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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

Περίληψη 

«Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ίδρυση θρησκευτικής 

εμποροπανηγύρεως στην Κοινότητα Αγοράς Δήμου Δοξάτου και την  έκδοση 

Κανονισμού Λειτουργίας αυτής. (Κανονιστική Απόφαση)». 

 

Σήμερα, την 20η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας 

Τρίτη και ώρα από 11.00΄ έως 13.00΄ πραγματοποιήθηκε Διά Περιφοράς 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία του 

κ. Ζεκερίδη Θεμιστοκλή   μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 7498/16-07-2021 πρόσκληση  

που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) και 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019), και 

το άρθρο 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με 

τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη 

διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» σε 

συνδυασμό με την αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων 

κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 

πανδημίας» (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4).  

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι, μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.   

Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι  από τα επτά (7) μέλη της Ε.Π.Ζ. είναι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΙΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΤΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
     

Η υπάλληλος του Δήμου Δοξάτου Τρούτπεγλη Καλλιόπη ανέλαβε την 

σύνταξη του σχετικού πρακτικού στο βιβλίο  πρόχειρων πρακτικών της  Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής.  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 4/20-07-2021  

Δια Περιφοράς  Τακτικής Συνεδρίασης  

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 8/2021 
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με 

την περίληψη,  έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 

αριθμ.πρωτ. 7099/09-07-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης, που έχει ως κάτωθι: 

«…ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έκδοση Κανονιστικής Απόφασης 

(Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεως Κοινότητας ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΔΟΞΑΤΟΥ). 

 

Α΄. Αιτιολογική Έκθεση 

 

Η Κοινότητα Αγοράς βρίσκεται στα βορειανατολικά της πεδιάδας της Δράμας και 

τους δυτικούς πρόποδες από τα Όρη Λεκάνης σε υψόμετρο 260 μέτρα. Απέχει 

18 χλμ. ΒΑ. από το Καλαμπάκι (έδρα του δήμου Δοξάτου) και 16 χλμ. Α. από 

την Δράμα. Επί τουρκοκρατίας ονομαζόταν Παζαρλάρ και οι μουσουλμάνοι κάτοικοί 

του μετά την Μικρασιατική Καταστροφή και την ανταλλαγή 

πληθυσμών μετακινήθηκαν στην Τουρκία ενώ στο χωριό ήρθαν και εγκαταστάθηκαν 

72 οικογένειες προσφύγων (130 άτομα). Έτσι αναφέρεται επίσημα το 1919 στο ΦΕΚ 

251Α - 20/11/1919 να προσαρτάται στην τότε κοινότητα Κηρίων. Το 1927 με το 

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927 μετονομάστηκε σε Αγορά. Η αρχική ονομασία του χωριού 

προήλθε από το ότι στο χωριό διεξάγονταν μεγάλο παζάρι με αγοραπωλησίες 

προϊόντων, αλλά κυρίως ζώων. Από την αρχική ονομασία προήλθε και η σημερινή 

ονομασία της Κοινότητας “ΑΓΟΡΑ” 

Η εκκλησία του χωριού ονομάζεται «Κοιμήσεως της Θεοτόκου» και πανηγυρίζει στις 

15 Αυγούστου έκαστου έτους με πανηγυρικές λειτουργίες, λιτανεία αλλά και   

διασκέδαση με ζωντανή ορχήστρα, χορούς και φαγητό από πρόχειρες καντίνες και 

ένα μικρό αριθμό μικροπωλητών. Την ευθύνη της οργάνωσης της πανηγύρεως έχει η 

επιτροπή της εκκλησίας του χωριού. 

Σήμερα, επιχειρείται μια αναβίωση του παλιού τρόπου ζωής στο χωριό αλλά και των 

εθίμων που υπήρχαν, με τη διεξαγωγή μιας εμποροπανηγύρεως κατά τη διάρκεια του 

εορτασμού της εκκλησίας στις 14 και 15 Αυγούστου, που θα τιμά την ιστορία του 

χωριού, θα βοηθά στη διάδοση της ιστορίας του. Επίσης, θα αποτελέσει διαφήμιση 

για τον τόπο, θα τον κάνει γνωστό σε ακόμη περισσότερο κόσμο  αλλά και θα 

αποτελέσει έναν πόλο έλξης και θα τονώσει την τοπική οικονομία (κρασιά, ελιές, 

πάρκο Αρπακτικών – Ημερόβιων και Νυκτερινών πτηνών, φυσιολατρική περιήγηση 

– πεζοπεριπατητικά μονοπάτια) . 

 Με τον παρόντα κανονισμό επιχειρείται η αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων 

ώστε οι άδειες για τη συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη να χορηγούνται κατά τρόπο 

αντικειμενικό και αδιάβλητο, να υπάρχουν σαφείς και συγκεκριμένες προϋποθέσεις 

και κριτήρια για τη συμμετοχή των εκθετών, τη χορήγηση των αδειών, να 

οριοθετούνται αυστηρά οι χώροι και ο χρόνος άσκησης των δραστηριοτήτων αυτών, 

να καθορίζονται τα προϊόντα που θα πωλούνται σε αυτή, να διενεργείται αυστηρός 

έλεγχος στους συμμετέχοντες εμπόρους και να επιβάλλονται κυρώσεις διοικητικές 

και χρηματικές στους παραβάτες όταν χρειαστεί.  

Ο παρών κανονισμός προσφέρει επιπλέον τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να 

γνωρίσουν και να κατανοήσουν καλύτερα την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τη 

δραστηριότητά τους, δίνοντάς τους το πλεονέκτημα να την έχουν εις χείρας 

συμπυκνωμένη σε ενιαίο κείμενο. Αυτή η εμπέδωση της νομοθεσίας από μέρους των 

συμμετεχόντων, δημιουργεί την ελπίδα ότι θα οδηγήσει στη μη δημιουργία 

παραβατικών συμπεριφορών που παρατηρούνται συνήθως σε ανάλογες περιπτώσεις. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1_(%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%B7_%CE%9B%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CE%BA%CE%B9_%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1_(%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
ΑΔΑ: ΨΓ49Ω95-Υ9Υ



3 

 

Για αυτό κρίνεται σκόπιμη η διανομή του σε όλους τους εμπλεκόμενους με την 

Εμποροπανήγυρη της Κοινότητας Αγοράς.  

 

 

 

Β΄. Εισήγηση   

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα ανωτέρω, αλλά και την ανάγκη για ασφαλή, διαφανή 

και αξιοπρεπή λειτουργία της εμποροπανηγύρεως της τοπικής κοινότητας Αγοράς 

Δήμου Δοξάτου  

 

εισηγούμαστε 

τη λήψη απόφασης για την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας της εμποροπανηγύρεως 

της τοπικής κοινότητας Αγοράς Δήμου Δοξάτου, ο οποίος θα έχει ως ακολούθως. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ  

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο Κανονισμού 

Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει:  

1. Τις προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας της Θρησκευτικής 

Εμποροπανήγυρης στα πλαίσια εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Ιεράς 

Εκκλησίας “ Κοιμήσεως της Θεοτόκου “ της Τ.Κ. Αγοράς της Δ.Ε. Δοξάτου του 

Δήμου Δοξάτου.  

2. Τους κανόνες οι οποίοι θα ρυθμίζουν την αισθητική, υγιεινή και την τάξη στο χώρο 

της Εμποροπανήγυρης. 

 

Άρθρο 2 

Νομοθετικό Πλαίσιο 

Ο παρών κανονισμός εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενο νόμου 

των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», 

2. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεων πεζοδρομίων, πλατειών και 

λοιπών κοινοχρήστων χώρων», 

3. Το άρθρο 79 Ν. 3463/2006 περί «Κανονιστικών Αποφάσεων», 

4. Το άρθρο 73 Ν. 3852/2010 περί «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», 

5. Το άρθρο 2 (Ορισμοί), 38 (Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες, 

Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές) και 

άρθρο 59 (Μεταβατικές διατάξεις) του Ν. 4497/2017 και κάθε άλλο άρθρο 

σχετικό του παρόντος νόμου,  

6. Το άρθρο 39 (Υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό, καλλιτεχνικό ή 

εκπαιδευτικό αντικείμενο) του Ν. 4497/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του 

Π.Δ. 12/2005 (ΦΕΚ 10/Α΄/18-01-2005) περί ψυχαγωγικών παιχνιδιών 

και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου.  

 

Άρθρο 3 

Ορισμοί 

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί σύμφωνα 

μετις διατάξεις του άρθρου 2 του 4497/2017 ( ΦΕΚ171/Α΄/13-11-2017). 

