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Από το πρακτικό της με αριθμό 11/7-6-2018 συνεδρίασης
του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
Αριθμ. Απόφασης: 153/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων του Δήμου
Νέστου»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τσομπανόπουλος Ευαγγέλος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψυλλίδου Ελένη
Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα της
εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ύστερα από την με αριθ. 8009/1-6-2018
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού κ. Ψυλλίδου Ελένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 65 &
67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), η οποία επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και
δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,παρουσία και του
Δημάρχου κ. Τσομπανόπουλου Ευαγγέλου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν
παρόντα 21 μέλη, δηλαδή,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Ψυλλίδου Ελένη, Κοσμίδου Λαρίσα, Μαυροθαλασσίτης Νικόλαος, Χατζηγερακούδης
Ιωάννης, Παναγιωτίδης Γεώργιος, Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος, Καραγεωργίου Γεώργιος,
Τουμπεκτσής Δημήτριος, Σαββαϊδης Λάζαρος, Αργυρέλη-Δημητρακέ Ελένη, Χατουτσίδου Ελένη,
Βαλσαμίδης Νικόλαος, Τσακαλίδης Ιωάννης, Καϊντατζόπουλος Χαράλαμπος, Αργυράκης Μιχαήλ,
Μιχαηλίδης Σάββας, Γατούλα-Αδαλάκη Μαρία, Ζυγούλας Γεώργιος, Μερμελέγκας Γεώργιος,
Καπετανόπουλος Ιωάννης, Κουμπίδης Θεόδωρος, Αμπεριάδης Περικλής, Σωτηριάδης Δημήτριος
ΑΠΟΝΤΕΣ: Γαβριηλίδης Νικόλαος, Λεπίδας Γεώργιος, Τερζόπουλος Ιωάννης , Πολίτης Λουκάς

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ:

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Μισκάκη Άρτεμις για την τήρηση
των πρακτικών και ο κ. Κοντοστόλης Νικόλαος Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Δήμου
Συνεχίζοντας την συνεδρίαση στο δέκατο τρίτο (13ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης η κ. Πρόεδρος
έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθ. 5545/2-4-2018 έγγραφο του
γραφείο αδειών καταστημάτων και τη με αριθ. 7/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με
την οποία τα μέλη της ομόφωνα γνωμοδοτούν θετικά επί του Κανονισμού λειτουργίας
Εμποροπανηγύρεων του Δήμου Νέστου» σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:
1. του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010,
2. του άρθρου 75 παρ.5 και 79 του Ν.3436/2006 Κ.Δ.Κ, όπως ισχύει,
3. του άρθρου 19 του Β.Δ 24-9/20-10-58 περί προσόδων Δήμων και κοινοτήτων, όπως ισχύει,
4. του άρθρου 94 παρ.2 περ. 32 του Ν.3852/10, όπως ισχύει και
5. του άρθρου 38 του Ν. 4497/17
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την παραπάνω απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.
Στη συνέχεια η κ Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ να αποφασίσουν
σχετικά.
Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού άκουσε την κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του τα εξής:
1. τη με αριθ. 7/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2. τις διατάξεις :
 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010,
 του άρθρου 75 παρ.5 και 79 του Ν.3436/2006 Κ.Δ.Κ, όπως ισχύει,
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του άρθρου 19 του Β.Δ 24-9/20-10-58 περί προσόδων Δήμων και κοινοτήτων, όπως
ισχύει,
του άρθρου 94 παρ.2 περ. 32 του Ν.3852/10, όπως ισχύει και
του άρθρου 38 του Ν. 4497/17
των άρθρων 65-67 του Ν.3852/2010

και έπειτα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων:
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων του Δήμου Νέστου, σύμφωνα με τη με
αριθ. 7/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως παρατίθεται παρακάτω:
Άρθρο 1.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει:
1. Τις προϋποθέσεις λειτουργίας και την οργάνωση των ετήσιων θρησκευτικών και επετειακών
εμποροπανηγύρεων του Δήμου Νέστου
2. Τους χώρους διενέργειας της αγοράς
3. Τα πωλούμενα είδη
4. Τον τρόπο επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών
5. Τα καταβαλλόμενα τέλη και τον τρόπο είσπραξης αυτών
6. Τους κανόνες αισθητικής, υγιεινής και τάξης στο χώρο της εμποροπανήγυρης.
Άρθρο 2.
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο κανονισμός εκδίδεται σύμφωνα με :
Α) Νόμους Β) Π.Δ και εγκυκλίους που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία εμποροπανηγύρεων
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και ειδικότερα :
1. Άρθρο 75 παρ.5 και 79 του Ν.3436/2006 Κ.Δ.Κ, όπως ισχύει
2. Άρθρο 19 του Β.Δ 24-9/20-10-58 περί προσόδων Δήµων και κοινοτήτων, όπως ισχύει
3. Άρθρο 94 παρ.2 περ. 32 του Ν.3852/10, όπως ισχύουν
4. Άρθρο 38 του Ν. 4497/17, όπως ισχύουν

1.

2.
3.

4.

Άρθρο 3.
ΓΕΝΙΚΑ
Η διάρκεια λειτουργίας των θρησκευτικών και επετειακών εμποροπανηγύρεων του Δήμου
Νέστου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, με εξαίρεση τις παραδοσιακές
εμποροπανηγύρεις που τελούνται μια φορά το χρόνο και δύνανται να διαρκούν μέχρι επτά (7)
ημέρες (άρθρο 38 παρ.1). Πιο συγκεκριμένα οι εμποροπανηγύρεις θα διεξάγονται στο σύνολο
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στα σημεία που έχουν υποδείξει με σχετικές
αποφάσεις τους.
Οι εμποροπανηγύρεις θα διεξάγονται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους, στα παραπάνω
σημεία στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Νέστου.
Η διάθεση των χώρων που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία των εμποροπανηγύρεων
γίνεται βάση του άρθρου 19 του ΒΔ 24-9/20-105 «δικαίωμα χρήσεως κτημάτων, έργων ή
υπηρεσιών», καθώς και των αναφερόμενων διατάξεων στο άρθρο 2 του παρόντος, όπως κάθε
φορά ισχύουν.
Αρμόδιο όργανο για την διοργάνωση των εμποροπανηγύρεων, τον καθορισμό των όρων
συμμετοχής των εμπορευομένων, την επιβολή τελών, την χορήγηση των σχετικών αδειών
συμμετοχής των διαφόρων φυσικών ή νομικών προσώπων σε αυτήν, την διενέργεια

ΑΔΑ: 75Ζ1ΩΚΣ-46Ψ
Σελίδα 3

5.

εκδηλώσεων στο χώρο των εμποροπανηγύρεων, κατά τον χρόνο λειτουργίας τους και την εν
γένει καλή λειτουργία και διεξαγωγή τους είναι ο Δήμος Νέστου ή σε περίπτωση εκχώρησης
της αρμοδιότητας σε Νομικό Πρόσωπο ή Επιχείρηση του Δήμου Νέστου, ο φορέας αυτός.
Ορίζεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέστου ή ο φορέας στον οποία δύναται να
παραχωρηθεί η αρμοδιότητα αυτή ως αρμόδιο όργανο για την επίλυση θεμάτων που
σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία των εμποροπανηγύρεων.
Άρθρο 4.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.

2.

3.

