

Οι εγκρίσεις δίδονται µε κλήρωση ως εξής: 
α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά 
και ΚΑ∆ σχετικό µε τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εµπόριο, 
β) 20% σε πωλητές βιοµηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους 
παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών 
µε αντικείµενο εκµετάλλευσης άνθη, φυτά και µεταποιηµένα προϊόντα.  
Οι υπόλοιπες αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα εξαιρούνται από τις υπόλοιπες κληρώσεις,  
γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου µε αντικείµενο πώλησης από τα επιτρεπόµενα στις 
αγορές του παρόντος.  

Σε περίπτωση µη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθµός 

των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθµό της (α) κατηγορίας. Κάτοχοι 

αδειών για συγκεκριµένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν µε βάση προγενέστερο 

θεσµικό πλαίσιο, µπορούν να ζητούν τη συµµετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του 

παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α'. Οι φορείς λειτουργίας 

µπορεί να καθορίζουν υπερβάλλοντα αριθµό θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για 

αδειούχους του άρθρου 45. Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 45 

δίδεται µία θέση ανά τέσσερα (4) µέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας 

δηµιουργίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 45. 
4. Επαγγελµατίες παρακείµενων στεγασµένων καταστηµάτων δύνανται να 

αιτηθούν την κατακύρωση σε αυτούς θέσεων έµπροσθεν του καταστήµατος τους, κατά 
παρέκκλιση της διαδικασίας κλήρωσης, αφού καταβάλλουν στον δήµο το ισόποσο του 
αντιτίµου για την  
συγκεκριµένη θέση , πριν την διενέργεια της διαδικασίας κλήρωσης των θέσεων . 

5. Οι δικαιούχοι άδειας υποχρεούνται εντός δύο (2) ηµερών από την εποµένη της 
τελικής κλήρωσης, στην καταβολή των αναλογούντων τελών . Στην περίπτωση που οι 
δικαιούχοι δεν προσέλθουν εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας αποκλείονται της 
συµµετοχής της εµποροπανηγύρεως.  

6. Επιστροφή των αναλογούντων τελών, που καταβλήθηκαν, δεν είναι δυνατή 
στην περίπτωση που ο αιτών τη συµµετοχή, υπαναχωρήσει ή δεν συµµετάσχει  κατόπιν 
δήλωσής του, πλην της περίπτωσης που για αποδεδειγµένους λόγους ανωτέρας βίας 
ήταν αδύνατη η συµµετοχή, γεγονός που αποδεικνύεται µε νοµιµοποιητικά έγγραφα.  

7. Για την εύρυθµη λειτουργία της εµποροπανηγύρεως και στην περίπτωση κατά 
την οποία µετά την κλήρωση των θέσεων προκύψει ανάγκη για αµοιβαία ανταλλαγή 
θέσεων µεταξύ δικαιούχων, αυτή θα πραγµατοποιείται ύστερα από αίτηση των 
ενδιαφεροµένων µε αυτοπρόσωπη παρουσία ή µε νόµιµη εξουσιοδότηση µε θεωρηµένο 
το γνήσιο της υπογραφής. Αρµόδια για την ανταλλαγή αυτή είναι η  Υπηρεσία χορήγησης  
έγκρισης συµµετοχής. 
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Άρθρο 7 
(Ειδικές διατάξεις) 
1.Η άδεια συµµετοχής δεν εκδίδεται αν δεν υφίσταται «∆ηµοτική Ενηµερότητα» από την 
Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου Μεγαρέων για τον δικαιούχο της. 
2.Προϋπόθεση έκδοσης τη ς άδειας συµµετοχής είναι η καταβολή του τέλους αυτής. 
3.Ο µέγιστος αριθµός θέσεων ανά συµµετέχοντα  είναι  µέχρι τρεις (3) συνεχόµενες θέσεις 
. 4.Η άδεια χορηγείται στους δικαιούχους για συγκεκριµένο χώρο και θέση.  
 
Άρθρο 8 
(Ενδεικτικά είδη Πώλησης ) 

Τα εµπορεύµατα τα οποία θα µπορούν να πωλούνται στους χώρους των 
θρησκευτικών εµποροπανηγύρεων θα είναι αυτά που κατά συνήθεια πωλούνται στις 
ανοικτές εµποροπανηγύρεις, να δικαιολογούν το χαρακτήρα αυτών  και να είναι  σύµφωνα 
µε τις προδιαγραφές της εκάστοτε νοµοθεσίας ενώ ο ∆ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη για τη 
µη τήρησή τους.  
 
