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Αριθ.Απόφασης 212/2018  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 
    Πρακτικού από τη Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση με Αριθμό 12/27-6-2018. 
 
  
Στο  Καρπενήσι σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018  και ώρα 18.00 το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου οδός  Ν.Τσιαμπούλα (κτίριο 
ΚΑΠΗ 3ος όροφος)  ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9023/22-6-2018 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου κ. Λάππα Κλεομένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
   Παρόντος και του Δημάρχου κ. Νικόλαου Σουλιώτη  διαπιστώθηκε από τον 
πρόεδρο κ.Λάππα Κλεομένη, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 
27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα  20  μέλη,   ονομαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Λάππας Κλεομένης (Πρόεδρος)  
2. Χαλκιάς Παντελής 
3. Κατσούδας Παναγιώτης 
4. Ζαλοκώστα Σοφία 
5. Κουτρομάνος Ταξιάρχης 
6. Πέτρου Ιωάννης  
7. Κεραμάρης Δημήτριος 
8. Κονιαβίτη Ευδοξία 
9. Βονόρτας Δημήτριος 
10. Γκαρίλα -Διαμαντή Γεωργία 
11. Ντέκας Χρήστος 
12. Τσιτούρη-Κατσιάρη Παρασκευή 
13. Σταμάτης Ιωάννης 
14. Ιβρος Ιωάννης 
15. Σκλαπάνης Ταξιάρχης 
16. Μαντζιούτας Ιωάννης 
17. Παπαδογούλας Παναγιώτης 
18. Πεταρούδης Δημήτριος 
19. Κοντογεώργος Ηλίας 
20. Παπαροϊδάμης Βασίλειος 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σταμάτης Δημήτριος  
2. Τσιακανίκας  Φώτιος 
3. Κοκόσης Φώτιος 
4. Αρμάγου-Μπούκα Ιουλία 
5. Τσώνης Νικόλαος 
6. Κοντός Δημήτριος 
7. Σώκος Γεώργιος 
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν ο πρόεδρος της δημοτικής Κοινότητας Καρπενησίου και οι 
πρόεδροι και εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Καρπενησίου. 
Παραβρέθηκε  στη συνεδρίαση  ο πρόεδρος της Τ.Κ Δερματίου κ.Σπύρος Τραστέλης. 
Κατά τη συνεδρίαση  κλήθηκε και παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος κ.Μαρία 
Γ.Παπαροϊδάμη για την τήρηση των πρακτικών. 
 
   
Αριθμός απόφασης 212 / 2018  
ΘΕΜΑ 3ο  Λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου οργάνωσης και 
λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου Καρπενησίου –
εισήγηση από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: 
 

Ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης  εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:  
Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει:  

1) Γενικά τις προϋποθέσεις λειτουργίας και την οργάνωση της  Ετήσιας 
Εμποροπανήγυρης που διεξάγεται  στην Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου 
και 

2) Τους κανόνες αισθητικής, καθαριότητας, υγιεινής και τάξης στους χώρους 
διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης, συνεχίζοντας έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το 
σχέδιο του κανονισμού και κάλεσε το σώμα αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  αφού έλαβε υπόψη: 

 Την ανωτέρω εισήγηση  

 Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1.Βv 

 Τις διατάξεις των άρθρων  79 και 82 του Κ.Δ.Κ. 

 Την αριθμ. 15/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία 
εισηγείται τον κανονισμό λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης του 
Δήμου Καρπενησίου . 

 Την 34/2018 απόφαση της δημοτικής κοινότητας Καρπενησίου . 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον κανονισμό  λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου 

Καρπενησίου ως εξής:  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ  
ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 
 

Άρθρο 1 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  
Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει:  

3) Γενικά τις προϋποθέσεις λειτουργίας και την οργάνωση της  Ετήσιας 
Εμποροπανήγυρης που διεξάγεται  στην Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου 
και 

4) Τους κανόνες αισθητικής, καθαριότητας, υγιεινής και τάξης στους χώρους 
διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης.  
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Άρθρο 2 

 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των παρακάτω Νόμων, Π.Δ και εγκυκλίων που 
αφορούν την ίδρυση και λειτουργία εμποροπανηγύρεων όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα, και συγκεκριμένα:  
1) Τα άρθρα 75 και 79 του Ν.3436/2006 Κ.Δ.Κ  

2) Τα άρθρα 83,84 και 94 του Ν.3852/10  

3) Το Ν.4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»  

4) Την Υ.Δ. 47829/2017  

5) Το άρθρο 6 του Π.Δ.12/2005  

6) Κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό.  
 
 
 

Άρθρο 3 

 
ΓΕΝΙΚΑ  
Διάρκεια:  
Η ετήσια Εμποροπανήγυρης θα διεξάγεται από τις 30 Ιουλίου έως τις 03 Αυγούστου.  
 
Χωροθέτηση:  
Η εμποροπανήγυρη   θα ξεκινά  από το τέρμα της οδού Παπανικολάου, την 
διασταύρωση με τον περιφερειακό δρόμο Προφήτη Ηλία και θα καταλαμβάνει όλο το 
διαθέσιμο χώρο που ειδικά θα διαμορφωθεί μέχρι τον πρώτο από αριστερά κάθετο 
δρόμο, όπου τα παζάρι θα κλείνει. 
 
Υπεύθυνος οργάνωσης:  
Υπεύθυνος για τη διοργάνωση, τον καθορισμό των όρων συμμετοχής των 
συμμετεχόντων, τη χορήγηση των σχετικών εγκρίσεων συμμετοχής των διαφόρων 
φυσικών ή νομικών προσώπων σε αυτήν, τη διενέργεια εκδηλώσεων στο χώρο κατά 
το χρόνο λειτουργίας της και την εν γένει καλή λειτουργία και διεξαγωγή της, είναι ο 
Δήμος Καρπενησίου, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος και τα Τμήμα Αδειοδοτήσεων και 
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας του 
Δήμου.  
 

Άρθρο 4 

 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ  
Τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται είναι:  
Άνθη-φυτά (και αποξηραμένα), ασημικά και Faux Bijoux (Φο Μπιζού), βιβλία, 

μικροεργαλεία, είδη pet-shop, είδη λαϊκής τέχνης, χειροτεχνήματα, καλλιτεχνήματα, 

είδη κηπουρικής, είδη δώρων και διακόσμησης, είδη οικιακής χρήσης – υαλικά, 

καλλυντικά, λευκά είδη – είδη προικός, εκκλησιαστικά είδη, δερμάτινα είδη, είδη 

ένδυσης – υπόδησης, αξεσουάρ ένδυσης, παιδικά παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, 

νωπά και αποξηραμένα φρούτα, ξηροί καρποί, παραδοσιακά γλυκά, μέλι, παγωτά, 

ποπ κορν, μαλλί γριάς, λουκουμάδες, παγωτό. Επιπλέον, πρόχειρα γεύματα από 

καντίνες και φορητές εγκαταστάσεις έψησης, με την υποχρέωση τήρησης των 

ειδικότερων διατάξεων που διέπουν την παρασκευή και διάθεση αυτών των ειδών. 
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Άρθρο 5 

 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4497/2017:  
1. Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής 

σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της παρούσας αγοράς.  
 

2. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της υπαίθριας 
αγοράς.  

 
 

3. Οι εγκρίσεις δίνονται με κλήρωση ως εξής:  
α) Σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά 

παραστατικά και ΚΑΔ σχετικά με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο 
εμπόριο, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου 
ετήσιας διάρκειας, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3 του Ν. 4497/2017,  όπως 
αυτό αναλύεται στην επόμενη παράγραφο.  

β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους πωλητές 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 στην παρούσα αγορά.  

 
Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο 
αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της 
κατηγορίας (α).  
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 τους αδειούχους φορείς 
Κ.ΑΛ.Ο. (Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία) του άρθρου 45. Για τους εν λόγω 
αδειούχους δίδεται μία θέση ανά τέσσερα μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση 
πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 
45.  

 
Στην παρούσα αγορά συμμετέχουν σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 3  
πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι 
αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν 
βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου ετήσιας διάρκειας που 
εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας τους. Για τη χορήγηση της εν λόγω 
βεβαίωσης κατατίθεται αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:  

α. βεβαίωση έναρξη δραστηριότητας από το ΤΑΧΙS,  
β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το ΤΑΧΙS ή βεβαίωση απαλλαγής από 

αρμόδια φορολογική αρχή,  
γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,  
δ. φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά περίπτωση,  
ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.  
 

4. Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, (επισυνάπτεται της παρούσας) το 
ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο υποβάλλει στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων, 
επιδεικνύοντας, κατά περίπτωση:  
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α) την άδεια υπαιθρίου εμπορίου (ήτοι Λαϊκής Αγοράς, στάσιμου εμπορίου, 
πλανόδιου εμπορίου) που κατέχει ή την βεβαίωση της παραγράφου 3 κατά 
περίπτωση και  

β) βιβλιάριο υγείας ,εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.  
 
Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας, εκδίδεται κατάλογος 
συμμετεχόντων ο οποίος αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου οι 
επιλεγέντες να καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη και να εκδοθεί η έγκριση 
συμμετοχής. 
Οι σχετικές εγκρίσεις συμμετοχής χορηγούνται ύστερα από δημόσια κλήρωση μεταξύ 
των ενδιαφερομένων, εφόσον κάθε φορά απαιτείται (εάν ο αριθμός των αιτουμένων 
ξεπερνά τον καθορισμένο αριθμό θέσης – δραστηριότητας).  
 
5. Οι συμμετέχοντες για πώληση τροφίμων και ποτών θα πρέπει να είναι 

εφοδιασμένοι με τη βεβαίωση καταλληλότητας του προσωρινού χώρου που θα 

χρησιμοποιήσουν από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας Π. Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με την 

Υγειονομική Διάταξη ΥΔ.47829/2017 και του Ε.Κ. 852/2004. 

6. Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το Δήμο 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 285 του ν. 3463/2006 (Δημοτική 
Ενημερότητα).  
 
7. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, εισφορά, η 
εκμίσθωση και η παραχώρηση κατά χρήση των αδειών της παραγράφου αυτής 
καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από 
οποιονδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση διαπίστωσης υπενοικίασης της θέσεως σε άλλο 
πρόσωπο θα επιβάλλεται πρόστιμο και στους δύο.  
 
8. Η έκδοση και η παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής έγκρισης του 
Δήμου για χρήση και εγκατάστασή του στο χώρο διεξαγωγής, παρέχει το δικαίωμα 
χρήσης του χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας του. 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 τη λήξη της αδείας 
θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και 
υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος 
 
9. Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις και υπάρχει ζήτηση από αδειούχους 
υπαίθριου εμπορίου και εν δυνάμει δικαιούχους συμμετοχής, ο Δήμος διατηρεί το 
δικαίωμα να τοποθετήσει –μετά από συνοπτική κλήρωση- τους ενδιαφερομένους, 
στις κενές θέσεις, εκδίδοντας συμπληρωματικό κατάλογο συμμετεχόντων.  
  
10. Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση.  
 
 

Άρθρο 6 

 
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ  
Το καταβαλλόμενο τέλος θα καθορίζεται ετησίως με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
εκτός και αν παραμένει το ίδιο. 
 
Α΄ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 
ΘΕΣΕΙΣ Α          :    500,00€ 
ΘΕΣΕΙΣ Β & Γ    :    400,00€ 
ΓΩΝΙΕΣ Γ          :     450,00€  
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ΕΞΑΙΡΕΣΗ  
ΘΕΣΕΙΣ Α18 & Α19          :  200,00€ 
ΘΕΣΕΙΣ Α15, Α16 & Α17   :  450,00€ 
Β΄ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 
ΘΕΣΕΙΣ Δ                          : 200,00€ 
ΘΕΣΕΙΣ Ε                          : 300,00€ 
ΓΩΝΙΕΣ Δ                         : 350,00€ 
 
 
ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ   
Ε1, Ε2, Ε3, Ε8 & Ε9  : 600,00€ 
Ε4, Ε5, Ε6 & Ε7       : 300,00 € 
 
Η αρμόδια επιτροπή θα αποφασίσει την ημέρα της κλήρωσης εάν κάθε θέση θα 
κληρωθεί ξεχωριστά ή σε ομάδες. 
Στις ψησταριές και γενικότερα στην εμποροπανήγυρη, απαγορεύεται η χρήση 
ηλεκτρικών συσκευών άνω των 1.500W. 
 
Πάγκοι καλαμποκιών 70,00€. 
 
 
Όσοι εξοφλήσουν έως 21/7/2018 θα έχουν έκπτωση 10%. 
Εάν υπάρξουν κενά παραπήγματα μετά την δεύτερη ημέρα της εμποροπανήγυρης 
θα δοθούν με τιμή που θα καθορίσει η επιτροπή διαχείρισης. 
Τα προαναφερόμενα νούμερα αρίθμησης των θέσεων, ενδέχεται να αλλάξουν 
μετά την αποτύπωση των θέσεων πάνω στο οδόστρωμα.  
 
 

Άρθρο 7 

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  
 
Οι προς διάθεση χώροι –σύμφωνα με τα δεδομένα του περασμένου έτους- 
ανέρχονται στις διακόσιες σαράντα (240) αριθμημένες θέσεις. 
Την ευθύνη για την κατασκευή την έχει ο Δήμος. 
Επιπλέον, ο Δήμος θα επωμίζεται το κόστος της κατασκευής των παραπηγμάτων 
καθώς και το κόστος της καθαριότητας των τουαλετών. 
 
Απαγορεύεται η κατασκευή στεγάστρων ηλιοπροστασίας στον χώρο ανάπτυξης της 
πανήγυρης. Επιτρέπεται η τοποθέτηση μόνο πάνινων ομπρελών ή πάνινων 
στεγάστρων που συνήθως φέρουν οι πάγκοι και που είναι τοποθετημένα κατά τρόπο 
που δεν δημιουργούν εμπόδια στον χώρο κίνησης των πεζών.  
 
Οι πάγκοι τοποθετούνται ομοιόμορφα και δεν εξέχουν της διαγραμμισμένης ευθείας 
που υπάρχει πάνω στο οδόστρωμα προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη 
διέλευση του κοινού.  
 
Απαγορεύεται κάθε είδους διαφήμιση επί των εκθετηρίων.  
 
Ο Δήμος θα είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και τον καθαρισμό των 
τουαλετών.  
 
Ο Δήμος θα παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα στους συμμετέχοντες.  
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Άρθρο 8 

 
ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ  
 
Οι προς διάθεση χώροι –σύμφωνα με τα δεδομένα του περασμένου έτους- 
ανέρχονται στις διακόσιες σαράντα (240) αριθμημένες θέσεις. 
 
 
ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
 
Μόνο οι ψησταριές θα πρέπει να λειτουργήσουν σε συγκεκριμένες θέσεις ήτοι στις 
θέσεις Ε1 έως Ε9.  
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα νούμερα αρίθμησης των θέσεων που 
φαίνονται στον ανωτέρω πίνακα, ενδέχεται να αλλάξουν μετά την αποτύπωση 
των θέσεων πάνω στο οδόστρωμα.  
 
 
Οι υπόλοιπες θέσεις θα καλυφθούν από την γκάμα των πωλούμενων ειδών του 
άρθρου 4.  
 
Σε περίπτωση μη κάλυψης των ανωτέρω θέσεων, οι κενές θέσεις θα καλύπτονται 
ανάλογα με τη ζήτηση και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαχείρισης, 
και με την διαδικασία της κλήρωσης. 
  
Ο καθένας από τους δικαιούχους μπορεί να δηλώσει κατόπιν αιτήσεώς του τον 
ακριβή αριθμό των χώρων που επιθυμεί και που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι  (6) 
συνεχόμενες θέσεις, χωρίς να υποδεικνύει το Νο. της θέσης.  
 

Αν ο αιτών τη συμμετοχή υπαναχωρήσει ή δε συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν 

τέλος χρήσης εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα. 

 

Άρθρο 9 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται:  

 Να κάνουν χρήση αποκλειστικά του χώρου που βρίσκεται εντός των ορίων 
τους ή των παραπηγμάτων τους και απαγορεύεται να επεκτείνονται εκτός 
τούτων σε άλλους χώρους (διαδρόμους, τυχόν κενές θέσεις κ.λπ.).  

 Απαγορεύεται ρητά η υπεκμίσθωση των θέσων που κατέχουν οι εκθέτες σε 
τρίτους.  

 Να διαθέτουν πρόσφατα αναγομωμένο πυροσβεστήρα.  
 Να διατηρούν το χώρο καθαρό καθ' όλη την διάρκειά της αγοράς, 

προβαίνοντας στη συλλογή των απορριμμάτων σε σακούλες απορριμμάτων, 
προκειμένου η υπηρεσία του Δήμου μας να προβαίνει στην αποκομιδή των 
απορριμμάτων,  

 Να απομακρύνουν τα οχήματά τους από τον χώρο ανάπτυξης της 
πανήγυρης. Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η παρουσία οχήματος πλησίον 
του πάγκου, ο εκθέτης θα πρέπει να το γνωρίσει εγκαίρως (δηλ. κατά την 
υποβολή της αίτησης) στην Επιτροπή προκειμένου να αξιολογηθεί το αίτημα 
και να λάβει ειδική άδεια.  
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 Να αφήνουν εύλογο διάστημα (διάδρομο) από τον γειτονικό εκθέτη 
προκειμένου οι πωλητές να μπορούν να περνούν μπρος και πίσω από τον 
πάγκο τους.  

 Να έχουν τοποθετημένη πινακίδα μεγέθους Α4 (πλαστικοποιημένη) στην 
οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, το είδος της άδειας 
(π.χ. πωλητής λαϊκής αγοράς, κάτοχος βεβαίωσης δραστηριοποίησης στο 
υπαίθριο εμπόριο ετήσιας ισχύος, κ.ο.κ.)  και τον αριθμό της άδειας.  

 Τα προς πώληση εμπορεύματα πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε 
πάγκους ή τελάρα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλίζονται οι συνθήκες 
υγιεινής και καθαριότητας και στο κάθε πωλούμενο είδος να υπάρχει πινακίδα 
με την τιμή πώλησης.  

 
 

Άρθρο 10 

 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
1. Απαγορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση του 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.  

2. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε των παραπάνω όρων του κανονισμού 
λειτουργίας, παρέχεται στο Δήμο το δικαίωμα:  

α. να αποκλείει τον παραβάτη από το δικαίωμα συμμετοχής 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.  

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 παρούσα αγορά, 
μπορούν να προμηθευτούν εγκαίρως την Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου 

5. Ο Δήμος θα φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου κατά της διάρκεια και μετά 
το πέρας της εμποροπανήγυρης.  

6. Ο Δήμος θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε 
συγκοινωνιακής παρακώλυσης σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές.  

7. 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.  

8. 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.  

9. Περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν και δεν αναφέρονται στον Κανονισμό, θα 
καλύπτονται από τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές 
Αποφάσεις.  
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Άρθρο 11 

 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 
Η διοργάνωση της Εμποροπανήγυρης συνιστά ένα σύνθετο έργο που πρέπει ο 

Δήμος Καρπενησίου, να διαχειρισθεί με προσοχή, υπευθυνότητα και σοβαρότητα 

ώστε να επαληθευτούν οι προσδοκίες για υψηλής ποιότητας οργάνωση.  

Για το λόγο αυτό συγκροτείται  τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης της 

Εμποροπανήγυρης, αποτελούμενη από τους αρμόδιους αντιδημάρχους για τις 

εμπορικές δραστηριότητες και την καθαριότητα και τον Πρόεδρο της Δημοτικής 

Κοινότητας. Η επιτροπή θα παρακολουθεί την οργάνωση και την διεξαγωγή της 

εμποροπανήγυρης και θα δίνει λύσεις σε προβλήματα που θα παρουσιάζονται. 

Επιπλέον, στο τέλος  θα υπογράφει τον απολογισμό. 

Το έργο της Επιτροπής θα υποστηρίζεται, όποτε ζητηθεί και παραστεί ανάγκη, από 
φορτηγό και εργάτες του Δήμου για την απομάκρυνση των παράνομων καταληψιών, 
με την συνδρομή της αστυνομίας.  
 
 

Άρθρο 12 

 
Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης 
του Δήμου Καρπενησίου. Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για 
όλους γενικά τους συναλλασσόμενους.  
Η συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα την αποδοχή 
όλων των όρων του παρόντος Κανονισμού.  
Περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν και δεν αναφέρονται στον Κανονισμό, θα 

καλύπτονται από τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις. 

Η παρούσα απόφαση είναι κανονιστική και θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται 
 
Ο Πρόεδρος            Ο Δήμαρχος   Τα Μέλη 
  (Τ.Σ.Υ)               (Τ.Υ.)                  (Τ.Υ.)     
 
     Ακριβές Απόσπασμα 
          Ο Πρόεδρος 
 
 
        Κλεομένης Λάππας 
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