Η παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση αδειών συμμετοχής στις
εμποροπανηγύρεις, η έκδοση των αδειών συμμετοχής, η τήρηση των σχετικών φακέλων σε
ειδικό για τον σκοπό αυτό αρχείο, η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε αυτούς που επιθυμούν
να συμμετέχουν αλλά και σε αυτούς που συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη και η έγκαιρη
πληροφόρηση των ενδιαφερομένων πάνω σε θέματα που τους αφορούν αποτελούν
υποχρεώσεις του Δήμου η του φορέα στον οποίο δύναται να εκχωρηθεί η αρμοδιότητα αυτή.
Η προσέλευση και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Νέστου η του φορέα στον
οποίο εκχωρείται η εν λόγω αρμοδιότητα , η συγκέντρωση των προβλεπόμενων
δικαιολογητικών, η λήψη των απαιτούμενων κατά νόμο αδειών, η έγκαιρη υποβολή τους στον
Δήμο Νέστου ή στον φορέα που δύναται να παραχωρηθεί η αρμοδιότητα αυτή και η καταβολή
των προβλεπόμενων τελών στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Νέστου ή του φορέα στον
οποίο παραχωρείται η αρμοδιότητα αυτή, αποτελούν υποχρεώσεις όσων επιθυμούν να
συμμετάσχουν στις εμποροπανηγύρεις.
Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν:

Α). Να φροντίζουν για την εμφάνιση, την πολιτισμένη ατμόσφαιρα, την αποφυγή κάθε είδους
ρύπανσης και την καθαριότητα του χώρου της εμποροπανηγύρεως.
Β). Να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιαδήποτε μορφής και
έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος αλλά και της αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία,
την παράδοση και τον πολιτισμό της κάθε περιοχής του Δήμου, στο ήθος των κατοίκων και
στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και της καλής εν γένει συμπεριφοράς.
Γ). Να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων, αλλά και των οδηγιών και
κανονισμών του Δήμου, όπως ισχύουν κάθε φορά καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος
κανονισμού.
Δ). Να απέχουν από οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στους παραχωρημένους για χρήση χώρους
σύμφωνα με τους χώρους που έχουν υποδειχτεί από τους προέδρους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων.
Ε). Να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του Κανονισμού Καθαριότητας, Προστασίας
περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης, Διαχείρισης Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Νέστου
(αριθ. 276/2017 ΑΔΣ – ΑΔΑ: 7547ΩΚΣ-ΛΣΝ)
4. Απαγορεύεται ρητά στους εμπορευόμενους των εμποροπανηγύρεων η είσοδος στο χώρο
διεξαγωγής τους χωρίς την προηγούμενη προσκόμιση στον Δήμο Νέστου η του φορέα στον
οποίο έχει εκχωρηθεί η αρμοδιότητα αυτή, του σχετικού παραστατικού καταβολής των
τελών χρήσεως.
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Άρθρο 5
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
Τα πωλούμενα είδη θα πρέπει να δικαιολογούν τον χαρακτήρα των ημερών, να τηρούν τις
προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεση τους να γίνεται βάσει των Κανόνων Διακίνησης και
Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του
φορέα στον οποίο εκχωρείται η αρμοδιότητα αυτή, εκδίδεται σχετική πρόσκληση για τη συμμετοχή
πωλητών που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών
αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης
υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας (άρθρο 38 παρ. 3). Η βεβαίωση εκδίδεται από τον Δήμο
μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών ή για τους Δημότες μόνιμους κατοίκους του
Δήμου Νέστου από τον φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα αυτή.
Για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης ο πωλητής ζητά από τον οικείο Δήμο ή τον φορέα στον
οποίο έχει εκχωρηθεί η αρμοδιότητα αυτή, την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης προκειμένου να
συμμετέχει στις αγορές των δήμων όλης της χώρας και στην αίτηση του επισυνάπτει:






βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,
βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από
φορολογική αρχή,
πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,
φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,
άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

αρμόδια

Ο δήμος ή ο φορέας που εκδίδει την ανωτέρω βεβαίωση είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του
Πληροφοριακού Συστήματος. Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης
μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές.
Τα προς πώληση είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στις εμποροπανηγύρεις καθορίζονται από
την σχετική κάθε φορά σχετική πρόσκληση. Ενδεικτικά αναφέρονται:
1.

Είδη υπόδησης

2.

Είδη προικός

3.

Είδη ένδυσης

4.

Δερμάτινα (τσάντες, ζώνες, κτλ)

5.

Είδη οικιακής χρήσης

6.

Ζαχαρώδη είδη και αναψυκτικά

7.

Ξηροί καρποί, είδη διατροφής

8.

Παιχνίδια

9.

Αγιογραφίες: αφίσες κτλ

10.

Ψιλικά, είδη δώρων, μπιζού κτλ

11.

Βιβλία

12.

Είδη υγιεινής
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13.

Είδη λαϊκής τέχνης

14.

Παραδοσιακά είδη Μικροπωλητές διαφόρων ειδών

15.

Αγροτικά παραγωγικά προϊόντα

16.

Γεωργικά μηχανήματα

17.

Καντίνες – φορητές εγκαταστάσεις έψησης

18.

Παροχή Υπηρεσιών
Άρθρο 6
ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

(1). Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ.α)
απαιτείται έγκριση συμμετοχής που εκδίδεται μετά από πρόσκληση του οικείου Δήμου ή του
φορέα που ασκεί την αρμοδιότητα αυτή, και η οποία πρόσκληση λαμβάνει υπόψη της τα
διαλαμβανόμενα στον παρόντα κανονισμό. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια
λειτουργίας των υπαίθριων αγορών που αφορά η πρόσκληση. Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση ως
εξής:
α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και Κωδικό
Αριθμό Δραστηριοποίησης, σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο,
β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής
άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα και
γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα
επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος.
(2). Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο
αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας. Κάτοχοι
αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό
πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του παρόντος και
υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α΄. Οι φορείς λειτουργίας μπορεί να καθορίζουν
υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για αδειούχους του άρθρου 45
(διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης). Ειδικά, για
τους αδειούχους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) του άρθρου 45 δίδεται
μία θέση ανά τέσσερα (4) μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας,
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45.
(3). Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με
την παράγραφο 1, υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου αίτηση, επιδεικνύοντας:
α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου
εμπορίου ετήσιας διάρκειας, κατά περίπτωση και
β) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των
αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρωση.
(4). Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων
για την κάθε υπαίθρια αγορά, ο οποίος αναρτάται στο οικείο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι
επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση
συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά
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πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος. Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής
προβλέπεται μοριοδότηση με τα κριτήρια του παραρτήματος Γ’ του Ν.4497/2017 και πιο
συγκεκριμένα:
Κριτήριο
1. Παλαιότητα άδειας

Αριθμός Μορίων
5 μόρια ανά έτος παλαιότητας

2. Η ηλικία

10 μόρια για δικαιούχους που είναι κάτω των 40 ετών και
για όσους είναι άνω των 55
3. Μη κατοχή θέσης
15 μόρια για κάθε μέρα που συμμετέχει στη λαϊκή δίχως
θέση
4. Εντοπιότητα
5 μόρια, αν ο παραγωγός διατηρεί το σύνολο των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων του εντός της Περιφέρειας
στην οποία αιτείται θέση στις αγορές αρμοδιότητας της
5. Έλλειψη παραβατικότητας (ν. α. 30 μόρια, αν στο τελευταίο έτος δεν έχει διαπιστωθεί
4264/2014 , ν.4177/2013)
καμιά παράβαση
β. 0 μόρια αν στο τελευταίο έτος έχει διαπιστωθεί μια (1)
παράβαση
γ. -10 μόρια για κάθε παράβαση πέραν της μιας που έχει
διαπιστωθεί κατά το τελευταίο έτος με ανώτατη μείωση
τα 40 μόρια
Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των
ενδιαφερομένων στο φορέα λειτουργίας.

πωλητών

επιτρέπεται

ύστερα

από

αίτηση

των

Άρθρο 7.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ
1.

2.

3.

Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων θα γίνονται σε πάγκους εργασίας κατά σειρά
διατεταγμένες. Όλοι οι πάγκοι εργασίας θα φιλοξενούν εμπορικές δραστηριότητες, υφάσματα,
υποδήματα, καντίνες κτλ. