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                                                                                                  ΑΡΙΘ.  ΑΠΟΦ: 183  / 2022 

 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 18
ης

 (ηακηικής)  ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού 

σμβοσλίοσ, έηοσς 2022 

 

ΘΔΜΑ:   ΄Δγκριζη ηροποποίηζης Κανονιζμού Οργάνωζης και Λειηοσργίας 

                Δμποροπανηγύρεων, ζηο Γήμο Αγίων Αναργύρων-Καμαηερού 

 
  ηνπο Αγίνπο Αλαξγύξνπο, ζήκεξα  ζηηο 5 Οθησβξίνπ 2022, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα: 

18:30, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ΑΓΗΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ-ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ζπλήιζε ζε 

ηακηική ζπλεδξίαζε (κεηθηή, δει.δηα δώζεο θαη ηαπηόρξνλα κε ηειεδηάζθεςε) ζην 

Γεκνηηθό θαηάζηεκα θαη  ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, 
ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση. 21107 / 30-9-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ 
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  θ. Αλαζηάζηνπ Αζαλαζόπνπινπ,   ζύκθσλα κε ηνλ  Ν. 

4954/22 άξζξν 78 (ΦΔΚ 136/Α/9-7-22), γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα 
παξαθάησ ζέκαηα  ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ  άξζξσλ 65 & 
67 ηνπ Ν. 3852/2010     

 
    Παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Γεσξγίνπ-ηαύξνπ Σζίξκπα, θαη παξόληνο ηνπ ππαιιήινπ 
ηνπ Γήκνπ θ. Αλδξέα Πεηνύζε, δηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.. πσο ππήξρε 
λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ζαξάληα έλα (41) κειώλ, παξαβξέζεθαλ ζηε 
ζπλεδξίαζε ηα  ηξηάληα ηξία (33) κέιε θαη απόληα ηα νθηώ (8) κέιε,  νλνκαζηηθά νη : 
 

             ΠΑΡΟΝΣΔ�                       ΑΠΟΝΣΔ��ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΣΑΗΟ 

                       ΑΠΟΝΣΔ��ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΣΑΗΟ 

�ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΣΑΗΟ 

1.ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΣΑΗΟ 

(Πρόεδρος Γ..)� 1.  ΓΖΜΑΚΟ ΓΗΟΝΤΗΟ��ΝΣΑΟΤΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ� 2.   ΚΑΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ 

ΩΣΖΡΗΟ��ΒΑΒΛΑΓΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ� 3.  ΓΖΜΑΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ��ΚΟΣΗΝΖ ΠΤΡΟ� 4.   ΜΑΝΑΡΑ 

ΣΑΜΑΣΗΟ��ΣΡΗΓΚΑ ΝΗΚΖ� 5.   ΚΑΡΑΒΗΓΑ ΜΗΥΑΖΛ��ΕΑΛΑΚΟΤΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ� 6.   ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ 

ΥΑΡΗΕΑΝΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ��ΚΑΪΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ� 7.   ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΔΡΗΚΛΖ��ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΖΛΗΑ� 8.    

ΠΑΝΣΔΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ��ΓΑΝΑΚΟ ΣΔΦΑΝΟ���ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ���ΚΑΡΚΑΛΔΣΖ-ΓΔΝΣΔΚΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ��� ΜΑΞΟΤΡΑ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΜΑΛΣΔΕΟ ΗΩΑΝΝΖ���ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ���ΠΑΣΟΤΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ���ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ���ΓΖΜΟΚΑ 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ���ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ���ΚΟΛΑΡΗΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΒΑΡΛΑ 

ΓΔΩΡΓΗΟ���ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ���ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ���ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ 

ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ 

ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

 1.  ΓΖΜΑΚΟ ΓΗΟΝΤΗΟ��ΝΣΑΟΤΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ� 2.   ΚΑΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ ΩΣΖΡΗΟ��ΒΑΒΛΑΓΔΛΖ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ� 3.  ΓΖΜΑΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ��ΚΟΣΗΝΖ ΠΤΡΟ� 4.   ΜΑΝΑΡΑ ΣΑΜΑΣΗΟ��ΣΡΗΓΚΑ ΝΗΚΖ� 

5.   ΚΑΡΑΒΗΓΑ ΜΗΥΑΖΛ��ΕΑΛΑΚΟΤΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ� 6.   ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΥΑΡΗΕΑΝΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ��ΚΑΪΖ 



ΑΓΓΔΛΗΚΖ� 7.   ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΔΡΗΚΛΖ��ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΖΛΗΑ� 8.    ΠΑΝΣΔΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ��ΓΑΝΑΚΟ 

ΣΔΦΑΝΟ���ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ���ΚΑΡΚΑΛΔΣΖ-ΓΔΝΣΔΚΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ��� ΜΑΞΟΤΡΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ���ΜΑΛΣΔΕΟ ΗΩΑΝΝΖ���ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ���ΠΑΣΟΤΡΑ 

ΝΗΚΟΛΑΟ���ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ���ΓΖΜΟΚΑ 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ���ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ���ΚΟΛΑΡΗΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΒΑΡΛΑ 

ΓΔΩΡΓΗΟ���ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ���ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ���ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ 

ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ 

ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

�ΝΣΑΟΤΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ� 2.   ΚΑΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ ΩΣΖΡΗΟ��ΒΑΒΛΑΓΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ� 3.  ΓΖΜΑΚΟ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ��ΚΟΣΗΝΖ ΠΤΡΟ� 4.   ΜΑΝΑΡΑ ΣΑΜΑΣΗΟ��ΣΡΗΓΚΑ ΝΗΚΖ� 5.   ΚΑΡΑΒΗΓΑ 

ΜΗΥΑΖΛ��ΕΑΛΑΚΟΤΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ� 6.   ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΥΑΡΗΕΑΝΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ��ΚΑΪΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ� 7.   

ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΔΡΗΚΛΖ��ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΖΛΗΑ� 8.    ΠΑΝΣΔΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ��ΓΑΝΑΚΟ 

ΣΔΦΑΝΟ���ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ���ΚΑΡΚΑΛΔΣΖ-ΓΔΝΣΔΚΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ��� ΜΑΞΟΤΡΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ���ΜΑΛΣΔΕΟ ΗΩΑΝΝΖ���ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ���ΠΑΣΟΤΡΑ 

ΝΗΚΟΛΑΟ���ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ���ΓΖΜΟΚΑ 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ���ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ���ΚΟΛΑΡΗΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΒΑΡΛΑ 

ΓΔΩΡΓΗΟ���ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ���ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ���ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ 

ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ 

ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

1.ΝΣΑΟΤΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ� 2.   ΚΑΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ ΩΣΖΡΗΟ��ΒΑΒΛΑΓΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ� 3.  ΓΖΜΑΚΟ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ��ΚΟΣΗΝΖ ΠΤΡΟ� 4.   ΜΑΝΑΡΑ ΣΑΜΑΣΗΟ��ΣΡΗΓΚΑ ΝΗΚΖ� 5.   ΚΑΡΑΒΗΓΑ 

ΜΗΥΑΖΛ��ΕΑΛΑΚΟΤΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ� 6.   ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΥΑΡΗΕΑΝΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ��ΚΑΪΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ� 7.   

ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΔΡΗΚΛΖ��ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΖΛΗΑ� 8.    ΠΑΝΣΔΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ��ΓΑΝΑΚΟ 

ΣΔΦΑΝΟ���ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ���ΚΑΡΚΑΛΔΣΖ-ΓΔΝΣΔΚΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ��� ΜΑΞΟΤΡΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ���ΜΑΛΣΔΕΟ ΗΩΑΝΝΖ���ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ���ΠΑΣΟΤΡΑ 

ΝΗΚΟΛΑΟ���ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ���ΓΖΜΟΚΑ 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ���ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ���ΚΟΛΑΡΗΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΒΑΡΛΑ 

ΓΔΩΡΓΗΟ���ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ���ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ���ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ 

ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ 

ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

 2.   ΚΑΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ ΩΣΖΡΗΟ��ΒΑΒΛΑΓΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ� 3.  ΓΖΜΑΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ��ΚΟΣΗΝΖ 

ΠΤΡΟ� 4.   ΜΑΝΑΡΑ ΣΑΜΑΣΗΟ��ΣΡΗΓΚΑ ΝΗΚΖ� 5.   ΚΑΡΑΒΗΓΑ ΜΗΥΑΖΛ��ΕΑΛΑΚΟΤΓΖ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ� 6.   ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΥΑΡΗΕΑΝΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ��ΚΑΪΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ� 7.   ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ 

ΠΔΡΗΚΛΖ��ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΖΛΗΑ� 8.    ΠΑΝΣΔΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ��ΓΑΝΑΚΟ 

ΣΔΦΑΝΟ���ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ���ΚΑΡΚΑΛΔΣΖ-ΓΔΝΣΔΚΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ��� ΜΑΞΟΤΡΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ���ΜΑΛΣΔΕΟ ΗΩΑΝΝΖ���ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ���ΠΑΣΟΤΡΑ 

ΝΗΚΟΛΑΟ���ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ���ΓΖΜΟΚΑ 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ���ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ���ΚΟΛΑΡΗΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΒΑΡΛΑ 

ΓΔΩΡΓΗΟ���ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ���ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ���ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ 

ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ 

ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

�ΒΑΒΛΑΓΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ� 3.  ΓΖΜΑΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ��ΚΟΣΗΝΖ ΠΤΡΟ� 4.   ΜΑΝΑΡΑ 

ΣΑΜΑΣΗΟ��ΣΡΗΓΚΑ ΝΗΚΖ� 5.   ΚΑΡΑΒΗΓΑ ΜΗΥΑΖΛ��ΕΑΛΑΚΟΤΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ� 6.   ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ 

ΥΑΡΗΕΑΝΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ��ΚΑΪΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ� 7.   ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΔΡΗΚΛΖ��ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΖΛΗΑ� 8.    

ΠΑΝΣΔΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ��ΓΑΝΑΚΟ ΣΔΦΑΝΟ���ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ���ΚΑΡΚΑΛΔΣΖ-ΓΔΝΣΔΚΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ��� ΜΑΞΟΤΡΑ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΜΑΛΣΔΕΟ ΗΩΑΝΝΖ���ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ���ΠΑΣΟΤΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ���ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ���ΓΖΜΟΚΑ 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ���ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ���ΚΟΛΑΡΗΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΒΑΡΛΑ 

ΓΔΩΡΓΗΟ���ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ���ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ���ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ 

ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ 

ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

1.ΒΑΒΛΑΓΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ� 3.  ΓΖΜΑΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ��ΚΟΣΗΝΖ ΠΤΡΟ� 4.   ΜΑΝΑΡΑ 



ΣΑΜΑΣΗΟ��ΣΡΗΓΚΑ ΝΗΚΖ� 5.   ΚΑΡΑΒΗΓΑ ΜΗΥΑΖΛ��ΕΑΛΑΚΟΤΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ� 6.   ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ 

ΥΑΡΗΕΑΝΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ��ΚΑΪΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ� 7.   ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΔΡΗΚΛΖ��ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΖΛΗΑ� 8.    

ΠΑΝΣΔΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ��ΓΑΝΑΚΟ ΣΔΦΑΝΟ���ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ���ΚΑΡΚΑΛΔΣΖ-ΓΔΝΣΔΚΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ��� ΜΑΞΟΤΡΑ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΜΑΛΣΔΕΟ ΗΩΑΝΝΖ���ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ���ΠΑΣΟΤΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ���ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ���ΓΖΜΟΚΑ 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ���ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ���ΚΟΛΑΡΗΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΒΑΡΛΑ 

ΓΔΩΡΓΗΟ���ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ���ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ���ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ 

ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ 

ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

 3.  ΓΖΜΑΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ��ΚΟΣΗΝΖ ΠΤΡΟ� 4.   ΜΑΝΑΡΑ ΣΑΜΑΣΗΟ��ΣΡΗΓΚΑ ΝΗΚΖ� 5.   

ΚΑΡΑΒΗΓΑ ΜΗΥΑΖΛ��ΕΑΛΑΚΟΤΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ� 6.   ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΥΑΡΗΕΑΝΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ��ΚΑΪΖ 

ΑΓΓΔΛΗΚΖ� 7.   ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΔΡΗΚΛΖ��ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΖΛΗΑ� 8.    ΠΑΝΣΔΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ��ΓΑΝΑΚΟ 

ΣΔΦΑΝΟ���ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ���ΚΑΡΚΑΛΔΣΖ-ΓΔΝΣΔΚΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ��� ΜΑΞΟΤΡΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ���ΜΑΛΣΔΕΟ ΗΩΑΝΝΖ���ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ���ΠΑΣΟΤΡΑ 

ΝΗΚΟΛΑΟ���ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ���ΓΖΜΟΚΑ 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ���ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ���ΚΟΛΑΡΗΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΒΑΡΛΑ 

ΓΔΩΡΓΗΟ���ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ���ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ���ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ 

ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ 

ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

�ΚΟΣΗΝΖ ΠΤΡΟ� 4.   ΜΑΝΑΡΑ ΣΑΜΑΣΗΟ��ΣΡΗΓΚΑ ΝΗΚΖ� 5.   ΚΑΡΑΒΗΓΑ ΜΗΥΑΖΛ��ΕΑΛΑΚΟΤΓΖ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ� 6.   ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΥΑΡΗΕΑΝΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ��ΚΑΪΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ� 7.   ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ 

ΠΔΡΗΚΛΖ��ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΖΛΗΑ� 8.    ΠΑΝΣΔΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ��ΓΑΝΑΚΟ 

ΣΔΦΑΝΟ���ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ���ΚΑΡΚΑΛΔΣΖ-ΓΔΝΣΔΚΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ��� ΜΑΞΟΤΡΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ���ΜΑΛΣΔΕΟ ΗΩΑΝΝΖ���ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ���ΠΑΣΟΤΡΑ 

ΝΗΚΟΛΑΟ���ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ���ΓΖΜΟΚΑ 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ���ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ���ΚΟΛΑΡΗΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΒΑΡΛΑ 

ΓΔΩΡΓΗΟ���ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ���ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ���ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ 

ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ 

ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

1.ΚΟΣΗΝΖ ΠΤΡΟ� 4.   ΜΑΝΑΡΑ ΣΑΜΑΣΗΟ��ΣΡΗΓΚΑ ΝΗΚΖ� 5.   ΚΑΡΑΒΗΓΑ ΜΗΥΑΖΛ��ΕΑΛΑΚΟΤΓΖ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ� 6.   ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΥΑΡΗΕΑΝΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ��ΚΑΪΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ� 7.   ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ 

ΠΔΡΗΚΛΖ��ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΖΛΗΑ� 8.    ΠΑΝΣΔΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ��ΓΑΝΑΚΟ 

ΣΔΦΑΝΟ���ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ���ΚΑΡΚΑΛΔΣΖ-ΓΔΝΣΔΚΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ��� ΜΑΞΟΤΡΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ���ΜΑΛΣΔΕΟ ΗΩΑΝΝΖ���ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ���ΠΑΣΟΤΡΑ 

ΝΗΚΟΛΑΟ���ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ���ΓΖΜΟΚΑ 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ���ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ���ΚΟΛΑΡΗΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΒΑΡΛΑ 

ΓΔΩΡΓΗΟ���ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ���ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ���ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ 

ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ 

ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

 4.   ΜΑΝΑΡΑ ΣΑΜΑΣΗΟ��ΣΡΗΓΚΑ ΝΗΚΖ� 5.   ΚΑΡΑΒΗΓΑ ΜΗΥΑΖΛ��ΕΑΛΑΚΟΤΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ� 6.   

ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΥΑΡΗΕΑΝΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ��ΚΑΪΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ� 7.   ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΔΡΗΚΛΖ��ΑΠΟΣΟΛΟΤ 

ΖΛΗΑ� 8.    ΠΑΝΣΔΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ��ΓΑΝΑΚΟ ΣΔΦΑΝΟ���ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΖ 

ΜΑΡΗΑ���ΚΑΡΚΑΛΔΣΖ-ΓΔΝΣΔΚΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ��� ΜΑΞΟΤΡΑ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΜΑΛΣΔΕΟ 

ΗΩΑΝΝΖ���ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ���ΠΑΣΟΤΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ���ΚΑΛΑΡΑ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ���ΓΖΜΟΚΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ���ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ���ΚΟΛΑΡΗΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΒΑΡΛΑ ΓΔΩΡΓΗΟ���ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ���ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ 

ΣΑΤΡΟ���ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ 

ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

�ΣΡΗΓΚΑ ΝΗΚΖ� 5.   ΚΑΡΑΒΗΓΑ ΜΗΥΑΖΛ��ΕΑΛΑΚΟΤΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ� 6.   ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΥΑΡΗΕΑΝΟΤ 

ΑΓΓΔΛΗΚΖ��ΚΑΪΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ� 7.   ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΔΡΗΚΛΖ��ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΖΛΗΑ� 8.    ΠΑΝΣΔΛΗΑ 

ΝΗΚΟΛΑΟ��ΓΑΝΑΚΟ ΣΔΦΑΝΟ���ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ���ΚΑΡΚΑΛΔΣΖ-ΓΔΝΣΔΚΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ��� ΜΑΞΟΤΡΑ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΜΑΛΣΔΕΟ ΗΩΑΝΝΖ���ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ 



ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ���ΠΑΣΟΤΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ���ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ���ΓΖΜΟΚΑ 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ���ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ���ΚΟΛΑΡΗΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΒΑΡΛΑ 

ΓΔΩΡΓΗΟ���ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ���ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ���ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ 

ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ 

ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

1.ΣΡΗΓΚΑ ΝΗΚΖ� 5.   ΚΑΡΑΒΗΓΑ ΜΗΥΑΖΛ��ΕΑΛΑΚΟΤΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ� 6.   ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΥΑΡΗΕΑΝΟΤ 

ΑΓΓΔΛΗΚΖ��ΚΑΪΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ� 7.   ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΔΡΗΚΛΖ��ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΖΛΗΑ� 8.    ΠΑΝΣΔΛΗΑ 

ΝΗΚΟΛΑΟ��ΓΑΝΑΚΟ ΣΔΦΑΝΟ���ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ���ΚΑΡΚΑΛΔΣΖ-ΓΔΝΣΔΚΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ��� ΜΑΞΟΤΡΑ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΜΑΛΣΔΕΟ ΗΩΑΝΝΖ���ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ���ΠΑΣΟΤΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ���ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ���ΓΖΜΟΚΑ 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ���ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ���ΚΟΛΑΡΗΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΒΑΡΛΑ 

ΓΔΩΡΓΗΟ���ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ���ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ���ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ 

ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ 

ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

 5.   ΚΑΡΑΒΗΓΑ ΜΗΥΑΖΛ��ΕΑΛΑΚΟΤΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ� 6.   ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΥΑΡΗΕΑΝΟΤ 

ΑΓΓΔΛΗΚΖ��ΚΑΪΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ� 7.   ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΔΡΗΚΛΖ��ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΖΛΗΑ� 8.    ΠΑΝΣΔΛΗΑ 

ΝΗΚΟΛΑΟ��ΓΑΝΑΚΟ ΣΔΦΑΝΟ���ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ���ΚΑΡΚΑΛΔΣΖ-ΓΔΝΣΔΚΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ��� ΜΑΞΟΤΡΑ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΜΑΛΣΔΕΟ ΗΩΑΝΝΖ���ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ���ΠΑΣΟΤΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ���ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ���ΓΖΜΟΚΑ 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ���ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ���ΚΟΛΑΡΗΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΒΑΡΛΑ 

ΓΔΩΡΓΗΟ���ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ���ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ���ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ 

ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ 

ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

�ΕΑΛΑΚΟΤΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ� 6.   ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΥΑΡΗΕΑΝΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ��ΚΑΪΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ� 7.   

ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΔΡΗΚΛΖ��ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΖΛΗΑ� 8.    ΠΑΝΣΔΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ��ΓΑΝΑΚΟ 

ΣΔΦΑΝΟ���ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ���ΚΑΡΚΑΛΔΣΖ-ΓΔΝΣΔΚΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ��� ΜΑΞΟΤΡΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ���ΜΑΛΣΔΕΟ ΗΩΑΝΝΖ���ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ���ΠΑΣΟΤΡΑ 

ΝΗΚΟΛΑΟ���ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ���ΓΖΜΟΚΑ 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ���ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ���ΚΟΛΑΡΗΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΒΑΡΛΑ 

ΓΔΩΡΓΗΟ���ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ���ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ���ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ 

ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ 

ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

1.ΕΑΛΑΚΟΤΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ� 6.   ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΥΑΡΗΕΑΝΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ��ΚΑΪΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ� 7.   

ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΔΡΗΚΛΖ��ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΖΛΗΑ� 8.    ΠΑΝΣΔΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ��ΓΑΝΑΚΟ 

ΣΔΦΑΝΟ���ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ���ΚΑΡΚΑΛΔΣΖ-ΓΔΝΣΔΚΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ��� ΜΑΞΟΤΡΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ���ΜΑΛΣΔΕΟ ΗΩΑΝΝΖ���ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ���ΠΑΣΟΤΡΑ 

ΝΗΚΟΛΑΟ���ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ���ΓΖΜΟΚΑ 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ���ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ���ΚΟΛΑΡΗΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΒΑΡΛΑ 

ΓΔΩΡΓΗΟ���ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ���ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ���ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ 

ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ 

ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

 6.   ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΥΑΡΗΕΑΝΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ��ΚΑΪΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ� 7.   ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ 

ΠΔΡΗΚΛΖ��ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΖΛΗΑ� 8.    ΠΑΝΣΔΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ��ΓΑΝΑΚΟ 

ΣΔΦΑΝΟ���ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ���ΚΑΡΚΑΛΔΣΖ-ΓΔΝΣΔΚΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ��� ΜΑΞΟΤΡΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ���ΜΑΛΣΔΕΟ ΗΩΑΝΝΖ���ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ���ΠΑΣΟΤΡΑ 

ΝΗΚΟΛΑΟ���ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ���ΓΖΜΟΚΑ 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ���ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ���ΚΟΛΑΡΗΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΒΑΡΛΑ 

ΓΔΩΡΓΗΟ���ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ���ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ���ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ 

ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ 

ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

�ΚΑΪΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ� 7.   ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΔΡΗΚΛΖ��ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΖΛΗΑ� 8.    ΠΑΝΣΔΛΗΑ 

ΝΗΚΟΛΑΟ��ΓΑΝΑΚΟ ΣΔΦΑΝΟ���ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ���ΚΑΡΚΑΛΔΣΖ-ΓΔΝΣΔΚΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ��� ΜΑΞΟΤΡΑ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΜΑΛΣΔΕΟ ΗΩΑΝΝΖ���ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ 



ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ���ΠΑΣΟΤΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ���ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ���ΓΖΜΟΚΑ 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ���ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ���ΚΟΛΑΡΗΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΒΑΡΛΑ 

ΓΔΩΡΓΗΟ���ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ���ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ���ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ 

ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ 

ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

1.ΚΑΪΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ� 7.   ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΔΡΗΚΛΖ��ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΖΛΗΑ� 8.    ΠΑΝΣΔΛΗΑ 

ΝΗΚΟΛΑΟ��ΓΑΝΑΚΟ ΣΔΦΑΝΟ���ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ���ΚΑΡΚΑΛΔΣΖ-ΓΔΝΣΔΚΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ��� ΜΑΞΟΤΡΑ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΜΑΛΣΔΕΟ ΗΩΑΝΝΖ���ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ���ΠΑΣΟΤΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ���ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ���ΓΖΜΟΚΑ 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ���ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ���ΚΟΛΑΡΗΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΒΑΡΛΑ 

ΓΔΩΡΓΗΟ���ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ���ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ���ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ 

ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ 

ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

 7.   ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΔΡΗΚΛΖ��ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΖΛΗΑ� 8.    ΠΑΝΣΔΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ��ΓΑΝΑΚΟ 

ΣΔΦΑΝΟ���ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ���ΚΑΡΚΑΛΔΣΖ-ΓΔΝΣΔΚΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ��� ΜΑΞΟΤΡΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ���ΜΑΛΣΔΕΟ ΗΩΑΝΝΖ���ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ���ΠΑΣΟΤΡΑ 

ΝΗΚΟΛΑΟ���ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ���ΓΖΜΟΚΑ 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ���ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ���ΚΟΛΑΡΗΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΒΑΡΛΑ 

ΓΔΩΡΓΗΟ���ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ���ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ���ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ 

ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ 

ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

�ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΖΛΗΑ� 8.    ΠΑΝΣΔΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ��ΓΑΝΑΚΟ ΣΔΦΑΝΟ���ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΖ 

ΜΑΡΗΑ���ΚΑΡΚΑΛΔΣΖ-ΓΔΝΣΔΚΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ��� ΜΑΞΟΤΡΑ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΜΑΛΣΔΕΟ 

ΗΩΑΝΝΖ���ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ���ΠΑΣΟΤΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ���ΚΑΛΑΡΑ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ���ΓΖΜΟΚΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ���ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ���ΚΟΛΑΡΗΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΒΑΡΛΑ ΓΔΩΡΓΗΟ���ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ���ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ 

ΣΑΤΡΟ���ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ 

ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

1.ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΖΛΗΑ� 8.    ΠΑΝΣΔΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ��ΓΑΝΑΚΟ ΣΔΦΑΝΟ���ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΖ 

ΜΑΡΗΑ���ΚΑΡΚΑΛΔΣΖ-ΓΔΝΣΔΚΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ��� ΜΑΞΟΤΡΑ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΜΑΛΣΔΕΟ 

ΗΩΑΝΝΖ���ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ���ΠΑΣΟΤΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ���ΚΑΛΑΡΑ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ���ΓΖΜΟΚΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ���ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ���ΚΟΛΑΡΗΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΒΑΡΛΑ ΓΔΩΡΓΗΟ���ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ���ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ 

ΣΑΤΡΟ���ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ 

ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

 8.    ΠΑΝΣΔΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ��ΓΑΝΑΚΟ ΣΔΦΑΝΟ���ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ���ΚΑΡΚΑΛΔΣΖ-

ΓΔΝΣΔΚΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ��� ΜΑΞΟΤΡΑ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΜΑΛΣΔΕΟ ΗΩΑΝΝΖ���ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ���ΠΑΣΟΤΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ���ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ���ΓΖΜΟΚΑ 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ���ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ���ΚΟΛΑΡΗΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΒΑΡΛΑ 

ΓΔΩΡΓΗΟ���ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ���ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ���ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ 

ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ 

ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

�ΓΑΝΑΚΟ ΣΔΦΑΝΟ���ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ���ΚΑΡΚΑΛΔΣΖ-ΓΔΝΣΔΚΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ��� 

ΜΑΞΟΤΡΑ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΜΑΛΣΔΕΟ ΗΩΑΝΝΖ���ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ���ΠΑΣΟΤΡΑ 

ΝΗΚΟΛΑΟ���ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ���ΓΖΜΟΚΑ 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ���ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ���ΚΟΛΑΡΗΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΒΑΡΛΑ 

ΓΔΩΡΓΗΟ���ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ���ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ���ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ 

ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ 

ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

1.ΓΑΝΑΚΟ ΣΔΦΑΝΟ���ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ���ΚΑΡΚΑΛΔΣΖ-ΓΔΝΣΔΚΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ��� 

ΜΑΞΟΤΡΑ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΜΑΛΣΔΕΟ ΗΩΑΝΝΖ���ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ���ΠΑΣΟΤΡΑ 

ΝΗΚΟΛΑΟ���ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ���ΓΖΜΟΚΑ 



ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ���ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ���ΚΟΛΑΡΗΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ���ΒΑΡΛΑ 

ΓΔΩΡΓΗΟ���ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ���ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ���ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ 

ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ 
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1.ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ���ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ���ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

��ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ���ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

�ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ���ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ 

ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

1.ΝΗΚΖΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ���ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ 

ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

��ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ 

ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

�ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ 

ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

1.ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ���ΝΗΚΑ ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ 

ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

��ΝΗΚΑ ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ 

ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

�ΝΗΚΑ ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ 

ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

1.ΝΗΚΑ ΓΔΩΡΓΗΑ���ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ 

ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

��ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

�ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

1.ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ���ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

��ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

�ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

1.ΠΟΣΖ ΕΖΖ���ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

��ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

�ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 
1.ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ�ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

ΠΑΡΟΤΗΑ  ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

 θ. Γεσξγίνπ – ηαύξνπ Σζίξκπα��ΜΑΝΣΑΦΟΤΝΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ���ΡΔΠΠΑ 

ΗΩΑΝΝΖ���ΓΗΑΝΝΗΡΖ ΩΣΖΡΗΟ���ΣΔΛΔΚΑ ΜΗΥΑΖΛ���ΣΑΘΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ���Σηε ζπλεδξίαζε 

παξεπξίζθεηαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ.  Κακαηεξνχ θ.  Κσλ/λνο Γξφζνο,  θαη ε Αληηπξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ. 
Αγίσλ Αλαξγχξσλ θ. Αγγέιε Αλαζηαζία. 

�ΜΑΝΣΑΦΟΤΝΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ���ΡΔΠΠΑ ΗΩΑΝΝΖ���ΓΗΑΝΝΗΡΖ ΩΣΖΡΗΟ���ΣΔΛΔΚΑ 

ΜΗΥΑΖΛ���ΣΑΘΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ���Σηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ.  Κακαηεξνχ θ.  

Κσλ/λνο Γξφζνο,  θαη ε Αληηπξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ. Αγίσλ Αλαξγχξσλ θ. Αγγέιε Αλαζηαζία. 



1.ΜΑΝΣΑΦΟΤΝΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ���ΡΔΠΠΑ ΗΩΑΝΝΖ���ΓΗΑΝΝΗΡΖ ΩΣΖΡΗΟ���ΣΔΛΔΚΑ 

ΜΗΥΑΖΛ���ΣΑΘΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ���Σηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ.  Κακαηεξνχ θ.  

Κσλ/λνο Γξφζνο,  θαη ε Αληηπξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ. Αγίσλ Αλαξγχξσλ θ. Αγγέιε Αλαζηαζία. 

��ΡΔΠΠΑ ΗΩΑΝΝΖ���ΓΗΑΝΝΗΡΖ ΩΣΖΡΗΟ���ΣΔΛΔΚΑ ΜΗΥΑΖΛ���ΣΑΘΖ 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ���Σηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ.  Κακαηεξνχ θ.  Κσλ/λνο Γξφζνο,  θαη ε 

Αληηπξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ. Αγίσλ Αλαξγχξσλ θ. Αγγέιε Αλαζηαζία. 

�ΡΔΠΠΑ ΗΩΑΝΝΖ���ΓΗΑΝΝΗΡΖ ΩΣΖΡΗΟ���ΣΔΛΔΚΑ ΜΗΥΑΖΛ���ΣΑΘΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ���Σηε 

ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ.  Κακαηεξνχ θ.  Κσλ/λνο Γξφζνο,  θαη ε Αληηπξφεδξνο 
ηεο Γεκ.Κνηλ. Αγίσλ Αλαξγχξσλ θ. Αγγέιε Αλαζηαζία. 

1.ΡΔΠΠΑ ΗΩΑΝΝΖ���ΓΗΑΝΝΗΡΖ ΩΣΖΡΗΟ���ΣΔΛΔΚΑ ΜΗΥΑΖΛ���ΣΑΘΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ���Σηε 

ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ.  Κακαηεξνχ θ.  Κσλ/λνο Γξφζνο,  θαη ε Αληηπξφεδξνο 
ηεο Γεκ.Κνηλ. Αγίσλ Αλαξγχξσλ θ. Αγγέιε Αλαζηαζία. 

��ΓΗΑΝΝΗΡΖ ΩΣΖΡΗΟ���ΣΔΛΔΚΑ ΜΗΥΑΖΛ���ΣΑΘΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ���Σηε ζπλεδξίαζε 

παξεπξίζθεηαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ.  Κακαηεξνχ θ.  Κσλ/λνο Γξφζνο,  θαη ε Αληηπξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ. 
Αγίσλ Αλαξγχξσλ θ. Αγγέιε Αλαζηαζία. 

�ΓΗΑΝΝΗΡΖ ΩΣΖΡΗΟ���ΣΔΛΔΚΑ ΜΗΥΑΖΛ���ΣΑΘΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ���Σηε ζπλεδξίαζε 

παξεπξίζθεηαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ.  Κακαηεξνχ θ.  Κσλ/λνο Γξφζνο,  θαη ε Αληηπξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ. 
Αγίσλ Αλαξγχξσλ θ. Αγγέιε Αλαζηαζία. 

1.ΓΗΑΝΝΗΡΖ ΩΣΖΡΗΟ���ΣΔΛΔΚΑ ΜΗΥΑΖΛ���ΣΑΘΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ���Σηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη 

ν Πξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ.  Κακαηεξνχ θ.  Κσλ/λνο Γξφζνο,  θαη ε Αληηπξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ. Αγίσλ 
Αλαξγχξσλ θ. Αγγέιε Αλαζηαζία. 

��ΣΔΛΔΚΑ ΜΗΥΑΖΛ���ΣΑΘΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ���Σηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ.  

Κακαηεξνχ θ.  Κσλ/λνο Γξφζνο,  θαη ε Αληηπξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ. Αγίσλ Αλαξγχξσλ θ. Αγγέιε Αλαζηαζία. 

�ΣΔΛΔΚΑ ΜΗΥΑΖΛ���ΣΑΘΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ���Σηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ.  

Κακαηεξνχ θ.  Κσλ/λνο Γξφζνο,  θαη ε Αληηπξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ. Αγίσλ Αλαξγχξσλ θ. Αγγέιε Αλαζηαζία. 

1.ΣΔΛΔΚΑ ΜΗΥΑΖΛ���ΣΑΘΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ���Σηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ.  

Κακαηεξνχ θ.  Κσλ/λνο Γξφζνο,  θαη ε Αληηπξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ. Αγίσλ Αλαξγχξσλ θ. Αγγέιε Αλαζηαζία. 

��ΣΑΘΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ���Σηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ.  Κακαηεξνχ θ.  Κσλ/λνο 

Γξφζνο,  θαη ε Αληηπξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ. Αγίσλ Αλαξγχξσλ θ. Αγγέιε Αλαζηαζία. 

�ΣΑΘΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ���Σηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ.  Κακαηεξνχ θ.  Κσλ/λνο 

Γξφζνο,  θαη ε Αληηπξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ. Αγίσλ Αλαξγχξσλ θ. Αγγέιε Αλαζηαζία. 

1.ΣΑΘΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ���Σηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ.  Κακαηεξνχ θ.  Κσλ/λνο 

Γξφζνο,  θαη ε Αληηπξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ. Αγίσλ Αλαξγχξσλ θ. Αγγέιε Αλαζηαζία. 

��Σηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ.  Κακαηεξνχ θ.  Κσλ/λνο Γξφζνο,  θαη ε 

Αληηπξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ. Αγίσλ Αλαξγχξσλ θ. Αγγέιε Αλαζηαζία. 

�Σηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ.  Κακαηεξνχ θ.  Κσλ/λνο Γξφζνο,  θαη ε Αληηπξφεδξνο ηεο 

Γεκ.Κνηλ. Αγίσλ Αλαξγχξσλ θ. Αγγέιε Αλαζηαζία. 

Σηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ.  Κακαηεξνχ θ.  Κσλ/λνο Γξφζνο,  θαη ε 
Αληηπξφεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ. Αγίσλ Αλαξγχξσλ θ. Αγγέιε Αλαζηαζία. 

Τν εθηφο εκεξ.δηάηαμεο ζέκα, ζπδεηήζεθε ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο. 



Γεχηεξν ζηε ζεηξά (κεηά ην εθηφο εκεξ.δηάηαμεο ζέκα) ζπδεηήζεθε ην 18ν ζέκα ηεο εκεξ. Γηάηαμεο. 

Μεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 18νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. απνρψξεζε ε Γ.Σ. θ. Νίθα Γεσξγία, θαζψο θαη νη Γ.Σ. θ.θ. 
Νηθεηφπνπινο Σηαχξνο θαη Σηίγθα Μαξία. Καηφπηλ ζπδεηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ ζεηξά αξίζκεζεο ηεο Ζ.Γ., ηα 
ππφινηπα ζέκαηα. 

��      

�      
      

Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 18εο  (ηαθηηθήο) ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ Αγίσλ Αλαξγύξσλ – Κακαηεξνύ έηνπο 2022 θαη εηζεγήζεθε ηε ζπδήηεζε ηνπ 
κε αξηζ.  8 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πνπ αθνξά:                        

 ΄Δγκριζη ηροποποίηζης Κανονιζμού Οργάνωζης και Λειηοσργίας 

  Δμποροπανηγύρεων, ζηο Γήμο Αγίων Αναργύρων-Καμαηερού 

 

 
    Ο θ. Πξόεδξνο  αλέθεξε όηη κε ηελ κε αξηζκό 44/2022 απόθαζή ηεο, ε Δπηηξνπή 
Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ καο, εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Δκπνξνπαλεγύξεσλ, ζην Γήκν καο 

  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 44/2022 απνθ.Δ.Π.Ε., αλαγξάθεη ηα εμήο: 
    

Ζ Δ.Π.Ε. εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην, ηελ έθδνζε λέαο θαλνληζηηθήο απφθαζεο γηα 
ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ ηνπ Γήκνπ Αγ. Αλαξγχξσλ – 
Κακαηεξνχ, φπσο αθξηβψο αλαγξάθεηαη παξαθάησ, αθνχ βάζεη ησλ αξζξ. 38 θαη 66 ηνπ 
Ν. 4849/5-11-2021 (ΦΔΚ 207/Α΄/05-11-21) “Αλακφξθσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ 
ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, .....” θάζε 
πξνεγνχκελνο ηζρχσλ θαλνληζκφο πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλσ λφκνπ.   
 
  Τν Σρέδην ηνπ πξνηεηλφκελνπ Καλνληζκνχ Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο 
Δκπνξνπαλεγχξεσλ ζην Γήκν Αγίσλ Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ, έρεη ήδε απφ 18-4-2022 
αλαξηεζεί ζην site ηνπ Γήκνπ θαη έρεη απνζηαιεί ζε φια ηα ζρεηηθά Σσκαηεία 
κηθξνπσιεηψλ, γηα επηζεκάλζεηο θαη πξνηάζεηο.  
 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΕΩΝ 

ΣΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ – ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ  
 

Άξζξν 1   
θνπφο  

 

Με ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ξπζκίδεηαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ππαίζξησλ εκπνξηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ 

ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ, νη θαλφλεο θαη νη πξνυπνζέζεηο έγθξηζεο 
ζπκκεηνρήο ζε απηέο θιπ., θαηά ην άξζξα ηνπ Ν. 4849/2021 (ΦΔΚ 207/Α΄/05-11-2021). 

Οξίδνληαη επίζεο θαλφλεο αηζζεηηθήο, πγηεηλήο, πεξηβάιινληνο θαη αζθαιείαο. 

Άξζξν 2   
Ννκνζεηηθφ Πιαίζην 

 



Ο παξψλ θαλνληζκφο εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ:  

 

1.  Τνπ Ν. 4849/2021 (ΦΔΚ 207/Α΄/05-11-2021) 

2.  Τνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/7-6-2010) 

3.  Τνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α/8-6-2006) 

4.  Τνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.1080/80 (ΦΔΚ 246/Α/1980) 

5.  Τνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο Γήκνπ  Αγ. Αλαξγχξσλ – Κακαηεξνχ. 

6.  Τνπ Καλνληζκνχ Φξήζεο Κνηλφρξεζησλ ρψξσλ Γήκνπ Αγ. Αλαξγχξσλ - Κακαηεξνχ. 
 

Όιεο νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 
ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα, απνηεινχλ καδί κε απηφλ θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε πνπ έρεη 

ηζρχ νπζηαζηηθνχ λφκνπ. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Άξζξν 3 
Έγθξηζε ιεηηνπξγίαο – Υσξνζέηεζε   

 
 

Ο Γήκνο θαη θαηά πξνέθηαζε ην Δεκνηηθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην θαη απνθαζίδεη γηα 
ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο θάζε εκπνξνπαλήγπξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Ν. 
3463/2006 θαη ησλ άξζξσλ 34 θαη 35 ηνπ Ν.4849/2021, νξηνζεηεί θαη εγθξίλεη ην ρψξν, 

πξνζδηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ, ηηο θαηεγνξίεο απηψλ θαη ηε ρσξνζέηεζε ηνπο.  
 

Ζ απφθαζε νξηζκνχ ηνπ ρψξνπ ιεηηνπξγίαο ηεο εθάζηνηε εκπνξνπαλήγπξεο ζπλνδεχεηαη 

απφ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ 
θαη ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη: 

α) ηα φξηα πνπ απηή θαηαιακβάλεη 
β) ε ρσξνζέηεζε ησλ ζέζεσλ, αλά θαηεγνξία πξντφλησλ 

γ) ην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ πνπ θαιχπηνπλ νη πσιεηέο κε αξίζκεζε, αλαθνξά ζην 
αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο θάζε πάγθνπ πσιεηψλ ζηηο αγνξέο πνπ απαηηείηαη θαη  

δ) νη θελέο ζέζεηο.  
 

Τν αλσηέξσ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, καδί κε ηελ απφθαζε ίδξπζεο θαη ηνλ θαλνληζκφ 
ιεηηνπξγίαο, θαηαρσξείηαη ζην Ο.Π.Σ.Α.Α. θαη θνηλνπνηείηαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζεο 

Αλάπηπμεο ηεο νηθείαq Πεξηθέξεηαο εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ έθδνζε 
ησλ ζρεηηθψλ πξάμεσλ.  

 

Ζ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε ράξαμε - δηαγξάκκηζε θαη 

αξίζκεζε ησλ ζέζεσλ επί ησλ παξαρσξνχκελσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (πεδνδξνκίσλ ή 
θαη ηκήκαηνο ηνπ νδνζηξψκαηνο) γηα θάζε εκπνξνπαλήγπξε, κε θαηάιιειν, αλεμίηειν, 

θίηξηλν ρξψκα, θξνληίδνληαο πξηλ ηελ έλαξμε θάζε εκπνξνπαλήγπξεο γηα ηελ ζπληήξεζε 
θαη επθξίλεηα ηεο δηαγξάκκηζεο θαη αξίζκεζεο. 

 

Ζ Σερληθή Τπεξεζία θαηαζέηεη ζην Τκήκα Δζφδσλ επηθαηξνπνηεκέλν ζρεδηάγξακκα, 
ζην νπνίν απνηππψλνληαη αλαιπηηθά φιεο νη ζέζεηο ησλ πάγθσλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ γηα 

θάζε εκπνξνπαλήγπξε, είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηνπο.  
Τν ζρεδηαγξάκκαηα απηά ζα είλαη θαη ζηε δηάζεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ.  



Οη ζέζεηο θαη νη δηάδξνκνη κεηαμχ ησλ ζέζεσλ ησλ πσιεηψλ ζα είλαη νξηνζεηεκέλεο θαηά 
ηξφπν, ψζηε λα κελ παξεκπνδίδνληαη νη είζνδνη θαηνηθηψλ θαη θαηαζηεκάησλ, λα κελ 

θσιχεηαη ε πξνζέιεπζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη γεληθά λα επηηπγράλεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία 
ηεο αγνξάο, 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δηαδηθαζία ηεο δηαγξάκκηζεο ζα δηαζθαιίδεη επίζεο ηελ νκαιή θαη 
άλεηε δηέιεπζε ησλ επηζθεπηψλ, ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑκΔΑ), ηελ έιεπζε 

(δηέιεπζε) εηδηθψλ νρεκάησλ γηα πεξηπηψζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο (αζζελνθφξν, 
ππξνζβεζηηθή θιπ.), θαζψο θαη φπνηα άιιε πξφβιεςε είλαη αλαγθαία γηα ηελ νκαιή 

δηελέξγεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.  

Ζ ηνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθψλ θψλσλ, ηαηληψλ αζθαιείαο ή θαη άιισλ ζρεηηθψλ κέζσλ, 
ζε φζεο εκπνξνπαλεγχξεηο απαηηείηαη, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ επηζθεπηψλ θαη ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ θαη ηελ απνθπγή θάζε ζπγθνηλσληαθήο 

παξαθψιπζεο, απνηειεί ππνρξέσζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηα 

αξκφδηα Σερληθά πλεξγεία ηνπ Γήκνπ. 

Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζα ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ 
απνθπγή θάζε ζπγθνηλσληαθήο παξαθψιπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΑΣΑ, ηελ Τξνραία 

θαη ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο.  

Άξζξν 4 
Δηάξθεηα εκπνξνπαλεγχξεσλ – Ελδεηθηηθέο ζέζεηο πάγθσλ  

 
Ζ δηάξθεηα φισλ ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ ζην Γήκν Αγίσλ Αλαξγχξσλ – Κακαηεξνχ είλαη 

δηήκεξε.  
 

Δλδεηθηηθέο ζέζεηο πάγθσλ θάζε εκπνξνπαλήγπξε:  
 

α) γηα ηε Δεκνηηθή Κνηλφηεηα Αγίσλ Αλαξγχξσλ:  
 

 40 ζέζεηο (35 ηεηξάκεηξεο, 2 δίκεηξεο, 3 ελφο κέηξνπ) γηα ην παλεγχξη ησλ 

Μπξνθφξσλ (θηλεηή ενξηή)  

225 ζέζεηο (200 ηεηξάκεηξεο, 15 δίκεηξεο, 10 ελφο κέηξνπ) γηα ην παλεγχξη ηεο 1εο 

Ινπιίνπ (Αγ. Αλαξγχξσλ)       (30 Ηνπλίνπ - 1ε Ηνπιίνπ)  

55 ζέζεηο (50 ηεηξάκεηξεο, 2 δίκεηξεο, 3 ελφο κέηξνπ) γηα ην παλεγχξη ηεο 26εο 

Ινπιίνπ   

(Αγ. Παξαζθεπήο)       (25 - 26 Ηνπιίνπ)  

40 ζέζεηο (35 ηεηξάκεηξεο, 2 δίκεηξεο, 3 ελφο κέηξνπ) γηα ην παλεγχξη ηεο 14εο 

επηεκβξίνπ (Εζηαπξσκέλνπ)      (13 - 14 Σεπηεκβξίνπ)    

225 ζέζεηο (200 ηεηξάκεηξεο, 15 δίκεηξεο, 10 ελφο κέηξνπ) γηα ην παλεγχξη ηεο 1εο 

Ννεκβξίνπ  (Αγ. Αλαξγχξσλ)      ( 31 Οθησβξίνπ – 1 Ννεκβξίνπ)  

40 ζέζεηο (35 ηεηξάκεηξεο, 2 δίκεηξεο, 3 ελφο κέηξνπ) γηα ην παλεγχξη ηεο 2εο 

Ννεκβξίνπ  (Αγ. Αθηλδχλσλ)      (1 – 2 Ννεκβξίνπ)  



40 ζέζεηο (35 ηεηξάκεηξεο, 2 δίκεηξεο, 3 ελφο κέηξνπ) γηα ην παλεγχξη ηεο 6εο 

Δεθεκβξίνπ (Αγ. Νηθνιάνπ)      (5 – 6 Γεθεκβξίνπ)  

 
β) γηα ηε Δεκνηηθή Κνηλφηεηα Κακαηεξνχ:  

10 ζέζεηο ( ηεηξάκεηξεο) γηα ην παλεγχξη ηεο 1εο  Φεβξνπαξίνπ (Αγ. Σξχθσλνο) 

(31 Ηαλνπαξίνπ – 1 Φεβξνπαξίνπ)  

10 ζέζεηο (ηεηξάκεηξεο) γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο   Καζαξάο Δεπηέξαο  (θηλεηή ενξηή)  

20 ζέζεηο (ηεηξάκεηξεο) γηα ην παλεγχξη ηνπ Αγ.  Γεσξγίνπ (θηλεηή ενξηή) 

10 ζέζεηο (ηεηξάκεηξεο) γηα ην παλεγχξη ηεο Αγίαο Σξηάδαο (θηλεηή ενξηή) 

100 ζέζεηο (ηεηξάκεηξεο)  γηα ην παλεγχξη ηεο 20εο Ινπιίνπ (Πξνθήηε Ηιία) (19–20 
Ηνπιίνπ)  

220 ζέζεηο (100 ηεηξάκεηξεο, 80 δίκεηξεο, 40 ηνπ ελφο κέηξνπ) γηα ην παλεγχξη ηεο 6εο 

Δεθεκβξίνπ (Αγ. Νηθνιάνπ)  (5–6 Γεθεκβξίνπ)  

10  ζέζεηο (ηεηξάκεηξεο) γηα ην παλεγχξη ηεο 12εο  Δεθεκβξίνπ (Αγ. ππξίδσλνο) (11–
12 Γεθεκβξίνπ)  

Δπί πιένλ πέληε (5) ζέζεηο γηα πψιεζε παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ (θαιακπφθη, θάζηαλα, 
θιπ) θαη δχν (2) ζέζεηο εηδψλ ιατθήο ηέρλεο θαη ρεηξνηερλεκάησλ ζηα παξαπάλσ 

παλεγχξηα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Κακαηεξνχ.  
Οη ζέζεηο δχλαληαη λα ηξνπνπνηνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ.  

 
Άξζξν 5   

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά εγθξίζεσλ ζπκκεηνρήο  
 

Οη εγθξίζεηο ζπκκεηνρήο : 

1.Δίλαη πξνζσπνπαγείο θαη δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε, ε εηζθνξά, ε εθκίζζσζε θαη ε 
παξαρψξεζε θαηά ρξήζε, θαζψο θαη ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ  

απηέο απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην, εθηφο απφ ηνλ/ηελ ζχδπγν θαη ηα ηέθλα ησλ θαηφρσλ ηνπο 
κε πξνζσξηλή ηνπο αλαπιήξσζε ην κέγηζην δχν (2) σξψλ. 

     Δμαηξείηαη δεισκέλνο ππάιιεινο, ηνλ νπνίν ζα έρεη αλαθέξεη ν ελδηαθεξφκελνο 
ζηελ αίηεζή ηνπ, θαη ν νπνίνο ζα θέξεη καδί ηνπ φια ηα λφκηκα έγγξαθα πνπ ην 

απνδεηθλχνπλ.  
 

1.Φνξεγνχληαη ζε θπζηθά ή θαη λνκηθά πξφζσπα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά δηαζέηνπλ 
ηα λφκηκα παξαζηαηηθά, πιεξνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ άζθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο (εκπφξην ζε 
ππαίζξηα νξγαλσκέλε αγνξά) θαη ηεξνχλ ηνπο επηκέξνπο φξνπο ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ. 
 

1.Παξαδίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ δηθαηνχρν κε ηελ επίδεημε απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ 
ηαπηφηεηαο ή ζε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν, κεηά ηελ θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ 

ηειψλ. 
 

1.Έρνπλ ηζρχ φζε θαη ε δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο γηα ηελ νπνία ρνξεγνχληαη. 
 



1.Αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη ηελ έθζεζε θαη πψιεζε εηδψλ πνπ είλαη 
αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

 

Άξζξν 6  
Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο – Αηηήζεηο   

 
Ο Γήκνο θαη ζπγθεθξηκέλα ην Τκήκα Δζφδσλ εθδίδεη γηα θάζε εκπνξνπαλήγπξε 
πξνθήξπμε/αλαθνίλσζε γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ηεο αγνξάο, ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαη: νη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ηεο, νη εκεξνκελίεο θαη νη δηαδηθαζίεο ησλ 
θιεξψζεσλ ησλ παξαρσξνχκελσλ ζέζεσλ, θαζψο θαη ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο 

ηνπ αληίζηνηρνπ ηέινπο γηα ην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ δξαζηεξηνπνίεζεο.  
 

Ο Γήκνο θαη ζπγθεθξηκέλα ην αξκφδην ηκήκα γηα ηηο αδεηνδνηήζεηο, ζα ρνξεγεί βεβαίσζε 
δξαζηεξηνπνίεζεο εηήζηαο δηάξθεηαο (ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 4 θαη 34 ηνπ 
Ν. 4849/2021, ζηνπο πσιεηέο πνπ δηακέλνπλ κφληκα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. 

α. Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 

 
Σηηο εκπνξνπαλεγχξεηο ζπκκεηέρνπλ πσιεηέο πνπ δηαζέηνπλ φια ηα λφκηκα θνξνινγηθά 

παξαζηαηηθά, εθφζνλ δηαζέηνπλ: 
α) βεβαίσζεο δξαζηεξηνπνίεζεο εηήζηαο δηάξθεηαο ζηηο βξαρπρξφληεο αγνξέο,  

β) άδεηα παξαγσγνχ πσιεηή θαη επαγγεικαηία πσιεηή πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο 
ιατθέο αγνξέο  

γ) άδεηα δξαζηεξηνπνίεζεο ζην ζηάζηκν ή ζην πιαλφδην εκπφξην  
δ) άδεηα ρεηξνηέρλε – θαιιηηέρλε,  

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 4849/2021.  
Τε βεβαίσζε δξαζηεξηνπνίεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο εθδίδεη ν δήκνο 

κφληκεο θαηνηθίαο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πσιεηψλ.  
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο εκπνξνπαλεγχξεηο απαηηείηαη έγθξηζε ζπκκεηνρήο. 

 
Ζ απφδνζε ησλ ζέζεσλ γίλεηαη κε θιήξσζε σο εμήο :  

α) ην 75%  ησλ ζέζεσλ ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο βεβαίσζεο δξαζηεξηνπνίεζεο εηήζηαο 
δηάξθεηαο ζηηο βξαρπρξφληεο αγνξέο (εκπνξνπαλεγχξεηο).  

β) ην 10% ησλ ζέζεσλ ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο παξαγσγνχ πσιεηή θαη επαγγεικαηία 
πσιεηή πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ιατθέο αγνξέο έσο θαη ηέζζεξηο (4) εκέξεο ηελ 

εβδνκάδα.  

γ) ην 10% ησλ ζέζεσλ ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο δξαζηεξηνπνίεζεο ζην ζηάζηκν ή ζην 
πιαλφδην εκπφξην θαη  

δ) ην 5% ησλ ζέζεσλ ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο ρεηξνηέρλε – θαιιηηέρλε.  
Σε πεξίπησζε κε ελδηαθέξνληνο απφ αδεηνχρνπο ησλ θαηεγνξηψλ (β) θαη (γ) θαη (δ) ν 

αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ πξνζηίζεηαη ζηνλ αξηζκφ ηεο (α) θαηεγνξίαο.  
Γηα ηε ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη θάζε πσιεηήο ζε θάζε εκπνξνπαλήγπξε δηελεξγείηαη 

θιήξσζε.                  
 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε θάζε εκπνξνπαλήγπξε ηνπ δήκνπ, ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη 
ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ δήκνπ : 

1. Αίηεζε-ππεχζπλε δήισζε, έληππν ηεο νπνίαο ζα ρνξεγείηαη απφ ηελ ππεξεζία 

2. Βεβαίσζε δξαζηεξηνπνίεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο (αληίγξαθν)  

ή άδεηα παξαγσγνχ πσιεηή ή επαγγεικαηία πσιεηή ιατθψλ αγνξψλ (αληίγξαθν) 

ή άδεηα ζηάζηκνπ εκπνξίνπ (κε αλαλεσκέλε ηελ εηήζηα άδεηα ρξήζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ 
ρψξνπ) (αληίγξαθν) ή πιαλφδηνπ εκπνξίνπ (αληίγξαθν)  



ή άδεηα ρεηξνηέρλε – θαιιηηέρλε.  

3. Πηζηνπνηεηηθφ πγείαο ή βηβιηάξην πγείαο, φπνπ απαηηείηαη (αληίγξαθν)    

4. Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα (αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 
Γήκνπ) 

5. Σηελ πεξίπησζε εθπξνζψπεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ απφ άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ 
πξφζσπν ε ρνξεγνχκελε απφ ηελ ππεξεζία αίηεζε – ππεχζπλε δήισζε πνπ θαηαηίζεηαη 

απφ ηνλ εθπξφζσπν, απαηηείηαη λα έρεη ηε γλήζηα ππνγξαθή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη 
ζθξαγίδα απφ ηα ΚΔΠ ή άιιε δεκφζηα ππεξεζία.      

Σε πεξίπησζε εθπξνζψπεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ απφ Σσκαηείν / Οκνζπνλδία, 
απαηηείηαη λα θαηαηεζεί επηπιένλ θαη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγάλνπ, απφ ην 
νπνίν ζα πξνθχπηεη ζαθψο ε δπλαηφηεηα εθπξνζψπεζεο ησλ κειψλ κε εμνπζηνδφηεζε 

ησλ κειψλ ηνπ  Γ.Σ.  

 

β. Αηηήζεηο   
 

Ο Γήκνο δεκνζηεχεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θαη ζε δηάθνξνπο δεκνηηθνχο ρψξνπο ζηελ αξρή 
θάζε έηνπο πξφζθιεζε, κε ηελ νπνία θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ ππνβνιή 

αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζηηο εκπνξνπαλεγχξεηο.  

Οη αηηήζεηο γηα φιεο ηηο εκπνξνπαλεγχξεηο ηνπ έηνπο ζα θαηαηίζεληαη καδί κε ηα 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Δήκνπ έσο ηελ ηειεπηαία εκέξα 
ηνπ Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο. Εάλ ε εκέξα απηή είλαη άββαην ή Κπξηαθή, ηελ 

ακέζσο επφκελε εξγάζηκε εκέξα.  
 

Σηελ αίηεζε-ππεχζπλε δήισζε, πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ Υπεξεζία, ν ελδηαθεξφκελνο 
δειψλεη ζε πνηεο εκπνξνπαλεγχξεηο επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη, ην/ηα πξνο πψιεζε 

είδνο/είδε εκπνξεπκάησλ, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ αηηείηαη κε επηκέξνπο 

αλάιπζε ζε κέηξα. 

 

Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα πψιεζε εθθιεζηαζηηθψλ εηδψλ, ζα θαηαηίζεηαη επηπιένλ ππεχζπλε 
δήισζε απνθιεηζηηθήο πψιεζεο απηψλ.  

Ο ελδηαθεξφκελνο πνπ θαηαζέηεη ν ίδηνο ή λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ παξαπάλσ απφ κηα 

αίηεζε γηα ηελ ίδηα εκπνξνπαλήγπξε, ζα απνθιείεηαη απφ ηελ θιήξσζε γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε εκπνξνπαλήγπξε.  

 
Πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, εθδίδεηαη απφθαζε έγθξηζεο 

ζπκκεηνρήο ζε απηήλ, βάζεη ηνπ νξηζηηθνχ θαηαιφγνπ θαηφρσλ ησλ ζέζεσλ, πνπ έρεη 
πξνθχςεη κεηά ηελ δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο ησλ ζέζεσλ, ε απφθαζε απηή αλαξηάηαη ζην 
Ο.Π.Σ.Α.Α., ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζε πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ. (αξζ. 37 παξ. 7 Ν. 

4849/2021) 
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε ζα είλαη δηαζέζηκε αλά πάζα ζηηγκή ζηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα.  

 

 

Άξζξν 7  
Δηαδηθαζία ρνξήγεζεο εγθξίζεσλ ζπκκεηνρήο/ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 



 
 

1. Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ 

Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηελ 

ηειεπηαία εκέξα ηνπ Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο θαη εάλ απηή είλαη άββαην ή 
Κπξηαθή, ηελ ακέζσο επφκελε εξγάζηκε εκέξα.  

     2. Με ηελ αίηεζή ηνπ ν ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη ζπλεκκέλα αληίγξαθν ηεο 
βεβαίσζεο     

    δξαζηεξηνπνίεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο πνπ δηαζέηεη ή ηελ άδεηα  
    ππαίζξηνπ εκπνξίνπ πνπ θαηέρεη (π.ρ. ιατθψλ αγνξψλ, πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ 

εκπνξίνπ)    
    θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ, επηδεηθλχεηαη ην βηβιηάξην/πηζηνπνηεηηθφ  

    πγείαο.    
3.  Οη αηηήζεηο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία, ζεσξνχληαη 
εθπξφζεζκεο, δελ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αξρηθή θιήξσζε θαη ζα ηθαλνπνηνχληαη 

εθφζνλ ππάξρνπλ αθφκα δηαζέζηκεο θελέο ζέζεηο.  

4.  Ζ δηάζεζε θαη θαηαθχξσζε ησλ ζέζεσλ ζα γίλεηαη κέζσ δηαδηθαζίαο δεκφζηαο 

θιήξσζεο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εκπξφζεζκσλ αηηήζεσλ, πνπ πιεξνχλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

5.  Ζ θιήξσζε, θαζψο θαη νη ινηπέο δηαδηθαζίεο κέρξη ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο 
ζπκκεηνρήο ζα δηεμάγνληαη απφ ππαιιήινπο ηνπ ηκήκαηνο Δζφδσλ. 

6. Η θιήξσζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη είθνζη (20) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

πξψηε (1ε) εκέξα ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε εκπνξνπαλήγπξεο.  
7. Οη θιεξσζέληεο ππνρξενχληαη, ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ      
επνκέλε ηεο θιήξσζεο,  ζηελ θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ ηειψλ. Σηελ πεξίπησζε 
πνπ δελ πξνζέιζνπλ εληφο ηεο πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο ράλνπλ ηε ζέζε ζηελ 

νπνία είραλ θιεξσζεί.  
8. Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο εκπνξνπαλήγπξεο θαη εθφζνλ δελ δηαηαξάζζεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, επηηξέπεηαη ε ακνηβαία αληαιιαγή ζέζεσλ κεηαμχ ησλ 

δηθαηνχρσλ πσιεηψλ (θιεξσζέλησλ), χζηεξα απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ, κε 

απηνπξφζσπε παξνπζία ή κε λφκηκε εμνπζηνδφηεζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην 
ηεο ππνγξαθήο, ε νπνία ζα θαηαηίζεηαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ Δήκνπ κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θιήξσζεο. Σηελ αίηεζή ηνπο νη ελδηαθεξφκελνη 
ζα δειψλνπλ, φηη ζπκθσλνχλ ζηελ ακνηβαία αληαιιαγή ηεο ζέζεο ηνπο, αλαθέξνληαο 

επαθξηβψο ηα κέηξα θαη ην λνχκεξν ηεο ζέζεο ζηελ νπνία έρνπλ θιεξσζεί θαη ηα 
αληίζηνηρα κέηξα θαη ην λνχκεξν ηεο ζέζεο γηα ηελ νπνία έρνπλ ζπκθσλήζεη ηελ 

ακνηβαία αληαιιαγή.  

   Ζ αληαιιαγή ησλ ζέζεσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απζηεξά εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο θιήξσζεο θαη απνθιεηζηηθά κεηαμχ θιεξσζέλησλ 

κε ίδηα κέηξα.  

9.  Τελ έβδνκε (7ε) εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ επνκέλε ηεο αξρηθήο θιήξσζεο θαη 
εθφζνλ ππάξρνπλ αθφκα αδηάζεηεο ζέζεηο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηε δηάζεζε ησλ 

ζέζεσλ απηψλ λέα θιήξσζε, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ φινη νη ελδηαθεξφκελνη 

(εκπξφζεζκνη θαη εθπξφζεζκνη). Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα 
παξεπξίζθνληαη ηελ εκέξα απηή απηνπξνζψπσο ή κε εμνπζηνδνηεκέλν 

εθπξφζσπφ ηνπο απφ ηηο 08.00 π.κ. έσο ηηο 09.00 π.κ. ζηνλ ρψξν πνπ ζα γίλεη ε 
θιήξσζε, ψζηε λα αλαγξάςνπλ ζε αλαξηεκέλε απφ ηελ Τπεξεζία θαηάζηαζε 

ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπο, γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ θιήξσζε πνπ ζα 
αθνινπζήζεη.  

Οη θιεξσζέληεο ππνρξενχληαη, ην αξγφηεξν εληφο ησλ επφκελσλ πέληε (5) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δεχηεξεο θιήξσζεο, λα εμνθιήζνπλ ην 



αλαινγνχλ ηέινο γηα ηε ζέζε ζηελ νπνία θιεξψζεθαλ (ή λα πξνβνχλ ζηε δηαδηθαζία 
ακνηβαίαο αληαιιαγήο ζέζεο), λα εμνθιήζνπλ ην ηέινο θαη λα παξαιάβνπλ ηελ έγθξηζε  

ζπκκεηνρήο.     
     10. Όπνηνο κεηά ηελ θιήξσζε επηζπκεί λα θαηαβάιεη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ 

εκεξψλ 
      φρη ην ηέινο γηα ηα κέηξα πνπ είρε αηηεζεί (π.ρ. 8 κέηξα), αιιά γηα ιηγφηεξα κέηξα (π.ρ. 

4  

      κέηξα), ηφηε ηα κέηξα πνπ πεξηζζεχνπλ ζα κέλνπλ θελά θαη ζα δηαηίζεληαη απφ ηελ  
      Υπεξεζία σο αδηάζεηα.  

     11. Δπαγγεικαηίεο παξαθείκελσλ ζηεγαζκέλσλ θαηαζηεκάησλ δχλαληαη λα αηηεζνχλ     
      (εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ δηαζηήκαηνο) ηελ θαηαθχξσζε ζε απηνχο κηαο (1) ζέζεο     

      έκπξνζζελ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπο, θαηά παξέθθιηζε ηεο δηαδηθαζίαο θιήξσζεο,  
αθνχ   

      θαηαβάιινπλ ζηνλ δήκν ην ηζφπνζν ηνπ αληηηίκνπ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε πξηλ ηελ   
      δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο θιήξσζεο ησλ  ζέζεσλ. 

      12.  Σηελ πεξίπησζε πνπ παξεκβάιιεηαη δηάδξνκνο ζηελ θιεξσζείζα ζέζε, ηφηε απηή 

      κεηαθέξεηαη παξαθάησ ζε ζπλέρεηα απηήο. Σα κέηξα πνπ πξνζπεξάζηεθαλ    
       θαιχπηνληαη απφ θιεξσζέληα ελδηαθεξφκελν κε ηα αληίζηνηρα δεηνχκελα κέηξα.     

      13. Καηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ θαη ηε ζέζε ηνπο ζα δηαβηβάδεηαη ζηελ 
         Διιεληθή Αζηπλνκία. 

 
 

Άξζξν 8 
Καζνξηζκφο ηέινπο ζπκκεηνρήο  

 
 

Γηα φιεο ηηο εκπνξνπαλεγχξεηο ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ – Κακαηεξνχ ην χςνο ησλ 

ηειψλ γηα ηελ θαηάιεςε ηεο ζέζεο – έγθξηζε ζπκκεηνρήο, θαζνξίδεηαη εηεζίσο κε 
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ.  

Η έγθξηζε ζπκκεηνρήο πνπ εθδίδεη ν Γήκνο κεηά ηελ εμφθιεζε ηνπ ηέινπο ρξήζεο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, είλαη πξνζσπηθή θαη ακεηαβίβαζηε θαη ηζρχεη γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα δχν (2) εκεξψλ (ηελ παξακνλή θαη ηελ εκέξα ηεο ενξηήο) θαη ζε απηήλ ζα 
αλαγξάθνληαη: 

α) Τα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, Α.Φ.Μ., ηαρπδξνκηθή 
δηεχζπλζε, θιπ.) 

β) Τν δηάζηεκα ηζρχνο θαη ην έηνο 
γ) Ο αξηζκφο ζέζεο 

δ) Τα κέηξα (κήθνο) ζέζεο 
ε) Τν/ηα πξνο πψιεζε είδνο/είδε  

Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ην Τκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ 
– Κακαηεξνχ θξίλεη φηη πξέπεη ππάξμεη αιιαγή ζέζεο, ζα ζπκπιεξσζεί ε ζσζηή ζέζε 
επάλσ ζηελ ήδε εθδνζείζα έγθξηζε ζπκκεηνρήο, ζα κνλνγξαθεί θαη ζα ζθξαγηζηεί ε 

δηφξζσζε απφ αξκφδην ππάιιειν ηνπ Τκήκαηνο Δζφδσλ.  

Γηα ηε δηφξζσζε ζα ελεκεξσζεί θαη ην αξκφδην Αζηπλνκηθφ Τκήκα.  

 
 

Άξζξν 9 
Εηδηθέο δηαηάμεηο 

 



 Ζ έγθξηζε ζπκκεηνρήο δελ εθδίδεηαη αλ δελ πθίζηαηαη «Δεκνηηθή 

Ελεκεξφηεηα» απφ ηελ Τακεηαθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ-

Κακαηεξνχ γηα ηνλ δηθαηνχρν ηεο. 

 Πξνυπφζεζε έθδνζεο ηεο έγθξηζεο ζπκκεηνρήο  είλαη ε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο 

απηήο. 

 Ο κέγηζηνο αξηζκφο ζέζεσλ αλά ζπκκεηέρνληα είλαη δχν (2) ζπλερφκελεο 

ζέζεηο ησλ ηεζζάξσλ (4,00) κέηξσλ εθάζηε. 

 Ζ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ρνξεγείηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο  γηα ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη 

ζέζε.  

 Ο δηθαηνχρνο δχλαηαη λα αλαπιεξψλεηαη πξνζσξηλά, κφλνλ απφ  ηνλ/ηελ ζχδπγν 

θαη ηα ηέθλα ηνπ. 

 Τα εθθιεζηαζηηθά είδε ζα θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο πιεζίνλ ηνπ Ηεξνχ Νανχ, νη νπνίεο 

ζα ρνξεγνχληαη κε θιήξσζε.  

 Οη πσιεηέο εζσξνχρσλ ζα αλαπηχζζνληαη ζε ζέζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε 

ηνπιάρηζηνλ 50 κέηξσλ πεξηκεηξηθά απφ ηνλ ρψξν ηνπ  Ηεξνχ Νανχ. 

 Οη θηλεηέο θαληίλεο θαη θνξεηέο ςεζηαξηέο, εθφζνλ θιεξσζνχλ, ζα ηνπνζεηνχληαη 

ζε  ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο  πνπ ζα έρεη ππνδείμεη ε Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ.  

Οη κηθξνπσιεηέο πνπ πσινχλ θαιακπφθη, θάζηαλα, καιιί ηεο γξηάο θιπ., εμαηξνχληαη ηεο 
γεληθήο θιήξσζεο θαη ζα ηνπνζεηνχληαη κεηά απφ μερσξηζηή θιήξσζε ζε θαζνξηζκέλεο 

απφ ηελ Τερληθή Υπεξεζία ζέζεηο (ηνπ 1,00κ.)  

Με απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ δχλαηαη λα δηαηεζνχλ εθηφο δηαδηθαζίαο 
θιήξσζεο, νξηζκέλνη ρψξνη/ζέζεηο ζε ηνπηθνχο ζπιιφγνπο (πνιηηηζηηθνχο, αζιεηηθνχο, 

θιπ.) ή ζε κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο (εζεινληέο, θιπ).  

 Πξνβιέπνληαη επίζεο γηα απνθιεηζηηθή πψιεζε βηβιίσλ, ηέζζεξηο (4) ζέζεηο ζηελ 

Α΄ Εψλε γηα ηηο δχν εκπνξνπαλεγχξεηο ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ (1/7 θαη 1/11) θαη 

δχν (2) ζέζεηο γηα ηα ππφινηπα παλεγχξηα. Γηα ηηο ζέζεηο απηέο ζα γίλεηαη 

μερσξηζηή θιήξσζε. Δάλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο 

ζέζεηο, απηέο πνπ δελ ζα θιεξσζνχλ αξρηθά, ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε γεληθή 

θιήξσζε ησλ ππφινηπσλ ζέζεσλ.  

 Ζ έθδνζε θαη ή παξαιαβή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ γηα ρξήζε θαη εγθαηάζηαζή ηνπ ζηνλ ρψξν δηεμαγσγήο ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο, παξέρεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ρψξνπ θαηά ην δηάζηεκα 

ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. Καηά ζπλέπεηα ε νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε ή 

ρξήζε ηνπ ρψξνπ πξηλ ηελ έθδνζε θαη παξαιαβή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο 

ζρεηηθήο έγθξηζεο ή ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ κεηά ηελ ιήμε ηεο έγθξηζεο ζεσξείηαη 

απζαίξεηε, ζπληζηά παξάλνκε θαηάιεςε ρψξνπ θαη ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο πνπ 

πξνβιέπεη ν Νφκνο. 

 

Άξζξν 10 



 
Εγθαηαζηάζεηο πψιεζεο – εθζεηήξηνη πάγθνη  

 
Οη εγθαηαζηάζεηο πψιεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζα είλαη πξφρεηξεο θαηαζθεπέο – πάγθνη, 
θαηά ζεηξά δηαηεηαγκέλεο, ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 
Όιεο νη θαηαζθεπέο ζα θηινμελνχλ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη δίνδνη–δηάδξνκνη κεηαμχ 
ησλ πάγθσλ, ζα απεηθνλίδνληαη θαη ζα πξνζδηνξίδνληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα, ζην ζρεηηθφ 

δηάγξακκα ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο θαη δελ ζα επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ινηπψλ 
εκπνξεπκάησλ θαη ελ γέλεη εκπνδίσλ επί ησλ δηαδξφκσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη 
ηθαλφο ρψξνο γηα ηελ θπθινθνξία ησλ επηζθεπηψλ θαη φζσλ επηζπκνχλ λα εηζέξρνληαη 

ζηνλ Ηεξφ Ναφ, θαζψο θαη ζε παξαθείκελεο αζιεηηθέο /πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο.   
 

Δελ επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ απφ θαληίλεο ή άιιεο ζρεηηθέο 
επηρεηξήζεηο.  

 
Σε πεξίπησζε πνπ ε εκπνξνπαλήγπξε δελ πξαγκαηνπνηεζεί ιφγσ αζηάζκεησλ 

παξαγφλησλ (π.ρ. θαηξηθά θαηλφκελα, θιπ.), αιιά ελ ησ κεηαμχ έρνπλ πξνρσξήζεη νη 
ζπκκεηέρνληεο έκπνξνη ζε θαηαζθεπέο, ή έρνπλ γίλεη απφ εθείλνπο νπνηαδήπνηε άιια 
έμνδα, ν Γήκνο δελ θέξεη θακία επζχλε θαη θακία νηθνλνκηθή απαίηεζε δελ ππάξρεη 
ελαληίνλ ηνπ. Ζ φπνηα δαπάλε θαιχπηεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη 

νπνίνη ζα αλαιακβάλνπλ ηελ απνμήισζε ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηελ απφδνζε ηνπ ρψξνπ 
ζην Γήκν.  

Σε πεξίπησζε, επίζεο, πνπ ε εκπνξνπαλήγπξε πξαγκαηνπνηεζεί, αιιά ν ζπκκεηέρσλ 
έκπνξνο ππαλαρσξήζεη ή δελ ζπκκεηάζρεη, ην ηπρφλ θαηαβιεζέλ ηέινο ρξήζεο εθπίπηεη 

ππέξ ηνπ Γήκνπ σο εχινγε θαη δίθαηε πνηληθή ξήηξα.   

Απαγνξεχεηαη ε απζαίξεηε αιιαγή ζέζεο απφ ηνπο πσιεηέο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, ε 
απζαίξεηε απμνκείσζε ησλ κέηξσλ πξφζνςεο ησλ πάγθσλ, ε απμνκείσζε ησλ 

δηαζηάζεσλ ηεο έθηαζεο ησλ νξηνζεηεκέλσλ ζέζεσλ, ε δξαζηεξηφηεηα ζηνπο ρψξνπο ηεο 
εκπνξνπαλήγπξεο ρσξίο ηελ ζρεηηθή έγθξηζε, ε απ' επζείαο δηαθίλεζε ζηελ θαηαλάισζε 

απφ ην απηνθίλεην κε ην νπνίν έγηλε ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ε πψιεζε 
πξντφλησλ ζηνπο δηαδξφκνπο. 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ εκπνξεπκάησλ επηηξέπεηαη κφλν ζηελ νξηδφληηα επηθάλεηα ησλ 
πάγθσλ. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε θαη ην θξέκαζκα ησλ εκπνξεπκάησλ (είδε 

ξνπρηζκνχ, ππφδεζεο, πιηθψλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ) θαηαθφξπθα, κπξνζηά, πιάγηα, 
πίζσ ή θαη ζην χςνο ηεο ηέληαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ε ηνπνζέηεζε ζηαλη ή άιισλ 

θαηαζθεπψλ, επηπιένλ πάγθσλ, θαζψο επίζεο θαη πέξαλ ησλ δηαγξακκίζεσλ, 
πξνθεηκέλνπ λα επηδείμνπλ ηα εκπνξεχκαηά ηνπο. 

 

Άξζξν 11 

Γεληθέο ππνρξεψζεηο 

1. Ζ παξαιαβή ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ εγθξίζεσλ 
ζπκκεηνρήο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε, ε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ, ε έθδνζε ησλ εγθξίζεσλ  
ζπκκεηνρήο, ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαθέισλ ζε εηδηθφ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ αξρείν, ε 

παξνρή θάζε δπλαηήο βνήζεηαο ζε απηνχο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ, αιιά θαη ζε 
απηνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε, θαζψο θαη ε έγθαηξε πιεξνθφξεζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ, απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ηνπ 



Σκήκαηνο Εζφδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ – 
Κακαηεξνχ. 

2. Ζ πξνζέιεπζε θαη ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ 
– Κακαηεξνχ, ε ζπγθέληξσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε έγθαηξε ππνβνιή 

ηνπο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ε θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ηειψλ ζην 
Τακείν ηνπ Γήκνπ, απνηεινχλ ππνρξεψζεηο φζσλ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

εκπνξνπαλήγπξε θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ζρεηηθή έγθξηζε ζπκκεηνρήο.  

3α. Ζ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ πξηλ ηελ έλαξμε θαη κεηά ηε ιήμε ηεο εκπνξνπαλήγπξεο 

είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο Καζαξηφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο. 

Υπνρξέσζε ηνπ Σκήκαηνο Καζαξηφηεηαο είλαη επίζεο, ε δηάζεζε, κεηαθνξά θαη 

ηνπνζέηεζε ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ 
ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ (1ε Ηνπιίνπ θαη 1ε Ννεκβξίνπ), ζηα ζεκεία πνπ ζα θαζνξηζηνχλ 

απφ ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ.  

 

3β. Ζ έγθαηξε πξνκήζεηα ησλ ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ γηα ηηο εκπνξνπαλεγχξεηο πνπ 

απαηηείηαη, είλαη επζχλε ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ.  

 

4. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ:   
α) λα θξνληίδνπλ γηα ηελ εππξεπή εκθάληζε, ηελ πνιηηηζκέλε αηκφζθαηξα θαη ηελ 

θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, 
β) λα απέρνπλ απφ θάζε ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο θαη έθηαζεο ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αηζζεηηθήο πνπ αξκφδεη ζηελ 
ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο πφιεο, ζην ήζνο ησλ θαηνίθσλ θαη ζηνπο θαλφλεο ησλ 

ρξεζηψλ θαη ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ, θαζψο θαη ζηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο ελ γέλεη 
ζπκπεξηθνξάο,  

γ) λα ζπκκνξθψλνληαη γεληθά κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ, Π.Γ., εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ, 
φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά, θαζψο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ,  

δ) λα κελ πξνβαίλνπλ ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο παξέκβαζε ζηνπο παξαρσξεκέλνπο 
πξνο ρξήζε ρψξνπο θαη λα απνθαηαζηήζνπλ νπνηαδήπνηε θζνξά ηπρφλ πξνθαιέζνπλ, 

ε) λα κελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζε βάξνο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πεξηνίθσλ (π.ρ. 
ερνξχπαλζε θιπ), 

ζη) λα κεξηκλνχλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ 
ηελ Υπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ ζην έξγν ηεο. Ζ κέξηκλα γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ 

ρψξνπ πεξηιακβάλεη ηελ άκεζε θαη ζπλερή ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ.   

δ) λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Φξήζεο Κνηλφρξεζησλ Φψξσλ 
ηνπ Γήκνπ. 



5. α. Ζ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ρνξεγείηαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ζέζε εθφζνλ 
θαηαβιεζεί ην αλαινγνχλ πνζφλ θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δχν (2) ζπλαπηέο 

εκέξεο. β. Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε, ε εθρψξεζε, ε εηζθνξά, ε εθκίζζσζε θαηά 
ρξήζε ή ε ρξήζε ησλ εγθξίζεσλ απηψλ απφ νπνηνδήπνηε ηξίην, θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν εθηφο απφ ηνλ ή ηελ ζχδπγν θαη ηα ηέθλα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαηφρσλ ησλ 
αδεηψλ. γ. Καλέλαο πσιεηήο δελ έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε 
αλ δελ έρεη καδί ηνπ θαη επηδείμεη φηαλ ηνπ δεηεζεί, ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο πνπ ηνπ έρεη 

εθδψζεη ν Γήκνο. 

6. Ζ έθδνζε θαη ή παξαιαβή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο ηνπ Γήκνπ γηα 
ρξήζε θαη εγθαηάζηαζή ηνπ ζηνλ ρψξν δηεμαγσγήο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, παξέρεη ην 

δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ρψξνπ θαηά ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. Καηά 
ζπλέπεηα ε νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε ή ρξήζε ηνπ ρψξνπ πξηλ ηελ έθδνζε θαη παξαιαβή 

απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο ή ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ κεηά ηελ ιήμε ηεο 
αδείαο ζεσξείηαη απζαίξεηε, ζπληζηά παξάλνκε θαηάιεςε ρψξνπ θαη ππφθεηηαη ζηηο 

θπξψζεηο πνπ πξνβιέπεη ν Νφκνο. 

7. Γηα ηελ πιήξε δηαζθάιηζε ηεο θαιήο θαη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, 
θαιείηαη θάζε ελδηαθεξφκελνο έκπνξνο λα έρεη δηαβάζεη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, γηα ηνλ 
νπνίν δειψλεη φηη είλαη ελήκεξνο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο/ππεχζπλεο δήισζεο γηα 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε. 

8. Πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο έγθξηζεο-άδεηαο απφ ην Γήκν 
είλαη ε κε χπαξμε, ζε βάξνο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, βεβαησκέλσλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ 
πξνο απηφλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνχ θαηαβνιήο 

απηψλ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.( Άξζξν 285 Κ.Γ.Κ.) 

9. Δπηβάιιεηαη ε έθζεζε θαη πψιεζε ησλ πξντφλησλ λα γίλεηαη ζε πάγθνπο ή άιιεο 
παξφκνηεο θαηαζθεπέο. 

10. Θα δεηείηαη ε ζπλδξνκή θαη παξνπζία φζσλ Υπεξεζηψλ θξίλεηαη αλαγθαίν θαηά ηελ 
πξνεηνηκαζία ή θαη ηε δηεμαγσγή ηεο θάζε εκπνξνπαλήγπξεο (Αζηπλνκία, Τξνραία, θιπ.). 

11. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε νθείινπλ: 

- Να ηεξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ επηαμία ησλ ρψξσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ νη πάγθνη 
πψιεζεο   ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

  - Να κελ θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο, εθηφο ησλ νξίσλ ηεο έθηαζεο 
πνπ ηνπο αλαινγεί, ζχκθσλα κε ηελ άδεηα ηνπο. 

 - Να ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη λα δηαηεξνχλ ζε εηδηθνχο θιεηζηνχο θάδνπο ή θαιά 
θιεηζκέλνπο ζάθνπο φια ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο. Οη ζάθνη απνξξηκκάησλ ζα κέλνπλ ζηε θάζε ζέζε, θαη ζα 
ζπγθεληξσζνχλ κεηά ην ηέινο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο απφ ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ηνπ 

Γήκνπ.   



 - Καηά ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηνλ γεληθφ θαζαξηζκφ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο 
λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ νξγάλσλ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο θαη λα κελ 

παξαθσιχνπλ ηνλ θαζαξηζκφ. 
 

12.  Όζνη ζπκκεηέρνληεο  ρξεζηκνπνηνχλ πγξαέξην (π.ρ. ςεζηαξηέο, ινπθνπκάδεο, θιπ) ζα 
πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηηο θαηά λφκν άδεηεο ρξήζεσο πγξαεξίνπ θαη 

ππξαζθάιεηαο. 

Άξζξν 12 
Τπεξεζίεο αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν 

 

1. Αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4849/2021 (άξζξν 
58) θαη ησλ θαη' εμνπζηνδφηεζήο ηνπο εθδηδφκελσλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ είλαη: 

α) ε Γηππεξεζηαθή Μνλάδα Διέγρνπ Αγνξάο (ΓΗ.Μ.Δ.Α.)  

β) νη Πεξηθέξεηεο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπο 

γ) νη Γήκνη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο  

δ) ε Διιεληθή Αζηπλνκία, ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπο 

ε) ε Γεληθή Γηεχζπλζε ηνπ Σψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο 

 

2. Οη παξαπάλσ αξκφδηεο ππεξεζίεο νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε δεηήκαηα 
ζπληνληζκνχ ειέγρσλ θαη δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ειέγρσλ 

αξκφδηα είλαη ε ΓΗ.Μ.Δ.Α. 

3. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ, νη αξκφδηνη ππάιιεινη είλαη εηδηθνί ή γεληθνί αλαθξηηηθνί 
ππάιιεινη, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζ. 31 ηνπ Ν. 4620/20149.  

4. Οη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, δελ ζίγνπλ 
εηδηθφηεξα δηνηθεηηθά πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα γηα παξαβάζεηο 
ησλ θαλφλσλ εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ή 

εηδηθφηεξα κέηξα πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ην παξαεκπφξην. 

Άξζξν 13  
Είδε δηαηηζέκελσλ πξντφλησλ θαη κε  

 
Τα είδε πξντφλησλ πνπ κπνξνχλ λα πσινχληαη ζηνπο ρψξνπο ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

εκπνξνπαλεγχξεσλ πξέπεη λα ηεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο.   



Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε θάπνηα απφ ηα βαζηθά, ζπλήζε πξντφληα θαη βηνκεραληθά είδε πνπ 
κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε ζηηο εκπνξνπαλεγχξεηο: Σπζθεπαζκέλα- 

κεηαπνηεκέλα πξντφληα δηαηξνθήο, αζεκηθά θαη faux bijou, είδε νηθηαθήο ρξήζεο-παιηθά, 
είδε δψξσλ θαη δηαθφζκεζεο, θαιιπληηθά, εθθιεζηαζηηθά είδε, είδε έλδπζεο θαη 

ππφδεζεο, δεξκάηηλα, αμεζνπάξ έλδπζεο, παηδηθά παηρλίδηα, παξαδνζηαθά πξντφληα, 
παξαδνζηαθά γιπθά, παγσηά, ραιβάο, ινπθνπκάδεο, καιιί γξηάο, πνπ θνξλ, μεξνί 
θαξπνί, βηνκεραληθά πξντφληα, εξγαιεία - κηθξνεξγαιεία, είδε θεπνπξηθήο, άλζε, 
θαιισπηζηηθά θπηά, αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά, ιεπθά είδε, βηβιία, ραιηά, 

ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, είδε ιατθήο ηέρλεο, θαιιηηερλήκαηα.  
 

Απαγνξεχεηαη : 
1.Ζ παξνρή ππεξεζηψλ Λνχλα Παξθ. 

2.Ζ εκπνξία, πψιεζε, δηαθίλεζε θαη έθζεζε παληφο είδνπο δψσλ. 
3.Ζ πψιεζε CD–DVD κνπζηθήο ή ηαηληψλ, ρσξίο ηε λφκηκε άδεηα απφ εηαηξεία 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ή ρσξίο ηα λφκηκα παξαζηαηηθά.  
4.Ζ πψιεζε πξντφλησλ παξάλνκεο απνκίκεζεο. 

5.Οηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηπρεξά παηρλίδηα θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο.  

Τν Γεκνηηθφ Σπκβνχιην κε απφθαζή ηνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηα 
είδε πνπ ζα επηηξέπεηαη λα πσινχληαη ζε θάζε εκπνξνπαλήγπξε. 

 

Άξζξν 14 
Απαγνξεχζεηο 

1.  Απαγνξεχεηαη ζην ρψξν ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο ην άλακκα θσηηάο γηα 
νπνηνλδήπνηε ιφγν. Δμαηξνχληαη νη επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (θνξεηέο 

κνλάδεο έςεζεο, ζνπβιάθηα, θιπ.), νη νπνίεο ζα δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα κέζα 
ππξαζθάιεηαο θαη ππξφζβεζεο.  

2. Απαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε νρεκάησλ / κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζηνπο 
παξαρσξεκέλνπο ρψξνπο, εμαηξνπκέλσλ ησλ θαληηλψλ. 

3.   Απαγνξεχνληαη νη ζνξπβψδεηο δηαθεκίζεηο.   

4. Απαγνξεχνληαη νη δηαθεκίζεηο ησλ εθζεκάησλ εθηφο ηνπ παξαρσξεκέλνπ ρψξνπ. 
5. Απαγνξεχεηαη ζηνπο κηθξνπσιεηέο κε θαξνηζάθηα λα ζηαζκεχνπλ ή λα πεξηθέξνληαη 
ζε δεκνηηθνχο δξφκνπο θαη ρψξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, εθηφο αλ 

έρνπλ εηδηθή άδεηα. 

6. Απαγνξεχεηαη ε έθζεζε εκπνξεπκάησλ απφ κηθξνπσιεηέο εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο 
εκπνξνπαλήγπξεο (λεζίδεο, ρψξνη πξαζίλνπ, πάξθηλγθ απηνθηλήησλ, θιπ). 

7. Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε εηδψλ πνπ πξνθαινχλ ηελ δεκφζηα αηδψ ή κπνξνχλ λα 
πξνθαιέζνπλ αηπρήκαηα ζε κηθξνχο ή κεγάινπο, θαζψο θαη νγθψδε εκπνξεχκαηα πνπ 
ελδερνκέλσο δπζθνιεχνπλ ηηο κεηαθηλήζεηο κέζα ζην ρψξν ηεο εκπνξνπαλήγπξεο θαη 

γεληθά πξνθαινχλ δπζρέξεηα ζηνπο ινηπνχο εκπφξνπο.  



8. Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε εκπνξεπκάησλ πνπ πξνθαινχλ ην ζξεζθεπηηθφ αίζζεκα 
ησλ πηζηψλ θαη ηπρφλ δχλαηαη λα πξνζβάινπλ ή λα έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνλ 

ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ενξηαζκνχ. 

9. Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε θαη έθζεζε παληφο είδνπο δψσλ. 

10. Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε πσιεηψλ ζηνπο δηαδξφκνπο ησλ ρψξσλ πψιεζεο, 
νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη ειεχζεξνη γηα ηελ δηέιεπζε ησλ θαηαλαισηψλ, θαζψο επίζεο 
θαη ε είζνδνο θάζε ηξνρνθφξνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ θαληηλψλ, νη νπνίεο ζα δηαζέηνπλ 
ηελ απαηηνχκελε απφ ην Γήκν άδεηα.  11. Απαγνξεχεηαη ζηνπο πσιεηέο ε ηνπνζέηεζε 

εγθαηαζηάζεσλ, πάγθσλ θιπ. ζε άιιε κέξα απφ εθείλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
εκπνξνπαλήγπξεο ή ε εγθαηάιεηςε ησλ εηδψλ απηψλ κεηά ηε ιεηηνπξγία ηεο. Σηνπο κε 
ζπκκνξθνχκελνπο ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν γηα ηελ απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ 

ρψξνπ. 

12. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε νπνηνπδήπνηε ρψξνπ απφ 
ηνπο δηθαηνχρνπο, ζε ηξίην ή ε ρξήζε ηνπ γηα άιιν ζθνπφ, εθηφο απηφ γηα ηνλ νπνίν 

δηαηίζεηαη ν ρψξνο. 

 

Άξζξν 15  
Έιεγρνο – Κπξψζεηο  - Πξφζηηκα 

 

1.  Όπνηνο παξεκπνδίδεη ηνλ αζθνχκελν έιεγρν, απνθξχπηεη ή αξλείηαη κε νπνηνλδήπνηε 
ηξφπν λα παξαδψζεη ζηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο θάζε ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηε 
δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ, φπσο ηδίσο ηα παξαζηαηηθά εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο, ή έρεη 

παξαπνηήζεη ηα ζηνηρεία απηά, ππφθεηηαη ζε πνηληθέο θπξψζεηο.    

2.  Ο έιεγρνο γηα ηελ ζσζηή εγθαηάζηαζε ησλ δηθαηνχρσλ θαη ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο 
άδεηαο αλαηίζεηαη κε απφθαζε Γεκάξρνπ ζε αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηνπ Τκήκαηνο 

Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ.  
 

3.  Ο έιεγρνο θαη ε απνκάθξπλζε ησλ άλεπ αδείαο ζπκκεηερφλησλ ζηηο παλεγχξεηο ζα 
γίλεηαη κε ηε ζπλδξνκή ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 

 
4.  Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ιάβεη κέξνο ζε 

εκπνξνπαλήγπξε θαη δηαπηζησζεί απφ ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο φηη ζηα 
εκπνξεχκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

α) παξάλνκα πξντφληα 
β) είδε άζεκλνπ πεξηερνκέλνπ (πεξηνδηθά, DVD, CD, θιπ.)   

γ) είδε επηθίλδπλα γηα αλάθιεμε θαη πξφθιεζε ππξθαγηάο (ππξνηερλήκαηα θιπ.)  
δ) αθαηάιιεια ηξφθηκα ή πνηά 

ε) παληφο είδνπο δψα 
ζη) νηηδήπνηε ζρεηηθφ κε ηπρεξά παηρλίδηα θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

ηφηε ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 11 ηνπ Ν.3377/2005 φπσο ηζρχνπλ, ζα 
επηβάιινληαη νη λφκηκεο θπξψζεηο θαη ζα απνβάιιεηαη απηνκάησο απφ ηελ 

εκπνξνπαλήγπξε.  



Δπίζεο ζα απνθιείεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε νπνηνδήπνηε άιιν παλεγχξη εληφο ησλ νξίσλ 
ηνπ Γήκνπ κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο. 

 

5.  Αλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ δηαπηζησζεί φηη ππάξρεη απζαίξεηε 

θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απφ ζηαζεξνχο ή κεηαθηλνχκελνπο πάγθνπο, 
εκπνξεχκαηα, θιπ., ή εγθαηάζηαζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζε δηαθνξεηηθή απφ ηελ 

αλαγξαθφκελε ζηελ άδεηά ηνπ ζέζε,   επηβάιιεηαη εθηφο απφ ην αλαινγνχλ ηέινο θαη 

πξφζηηκν 50,00 επξψ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν γηα θάζε εκέξα ρξήζεο.    

6.  Σε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί (απφ ηα ζηνηρεία ηεο ηακεηαθήο κεραλήο ή απφ 

νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν) εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ηνπ ρψξνπ, επηβάιιεηαη 

πξφζηηκν 500,00 επξψ θαη ζε απηφλ πνπ ζην φλνκά ηνπ έρεη εθδνζεί ε άδεηα γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη ζε εθείλνλ πνπ θάλεη ρξήζε ηεο ζέζεο απηήο. 

 

7.  Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο εμνπζηνδνηήζεη άιιν άηνκν γηα λα θαηαζέζεη 
ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, λα πξνβεί ζε αιιαγή ηεο ζέζεο ηνπ, λα πιεξψζεη ην ζρεηηθφ 

ηέινο, θιπ.  ηφηε ην άηνκν απηφ είλαη ζπλππεχζπλν κε ηνλ ελδηαθεξφκελν πσιεηή, 

ππνγξάθνληαο ζρεηηθή δήισζε πξνο ηνχην. 

Σε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε γηα απζαίξεηε εγθαηάζηαζε ηνπ πσιεηή ζε 
άιιε απφ ηελ αλαγξαθφκελε ζηελ άδεηα ζέζε ή γηα δηαθνξεηηθά απφ ηα αλαγξαθφκελα 

ζηελ άδεηα κέηξα ή γηα εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ηνπ ρψξνπ, ή άιιε ζρεηηθή παξάβαζε, 

ην πξφζηηκν πνπ επηβάιιεηαη ζα βαξχλεη θαηά 50% ηνλ πσιεηή θαη θαηά 50% 
ηνλ/ηελ εμνπζηνδνηεκέλν/ε, ν/ε νπνίνο/α ζα έρεη ππνγξάςεη ζρεηηθή δήισζε πξνο 

ηνχην.  

 

8. Δθφζνλ δηαπηζησζνχλ νη παξαπάλσ παξαβάζεηο ηνπ άξζξνπ 15, ηφζν ν πσιεηήο, 

φζν θαη ν εμνπζηνδνηεκέλνο ζα απνθιείνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 
εκπνξνπαλεγχξεηο ηνπ επφκελνπ έηνπο κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα.    

9.  Σε πεξίπησζε πνπ επηβιεζεί νπνηνδήπνηε πξφζηηκν πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο (3) 

θνξέο ζηνλ ίδην αδεηνχρν, εληφο ηξηψλ εηψλ, ε αξκφδηα ππεξεζία αλαθαιεί νξηζηηθά ηελ 

άδεηα.  
 

10. Όια ηα πξναλαθεξφκελα πνζά δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδνληαη κε απφθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη γη' απηφ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ.    
 

Άξζξν 16   
Σειηθέο Δηαηάμεηο 

 
 

Ζ ζπκκεηνρή ζηηο ζξεζθεπηηθέο εκπνξνπαλεγχξεηο ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ – 
Κακαηεξνχ ζπλεπάγεηαη θαη αλεπηθχιαθηα ηελ απνδνρή φισλ ησλ φξσλ θαη δηαηάμεσλ 

ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 



 
Τν χςνο ησλ ηειψλ θαη ησλ πξνζηίκσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, 

δχλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη θαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
Σπκβνπιίνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη γη' απηφ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.    

 
Τξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ κπνξεί λα γίλεη κε ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε 
ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ – Κακαηεξνχ, 

γηα ιφγνπο αζθαιείαο, αηζζεηηθήο, δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, έθδνζεο πξφζζεησλ 
δηαηάμεσλ, θιπ.  

Γηα ηελ εμέηαζε ζεκάησλ ηξνπνπνίεζεο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ απφ ηα αξκφδηα 
φξγαλα, εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ άξζξνπ 

79 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 3852/2010.  
 

Όιεο νη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ ζα εθαξκφδνληαη, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ.  

Δλδερφκελε ηξνπνπνίεζε ή αληηθαηάζηαζή ηνπο δελ ζα απαηηεί ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ, παξά κφλνλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ 

απξφζθνπηε εθαξκνγή ηνπ.  
 

Πεξηπηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ θαη δελ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ,  ζα 
θαιχπηνληαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο Νφκνπο , Γηαηάγκαηα θαη Υπνπξγηθέο Απνθάζεηο. 

 

Άξζξν 17  
Ιζρχο Καλνληζκνχ 

 

Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ αξρίδεη κε ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ην Γεκνηηθφ 
Σπκβνχιην θαη θαηαξγείηαη θάζε πξνεγνχκελε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ησλ 

εκπνξνπαλεγχξεσλ.  

Ζ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ζα 
θνηλνπνηεζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη ζα δεκνζηεπηεί θαηά ην πιήξεο 
θείκελν ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα, ζηε Γηαχγεηα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 

Οη φξνη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ είλαη ππνρξεσηηθνί γηα φινπο ηνπο 
ζπλαιιαζζφκελνπο.  

 

 

   ηη ζσνέτεια ο κ. Πρόεδρος, πρόηεινε ζηο ώμα να αποθαζίζει ζτεηικά. 

 
    Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξό ηνπ θαη έιαβε ππόςε ηνπ ηελ αξ. 
44/2022 απνθ. Δ.Π.Ε., ηηο δηαηάμεηο ησλ αξζξ. 38 θαη 66 ηνπ Ν. 4849/5-11-2021 (ΦΔΚ 
207/Α΄/05-11-21), θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4555/18 , 
 

        Αποθάζιζε ομόθωνα 
 

 Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Κανονιζμού Οργάνωζης και Λειηοσργίας 

Δμποροπανηγύρεων, ζηο Γήμο Αγίων Αναργύρων-Καμαηερού, θαη ζην εμήο, ζα 
ηζρύεη ν ελ ιόγσ Καλνληζκόο, όπσο αλαγξάθεηαη παξαθάησ : 
 
 



ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΕΩΝ 

ΣΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ – ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ  
 

Άξζξν 1   
θνπφο  

 

Με ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ξπζκίδεηαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ππαίζξησλ εκπνξηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ 

ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ, νη θαλφλεο θαη νη πξνυπνζέζεηο έγθξηζεο 
ζπκκεηνρήο ζε απηέο θιπ., θαηά ην άξζξα ηνπ Ν. 4849/2021 (ΦΔΚ 207/Α΄/05-11-2021). 

Οξίδνληαη επίζεο θαλφλεο αηζζεηηθήο, πγηεηλήο, πεξηβάιινληνο θαη αζθαιείαο. 

Άξζξν 2   
Ννκνζεηηθφ Πιαίζην 

 
Ο παξψλ θαλνληζκφο εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ:  

 

1.  Τνπ Ν. 4849/2021 (ΦΔΚ 207/Α΄/05-11-2021) 

2.  Τνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/7-6-2010) 

3.  Τνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α/8-6-2006) 

4.  Τνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.1080/80 (ΦΔΚ 246/Α/1980) 

5.  Τνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο Γήκνπ  Αγ. Αλαξγχξσλ – Κακαηεξνχ. 

6.  Τνπ Καλνληζκνχ Φξήζεο Κνηλφρξεζησλ ρψξσλ Γήκνπ Αγ. Αλαξγχξσλ - Κακαηεξνχ. 
 

Όιεο νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 
ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα, απνηεινχλ καδί κε απηφλ θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε πνπ έρεη 

ηζρχ νπζηαζηηθνχ λφκνπ. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Άξζξν 3 
Έγθξηζε ιεηηνπξγίαο – Υσξνζέηεζε   

 
 

Ο Γήκνο θαη θαηά πξνέθηαζε ην Δεκνηηθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην θαη απνθαζίδεη γηα 
ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο θάζε εκπνξνπαλήγπξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Ν. 
3463/2006 θαη ησλ άξζξσλ 34 θαη 35 ηνπ Ν.4849/2021, νξηνζεηεί θαη εγθξίλεη ην ρψξν, 

πξνζδηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ, ηηο θαηεγνξίεο απηψλ θαη ηε ρσξνζέηεζε ηνπο.  
 

Ζ απφθαζε νξηζκνχ ηνπ ρψξνπ ιεηηνπξγίαο ηεο εθάζηνηε εκπνξνπαλήγπξεο ζπλνδεχεηαη 

απφ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ 
θαη ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη: 

α) ηα φξηα πνπ απηή θαηαιακβάλεη 
β) ε ρσξνζέηεζε ησλ ζέζεσλ, αλά θαηεγνξία πξντφλησλ 

γ) ην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ πνπ θαιχπηνπλ νη πσιεηέο κε αξίζκεζε, αλαθνξά ζην 
αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο θάζε πάγθνπ πσιεηψλ ζηηο αγνξέο πνπ απαηηείηαη θαη  

δ) νη θελέο ζέζεηο.  
 



Τν αλσηέξσ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, καδί κε ηελ απφθαζε ίδξπζεο θαη ηνλ θαλνληζκφ 
ιεηηνπξγίαο, θαηαρσξείηαη ζην Ο.Π.Σ.Α.Α. θαη θνηλνπνηείηαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζεο 

Αλάπηπμεο ηεο νηθείαq Πεξηθέξεηαο εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ έθδνζε 
ησλ ζρεηηθψλ πξάμεσλ.  

 

Ζ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε ράξαμε - δηαγξάκκηζε θαη 

αξίζκεζε ησλ ζέζεσλ επί ησλ παξαρσξνχκελσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (πεδνδξνκίσλ ή 
θαη ηκήκαηνο ηνπ νδνζηξψκαηνο) γηα θάζε εκπνξνπαλήγπξε, κε θαηάιιειν, αλεμίηειν, 

θίηξηλν ρξψκα, θξνληίδνληαο πξηλ ηελ έλαξμε θάζε εκπνξνπαλήγπξεο γηα ηελ ζπληήξεζε 
θαη επθξίλεηα ηεο δηαγξάκκηζεο θαη αξίζκεζεο. 

 

Ζ Σερληθή Τπεξεζία θαηαζέηεη ζην Τκήκα Δζφδσλ επηθαηξνπνηεκέλν ζρεδηάγξακκα, 
ζην νπνίν απνηππψλνληαη αλαιπηηθά φιεο νη ζέζεηο ησλ πάγθσλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ γηα 

θάζε εκπνξνπαλήγπξε, είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ηνπο.  
Τν ζρεδηαγξάκκαηα απηά ζα είλαη θαη ζηε δηάζεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ.  

Οη ζέζεηο θαη νη δηάδξνκνη κεηαμχ ησλ ζέζεσλ ησλ πσιεηψλ ζα είλαη νξηνζεηεκέλεο θαηά 
ηξφπν, ψζηε λα κελ παξεκπνδίδνληαη νη είζνδνη θαηνηθηψλ θαη θαηαζηεκάησλ, λα κελ 

θσιχεηαη ε πξνζέιεπζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη γεληθά λα επηηπγράλεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία 
ηεο αγνξάο, 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δηαδηθαζία ηεο δηαγξάκκηζεο ζα δηαζθαιίδεη επίζεο ηελ νκαιή θαη 
άλεηε δηέιεπζε ησλ επηζθεπηψλ, ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑκΔΑ), ηελ έιεπζε 

(δηέιεπζε) εηδηθψλ νρεκάησλ γηα πεξηπηψζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο (αζζελνθφξν, 
ππξνζβεζηηθή θιπ.), θαζψο θαη φπνηα άιιε πξφβιεςε είλαη αλαγθαία γηα ηελ νκαιή 

δηελέξγεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.  

Ζ ηνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθψλ θψλσλ, ηαηληψλ αζθαιείαο ή θαη άιισλ ζρεηηθψλ κέζσλ, 
ζε φζεο εκπνξνπαλεγχξεηο απαηηείηαη, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ επηζθεπηψλ θαη ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ θαη ηελ απνθπγή θάζε ζπγθνηλσληαθήο 

παξαθψιπζεο, απνηειεί ππνρξέσζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηα 

αξκφδηα Σερληθά πλεξγεία ηνπ Γήκνπ. 

Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζα ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ 
απνθπγή θάζε ζπγθνηλσληαθήο παξαθψιπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΑΣΑ, ηελ Τξνραία 

θαη ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο.  

Άξζξν 4 
Δηάξθεηα εκπνξνπαλεγχξεσλ – Ελδεηθηηθέο ζέζεηο πάγθσλ  

 
Ζ δηάξθεηα φισλ ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ ζην Γήκν Αγίσλ Αλαξγχξσλ – Κακαηεξνχ είλαη 

δηήκεξε.  
 

Δλδεηθηηθέο ζέζεηο πάγθσλ θάζε εκπνξνπαλήγπξε:  
 

α) γηα ηε Δεκνηηθή Κνηλφηεηα Αγίσλ Αλαξγχξσλ:  
 

 40 ζέζεηο (35 ηεηξάκεηξεο, 2 δίκεηξεο, 3 ελφο κέηξνπ) γηα ην παλεγχξη ησλ 

Μπξνθφξσλ (θηλεηή ενξηή)  



225 ζέζεηο (200 ηεηξάκεηξεο, 15 δίκεηξεο, 10 ελφο κέηξνπ) γηα ην παλεγχξη ηεο 1εο 

Ινπιίνπ (Αγ. Αλαξγχξσλ)       (30 Ηνπλίνπ - 1ε Ηνπιίνπ)  

55 ζέζεηο (50 ηεηξάκεηξεο, 2 δίκεηξεο, 3 ελφο κέηξνπ) γηα ην παλεγχξη ηεο 26εο 

Ινπιίνπ   

(Αγ. Παξαζθεπήο)       (25 - 26 Ηνπιίνπ)  

40 ζέζεηο (35 ηεηξάκεηξεο, 2 δίκεηξεο, 3 ελφο κέηξνπ) γηα ην παλεγχξη ηεο 14εο 

επηεκβξίνπ (Εζηαπξσκέλνπ)      (13 - 14 Σεπηεκβξίνπ)    

225 ζέζεηο (200 ηεηξάκεηξεο, 15 δίκεηξεο, 10 ελφο κέηξνπ) γηα ην παλεγχξη ηεο 1εο 

Ννεκβξίνπ  (Αγ. Αλαξγχξσλ)      ( 31 Οθησβξίνπ – 1 Ννεκβξίνπ)  

40 ζέζεηο (35 ηεηξάκεηξεο, 2 δίκεηξεο, 3 ελφο κέηξνπ) γηα ην παλεγχξη ηεο 2εο 

Ννεκβξίνπ  (Αγ. Αθηλδχλσλ)      (1 – 2 Ννεκβξίνπ)  

40 ζέζεηο (35 ηεηξάκεηξεο, 2 δίκεηξεο, 3 ελφο κέηξνπ) γηα ην παλεγχξη ηεο 6εο 

Δεθεκβξίνπ (Αγ. Νηθνιάνπ)      (5 – 6 Γεθεκβξίνπ)  

 
β) γηα ηε Δεκνηηθή Κνηλφηεηα Κακαηεξνχ:  

10 ζέζεηο ( ηεηξάκεηξεο) γηα ην παλεγχξη ηεο 1εο  Φεβξνπαξίνπ (Αγ. Σξχθσλνο) 

(31 Ηαλνπαξίνπ – 1 Φεβξνπαξίνπ)  

10 ζέζεηο (ηεηξάκεηξεο) γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο   Καζαξάο Δεπηέξαο  (θηλεηή ενξηή)  

20 ζέζεηο (ηεηξάκεηξεο) γηα ην παλεγχξη ηνπ Αγ.  Γεσξγίνπ (θηλεηή ενξηή) 

10 ζέζεηο (ηεηξάκεηξεο) γηα ην παλεγχξη ηεο Αγίαο Σξηάδαο (θηλεηή ενξηή) 

100 ζέζεηο (ηεηξάκεηξεο)  γηα ην παλεγχξη ηεο 20εο Ινπιίνπ (Πξνθήηε Ηιία) (19–20 
Ηνπιίνπ)  

220 ζέζεηο (100 ηεηξάκεηξεο, 80 δίκεηξεο, 40 ηνπ ελφο κέηξνπ) γηα ην παλεγχξη ηεο 6εο 

Δεθεκβξίνπ (Αγ. Νηθνιάνπ)  (5–6 Γεθεκβξίνπ)  

10  ζέζεηο (ηεηξάκεηξεο) γηα ην παλεγχξη ηεο 12εο  Δεθεκβξίνπ (Αγ. ππξίδσλνο) (11–
12 Γεθεκβξίνπ)  

Δπί πιένλ πέληε (5) ζέζεηο γηα πψιεζε παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ (θαιακπφθη, θάζηαλα, 
θιπ) θαη δχν (2) ζέζεηο εηδψλ ιατθήο ηέρλεο θαη ρεηξνηερλεκάησλ ζηα παξαπάλσ 

παλεγχξηα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Κακαηεξνχ.  
Οη ζέζεηο δχλαληαη λα ηξνπνπνηνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ.  

 

Άξζξν 5   
Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά εγθξίζεσλ ζπκκεηνρήο  

 
Οη εγθξίζεηο ζπκκεηνρήο : 

1.Δίλαη πξνζσπνπαγείο θαη δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε, ε εηζθνξά, ε εθκίζζσζε θαη ε 
παξαρψξεζε θαηά ρξήζε, θαζψο θαη ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ  

απηέο απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην, εθηφο απφ ηνλ/ηελ ζχδπγν θαη ηα ηέθλα ησλ θαηφρσλ ηνπο 
κε πξνζσξηλή ηνπο αλαπιήξσζε ην κέγηζην δχν (2) σξψλ. 



     Δμαηξείηαη δεισκέλνο ππάιιεινο, ηνλ νπνίν ζα έρεη αλαθέξεη ν ελδηαθεξφκελνο 
ζηελ αίηεζή ηνπ, θαη ν νπνίνο ζα θέξεη καδί ηνπ φια ηα λφκηκα έγγξαθα πνπ ην 

απνδεηθλχνπλ.  
 

1.Φνξεγνχληαη ζε θπζηθά ή θαη λνκηθά πξφζσπα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά δηαζέηνπλ 
ηα λφκηκα παξαζηαηηθά, πιεξνχλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ άζθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο (εκπφξην ζε 
ππαίζξηα νξγαλσκέλε αγνξά) θαη ηεξνχλ ηνπο επηκέξνπο φξνπο ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ. 
 

1.Παξαδίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ δηθαηνχρν κε ηελ επίδεημε απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ 
ηαπηφηεηαο ή ζε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν, κεηά ηελ θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ 

ηειψλ. 
 

1.Έρνπλ ηζρχ φζε θαη ε δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο γηα ηελ νπνία ρνξεγνχληαη. 
 

1.Αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη ηελ έθζεζε θαη πψιεζε εηδψλ πνπ είλαη 
αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

 

Άξζξν 6  
Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο – Αηηήζεηο   

 
Ο Γήκνο θαη ζπγθεθξηκέλα ην Τκήκα Δζφδσλ εθδίδεη γηα θάζε εκπνξνπαλήγπξε 
πξνθήξπμε/αλαθνίλσζε γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ηεο αγνξάο, ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαη: νη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ηεο, νη εκεξνκελίεο θαη νη δηαδηθαζίεο ησλ 
θιεξψζεσλ ησλ παξαρσξνχκελσλ ζέζεσλ, θαζψο θαη ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο 

ηνπ αληίζηνηρνπ ηέινπο γηα ην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ δξαζηεξηνπνίεζεο.  
 

Ο Γήκνο θαη ζπγθεθξηκέλα ην αξκφδην ηκήκα γηα ηηο αδεηνδνηήζεηο, ζα ρνξεγεί βεβαίσζε 
δξαζηεξηνπνίεζεο εηήζηαο δηάξθεηαο (ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 4 θαη 34 ηνπ 
Ν. 4849/2021, ζηνπο πσιεηέο πνπ δηακέλνπλ κφληκα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. 

α. Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
 

Σηηο εκπνξνπαλεγχξεηο ζπκκεηέρνπλ πσιεηέο πνπ δηαζέηνπλ φια ηα λφκηκα θνξνινγηθά 
παξαζηαηηθά, εθφζνλ δηαζέηνπλ: 

α) βεβαίσζεο δξαζηεξηνπνίεζεο εηήζηαο δηάξθεηαο ζηηο βξαρπρξφληεο αγνξέο,  
β) άδεηα παξαγσγνχ πσιεηή θαη επαγγεικαηία πσιεηή πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο 

ιατθέο αγνξέο  
γ) άδεηα δξαζηεξηνπνίεζεο ζην ζηάζηκν ή ζην πιαλφδην εκπφξην  

δ) άδεηα ρεηξνηέρλε – θαιιηηέρλε,  
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 4849/2021.  

Τε βεβαίσζε δξαζηεξηνπνίεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο εθδίδεη ν δήκνο 
κφληκεο θαηνηθίαο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πσιεηψλ.  

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο εκπνξνπαλεγχξεηο απαηηείηαη έγθξηζε ζπκκεηνρήο. 
 

Ζ απφδνζε ησλ ζέζεσλ γίλεηαη κε θιήξσζε σο εμήο :  

α) ην 75%  ησλ ζέζεσλ ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο βεβαίσζεο δξαζηεξηνπνίεζεο εηήζηαο 
δηάξθεηαο ζηηο βξαρπρξφληεο αγνξέο (εκπνξνπαλεγχξεηο).  

β) ην 10% ησλ ζέζεσλ ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο παξαγσγνχ πσιεηή θαη επαγγεικαηία 
πσιεηή πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ιατθέο αγνξέο έσο θαη ηέζζεξηο (4) εκέξεο ηελ 

εβδνκάδα.  



γ) ην 10% ησλ ζέζεσλ ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο δξαζηεξηνπνίεζεο ζην ζηάζηκν ή ζην 
πιαλφδην εκπφξην θαη  

δ) ην 5% ησλ ζέζεσλ ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο ρεηξνηέρλε – θαιιηηέρλε.  
Σε πεξίπησζε κε ελδηαθέξνληνο απφ αδεηνχρνπο ησλ θαηεγνξηψλ (β) θαη (γ) θαη (δ) ν 

αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ πξνζηίζεηαη ζηνλ αξηζκφ ηεο (α) θαηεγνξίαο.  
Γηα ηε ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη θάζε πσιεηήο ζε θάζε εκπνξνπαλήγπξε δηελεξγείηαη 

θιήξσζε.                  
 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε θάζε εκπνξνπαλήγπξε ηνπ δήκνπ, ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη 
ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ δήκνπ : 

1. Αίηεζε-ππεχζπλε δήισζε, έληππν ηεο νπνίαο ζα ρνξεγείηαη απφ ηελ ππεξεζία 

2. Βεβαίσζε δξαζηεξηνπνίεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο (αληίγξαθν)  

ή άδεηα παξαγσγνχ πσιεηή ή επαγγεικαηία πσιεηή ιατθψλ αγνξψλ (αληίγξαθν) 

ή άδεηα ζηάζηκνπ εκπνξίνπ (κε αλαλεσκέλε ηελ εηήζηα άδεηα ρξήζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ 
ρψξνπ) (αληίγξαθν) ή πιαλφδηνπ εκπνξίνπ (αληίγξαθν)  

ή άδεηα ρεηξνηέρλε – θαιιηηέρλε.  

3. Πηζηνπνηεηηθφ πγείαο ή βηβιηάξην πγείαο, φπνπ απαηηείηαη (αληίγξαθν)    

4. Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα (αλαδεηείηαη απηεπάγγειηα απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 
Γήκνπ) 

5. Σηελ πεξίπησζε εθπξνζψπεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ απφ άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ 
πξφζσπν ε ρνξεγνχκελε απφ ηελ ππεξεζία αίηεζε – ππεχζπλε δήισζε πνπ θαηαηίζεηαη 

απφ ηνλ εθπξφζσπν, απαηηείηαη λα έρεη ηε γλήζηα ππνγξαθή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη 
ζθξαγίδα απφ ηα ΚΔΠ ή άιιε δεκφζηα ππεξεζία.      

Σε πεξίπησζε εθπξνζψπεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ απφ Σσκαηείν / Οκνζπνλδία, 
απαηηείηαη λα θαηαηεζεί επηπιένλ θαη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγάλνπ, απφ ην 
νπνίν ζα πξνθχπηεη ζαθψο ε δπλαηφηεηα εθπξνζψπεζεο ησλ κειψλ κε εμνπζηνδφηεζε 

ησλ κειψλ ηνπ  Γ.Σ.  

 

β. Αηηήζεηο   
 

Ο Γήκνο δεκνζηεχεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θαη ζε δηάθνξνπο δεκνηηθνχο ρψξνπο ζηελ αξρή 
θάζε έηνπο πξφζθιεζε, κε ηελ νπνία θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ ππνβνιή 

αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζηηο εκπνξνπαλεγχξεηο.  

Οη αηηήζεηο γηα φιεο ηηο εκπνξνπαλεγχξεηο ηνπ έηνπο ζα θαηαηίζεληαη καδί κε ηα 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Δήκνπ έσο ηελ ηειεπηαία εκέξα 
ηνπ Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο. Εάλ ε εκέξα απηή είλαη άββαην ή Κπξηαθή, ηελ 

ακέζσο επφκελε εξγάζηκε εκέξα.  
 

Σηελ αίηεζε-ππεχζπλε δήισζε, πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ Υπεξεζία, ν ελδηαθεξφκελνο 
δειψλεη ζε πνηεο εκπνξνπαλεγχξεηο επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη, ην/ηα πξνο πψιεζε 

είδνο/είδε εκπνξεπκάησλ, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ αηηείηαη κε επηκέξνπο 

αλάιπζε ζε κέηξα. 

 



Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα πψιεζε εθθιεζηαζηηθψλ εηδψλ, ζα θαηαηίζεηαη επηπιένλ ππεχζπλε 
δήισζε απνθιεηζηηθήο πψιεζεο απηψλ.  

Ο ελδηαθεξφκελνο πνπ θαηαζέηεη ν ίδηνο ή λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ παξαπάλσ απφ κηα 

αίηεζε γηα ηελ ίδηα εκπνξνπαλήγπξε, ζα απνθιείεηαη απφ ηελ θιήξσζε γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε εκπνξνπαλήγπξε.  

 
Πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, εθδίδεηαη απφθαζε έγθξηζεο 

ζπκκεηνρήο ζε απηήλ, βάζεη ηνπ νξηζηηθνχ θαηαιφγνπ θαηφρσλ ησλ ζέζεσλ, πνπ έρεη 
πξνθχςεη κεηά ηελ δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο ησλ ζέζεσλ, ε απφθαζε απηή αλαξηάηαη ζην 
Ο.Π.Σ.Α.Α., ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζε πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ. (αξζ. 37 παξ. 7 Ν. 

4849/2021) 
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε ζα είλαη δηαζέζηκε αλά πάζα ζηηγκή ζηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα.  

 

 

Άξζξν 7  
Δηαδηθαζία ρνξήγεζεο εγθξίζεσλ ζπκκεηνρήο/ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 

 
 

1. Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ 

Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηελ 

ηειεπηαία εκέξα ηνπ Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο θαη εάλ απηή είλαη άββαην ή 
Κπξηαθή, ηελ ακέζσο επφκελε εξγάζηκε εκέξα.  

     2. Με ηελ αίηεζή ηνπ ν ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη ζπλεκκέλα αληίγξαθν ηεο 
βεβαίσζεο     

    δξαζηεξηνπνίεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο πνπ δηαζέηεη ή ηελ άδεηα  
    ππαίζξηνπ εκπνξίνπ πνπ θαηέρεη (π.ρ. ιατθψλ αγνξψλ, πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ 

εκπνξίνπ)    
    θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ, επηδεηθλχεηαη ην βηβιηάξην/πηζηνπνηεηηθφ  

    πγείαο.    
3.  Οη αηηήζεηο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία, ζεσξνχληαη 
εθπξφζεζκεο, δελ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αξρηθή θιήξσζε θαη ζα ηθαλνπνηνχληαη 

εθφζνλ ππάξρνπλ αθφκα δηαζέζηκεο θελέο ζέζεηο.  

4.  Ζ δηάζεζε θαη θαηαθχξσζε ησλ ζέζεσλ ζα γίλεηαη κέζσ δηαδηθαζίαο δεκφζηαο 

θιήξσζεο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εκπξφζεζκσλ αηηήζεσλ, πνπ πιεξνχλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

5.  Ζ θιήξσζε, θαζψο θαη νη ινηπέο δηαδηθαζίεο κέρξη ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο 
ζπκκεηνρήο ζα δηεμάγνληαη απφ ππαιιήινπο ηνπ ηκήκαηνο Δζφδσλ. 

6. Η θιήξσζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη είθνζη (20) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

πξψηε (1ε) εκέξα ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε εκπνξνπαλήγπξεο.  
7. Οη θιεξσζέληεο ππνρξενχληαη, ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ      
επνκέλε ηεο θιήξσζεο,  ζηελ θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ ηειψλ. Σηελ πεξίπησζε 
πνπ δελ πξνζέιζνπλ εληφο ηεο πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο ράλνπλ ηε ζέζε ζηελ 

νπνία είραλ θιεξσζεί.  
8. Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο εκπνξνπαλήγπξεο θαη εθφζνλ δελ δηαηαξάζζεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, επηηξέπεηαη ε ακνηβαία αληαιιαγή ζέζεσλ κεηαμχ ησλ 

δηθαηνχρσλ πσιεηψλ (θιεξσζέλησλ), χζηεξα απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ, κε 

απηνπξφζσπε παξνπζία ή κε λφκηκε εμνπζηνδφηεζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην 
ηεο ππνγξαθήο, ε νπνία ζα θαηαηίζεηαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ Δήκνπ κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θιήξσζεο. Σηελ αίηεζή ηνπο νη ελδηαθεξφκελνη 



ζα δειψλνπλ, φηη ζπκθσλνχλ ζηελ ακνηβαία αληαιιαγή ηεο ζέζεο ηνπο, αλαθέξνληαο 
επαθξηβψο ηα κέηξα θαη ην λνχκεξν ηεο ζέζεο ζηελ νπνία έρνπλ θιεξσζεί θαη ηα 
αληίζηνηρα κέηξα θαη ην λνχκεξν ηεο ζέζεο γηα ηελ νπνία έρνπλ ζπκθσλήζεη ηελ 

ακνηβαία αληαιιαγή.  

   Ζ αληαιιαγή ησλ ζέζεσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απζηεξά εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο θιήξσζεο θαη απνθιεηζηηθά κεηαμχ θιεξσζέλησλ 

κε ίδηα κέηξα.  

9.  Τελ έβδνκε (7ε) εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ επνκέλε ηεο αξρηθήο θιήξσζεο θαη 
εθφζνλ ππάξρνπλ αθφκα αδηάζεηεο ζέζεηο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηε δηάζεζε ησλ 

ζέζεσλ απηψλ λέα θιήξσζε, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ φινη νη ελδηαθεξφκελνη 

(εκπξφζεζκνη θαη εθπξφζεζκνη). Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα 
παξεπξίζθνληαη ηελ εκέξα απηή απηνπξνζψπσο ή κε εμνπζηνδνηεκέλν 

εθπξφζσπφ ηνπο απφ ηηο 08.00 π.κ. έσο ηηο 09.00 π.κ. ζηνλ ρψξν πνπ ζα γίλεη ε 
θιήξσζε, ψζηε λα αλαγξάςνπλ ζε αλαξηεκέλε απφ ηελ Τπεξεζία θαηάζηαζε 

ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπο, γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ θιήξσζε πνπ ζα 
αθνινπζήζεη.  

Οη θιεξσζέληεο ππνρξενχληαη, ην αξγφηεξν εληφο ησλ επφκελσλ πέληε (5) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δεχηεξεο θιήξσζεο, λα εμνθιήζνπλ ην 
αλαινγνχλ ηέινο γηα ηε ζέζε ζηελ νπνία θιεξψζεθαλ (ή λα πξνβνχλ ζηε δηαδηθαζία 

ακνηβαίαο αληαιιαγήο ζέζεο), λα εμνθιήζνπλ ην ηέινο θαη λα παξαιάβνπλ ηελ έγθξηζε  
ζπκκεηνρήο.     

     10. Όπνηνο κεηά ηελ θιήξσζε επηζπκεί λα θαηαβάιεη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ 
εκεξψλ 

      φρη ην ηέινο γηα ηα κέηξα πνπ είρε αηηεζεί (π.ρ. 8 κέηξα), αιιά γηα ιηγφηεξα κέηξα (π.ρ. 
4  

      κέηξα), ηφηε ηα κέηξα πνπ πεξηζζεχνπλ ζα κέλνπλ θελά θαη ζα δηαηίζεληαη απφ ηελ  
      Υπεξεζία σο αδηάζεηα.  

     11. Δπαγγεικαηίεο παξαθείκελσλ ζηεγαζκέλσλ θαηαζηεκάησλ δχλαληαη λα αηηεζνχλ     
      (εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ δηαζηήκαηνο) ηελ θαηαθχξσζε ζε απηνχο κηαο (1) ζέζεο     

      έκπξνζζελ ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπο, θαηά παξέθθιηζε ηεο δηαδηθαζίαο θιήξσζεο,  
αθνχ   

      θαηαβάιινπλ ζηνλ δήκν ην ηζφπνζν ηνπ αληηηίκνπ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε πξηλ ηελ   
      δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο θιήξσζεο ησλ  ζέζεσλ. 

      12.  Σηελ πεξίπησζε πνπ παξεκβάιιεηαη δηάδξνκνο ζηελ θιεξσζείζα ζέζε, ηφηε απηή 

      κεηαθέξεηαη παξαθάησ ζε ζπλέρεηα απηήο. Σα κέηξα πνπ πξνζπεξάζηεθαλ    
       θαιχπηνληαη απφ θιεξσζέληα ελδηαθεξφκελν κε ηα αληίζηνηρα δεηνχκελα κέηξα.     

      13. Καηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ θαη ηε ζέζε ηνπο ζα δηαβηβάδεηαη ζηελ 
         Διιεληθή Αζηπλνκία. 

 
 

Άξζξν 8 
Καζνξηζκφο ηέινπο ζπκκεηνρήο  

 
 

Γηα φιεο ηηο εκπνξνπαλεγχξεηο ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ – Κακαηεξνχ ην χςνο ησλ 

ηειψλ γηα ηελ θαηάιεςε ηεο ζέζεο – έγθξηζε ζπκκεηνρήο, θαζνξίδεηαη εηεζίσο κε 
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ.  

Η έγθξηζε ζπκκεηνρήο πνπ εθδίδεη ν Γήκνο κεηά ηελ εμφθιεζε ηνπ ηέινπο ρξήζεο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, είλαη πξνζσπηθή θαη ακεηαβίβαζηε θαη ηζρχεη γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα δχν (2) εκεξψλ (ηελ παξακνλή θαη ηελ εκέξα ηεο ενξηήο) θαη ζε απηήλ ζα 
αλαγξάθνληαη: 



α) Τα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, Α.Φ.Μ., ηαρπδξνκηθή 
δηεχζπλζε, θιπ.) 

β) Τν δηάζηεκα ηζρχνο θαη ην έηνο 
γ) Ο αξηζκφο ζέζεο 

δ) Τα κέηξα (κήθνο) ζέζεο 
ε) Τν/ηα πξνο πψιεζε είδνο/είδε  

Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ην Τκήκα Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ 
– Κακαηεξνχ θξίλεη φηη πξέπεη ππάξμεη αιιαγή ζέζεο, ζα ζπκπιεξσζεί ε ζσζηή ζέζε 
επάλσ ζηελ ήδε εθδνζείζα έγθξηζε ζπκκεηνρήο, ζα κνλνγξαθεί θαη ζα ζθξαγηζηεί ε 

δηφξζσζε απφ αξκφδην ππάιιειν ηνπ Τκήκαηνο Δζφδσλ.  

Γηα ηε δηφξζσζε ζα ελεκεξσζεί θαη ην αξκφδην Αζηπλνκηθφ Τκήκα.  

 
 

Άξζξν 9 

Εηδηθέο δηαηάμεηο 
 

 Ζ έγθξηζε ζπκκεηνρήο δελ εθδίδεηαη αλ δελ πθίζηαηαη «Δεκνηηθή 

Ελεκεξφηεηα» απφ ηελ Τακεηαθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ-

Κακαηεξνχ γηα ηνλ δηθαηνχρν ηεο. 

 Πξνυπφζεζε έθδνζεο ηεο έγθξηζεο ζπκκεηνρήο  είλαη ε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο 

απηήο. 

 Ο κέγηζηνο αξηζκφο ζέζεσλ αλά ζπκκεηέρνληα είλαη δχν (2) ζπλερφκελεο 

ζέζεηο ησλ ηεζζάξσλ (4,00) κέηξσλ εθάζηε. 

 Ζ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ρνξεγείηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο  γηα ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη 

ζέζε.  

 Ο δηθαηνχρνο δχλαηαη λα αλαπιεξψλεηαη πξνζσξηλά, κφλνλ απφ  ηνλ/ηελ ζχδπγν 

θαη ηα ηέθλα ηνπ. 

 Τα εθθιεζηαζηηθά είδε ζα θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο πιεζίνλ ηνπ Ηεξνχ Νανχ, νη νπνίεο 

ζα ρνξεγνχληαη κε θιήξσζε.  

 Οη πσιεηέο εζσξνχρσλ ζα αλαπηχζζνληαη ζε ζέζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε 

ηνπιάρηζηνλ 50 κέηξσλ πεξηκεηξηθά απφ ηνλ ρψξν ηνπ  Ηεξνχ Νανχ. 

 Οη θηλεηέο θαληίλεο θαη θνξεηέο ςεζηαξηέο, εθφζνλ θιεξσζνχλ, ζα ηνπνζεηνχληαη 

ζε  ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο  πνπ ζα έρεη ππνδείμεη ε Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ.  

Οη κηθξνπσιεηέο πνπ πσινχλ θαιακπφθη, θάζηαλα, καιιί ηεο γξηάο θιπ., εμαηξνχληαη ηεο 
γεληθήο θιήξσζεο θαη ζα ηνπνζεηνχληαη κεηά απφ μερσξηζηή θιήξσζε ζε θαζνξηζκέλεο 

απφ ηελ Τερληθή Υπεξεζία ζέζεηο (ηνπ 1,00κ.)  

Με απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ δχλαηαη λα δηαηεζνχλ εθηφο δηαδηθαζίαο 
θιήξσζεο, νξηζκέλνη ρψξνη/ζέζεηο ζε ηνπηθνχο ζπιιφγνπο (πνιηηηζηηθνχο, αζιεηηθνχο, 

θιπ.) ή ζε κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο (εζεινληέο, θιπ).  



 Πξνβιέπνληαη επίζεο γηα απνθιεηζηηθή πψιεζε βηβιίσλ, ηέζζεξηο (4) ζέζεηο ζηελ 

Α΄ Εψλε γηα ηηο δχν εκπνξνπαλεγχξεηο ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ (1/7 θαη 1/11) θαη 

δχν (2) ζέζεηο γηα ηα ππφινηπα παλεγχξηα. Γηα ηηο ζέζεηο απηέο ζα γίλεηαη 

μερσξηζηή θιήξσζε. Δάλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο 

ζέζεηο, απηέο πνπ δελ ζα θιεξσζνχλ αξρηθά, ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε γεληθή 

θιήξσζε ησλ ππφινηπσλ ζέζεσλ.  

 Ζ έθδνζε θαη ή παξαιαβή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ γηα ρξήζε θαη εγθαηάζηαζή ηνπ ζηνλ ρψξν δηεμαγσγήο ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο, παξέρεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ρψξνπ θαηά ην δηάζηεκα 

ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. Καηά ζπλέπεηα ε νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε ή 

ρξήζε ηνπ ρψξνπ πξηλ ηελ έθδνζε θαη παξαιαβή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο 

ζρεηηθήο έγθξηζεο ή ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ κεηά ηελ ιήμε ηεο έγθξηζεο ζεσξείηαη 

απζαίξεηε, ζπληζηά παξάλνκε θαηάιεςε ρψξνπ θαη ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο πνπ 

πξνβιέπεη ν Νφκνο. 

 

Άξζξν 10 
 

Εγθαηαζηάζεηο πψιεζεο – εθζεηήξηνη πάγθνη  
 

Οη εγθαηαζηάζεηο πψιεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζα είλαη πξφρεηξεο θαηαζθεπέο – πάγθνη, 
θαηά ζεηξά δηαηεηαγκέλεο, ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 
Όιεο νη θαηαζθεπέο ζα θηινμελνχλ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη δίνδνη–δηάδξνκνη κεηαμχ 
ησλ πάγθσλ, ζα απεηθνλίδνληαη θαη ζα πξνζδηνξίδνληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα, ζην ζρεηηθφ 

δηάγξακκα ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο θαη δελ ζα επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ινηπψλ 
εκπνξεπκάησλ θαη ελ γέλεη εκπνδίσλ επί ησλ δηαδξφκσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη 
ηθαλφο ρψξνο γηα ηελ θπθινθνξία ησλ επηζθεπηψλ θαη φζσλ επηζπκνχλ λα εηζέξρνληαη 

ζηνλ Ηεξφ Ναφ, θαζψο θαη ζε παξαθείκελεο αζιεηηθέο /πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο.   
 

Δελ επηηξέπεηαη ε αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ απφ θαληίλεο ή άιιεο ζρεηηθέο 
επηρεηξήζεηο.  

 
Σε πεξίπησζε πνπ ε εκπνξνπαλήγπξε δελ πξαγκαηνπνηεζεί ιφγσ αζηάζκεησλ 

παξαγφλησλ (π.ρ. θαηξηθά θαηλφκελα, θιπ.), αιιά ελ ησ κεηαμχ έρνπλ πξνρσξήζεη νη 
ζπκκεηέρνληεο έκπνξνη ζε θαηαζθεπέο, ή έρνπλ γίλεη απφ εθείλνπο νπνηαδήπνηε άιια 
έμνδα, ν Γήκνο δελ θέξεη θακία επζχλε θαη θακία νηθνλνκηθή απαίηεζε δελ ππάξρεη 
ελαληίνλ ηνπ. Ζ φπνηα δαπάλε θαιχπηεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη 

νπνίνη ζα αλαιακβάλνπλ ηελ απνμήισζε ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηελ απφδνζε ηνπ ρψξνπ 
ζην Γήκν.  

Σε πεξίπησζε, επίζεο, πνπ ε εκπνξνπαλήγπξε πξαγκαηνπνηεζεί, αιιά ν ζπκκεηέρσλ 
έκπνξνο ππαλαρσξήζεη ή δελ ζπκκεηάζρεη, ην ηπρφλ θαηαβιεζέλ ηέινο ρξήζεο εθπίπηεη 

ππέξ ηνπ Γήκνπ σο εχινγε θαη δίθαηε πνηληθή ξήηξα.   

Απαγνξεχεηαη ε απζαίξεηε αιιαγή ζέζεο απφ ηνπο πσιεηέο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, ε 
απζαίξεηε απμνκείσζε ησλ κέηξσλ πξφζνςεο ησλ πάγθσλ, ε απμνκείσζε ησλ 

δηαζηάζεσλ ηεο έθηαζεο ησλ νξηνζεηεκέλσλ ζέζεσλ, ε δξαζηεξηφηεηα ζηνπο ρψξνπο ηεο 
εκπνξνπαλήγπξεο ρσξίο ηελ ζρεηηθή έγθξηζε, ε απ' επζείαο δηαθίλεζε ζηελ θαηαλάισζε 

απφ ην απηνθίλεην κε ην νπνίν έγηλε ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ε πψιεζε 
πξντφλησλ ζηνπο δηαδξφκνπο. 



Ζ ηνπνζέηεζε ησλ εκπνξεπκάησλ επηηξέπεηαη κφλν ζηελ νξηδφληηα επηθάλεηα ησλ 
πάγθσλ. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε θαη ην θξέκαζκα ησλ εκπνξεπκάησλ (είδε 

ξνπρηζκνχ, ππφδεζεο, πιηθψλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ) θαηαθφξπθα, κπξνζηά, πιάγηα, 
πίζσ ή θαη ζην χςνο ηεο ηέληαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ε ηνπνζέηεζε ζηαλη ή άιισλ 

θαηαζθεπψλ, επηπιένλ πάγθσλ, θαζψο επίζεο θαη πέξαλ ησλ δηαγξακκίζεσλ, 
πξνθεηκέλνπ λα επηδείμνπλ ηα εκπνξεχκαηά ηνπο. 

 

Άξζξν 11 
Γεληθέο ππνρξεψζεηο 

1. Ζ παξαιαβή ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ εγθξίζεσλ 
ζπκκεηνρήο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε, ε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ, ε έθδνζε ησλ εγθξίζεσλ  
ζπκκεηνρήο, ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαθέισλ ζε εηδηθφ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ αξρείν, ε 

παξνρή θάζε δπλαηήο βνήζεηαο ζε απηνχο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ, αιιά θαη ζε 
απηνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε, θαζψο θαη ε έγθαηξε πιεξνθφξεζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ, απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ηνπ 

Σκήκαηνο Εζφδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ – 
Κακαηεξνχ. 

2. Ζ πξνζέιεπζε θαη ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ 
– Κακαηεξνχ, ε ζπγθέληξσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε έγθαηξε ππνβνιή 

ηνπο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, ε θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ηειψλ ζην 
Τακείν ηνπ Γήκνπ, απνηεινχλ ππνρξεψζεηο φζσλ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

εκπνξνπαλήγπξε θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ζρεηηθή έγθξηζε ζπκκεηνρήο.  

3α. Ζ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ πξηλ ηελ έλαξμε θαη κεηά ηε ιήμε ηεο εκπνξνπαλήγπξεο 

είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο Καζαξηφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο. 

Υπνρξέσζε ηνπ Σκήκαηνο Καζαξηφηεηαο είλαη επίζεο, ε δηάζεζε, κεηαθνξά θαη 

ηνπνζέηεζε ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ 
ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ (1ε Ηνπιίνπ θαη 1ε Ννεκβξίνπ), ζηα ζεκεία πνπ ζα θαζνξηζηνχλ 

απφ ηελ Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ.  

 

3β. Ζ έγθαηξε πξνκήζεηα ησλ ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ γηα ηηο εκπνξνπαλεγχξεηο πνπ 

απαηηείηαη, είλαη επζχλε ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ.  

 

4. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ:   
α) λα θξνληίδνπλ γηα ηελ εππξεπή εκθάληζε, ηελ πνιηηηζκέλε αηκφζθαηξα θαη ηελ 

θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, 
β) λα απέρνπλ απφ θάζε ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο θαη έθηαζεο ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αηζζεηηθήο πνπ αξκφδεη ζηελ 
ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο πφιεο, ζην ήζνο ησλ θαηνίθσλ θαη ζηνπο θαλφλεο ησλ 



ρξεζηψλ θαη ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ, θαζψο θαη ζηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο ελ γέλεη 
ζπκπεξηθνξάο,  

γ) λα ζπκκνξθψλνληαη γεληθά κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ, Π.Γ., εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ, 
φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά, θαζψο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ,  

δ) λα κελ πξνβαίλνπλ ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο παξέκβαζε ζηνπο παξαρσξεκέλνπο 
πξνο ρξήζε ρψξνπο θαη λα απνθαηαζηήζνπλ νπνηαδήπνηε θζνξά ηπρφλ πξνθαιέζνπλ, 

ε) λα κελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζε βάξνο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πεξηνίθσλ (π.ρ. 
ερνξχπαλζε θιπ), 

ζη) λα κεξηκλνχλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ 
ηελ Υπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ ζην έξγν ηεο. Ζ κέξηκλα γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ 

ρψξνπ πεξηιακβάλεη ηελ άκεζε θαη ζπλερή ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ.   

δ) λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Φξήζεο Κνηλφρξεζησλ Φψξσλ 
ηνπ Γήκνπ. 

5. α. Ζ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ρνξεγείηαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ζέζε εθφζνλ 
θαηαβιεζεί ην αλαινγνχλ πνζφλ θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δχν (2) ζπλαπηέο 

εκέξεο. β. Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε, ε εθρψξεζε, ε εηζθνξά, ε εθκίζζσζε θαηά 
ρξήζε ή ε ρξήζε ησλ εγθξίζεσλ απηψλ απφ νπνηνδήπνηε ηξίην, θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν εθηφο απφ ηνλ ή ηελ ζχδπγν θαη ηα ηέθλα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαηφρσλ ησλ 
αδεηψλ. γ. Καλέλαο πσιεηήο δελ έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε 
αλ δελ έρεη καδί ηνπ θαη επηδείμεη φηαλ ηνπ δεηεζεί, ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο πνπ ηνπ έρεη 

εθδψζεη ν Γήκνο. 

6. Ζ έθδνζε θαη ή παξαιαβή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο ηνπ Γήκνπ γηα 
ρξήζε θαη εγθαηάζηαζή ηνπ ζηνλ ρψξν δηεμαγσγήο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, παξέρεη ην 

δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ρψξνπ θαηά ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. Καηά 
ζπλέπεηα ε νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε ή ρξήζε ηνπ ρψξνπ πξηλ ηελ έθδνζε θαη παξαιαβή 

απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο ή ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ κεηά ηελ ιήμε ηεο 
αδείαο ζεσξείηαη απζαίξεηε, ζπληζηά παξάλνκε θαηάιεςε ρψξνπ θαη ππφθεηηαη ζηηο 

θπξψζεηο πνπ πξνβιέπεη ν Νφκνο. 

7. Γηα ηελ πιήξε δηαζθάιηζε ηεο θαιήο θαη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, 
θαιείηαη θάζε ελδηαθεξφκελνο έκπνξνο λα έρεη δηαβάζεη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, γηα ηνλ 
νπνίν δειψλεη φηη είλαη ελήκεξνο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο/ππεχζπλεο δήισζεο γηα 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε. 

8. Πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο έγθξηζεο-άδεηαο απφ ην Γήκν 
είλαη ε κε χπαξμε, ζε βάξνο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, βεβαησκέλσλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ 
πξνο απηφλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνχ θαηαβνιήο 

απηψλ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.( Άξζξν 285 Κ.Γ.Κ.) 

9. Δπηβάιιεηαη ε έθζεζε θαη πψιεζε ησλ πξντφλησλ λα γίλεηαη ζε πάγθνπο ή άιιεο 
παξφκνηεο θαηαζθεπέο. 

10. Θα δεηείηαη ε ζπλδξνκή θαη παξνπζία φζσλ Υπεξεζηψλ θξίλεηαη αλαγθαίν θαηά ηελ 
πξνεηνηκαζία ή θαη ηε δηεμαγσγή ηεο θάζε εκπνξνπαλήγπξεο (Αζηπλνκία, Τξνραία, θιπ.). 



11. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε νθείινπλ: 

- Να ηεξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ επηαμία ησλ ρψξσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ νη πάγθνη 
πψιεζεο   ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

  - Να κελ θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο, εθηφο ησλ νξίσλ ηεο έθηαζεο 
πνπ ηνπο αλαινγεί, ζχκθσλα κε ηελ άδεηα ηνπο. 

 - Να ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη λα δηαηεξνχλ ζε εηδηθνχο θιεηζηνχο θάδνπο ή θαιά 
θιεηζκέλνπο ζάθνπο φια ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο. Οη ζάθνη απνξξηκκάησλ ζα κέλνπλ ζηε θάζε ζέζε, θαη ζα 
ζπγθεληξσζνχλ κεηά ην ηέινο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο απφ ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ηνπ 

Γήκνπ.   

 - Καηά ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηνλ γεληθφ θαζαξηζκφ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο 
λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ νξγάλσλ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο θαη λα κελ 

παξαθσιχνπλ ηνλ θαζαξηζκφ. 
 

12.  Όζνη ζπκκεηέρνληεο  ρξεζηκνπνηνχλ πγξαέξην (π.ρ. ςεζηαξηέο, ινπθνπκάδεο, θιπ) ζα 
πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηηο θαηά λφκν άδεηεο ρξήζεσο πγξαεξίνπ θαη 

ππξαζθάιεηαο. 

Άξζξν 12 
Τπεξεζίεο αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν 

 

1. Αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4849/2021 (άξζξν 
58) θαη ησλ θαη' εμνπζηνδφηεζήο ηνπο εθδηδφκελσλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ είλαη: 

α) ε Γηππεξεζηαθή Μνλάδα Διέγρνπ Αγνξάο (ΓΗ.Μ.Δ.Α.)  

β) νη Πεξηθέξεηεο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπο 

γ) νη Γήκνη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο  

δ) ε Διιεληθή Αζηπλνκία, ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπο 

ε) ε Γεληθή Γηεχζπλζε ηνπ Σψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο 

 

2. Οη παξαπάλσ αξκφδηεο ππεξεζίεο νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε δεηήκαηα 
ζπληνληζκνχ ειέγρσλ θαη δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ειέγρσλ 

αξκφδηα είλαη ε ΓΗ.Μ.Δ.Α. 



3. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ, νη αξκφδηνη ππάιιεινη είλαη εηδηθνί ή γεληθνί αλαθξηηηθνί 
ππάιιεινη, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζ. 31 ηνπ Ν. 4620/20149.  

4. Οη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, δελ ζίγνπλ 
εηδηθφηεξα δηνηθεηηθά πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα γηα παξαβάζεηο 
ησλ θαλφλσλ εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ή 

εηδηθφηεξα κέηξα πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ην παξαεκπφξην. 

Άξζξν 13  
Είδε δηαηηζέκελσλ πξντφλησλ θαη κε  

 
Τα είδε πξντφλησλ πνπ κπνξνχλ λα πσινχληαη ζηνπο ρψξνπο ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

εκπνξνπαλεγχξεσλ πξέπεη λα ηεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο.   
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε θάπνηα απφ ηα βαζηθά, ζπλήζε πξντφληα θαη βηνκεραληθά είδε πνπ 

κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε ζηηο εκπνξνπαλεγχξεηο: Σπζθεπαζκέλα- 
κεηαπνηεκέλα πξντφληα δηαηξνθήο, αζεκηθά θαη faux bijou, είδε νηθηαθήο ρξήζεο-παιηθά, 

είδε δψξσλ θαη δηαθφζκεζεο, θαιιπληηθά, εθθιεζηαζηηθά είδε, είδε έλδπζεο θαη 
ππφδεζεο, δεξκάηηλα, αμεζνπάξ έλδπζεο, παηδηθά παηρλίδηα, παξαδνζηαθά πξντφληα, 

παξαδνζηαθά γιπθά, παγσηά, ραιβάο, ινπθνπκάδεο, καιιί γξηάο, πνπ θνξλ, μεξνί 
θαξπνί, βηνκεραληθά πξντφληα, εξγαιεία - κηθξνεξγαιεία, είδε θεπνπξηθήο, άλζε, 
θαιισπηζηηθά θπηά, αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά, ιεπθά είδε, βηβιία, ραιηά, 

ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, είδε ιατθήο ηέρλεο, θαιιηηερλήκαηα.  
 

Απαγνξεχεηαη : 
1.Ζ παξνρή ππεξεζηψλ Λνχλα Παξθ. 

2.Ζ εκπνξία, πψιεζε, δηαθίλεζε θαη έθζεζε παληφο είδνπο δψσλ. 
3.Ζ πψιεζε CD–DVD κνπζηθήο ή ηαηληψλ, ρσξίο ηε λφκηκε άδεηα απφ εηαηξεία 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ή ρσξίο ηα λφκηκα παξαζηαηηθά.  
4.Ζ πψιεζε πξντφλησλ παξάλνκεο απνκίκεζεο. 

5.Οηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηπρεξά παηρλίδηα θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο.  

Τν Γεκνηηθφ Σπκβνχιην κε απφθαζή ηνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ηα 
είδε πνπ ζα επηηξέπεηαη λα πσινχληαη ζε θάζε εκπνξνπαλήγπξε. 

 

Άξζξν 14 
Απαγνξεχζεηο 

1.  Απαγνξεχεηαη ζην ρψξν ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο ην άλακκα θσηηάο γηα 
νπνηνλδήπνηε ιφγν. Δμαηξνχληαη νη επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (θνξεηέο 

κνλάδεο έςεζεο, ζνπβιάθηα, θιπ.), νη νπνίεο ζα δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα κέζα 
ππξαζθάιεηαο θαη ππξφζβεζεο.  

2. Απαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε νρεκάησλ / κεηαθνξηθψλ κέζσλ ζηνπο 
παξαρσξεκέλνπο ρψξνπο, εμαηξνπκέλσλ ησλ θαληηλψλ. 

3.   Απαγνξεχνληαη νη ζνξπβψδεηο δηαθεκίζεηο.   

4. Απαγνξεχνληαη νη δηαθεκίζεηο ησλ εθζεκάησλ εθηφο ηνπ παξαρσξεκέλνπ ρψξνπ. 
5. Απαγνξεχεηαη ζηνπο κηθξνπσιεηέο κε θαξνηζάθηα λα ζηαζκεχνπλ ή λα πεξηθέξνληαη 



ζε δεκνηηθνχο δξφκνπο θαη ρψξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, εθηφο αλ 
έρνπλ εηδηθή άδεηα. 

6. Απαγνξεχεηαη ε έθζεζε εκπνξεπκάησλ απφ κηθξνπσιεηέο εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο 
εκπνξνπαλήγπξεο (λεζίδεο, ρψξνη πξαζίλνπ, πάξθηλγθ απηνθηλήησλ, θιπ). 

7. Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε εηδψλ πνπ πξνθαινχλ ηελ δεκφζηα αηδψ ή κπνξνχλ λα 
πξνθαιέζνπλ αηπρήκαηα ζε κηθξνχο ή κεγάινπο, θαζψο θαη νγθψδε εκπνξεχκαηα πνπ 
ελδερνκέλσο δπζθνιεχνπλ ηηο κεηαθηλήζεηο κέζα ζην ρψξν ηεο εκπνξνπαλήγπξεο θαη 

γεληθά πξνθαινχλ δπζρέξεηα ζηνπο ινηπνχο εκπφξνπο.  

8. Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε εκπνξεπκάησλ πνπ πξνθαινχλ ην ζξεζθεπηηθφ αίζζεκα 
ησλ πηζηψλ θαη ηπρφλ δχλαηαη λα πξνζβάινπλ ή λα έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνλ 

ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα ηνπ ενξηαζκνχ. 

9. Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε θαη έθζεζε παληφο είδνπο δψσλ. 

10. Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε πσιεηψλ ζηνπο δηαδξφκνπο ησλ ρψξσλ πψιεζεο, 
νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη ειεχζεξνη γηα ηελ δηέιεπζε ησλ θαηαλαισηψλ, θαζψο επίζεο 
θαη ε είζνδνο θάζε ηξνρνθφξνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ θαληηλψλ, νη νπνίεο ζα δηαζέηνπλ 
ηελ απαηηνχκελε απφ ην Γήκν άδεηα.  11. Απαγνξεχεηαη ζηνπο πσιεηέο ε ηνπνζέηεζε 

εγθαηαζηάζεσλ, πάγθσλ θιπ. ζε άιιε κέξα απφ εθείλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
εκπνξνπαλήγπξεο ή ε εγθαηάιεηςε ησλ εηδψλ απηψλ κεηά ηε ιεηηνπξγία ηεο. Σηνπο κε 
ζπκκνξθνχκελνπο ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν γηα ηελ απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ 

ρψξνπ. 

12. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε νπνηνπδήπνηε ρψξνπ απφ 
ηνπο δηθαηνχρνπο, ζε ηξίην ή ε ρξήζε ηνπ γηα άιιν ζθνπφ, εθηφο απηφ γηα ηνλ νπνίν 

δηαηίζεηαη ν ρψξνο. 

 

Άξζξν 15  
Έιεγρνο – Κπξψζεηο  - Πξφζηηκα 

 

1.  Όπνηνο παξεκπνδίδεη ηνλ αζθνχκελν έιεγρν, απνθξχπηεη ή αξλείηαη κε νπνηνλδήπνηε 
ηξφπν λα παξαδψζεη ζηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο θάζε ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηε 
δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ, φπσο ηδίσο ηα παξαζηαηηθά εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο, ή έρεη 

παξαπνηήζεη ηα ζηνηρεία απηά, ππφθεηηαη ζε πνηληθέο θπξψζεηο.    

2.  Ο έιεγρνο γηα ηελ ζσζηή εγθαηάζηαζε ησλ δηθαηνχρσλ θαη ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο 
άδεηαο αλαηίζεηαη κε απφθαζε Γεκάξρνπ ζε αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηνπ Τκήκαηνο 

Δζφδσλ ηνπ Γήκνπ.  
 

3.  Ο έιεγρνο θαη ε απνκάθξπλζε ησλ άλεπ αδείαο ζπκκεηερφλησλ ζηηο παλεγχξεηο ζα 
γίλεηαη κε ηε ζπλδξνκή ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 

 



4.  Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ιάβεη κέξνο ζε 
εκπνξνπαλήγπξε θαη δηαπηζησζεί απφ ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο φηη ζηα 

εκπνξεχκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη:  
α) παξάλνκα πξντφληα 

β) είδε άζεκλνπ πεξηερνκέλνπ (πεξηνδηθά, DVD, CD, θιπ.)   
γ) είδε επηθίλδπλα γηα αλάθιεμε θαη πξφθιεζε ππξθαγηάο (ππξνηερλήκαηα θιπ.)  

δ) αθαηάιιεια ηξφθηκα ή πνηά 
ε) παληφο είδνπο δψα 

ζη) νηηδήπνηε ζρεηηθφ κε ηπρεξά παηρλίδηα θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 
ηφηε ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 11 ηνπ Ν.3377/2005 φπσο ηζρχνπλ, ζα 

επηβάιινληαη νη λφκηκεο θπξψζεηο θαη ζα απνβάιιεηαη απηνκάησο απφ ηελ 
εκπνξνπαλήγπξε.  

Δπίζεο ζα απνθιείεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε νπνηνδήπνηε άιιν παλεγχξη εληφο ησλ νξίσλ 
ηνπ Γήκνπ κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο. 

 

5.  Αλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ δηαπηζησζεί φηη ππάξρεη απζαίξεηε 

θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απφ ζηαζεξνχο ή κεηαθηλνχκελνπο πάγθνπο, 
εκπνξεχκαηα, θιπ., ή εγθαηάζηαζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζε δηαθνξεηηθή απφ ηελ 

αλαγξαθφκελε ζηελ άδεηά ηνπ ζέζε,   επηβάιιεηαη εθηφο απφ ην αλαινγνχλ ηέινο θαη 

πξφζηηκν 50,00 επξψ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν γηα θάζε εκέξα ρξήζεο.    

6.  Σε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί (απφ ηα ζηνηρεία ηεο ηακεηαθήο κεραλήο ή απφ 

νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν) εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ηνπ ρψξνπ, επηβάιιεηαη 

πξφζηηκν 500,00 επξψ θαη ζε απηφλ πνπ ζην φλνκά ηνπ έρεη εθδνζεί ε άδεηα γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη ζε εθείλνλ πνπ θάλεη ρξήζε ηεο ζέζεο απηήο. 

 

7.  Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο εμνπζηνδνηήζεη άιιν άηνκν γηα λα θαηαζέζεη 
ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, λα πξνβεί ζε αιιαγή ηεο ζέζεο ηνπ, λα πιεξψζεη ην ζρεηηθφ 

ηέινο, θιπ.  ηφηε ην άηνκν απηφ είλαη ζπλππεχζπλν κε ηνλ ελδηαθεξφκελν πσιεηή, 

ππνγξάθνληαο ζρεηηθή δήισζε πξνο ηνχην. 

Σε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε γηα απζαίξεηε εγθαηάζηαζε ηνπ πσιεηή ζε 
άιιε απφ ηελ αλαγξαθφκελε ζηελ άδεηα ζέζε ή γηα δηαθνξεηηθά απφ ηα αλαγξαθφκελα 

ζηελ άδεηα κέηξα ή γηα εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ηνπ ρψξνπ, ή άιιε ζρεηηθή παξάβαζε, 

ην πξφζηηκν πνπ επηβάιιεηαη ζα βαξχλεη θαηά 50% ηνλ πσιεηή θαη θαηά 50% 
ηνλ/ηελ εμνπζηνδνηεκέλν/ε, ν/ε νπνίνο/α ζα έρεη ππνγξάςεη ζρεηηθή δήισζε πξνο 

ηνχην.  

 

8. Δθφζνλ δηαπηζησζνχλ νη παξαπάλσ παξαβάζεηο ηνπ άξζξνπ 15, ηφζν ν πσιεηήο, 

φζν θαη ν εμνπζηνδνηεκέλνο ζα απνθιείνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 
εκπνξνπαλεγχξεηο ηνπ επφκελνπ έηνπο κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα.    

9.  Σε πεξίπησζε πνπ επηβιεζεί νπνηνδήπνηε πξφζηηκν πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο (3) 

θνξέο ζηνλ ίδην αδεηνχρν, εληφο ηξηψλ εηψλ, ε αξκφδηα ππεξεζία αλαθαιεί νξηζηηθά ηελ 

άδεηα.  



 
10. Όια ηα πξναλαθεξφκελα πνζά δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη γη' απηφ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ.    

 

Άξζξν 16   
Σειηθέο Δηαηάμεηο 

 
 

Ζ ζπκκεηνρή ζηηο ζξεζθεπηηθέο εκπνξνπαλεγχξεηο ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ – 
Κακαηεξνχ ζπλεπάγεηαη θαη αλεπηθχιαθηα ηελ απνδνρή φισλ ησλ φξσλ θαη δηαηάμεσλ 

ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 
 

Τν χςνο ησλ ηειψλ θαη ησλ πξνζηίκσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, 
δχλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη θαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη γη' απηφ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.    
 

Τξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ κπνξεί λα γίλεη κε ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε 
ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ – Κακαηεξνχ, 

γηα ιφγνπο αζθαιείαο, αηζζεηηθήο, δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, έθδνζεο πξφζζεησλ 
δηαηάμεσλ, θιπ.  

Γηα ηελ εμέηαζε ζεκάησλ ηξνπνπνίεζεο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ απφ ηα αξκφδηα 
φξγαλα, εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ άξζξνπ 

79 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 3852/2010.  
 

Όιεο νη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ ζα εθαξκφδνληαη, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ.  

Δλδερφκελε ηξνπνπνίεζε ή αληηθαηάζηαζή ηνπο δελ ζα απαηηεί ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνχ, παξά κφλνλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ 

απξφζθνπηε εθαξκνγή ηνπ.  
 

Πεξηπηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ θαη δελ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ,  ζα 
θαιχπηνληαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο Νφκνπο , Γηαηάγκαηα θαη Υπνπξγηθέο Απνθάζεηο. 

 

Άξζξν 17  
Ιζρχο Καλνληζκνχ 

 

Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ αξρίδεη κε ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ην Γεκνηηθφ 
Σπκβνχιην θαη θαηαξγείηαη θάζε πξνεγνχκελε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ησλ 

εκπνξνπαλεγχξεσλ.  

Ζ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ζα 
θνηλνπνηεζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη ζα δεκνζηεπηεί θαηά ην πιήξεο 
θείκελν ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα, ζηε Γηαχγεηα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 

Οη φξνη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ είλαη ππνρξεσηηθνί γηα φινπο ηνπο 
ζπλαιιαζζφκελνπο.  

 
Απέρνπλ ηεο ςεθνθνξίαο νη Γ.Σ. ηεο παξάηαμεο: “Λατθή Σπζπείξσζε” θ.θ. Σθνιαξίθνο 

Θ.,Βαξιάο Γ., Εάραξε Β. 
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