1. «Υπαίθριο εμπόριο»: η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο, 

όπως η πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωμένες υπαίθριες αγορές, 

καθώς και το πλανόδιο εμπόριο. 
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2. «Στάσιμο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή 

που δεν μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο. 

3. «Πλανόδιο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή 

που μετακινείται με ή χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε αυτοκινούμενου ή 

ρυμουλκούμενου οχήματος ή οποιουδήποτε άλλου κινητού μέσου. 

4. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: ο παραγωγός, ο οποίος 

δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά ιδίας 

παραγωγής. 

5. «Μεταποίηση»: η ενέργεια με την οποία τροποποιείται ουσιαστικά το αρχικό 

προϊόν, συμπεριλαμβανομένης της θερμικής επεξεργασίας, του καπνίσματος, του 

αλατίσματος, της ωρίμανσης, της αποξήρανσης, του μαριναρίσματος, της εκχύλισης, 

της εξώθησης ή συνδυασμού αυτών των μεθόδων. 

6. «Μεταποιημένα προϊόντα»: τα τρόφιμα που προέρχονται από τη μεταποίηση μη 

μεταποιημένων προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά 

τα οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 

7. «Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: το φυσικό πρόσωπο, το οποίο 

δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, διαθέτοντας τα είδη του άρθρου 17, τα 

οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή. 

8. «Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της 

πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της 

οστρακαλιείας, 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. 

9. «Εμποροπανήγυρις»: η υπαίθρια αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα 

εμπορεύματα, με την ευκαιρία γιορτής θρησκευτικού ή επετειακού χαρακτήρα. 

10. «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. 

11. «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. 

12. «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. Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν 

εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρμόδιος φορέας ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και η 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα. Για τις λαϊκές αγορές της λοιπής 

επικράτειας, καθώς και για τις λοιπές οργανωμένες αγορές, αρμόδιος φορέας ορίζεται 

ο δήμος, εντός των γεωγραφικών ορίων του οποίου λειτουργεί η αγορά. 

13. «Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: Οι φορητές εγκαταστάσεις για την παρασκευή 

πρόχειρων γευμάτων, όπως ποπκορν , μαλλί της γριάς, λουκουμάδες και κάστανα που 

σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του 

Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς 

τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους. 

14. «Υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο»: τα ψυχαγωγικά 

παιχνίδια, όπως ενδεικτικά, λούνα παρκ , πίστες 
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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. 

 

Άρθρο 4 

Χώρος Διενέργειας και Διάρκεια της Εμποροπανήγυρης 

1) Η εμποροπανήγυρη θα διενεργείται  στα πλαίσια του θρησκευτικού εορτασμού 

της της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Ιεράς Εκκλησίας «Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου» στην Τ.Κ. Αγοράς, Δ.Ε. Δοξάτου, του Δήμου Δοξάτου. 

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιείται στον κάτω οικισμό της Κοινότητας, κοντά 

στους δρόμους που περιβάλλουν την εκκλησία, αριστερά και δεξιά αυτών. Οι 

θέσεις των μικροπωλητών αποτυπώνονται στο συνημμένο τοπογραφικό 

διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εγκριτικής ως προς την 

ετήσια διενέργεια, απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  

2) Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων είναι εκατόν είκοσι (120).  

3) Η κάθε θέση έχει διαστάσεις 2x6 μέτρα, εκτός από τις θέσεις για καντίνες που 

έχουν διαστάσεις 4x5 μέτρα. Όλες οι θέσεις θα διαγραμμιστούν και θα 

αριθμηθούν με ευθύνη του Δήμου. 

4) Η εμποροπανήγυρη θα διαρκεί δύο συναπτές ημέρες, ήτοι από τις 08:00 π.μ. της 

14ης Αυγούστου έως και τις 24:00 της 15ης   Αυγούστου, ημέρες κατά τις οποίες 

θα πραγματοποιείται η εγκατάσταση και η απομάκρυνση αντίστοιχα των πάγκων 

και των εμπορευμάτων. 

 

Άρθρο 5 

Δικαιούχοι Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη έχουν αδειούχοι λαϊκών αγορών, 

πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, αλλά και πωλητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα)  τα 

οποία διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι 

λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση 

δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας η οποία εκδίδεται από 

το δήμο μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών και σύμφωνα με τα εξής 

ποσοστά: 

α) πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά, ΚΑΔ σχετικό με 

τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο και βεβαίωση δραστηριοποίησης 

υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, σε ποσοστό 70%. 

Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με 

βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις 

υπαίθριες αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/17 και υπολογίζονται στο ποσοστό της 

περίπτωσης α'. 

β) πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής 

άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα 

προϊόντα, σε ποσοστό 20% 

γ) αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα 

επιτρεπόμενα στις αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/17 σε ποσοστό 10%.  

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

αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) 

κατηγορίας.   

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφέρον από την κατηγορία (α) ο αριθμός των 

θέσεων της κατηγορίας αυτής προστίθεται στον αριθμό της (β) και (γ) κατηγορίας με 

αναλογία 2:1 αντίστοιχα. 

Τέλος αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον και από την κατηγορία (β) οι θέσεις της  

προστίθενται στον αριθμό της (γ) κατηγορίας. 
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Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να διατεθούν εκτός της ισχύουσας 

διαδικασίας κλήρωσης θέσεις σε τοπικούς συλλόγους και μη κερδοσκοπικά 

σωματεία.  

 

Άρθρο 6 

Πωλούμενα Είδη 

Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται στον εμπορικό τομέα είναι:  

Φυσικά, Τεχνητά & αποξηραμένα άνθη και φυτά  

Ασημικά και FauxBijou (Φο Μπιζού)  

Βιβλία  

Μικροεργαλεία 

Είδη Λαϊκής Τέχνης  

Είδη Δώρων και διακόσμησης  

Είδη οικιακής χρήσης –Υαλικά  

Καλλυντικά 

Λευκά είδη – είδη προικός  

Εκκλησιαστικά είδη  

Είδη Ένδυσης –Υπόδησης  

Αξεσουάρ ένδυσης  

Παιδικά παιχνίδια  

Παραδοσιακά προϊόντα  

Νωπά και αποξηραμένα φρούτα 

Παραδοσιακά Γλυκά - Παγωτά  

Μαλλί γριάς και λουκουμάδες 

Παρασκευοποιηµένα τρόφιμα ψησταριάς (σουβλάκια-λουκάνικα-σάντουιτς- πατάτες 

κ.λπ.), εμπορεύματα που παρέχονται από κινητή καντίνα, παροχή πρόχειρων 

γευμάτων στους διερχόμενους που παρασκευάζονται επί τόπου εντός 

αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες) που σταθμεύουν σε 

συγκεκριμένη θέση και για χρόνο ίσο προς τη ληφθείσα άδεια. 

 

Διευκρινίζεται ότι 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. Η 

Επιτροπή Εμποροπανήγυρης εξουσιοδοτείται να αντιμετωπίζει κατά περίπτωση και 

κατά την κρίση της τα οποιαδήποτε θέματα προκύπτουν κατά την προετοιμασία και 

λειτουργία της Εμποροπανήγυρης και δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό 

ή ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του ή έρχονται σε αντίθεση με αυτόν. 

 

Άρθρο 7 

Επιτροπή Διενέργειας Εμποροπανήγυρης 

1. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται Επιτροπή Διενέργειας 

Εμποροπανήγυρης, η οποία θα αποτελείται από τρία μέλη:  

α. Τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγοράς 

β. Τον αρμόδιο αντιδήμαρχο 

γ. Έναν υπάλληλο του Δήμου Δοξάτου με τους αναπληρωτές τους 

2. Η Επιτροπή διενέργειας Εμποροπανήγυρης είναι αρμόδια για: Τη σύνταξη και 

αποστολή των απαραίτητων διατυπώσεων προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου, τη λήψη 

αποφάσεων και την υποβολή διαπιστώσεων και προτάσεων για την λειτουργία της 

εμποροπανήγυρης, την γνωστοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο του παρόντος Κανονισμού 

και την έκδοση ανακοινώσεων (όπου αυτό απαιτείται), την συλλογή και έλεγχο των 

υποβαλλόμενων αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτές απαραίτητων δικαιολογητικών, 
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την οργάνωση και διεκπεραίωση των διαδικασιών διάθεσης και κατοχύρωσης των θέσεων 

της εμποροπανήγυρης και τη διενέργεια τυχόν απαιτούμενων κληρώσεων εφόσον 

υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι για την ίδια θέση, την κατανομή των θέσεων, την 

κατάρτιση του πίνακα δικαιούχων συμμετοχής και τη διαβίβασή του στην αρμόδια 

υπηρεσία προκειμένου αυτή να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο προκειμένου αυτό να αποφασίσει  την έγκριση συμμετοχής των πωλητών, τον 

έλεγχο της λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, την παροχή διευκρινίσεων και την εξέταση 

τυχόν παραπόνων ή καταγγελιών, τη παροχή οδηγιών και τη επίλυση κάθε προβλήματος 

που θα ανακύψει από την διενέργεια της εμποροπανήγυρης. 

 

Άρθρο 8 

Τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών– Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

1. Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που 

εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου δήμου, σύμφωνα με τον κανονισμό 

λειτουργίας της εμποροπανήγυρης χρονικής ισχύος 2 ημερών, (14 και 15 Αυγούστου) 

για κάθε συμμετέχοντα. Ο αριθμός των εγκρίσεων θα ανέρχεται σε 120, όσες δηλαδή 

και οι προσφερόμενες θέσεις  

2. Η έγκριση  χορηγείται σε δικαιούχους που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση- 

υπεύθυνη δήλωση στο πρωτόκολλο του Δήμου (σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 

παρόντα κανονισμό). Για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης θα 

ανακοινώνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Οι αιτήσεις και 

τα δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο 

πρωτόκολλο του Δήμου στην ταχ. Δ/νση «Δήμος Δοξάτου, Νεροφράκτη & Κανάρη, 

Τ.Κ. 66031 Καλαμπάκι» αλλά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimos@doxato.gr. 

3. Η σχετική αίτηση συμμετοχής – υπεύθυνη δήλωση, (έντυπο) θα βρίσκεται 

αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου doxato.gr. Επίσης, θα χορηγείται 

από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου και θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως: 

Ονοµατεπώνυµο ή Επωνυμία του αιτούντος, Όνομα Πατρός, Αρ. Αστυνοµ. 

Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, µε την αντίστοιχη άδεια 

παραμονής σε ισχύ, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ και η αρμόδια ∆.Ο.Υ. η διεύθυνση 

της ασκούμενης δραστηριότητας, τα προς πώληση είδη, το πλήθος των θέσεων που 

επιθυμεί ο αιτών (έως 3 ), ο αριθμός τηλεφώνου και η ηλεκτρονική διεύθυνση εάν 

υπάρχει, καθώς και η αποδοχή των όρων του παρόντος κανονισμού και θα 

συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση της παραγράφου 3 του 

άρθρου 38του Ν.4497/17, κατά περίπτωση και 

β) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων. 

Επιπλέον των ανωτέρω θα προσκομίζεταικαι δημοτική Ενημερότητα του Δήμου 

Δοξάτου. 

Η Επιτροπή εμποροπανήγυρης μπορεί να ζητήσει κάθε άλλο δικαιολογητικό που 

καθιστά νόμιμο τον δικαιούχο της άδειας στην άσκηση της εμπορικής του 

δραστηριότητας έναντι κάθε αρχής. 

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων 

θέσεων ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρωση. 

Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της 

εμποροπανήγυρης που αφορά η πρόσκληση. Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση και 

σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού ως εξής: 

α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά 

παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο (84 

εγκρίσεις), 
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β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους 

παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και 

μεταποιημένα προϊόντα (24 εγκρίσεις), 

γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από 

τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος (12 εγκρίσεις).  

Κατά τα λοιπά σε σχέση με τις μεταφερόμενες θέσεις ισχύει το άρθρο 5 του παρόντος 

κανονισμού. 

 

4. Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας η Επιτροπή 

Εμποροπανήγυρης, κατόπιν εξέτασης των αιτήσεων και δικαιολογητικών των 

ενδιαφερομένων, θα εκδίδει κατάλογο συμμετεχόντων για την εμποροπανήγυρη, ο 

οποίος θα αναρτάται στο οικείο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να 

καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου. Μετά την πληρωμή των τελών η 

Επιτροπή θα κοινοποιεί στην υπηρεσία τον κατάλογο συμμετεχόντων προκειμένου 

αυτή να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, την  χορήγηση των εγκρίσεων 

συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη. Η έγκριση συμμετοχής είναι προσωπική, 

αμεταβίβαστη και ΔΕΝ θα χορηγείται εάν δεν έχουν εξοφληθεί τα τέλη χρήσης στον 

Δήμο. Επιτρέπεται η υποβοήθηση του δικαιούχου από τη σύζυγο και τα ενήλικα 

τέκνα εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας καθώς και από 

υπάλληλο, ο οποίος έχει προσληφθεί νομίμως και ο οποίος φέρει όλα τα απαραίτητα 

έγγραφα που το αποδεικνύουν.  Ο δικαιούχος της έγκρισης συμμετοχής έχει την 

ευθύνη παραλαβής αυτής από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου πριν εγκατασταθεί σ’ 

αυτήν. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη 

ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος. Για τη θέση που καταλαμβάνει 

κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών 

επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στον Δήμο. Περί του αιτήματος 

αρμόδια να αποφανθεί είναι η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης. 

5. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με άδεια 

συμμετοχής στις υπαίθριες αγορές του παρόντος των ειδών τους κατά τις ημέρες και 

τις ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.  

6. Τυχόν αδιάθετες θέσεις, θα διατίθενται με απόφαση της Επιτροπής 

Εμποροπανήγυρης. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι (εφόσον προσκομίσουν τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής) σύμφωνα με την σειρά προσέλευση τους, 

πιστοποιούμενης από την κατάθεση σχετικού αιτήματος στο πρωτόκολλο του Δήμου 

με σειρά όμως προτεραιότητας στους συμμετέχοντες που δεν κατοχύρωσαν θέση 

συμμετοχής. 

7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την αρμόδια υπηρεσία του 

Δήμου σχετικά με τις αποφάσεις και ανακοινώσεις της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης, 

για την εξέλιξη των αιτήσεων τους, τα δικαιολογητικά καθώς και για τις τυχόν κενές 

θέσεις.  

Ειδικότερα οι θέσεις για 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 

προσκομίσουν και  

α. υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου υπογραφής ότι έλαβε γνώση του 

παρόντος κανονισμού και  της εγκυκλίου 6/30.7.2013 με α.π: Y1γ /Γ.Π/οικ.71459 του 

Τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής του 
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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, 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 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. 

β. υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου υπογραφής ότι είναι υποχρεωμένοι να 

τηρούν στο φάκελο της επιχείρησης τους πιστοποιητικό καθώς και πιστοποιητικό 

εκπαίδευσης όλου του προσωπικού που θα απασχολήσουν και να τα επιδεικνύουν 

όταν ζητηθούν από αρμόδια αρχή, 

γ. Οι ψησταριές που θα χρησιμοποιούν υγραέριο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με 

τις κατά νόμο άδειες χρήσης υγραερίου και πυρασφάλειας. 

 

Άρθρο 9 

Καταβαλλόμενα τέλη 

Το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια / θέση 

καθορίζονται ετησίως με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου 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 Δοξάτου.  

 

Άρθρο 10 

Ειδικές διατάξεις για Ψυχαγωγικά Παιχνίδια – Λούνα Παρκ 

Ειδικά για τη λειτουργία του λούνα-παρκ,στην θέση που ορίζεται, απαιτούνται, 

εκτός των άλλων και τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 

12/2005 (ΦΕΚ 10/Α΄/18-01-2005) περί ψυχαγωγικών παιχνιδιών και εφαρμόζεται 

τοάρθρο 39 (Υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό, καλλιτεχνικό ή 

εκπαιδευτικό αντικείμενο) του Ν. 4497/2017. Αν οι αιτηθέντες είναι περισσότεροι 

του ενός θα διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 

Εμποροπανήγυρης. 

 

Άρθρο 11 

Καθαριότητα χώρου 

Την καθαριότητα του χώρου και τις διαδικασίες χορτοκοπτικών ενεργειών της 

Εμποροπανήγυρης θα αναλάβει η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Μετά της λήξη 

της Εμποροπανήγυρης συνεργεία καθαριότητας θα φροντίσουν για την πλήρη 

αποκατάσταση του χώρου. 

 

Άρθρο 12 

Γενικές υποχρεώσεις πωλητών 

Οι πωλητές που συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη υποχρεούνται: 

α) Να φροντίζουν για την εμφάνιση, την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και να διατηρούν 

καθαρό τον χώρο εντός και πέριξ των εγκαταστάσεων της εμποροπανήγυρης καθ’ 

όλη την διάρκεια της προβαίνοντας στη συλλογή των απορριμμάτων σε σακούλες 

απορριμμάτων και χάρτινα κιβώτια προκειμένου η υπηρεσία του Δήμου μας να 

προβαίνει στην αποκομιδή των απορριμμάτων. 

β) Ο κάθε πωλητής υποχρεούται να κάνει χρήση αποκλειστικά του χώρου που 

βρίσκεται εντός των ορίων του ή των παραπηγμάτων του και απαγορεύεται να 

επεκτείνεται εκτός τούτων σε άλλους χώρους (διαδρόμους, τυχόν κενές θέσεις κ.τ.λ.). 
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Αυτονόητο ότι απαγορεύεται στους εμπόρους που έχουν τη χρήση πάγκων, αλλά και 

σε κάθε τρίτο να δημιουργεί κάθε είδους δυσκολίες ή προσκόμματα σε πεζούς αλλά 

και στα οχήματα της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, του ΕΚΑΒ, και του Δήμου τα 

οποία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να κινούνται ακώλυτα 

στους διαδρόμους.  Επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από καντίνες ή 

συναφείς επιχειρήσεις, εφόσον δεν παρακωλύεται η κυκλοφορία πεζών και 

οχημάτων.  

γ) Κάθε πωλητής υποχρεούται να είναι εφοδιασμένος με τουλάχιστον έναν 

πυροσβεστήρα 6 κιλών σκόνης, ο οποίος θα τοποθετείται σε εμφανές σημείο και θα 

συνοδεύεται με βεβαίωση καταλληλότητας από τον προμηθευτή του. 

δ) Απαγορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οπουδήποτε χώρου από τους 

δικαιούχος, σε τρίτο ή η χρησιμοποίηση του για κάθε άλλο σκοπό, εκτός αυτού για 

τον οποίο διατίθεται ο χώρος. 

ε) Ο πωλητής υποχρεούται να αποκαταστήσει οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στους 

παραχωρούμενους σε αυτόν χώρους.  

 

Άρθρο 13 

Εγκαταστάσεις πωλητών 

1. Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων θα γίνονται σε πάγκους 

εργασίας κατά σειρά διατεταγμένες όπως στο τοπογραφικό. Όλοι οι πάγκοι εργασίας 

θα φιλοξενούν τις εμπορικές δραστηριότητες. 

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-τοποθέτηση-απόσυρση των πάγκων εργασίας. Σε περίπτωση που 

η εμποροπανήγυρης δεν πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο: α) Οι 

συμμετέχοντες δεν δικαιούνται σε επιστροφή  του ποσού που έχουν καταβάλλει και 

β)  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 αιτήσας 

συμμετοχή, υπαναχωρήσει ή 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 το Δήμο και αφού ληφθούν υπόψη τα 

οικονομικά δεδομένα που θα απαιτηθούν και συμφωνηθεί από ποιον θα καλυφθεί. 

 

Άρθρο 14 

Έλεγχος και Πρόστιμα και Κυρώσεις 

Ο έλεγχος, οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις καθώς επίσης και η επιβολή-

είσπραξη και απόδοση διοικητικών προστίμων, καθώς επίσης και η Διοικητική και 

δικαστική προστασία καθορίζονται αντίστοιχα στα άρθρα 51, 52, 53, 54, 55, 56  και 

57 τουΝ. 4497/2017. 

 

Άρθρο 15 

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις 

1. Στις ημέρες και ώρες διεξαγωγής της Εμποροπανηγύρεως απαγορεύεται η στάση 

και η στάθμευση κάθε είδους οχήματος στις οδούς που αυτή διεξάγεται. Οι 

παραβάτες θα τιμωρούνται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας, για την παράβαση της απαγορευτικής πινακίδας Ρ-40. 
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2. Τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής της Εμποροπανηγύρεως, ο χώρος που 

καταλαμβάνεται από την Εμποροπανήγυρη θεωρείται πεζόδρομος και 

απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται 

σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για την 

κυκλοφορία σε πεζοδρόμους. Από την απαγόρευση της κυκλοφορίας εξαιρούνται 

τα οχήματα του Στρατού, της Αστυνομίας, του ΕΚΑΒ καθώς και κάθε όχημα 

κρατικής υπηρεσίας, που θα κυκλοφορεί λόγω υπηρεσιακών αναγκών. 

3. Τα αυτοκίνητα των συμμετεχόντων στην Εμποροπανήγυρη θα σταθμεύουν εκτός 

των οδών που διεξάγεται. Αυτή. Απαγορεύεται η απ’ ευθείας διακίνηση, διάθεση 

και πώληση προϊόντων από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η μεταφορά τους, 

καθώς και η διαλάληση προϊόντων με μεγάφωνα. Από την απαγόρευση αυτή 

εξαιρούνται τα αυτοκινούμενα ψυγεία γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων. Αν 

κάποιος εκθέσει, με αίτησή του, σοβαρούς λόγους για τους οποίους θέλει να 

χρησιμοποιεί το όχημά του για την άσκηση της δραστηριότητάς του, τότε αυτοί 

θα εξετάζονται από την Επιτροπή Εμποροπανηγύρεως και εφόσον γίνουν δεκτοί 

θα γίνεται ειδική μνεία στην άδεια συμμετοχής και δεν θα έχει το δικαίωμα να 

αναπτύξει πάγκο. 

4. Απαγορεύεται η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους της αγοράς, εξαιρουμένων 

των καντινών για τις οποίες δημιουργούνται ειδικές θέσεις σε όλο το πλάτος των 

οδών και αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα 

 

Άρθρο 16 

Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο των διατάξεων του παρόντος 

1. Έλεγχοι στην Εμποροπανήγυρη θα γίνονται από όργανα της ΕΛ.ΑΣ, σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 159 ως 166 του ΠΔ. 141/1991 (ΦΕΚ 58Α΄) εφόσον αυτό 

κριθεί απαραίτητο από τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 

2. Έλεγχοι στην Εμποροπανήγυρη θα γίνονται ακόμη, λόγω αρμοδιότητας, από τις 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, το Δασαρχείο, τη Θηροφυλακή, τη 

Δ/νση Κτηνιατρικής και τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Υγειονομικού Ελέγχου 

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και από κάθε άλλο 

φορέα που έχει ορίσει η Πολιτεία ως συναρμόδιο για θέματα που άπτονται του 

παρόντος. 

Άρθρο 17 

Χρονική ισχύς 

Ο παρών κανονισμός ισχύει για κάθε έτος και μέχρι τροποποιήσεώς του. Ο παρόν 

κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την επομένη της δημοσίευσής του στις εφημερίδες 

και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου  

 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ  

Οι πωλητές θα υποχρεούνται στην τήρηση μέτρων που τυχόν ισχύον κατά τον χρόνο 

πραγματοποίησης της εμποροπανήγυρης σχετικά με την αποφυγή της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID 19 και σχετικά με την εν γένει προστασία της δημόσιας υγείας.  
…..»  
  

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικατάσταθηκε με το άρθρο 77 του 

Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 

παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 83  του Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62/Α/17-04-2021).  

ΑΔΑ: ΨΓ49Ω95-Υ9Υ



12 

 

3. Το άρθρο 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α.΄/ 11-03-

2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και 

Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19». 

4. Την αριθμ.πρωτ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 

δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της 

διάδοσης της πανδημίας» (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4). 

5. Την ανωτέρω εισήγηση. 

6. Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία θρησκευτικών 

εμποροπανηγύρεων.  

7. Την αριθμ.πρωτ. 7036/8-7-2021 θετική γνωμοδότηση του Αστυνομικού 

Τμήματος Δοξάτου.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο: 

Α. Την ίδρυση – λειτουργία  θρησκευτικής εμποροπανήγυρις που θα διενεργείται  στα 

πλαίσια του θρησκευτικού εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Ιεράς 

Εκκλησίας «Κοιμήσεως της Θεοτόκου», στην Κοινότητα Αγοράς Δήμου Δοξάτου. 

Β. Την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της ως άνω εμποροπανήγυρις,  σύμφωνα με 

την αριθμ.πρωτ. 7099/9-7-2021 εισήγηση που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσης απόφασης στο εισηγητικό μέρος αυτής.  

 

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, αποτελεί το σχετικό διάγραμμα αποτύπωσης του 

χώρου διεξαγωγής της εμποροπανήγυρις.  

 

Η κα Κρικοπούλου – Πατιά Κωνσταντίνα δήλωσε παρών.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8/20-07-2021. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
      (υπογραφή)          (υπογραφές) 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 
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