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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 113
Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την ψήφιση
κανονισμού λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης για τον εορτασμό του Ιερού Ναού Παναγίας
Φανερωμένης, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού
Πρακτικό τής με αριθ. 05/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 19ης
του μηνός Απριλίου, του έτους 2018.
Στον Χολαργό σήμερα, 19.04.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 8258/13.04.2018 πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη
συνεδρίαση 28 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Χρύσα Παρίση
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη
Αγλαΐα Σουρανή

Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεωργία Αρβανίτη
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Ιωάννης Σκουτέρης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Περικλής Ζήκας

Νικόλαος Καραγιάννης
Ιωάννης Κεχρής
Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος
Νικόλαος Στάππας
Γεώργιος Ανυφαντής
Χριστίνα Πολυκαλά

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δημήτριος Οικονόμου
Βασιλική Μπουφούνου

Νικόλαος Κουτάκης
Νικόλαος Αποστολόπουλος

Γεώργιος Ρεμούνδος

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων
Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος
κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 32ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης,
έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και προώθησης της Βιώσιμης Αστικής
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Κινητικότητας και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα Γεωργία Αρβανίτη, η οποία εισηγήθηκε τα
κάτωθι:
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 10/2018 (ΑΔΑ: 6ΞΨ8ΩΞ1-ΘΥ6) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
εγκρίθηκε η ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας τής Εμποροπανήγυρης για τον εορτασμό τού Ιερού Ναού
Παναγίας Φανερωμένης, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού και πρότεινε στο Σώμα την έγκριση της ανωτέρω
απόφασής του.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η τελική απόφαση λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά
από εισήγηση - γνωμοδότηση προς αυτό από την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, η οποία, προηγουμένως, έχει λάβει
αντίστοιχη σχετική εισήγηση από τα Συμβούλια των επιμέρους Δημοτικών Κοινοτήτων.
Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, παρέλαβε την με αριθ. πρωτ. 2915/07-02-2018 εισήγηση
του Τμήματος Καταστημάτων και Λαϊκών Αγορών, η οποία έχει ως ακολούθως:
Έχοντας υπόψη:
1. τα άρθρα 73 και 83 παρ. η του Ν. 3852/2010 - Καλλικράτης,
2. τα άρθρα 79 και 80 του Ν. 3463/2006 - Δημοτικός Κώδικας,
3. τον Ν. 4497/13.11.2017 (ΦΕΚ 171/τ.α’/2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,
4. την Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23.06.2017(ΦΕΚ 2161/2017) Υγειονομική Διάταξη.
Ο Δήμος μας όπως είναι γνωστό διοργανώνει, εδώ και πολλές δεκαετίες, στις 22 και 23 Αυγούστου κάθε
έτους, εμποροπανήγυρη με αφορμή την εορτή της Παναγίας Φανερωμένης, στην ευρύτερη περιοχή του Ι. Ναού
αυτής, στη Δημοτική Κοινότητα του Χολαργού.
Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και
συγκεκριμένα την παρ. 16 του άρθρου 59 του Ν. 4497/2017 «για όλες τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του
παρόντος αγορές του άρθρου 38 ο οικείος Δήμος εκδίδει με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εντός τριών (3)
μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμό Λειτουργίας εναρμονισμένο με τις διατάξεις του
παρόντος νόμου, 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).».
Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων πρέπει να εκδοθεί άμεσα κανονισμός, ο οποίος (σύμφωνα με την
παρ. 1 άρθρο 38 του Ν. 4497/2017), να εμπεριέχει απαραιτήτως το χώρο διενέργειας της αγοράς, τη χρονική
διάρκεια της αγοράς, τα πωλούμενα είδη, τον τρόπο επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα
καταβαλλόμενα τέλη και τον τρόπο είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.
Προτεινόμενο σχέδιο:
Άρθρο 1
Σκοπός του Κανονισμού
Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η θέσπιση κανόνων και η ρύθμιση όλων των θεμάτων που
αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανήγυρης της εορτής της Παναγίας Φανερωμένης, την
διασφάλιση των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού, καθώς επίσης και την δημιουργία προϋποθέσεων
που θα συμβάλλουν στον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των ενδιαφερομένων.
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Άρθρο 2
Ορισμοί
«Εμποροπανήγυρις»: η υπαίθρια αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα εμπορεύματα, με την ευκαιρία
εορτής θρησκευτικού ή επετειακού χαρακτήρα.
«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.
«Φορέας λειτουργίας»: ο φορέας που είναι αρμόδιος για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία λαϊκής
ή άλλης οργανωμένης αγοράς και που επιλαμβάνεται κάθε θέματος που ανακύπτει, όσον αφορά τόσο τη
λειτουργία της εν γένει, όσο και τη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτή.
«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.
Άρθρο 3
Χρόνος Λειτουργίας - Ωράριο - Χωροθέτηση
 Χρόνος Λειτουργίας: Το πανηγύρι διαρκεί από 22 έως και 23 Αυγούστου
 Ωράριο λειτουργίας: Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της εμποροπανήγυρης ως εξής:



Ώρα προσέλευσης πωλητών: από 11:00π.μ. έως 15:00μ.μ. της 22ας Αυγούστου.
Ώρα αποχώρησης πωλητών: 23:00μ.μ. της 23ης Αυγούστου και από 23:00μ.μ. έως 01:00π.μ.
της 24ης Αυγούστου.
Απαγορεύεται η είσοδος οχημάτων των πωλητών στο χώρο λειτουργίας της αγοράς και η εκφόρτωση των
εργαλείων και προϊόντων μετά τις 15:00μ.μ. της 22ας Αυγούστου καθώς και η αποκομιδή αυτών και αποχώρηση
των οχημάτων πριν τις 23:00μ.μ. της 23ης Αυγούστου.
Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά εργαλείων, πάγκων καθώς και εμπορευμάτων στους χώρους
λειτουργίας της αγοράς πριν την ως άνω καθορισμένη ώρα προσέλευσης ήτοι 11:00π.μ. της 22ας Αυγούστου.
 Χωροθέτηση: Η αγορά διεξάγεται στην οδό Φανερωμένης από την Λ. Μεσογείων έως την Πλατεία Κ.
Παλαμά.
Σε αυτό διατίθενται θέσεις των δύο (2)τ.μ. εκάστη, όπως αναγράφονται στο συνημμένο τοπογραφικό
διάγραμμα.
Δεδομένου ότι όλες οι θέσεις δεν είναι ισοδύναμες ως προς την εμπορικότητα, διαχωρίζονται σε δύο ζώνες
ως εξής:
 Α΄ Ζώνη: από την Λ. Μεσογείων έως την οδό Ελ. Βενιζέλου
 Β΄ Ζώνη: από την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την Πλ. Κ. Παλαμά
α) Στους χώρους που θα λειτουργεί η αγορά θα υπάρχει η κατάλληλη σήμανση με ευθύνη του φορέα
διαχείρισής της και συγκεκριμένα του Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας - Κοινοχρήστων Χώρων. Επιπλέον
θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων με ευθύνη του Τμήματος Καταστημάτων &
Λαϊκών Αγορών και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Οι θέσεις που θα διαγραμμιστούν προκειμένου να
τοποθετηθούν οι πωλητές δεν θα καταλαμβάνουν ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης. Ο σχεδιασμός και η
διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή εξυπηρέτηση των επισκεπτών, καθώς επίσης και όποια
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άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την απρόσκοπτη διέλευση
οχημάτων εκτάκτου ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά κ.λπ.) από τις καθέτους οδούς.
β) Οι πωλητές υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη (τις) θέση(εις) που τους
παραχωρείται από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία των όπισθεν αυτών ευρισκομένων
καταστημάτων.
γ) Οι πωλητές έχουν το δικαίωμα να αιτούνται για μία η περισσότερες θέσεις.
δ) Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της αγοράς κατά τις ώρες
λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των πωλητών, καθώς και η πώληση προϊόντων
μέσα από αυτά, εξαιρουμένων των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων (αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα) και
οχημάτων ειδών κυλικείου.
ε) Προκειμένου να υπάρχει ενιαία αισθητική, τα εκθετήρια πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα, τα
καλύμματα τους καθώς και τα σκιάδια πρέπει να είναι ομοιόμορφα. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε διαφήμιση
στα σκιάδια και στα καλύμματα του εκθετηρίου.
Άρθρο 4
Καταβαλλόμενα τέλη
Τα τέλη που καταβάλλονται για την χορήγηση άδειας στο πανηγύρι καθορίζονται κάθε έτος και για κάθε
ζώνη ανά τετραγωνικό μέτρο και για τις δύο μέρες, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 13 του από 24-9/20.10.1958 Β.Δ/τος όπως αυτό ισχύει.
Τα τέλη καταβάλλονται στο Ταμείο του Δήμου ή στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου, μετά την έκδοση
του καταλόγου των συμμετεχόντων, προκειμένου να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής.
Άρθρο 5
Είδη εμπορίας πωλητών
Τα είδη των οποίων επιτρέπεται η πώληση είναι:
α) Βιομηχανικά είδη, στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γενικά βιομηχανικά είδη πλην
ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης νεωτερισμών, ψεύτικα κοσμήματα
(φο μπιζού), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα μη
ηλεκτροδοτούμενα ηλεκτρικά είδη, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας,
μέσα συσκευασίας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, είδη χαρτιού, είδη δώρων, εργαλεία, επίσης
επιτρέπονται καλλιτεχνήματα - χειροτεχνήματα, είδη παλαιοπωλείου, συλλεκτικά είδη, και βιβλία.
β) Είδη κηπουρικής και ανθοκομίας, άνθη, καλλωπιστικά, αρωματικά φυτά, χώμα, γλάστρες, και
βιομηχανικά είδη κηπουρικής, προϊόντα οικοτεχνίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 της 4912/120862/5.11.2015
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις
που αναφέρονται σε αυτή όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά,
βότανα, αρτύματα, βιολογικά μεταποιημένα και τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα ξηροί καρποί, ζαχαρώδη
προϊόντα, που διατηρούνται εκτός ψυγείου, μέλι.
γ) Υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων από κατόχους καντινών και φορητών εγκαταστάσεων έψησης
για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, καθώς και πώλησης ειδών κυλικείου. Οι αδειούχοι της κατηγορίας
αυτής δεν μπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα και για τη χορήγηση άδειας είναι απαραίτητη η
βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.
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Άρθρο 6
Τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών
α) Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4497/2017, στο πανηγύρι 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. Επίσης όσοι
επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές.
β) Για τη συμμετοχή στο πανηγύρι απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση
του Δήμου, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια
λειτουργίας της αγοράς δηλαδή δύο ημερών.
Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση ως εξής: α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα
φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ 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 στην αγορά του παρόντος.
Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους κάποιας από τις ανωτέρω κατηγορίες, ο αριθμός των
θέσεων της κατηγορίας αυτής, προστίθεται στον αριθμό της αμέσως επόμενης κατηγορίας.
Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό
πλαίσιο, μπορούν να αιτηθούν για τη συμμετοχή τους στο πανηγύρι και υπολογίζονται στο ποσοστό της
περίπτωσης α΄.
γ) Τουλάχιστον δέκα πέντε (15) θέσεις της εμποροπανήγυρης, μπορούν να παραχωρούνται αποκλειστικά
και κατά προτεραιότητα σε αδειούχους του άρθρου 45 του Ν. 4497/2017 οι οποίοι διαθέτουν βεβαίωση
πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου.
δ) Ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αίτηση συμμετοχής, αναγράφοντας
τον αριθμό των θέσεων και τη ζώνη (Α΄ ή Β΄) που επιθυμεί, καταθέτοντας αντίγραφο: α) της άδειας υπαίθριου
εμπορίου που κατέχει ή της βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας ή της
βεβαίωσης πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, κατά περίπτωση και β) του βιβλιάριου υγείας, εφόσον πρόκειται
για διάθεση τροφίμων.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων διενεργείται
και πάλι κλήρωση.
Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση για την κάθε ζώνη ξεχωριστά.
Οι αιτήσεις για την Α΄ Ζώνη που δε θα ικανοποιηθούν μετά την κλήρωση, δύνανται να λάβουν μέρος στην
κλήρωση της Β΄ Ζώνης εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και το έχουν δηλώσει στην αρχική τους αίτηση οι
ενδιαφερόμενοι.
ε) Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας των κληρώσεων, εκδίδεται κατάλογος
συμμετεχόντων, ο οποίος αναρτάται στο Δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου, προκειμένου οι
επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν
λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά
όργανα του παρόντος. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερομένων στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Άρθρο 7
Καθαριότητα
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της αγοράς, ο χώρος που καταλαμβάνει το εκθετήριο καθώς και ο
περιβάλλων χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός από τους ίδιους τους πωλητές. Ειδικότερα οι πωλητές
οφείλουν να συλλέγουν τα απορρίμματα καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της αγοράς, να μην ρυπαίνουν τον
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περίγυρο χώρο με τη ρίψη απορριμμάτων και να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου στην εκτέλεση του έργου της.
Άρθρο 8
Συμπεριφορά πωλητών έναντι καταναλωτών - σχέσεις μεταξύ πωλητών
Για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, οι πωλητές οφείλουν να:
α) Φέρονται στους καταναλωτές με τρόπο ευπρεπή και ευγενικό.
β) Εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα ευπαθείς ομάδες, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, έγγυες και
υπερήλικες.
γ) Αποφεύγουν την ηχορύπανση με τη χρήση μεγαφώνων ή άλλων ηχητικών οργάνων. Επίσης θα πρέπει
να σβήνουν τις μηχανές των οχημάτων τους κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης και φόρτωσης των προϊόντων τους
στην αγορά.
δ) Φέρονται με σεβασμό στους συναδέλφους τους και αποφεύγουν τις διενέξεις μεταξύ τους, τον αθέμιτο
ανταγωνισμό καθώς και αθέμιτες πρακτικές σε βάρος των καταναλωτών.
ε) Συνεισφέρουν στην ανάπτυξη, την προβολή και την αναβάθμιση της ποιότητας της αγοράς.
Άρθρο 9
Έλεγχος της εμποροπανήγυρης
Η Δημοτική Αστυνομία, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα και κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο
φροντίζει για τον έλεγχο της υπάρξεως αδειών, καθώς και για την τήρηση των όρων του παρόντος κανονισμού.
Τον κανονισμό συνοδεύει τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα αυτού και μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον αυτό
κριθεί απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου
65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας τής Εμποροπανήγυρης για τον εορτασμό τού Ιερού Ναού Παναγίας
Φανερωμένης, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 10/2018 (ΑΔΑ: 6ΞΨ8ΩΞ1-ΘΥ6)
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Σκοπός του Κανονισμού
Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η θέσπιση κανόνων και η ρύθμιση όλων των θεμάτων που
αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία τής εμποροπανήγυρης της εορτής τής Παναγίας Φανερωμένης, τη
διασφάλιση των συμφερόντων τού καταναλωτικού κοινού, καθώς επίσης και τη δημιουργία προϋποθέσεων
που θα συμβάλλουν στον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των ενδιαφερομένων.
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Άρθρο 2
Ορισμοί
«Εμποροπανήγυρις»: η υπαίθρια αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα εμπορεύματα, με την ευκαιρία
εορτής θρησκευτικού ή επετειακού χαρακτήρα.
«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.
«Φορέας λειτουργίας»: ο φορέας που είναι αρμόδιος για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία λαϊκής
ή άλλης οργανωμένης αγοράς και που επιλαμβάνεται κάθε θέματος που ανακύπτει, όσον αφορά τόσο τη
λειτουργία της εν γένει, όσο και τη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτή.
«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.
Άρθρο 3
Χρόνος Λειτουργίας - Ωράριο - Χωροθέτηση
 Χρόνος Λειτουργίας: Το πανηγύρι διαρκεί από 22 έως και 23 Αυγούστου
 Ωράριο λειτουργίας: Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της εμποροπανήγυρης ως εξής:



Ώρα προσέλευσης πωλητών: από 11:00π.μ. έως 15:00μ.μ. της 22ας Αυγούστου.
Ώρα αποχώρησης πωλητών: 23:00μ.μ. της 23ης Αυγούστου και από 23:00μ.μ. έως 01:00π.μ.
της 24ης Αυγούστου.
Απαγορεύεται η είσοδος οχημάτων των πωλητών στο χώρο λειτουργίας της αγοράς και η εκφόρτωση των
εργαλείων και προϊόντων μετά τις 15:00μ.μ. της 22ας Αυγούστου καθώς και η αποκομιδή αυτών και αποχώρηση
των οχημάτων πριν τις 23:00μ.μ. της 23ης Αυγούστου.
Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά εργαλείων, πάγκων καθώς και εμπορευμάτων στους χώρους
λειτουργίας της αγοράς πριν την ως άνω καθορισμένη ώρα προσέλευσης ήτοι 11:00π.μ. της 22ας Αυγούστου.
 Χωροθέτηση: Η αγορά διεξάγεται στην οδό Φανερωμένης από την Λ. Μεσογείων έως την Πλατεία Κ.
Παλαμά.
Σε αυτό διατίθενται θέσεις των δύο (2)τ.μ. εκάστη, όπως αναγράφονται στο συνημμένο τοπογραφικό
διάγραμμα.
Δεδομένου ότι όλες οι θέσεις δεν είναι ισοδύναμες ως προς την εμπορικότητα, διαχωρίζονται σε δύο ζώνες
ως εξής:
 Α΄ Ζώνη: από την Λ. Μεσογείων έως την οδό Ελ. Βενιζέλου
 Β΄ Ζώνη: από την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την Πλ. Κ. Παλαμά
α) Στους χώρους που θα λειτουργεί η αγορά θα υπάρχει η κατάλληλη σήμανση με ευθύνη του φορέα
διαχείρισής της και συγκεκριμένα του Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας - Κοινοχρήστων Χώρων. Επιπλέον
θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων με ευθύνη του Τμήματος Καταστημάτων &
Λαϊκών Αγορών και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Οι θέσεις που θα διαγραμμιστούν προκειμένου να
τοποθετηθούν οι πωλητές δεν θα καταλαμβάνουν ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης. Ο σχεδιασμός και η
διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή εξυπηρέτηση των επισκεπτών, καθώς επίσης και όποια
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άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την απρόσκοπτη διέλευση
οχημάτων εκτάκτου ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά κ.λπ.) από τις καθέτους οδούς.
β) Οι πωλητές υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη (τις) θέση(εις) που τους
παραχωρείται από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία των όπισθεν αυτών ευρισκομένων
καταστημάτων.
γ) Οι πωλητές έχουν το δικαίωμα να αιτούνται για μία η περισσότερες θέσεις.
δ) Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της αγοράς κατά τις ώρες
λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των πωλητών, καθώς και η πώληση προϊόντων
μέσα από αυτά, εξαιρουμένων των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων (αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα) και
οχημάτων ειδών κυλικείου.
ε) Προκειμένου να υπάρχει ενιαία αισθητική, τα εκθετήρια πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα, τα
καλύμματα τους καθώς και τα σκιάδια πρέπει να είναι ομοιόμορφα. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε διαφήμιση
στα σκιάδια και στα καλύμματα του εκθετηρίου.
Άρθρο 4
Καταβαλλόμενα τέλη
Τα τέλη που καταβάλλονται για την χορήγηση άδειας στο πανηγύρι καθορίζονται κάθε έτος και για κάθε
ζώνη ανά τετραγωνικό μέτρο και για τις δύο μέρες, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 13 του από 24-9/20.10.1958 Β.Δ/τος όπως αυτό ισχύει.
Τα τέλη καταβάλλονται στο Ταμείο του Δήμου ή στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου, μετά την έκδοση
του καταλόγου των συμμετεχόντων, προκειμένου να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής.
Άρθρο 5
Είδη εμπορίας πωλητών
Τα είδη των οποίων επιτρέπεται η πώληση είναι:
α) Βιομηχανικά είδη, στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γενικά βιομηχανικά είδη πλην
ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης νεωτερισμών, ψεύτικα κοσμήματα
(φο μπιζού), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα μη
ηλεκτροδοτούμενα ηλεκτρικά είδη, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας,
μέσα συσκευασίας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, είδη χαρτιού, είδη δώρων, εργαλεία, επίσης
επιτρέπονται καλλιτεχνήματα - χειροτεχνήματα, είδη παλαιοπωλείου, συλλεκτικά είδη, και βιβλία.
β) Είδη κηπουρικής και ανθοκομίας, άνθη, καλλωπιστικά, αρωματικά φυτά, χώμα, γλάστρες, και
βιομηχανικά είδη κηπουρικής, προϊόντα οικοτεχνίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 της 4912/120862/5.11.2015
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις
που αναφέρονται σε αυτή όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά,
βότανα, αρτύματα, βιολογικά μεταποιημένα και τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα ξηροί καρποί, ζαχαρώδη
προϊόντα, που διατηρούνται εκτός ψυγείου, μέλι.
γ) Υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων από κατόχους καντινών και φορητών εγκαταστάσεων έψησης
για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, καθώς και πώλησης ειδών κυλικείου. Οι αδειούχοι της κατηγορίας
αυτής δεν μπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα και για τη χορήγηση άδειας είναι απαραίτητη η
βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.
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Άρθρο 6
Τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών
α) Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4497/2017, στο πανηγύρι 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. Επίσης όσοι
επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές.
β) Για τη συμμετοχή στο πανηγύρι απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση
του Δήμου, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια
λειτουργίας της αγοράς δηλαδή δύο ημερών.
Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση ως εξής: α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα
φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ 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 στην αγορά του παρόντος.
Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους κάποιας από τις ανωτέρω κατηγορίες, ο αριθμός των
θέσεων της κατηγορίας αυτής, προστίθεται στον αριθμό της αμέσως επόμενης κατηγορίας.
Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό
πλαίσιο, μπορούν να αιτηθούν για τη συμμετοχή τους στο πανηγύρι και υπολογίζονται στο ποσοστό της
περίπτωσης α΄.
γ) Τουλάχιστον δέκα πέντε (15) θέσεις της εμποροπανήγυρης, μπορούν να παραχωρούνται αποκλειστικά
και κατά προτεραιότητα σε αδειούχους του άρθρου 45 του Ν. 4497/2017 οι οποίοι διαθέτουν βεβαίωση
πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου.
δ) Ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αίτηση συμμετοχής, αναγράφοντας
τον αριθμό των θέσεων και τη ζώνη (Α΄ ή Β΄) που επιθυμεί, καταθέτοντας αντίγραφο: α) της άδειας υπαίθριου
εμπορίου που κατέχει ή της βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας ή της
βεβαίωσης πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, κατά περίπτωση και β) του βιβλιάριου υγείας, εφόσον πρόκειται
για διάθεση τροφίμων.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων διενεργείται
και πάλι κλήρωση.
Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση για την κάθε ζώνη ξεχωριστά.
Οι αιτήσεις για την Α΄ Ζώνη που δε θα ικανοποιηθούν μετά την κλήρωση, δύνανται να λάβουν μέρος στην
κλήρωση της Β΄ Ζώνης εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και το έχουν δηλώσει στην αρχική τους αίτηση οι
ενδιαφερόμενοι.
ε) Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας των κληρώσεων, εκδίδεται κατάλογος
συμμετεχόντων, ο οποίος αναρτάται στο Δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου, προκειμένου οι
επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν
λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά
όργανα του παρόντος. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερομένων στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Άρθρο 7
Καθαριότητα
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της αγοράς, ο χώρος που καταλαμβάνει το εκθετήριο καθώς και ο
περιβάλλων χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός από τους ίδιους τους πωλητές. Ειδικότερα οι πωλητές
οφείλουν να συλλέγουν τα απορρίμματα καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της αγοράς, να μην ρυπαίνουν τον

ΑΔΑ: Ψ43ΥΩΞ1-3Λ0
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
περίγυρο χώρο με τη ρίψη απορριμμάτων και να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου στην εκτέλεση του έργου της.
Άρθρο 8
Συμπεριφορά πωλητών έναντι καταναλωτών - σχέσεις μεταξύ πωλητών
Για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, οι πωλητές οφείλουν να:
α) Φέρονται στους καταναλωτές με τρόπο ευπρεπή και ευγενικό.
β) Εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα ευπαθείς ομάδες, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, έγγυες και
υπερήλικες.
γ) Αποφεύγουν την ηχορύπανση με τη χρήση μεγαφώνων ή άλλων ηχητικών οργάνων. Επίσης θα πρέπει
να σβήνουν τις μηχανές των οχημάτων τους κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης και φόρτωσης των προϊόντων τους
στην αγορά.
δ) Φέρονται με σεβασμό στους συναδέλφους τους και αποφεύγουν τις διενέξεις μεταξύ τους, τον αθέμιτο
ανταγωνισμό καθώς και αθέμιτες πρακτικές σε βάρος των καταναλωτών.
ε) Συνεισφέρουν στην ανάπτυξη, την προβολή και την αναβάθμιση της ποιότητας της αγοράς.
Άρθρο 9
Έλεγχος της εμποροπανήγυρης
Η Δημοτική Αστυνομία, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα και κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο
φροντίζει για τον έλεγχο της υπάρξεως αδειών, καθώς και για την τήρηση των όρων του παρόντος κανονισμού.
Τον κανονισμό συνοδεύει τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας τού Δήμου, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα αυτού και μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον αυτό
κριθεί απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία τής αγοράς.

Υπέρ της πρότασης ψήφισε η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού κα Αικατερίνη
Γκούμα.
Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρύσα Παρίση, Παναγιώτης
Δεμέστιχας, Μιχαήλ Χατζής, Γεώργιος Τσουροπλής, Αθανάσιος Χαρακτινιώτης, Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας,
Ιωάννης Κεχρής, Δημήτριος Τούτουζας, Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος, Νικόλαος Στάππας, Γεώργιος
Ανυφαντής και Χριστίνα Πολυκαλά.
Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 113/2018.
Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης
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Τα Μέλη
Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ.
Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Μ. Δημητριάδου, Β. Σιαμάνης, Ι. Σκουτέρης, Π. Ζήκας, Ν. Καραγιάννης, Α.
Φασούλη.