Άρθρο 9 
(Κανόνες Καθαριότητας ) 
Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται: 
I .α) Να διατηρούν καθαρό το χώρο καθόλη τη διάρκεια της αγοράς προβαίνοντας στη 
συλλογή των απορριµµάτων σε σακούλες απορριµµάτων, προκειµένου η υπηρεσία του 
∆ήµου µας να προβαίνει στην αποκοµιδή των απορριµµάτων 
   β) Να κάνουν χρήση αποκλειστικά του χώρου που βρίσκεται εντός των ορίων του  και 
απαγορεύεται να εκτείνονται εκτός τούτων σε άλλους χώρους (διαδρόµους, τυχόν άλλες 
θέσεις κ.λ.π.) και να µην δηµιουργούν προβλήµατα σε βάρος του περιβάλλοντος και των 
περιοίκων  
II. α) Η συµµετοχή στις θρησκευτικές εµποροπανηγύρεις του ∆ήµου Μεγαρέων  
συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων του παρόντος κανονισµού. 
    β)Περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν και δεν αναφέρονται στον Κανονισµό, θα 
ρυθµίζονται  από τους σχετικούς Νόµους , ∆ιατάγµατα και Υπουργικές Αποφάσεις . 
 
Άρθρο 10  
(Τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου) 
Οι κληρωθέντες δικαιούχοι θα καταβάλλουν  τα αναλογούντα τέλη κοινόχρηστου χώρου, 
τα οποία θα ορίζονται ετησίως µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μεγαρέων. 
 
Άρθρο 11 
Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής διαχείρισης εµποροπανηγύρεως 
 Η διοργάνωση θρησκευτικής εµποροπανηγύρεως της ∆ηµοτικής  Κοινότητας 
Μεγαρέων του ∆ήµου Μεγαρέων, συνιστά ένα σύνθετο έργο που πρέπει ο ∆ήµος να 
διαχειριστεί µε προσοχή, υπευθυνότητα και σοβαρότητα  ώστε να επαληθευτούν οι 
προσδοκίες για υψηλής ποιότητας  οργάνωση και απόδοση. 
 Για το λόγο αυτό θα συγκροτείται κάθε χρόνο µε απόφαση του ∆.Σ.  τριµελής 
επιτροπή διαχείρισης της εµποροπανήγυρης µε αρµοδιότητα : 
5. Την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης του έργου, το οποίο θα 

προσδιορίζει όλες τις παραµέτρους, θα θέτει συγκεκριµένους στόχους και κριτήρια 
επιτυχίας, θα αναλύει κινδύνους, θα προβλέπει σενάρια διαχείρισης κρίσης , θα 
επιµελείται όλων των προβληµάτων και επιλύει περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν και 
αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό. 

6. Την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την εξασφάλιση της παρουσίας της 
Πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και της Ελληνικής Αστυνοµίας, ώστε να διευθετείται 
η κυκλοφορία και η στάθµευση των οχηµάτων,  καθόλη τη διάρκεια της 
εµποροπανήγυρης. 

7.  Την µέριµνα για την εγκατάσταση πινακίδων ενηµέρωσης- ανακοινώσεων και 
πληροφοριακών στοιχείων κ.λ.π. 

8. Την εν γένει ενηµέρωση των συµµετεχόντων στην εµποροπανήγυρη. 
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Άρθρο 12 
ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  
1. Οποιαδήποτε ασάφεια ή παράλειψη παρουσιαστεί κατά την εφαρµογή του κανονισµού 
των εµποροπανηγύρεων, θα αποσαφηνίζεται µε απόφαση τροποποίησης του παρόντος 
κανονισµού από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
2. Για περιπτώσεις ή θέµατα που δεν προβλέπονται ή δεν ρυθµίζονται µε τον παρόντα 
Κανονισµό έχουν εφαρµογή οι συναφείς διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
3. Ο κανονισµός αυτός εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και αρχίζει να ισχύει µε τη 
νόµιµη δηµοσίευσή του. 
4.Η ισχύς του κανονισµού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους 
συναλλασσόµενους. 

 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.               

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 99/2018. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Φυλακτός Κων/νος 

 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 

 Μιχάλαρος Γεώργιος Καστάνη Αικατερίνη 

 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Κολάτας Ιωάννης 

 Ρήγα Ελένη Πολυχρόνης Ιερόθεος 

 Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
Ο Πρόεδρος της  Παπαπανούσης Νικόλαος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 

Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος Μιχάλαρος Ιωάννης 

   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


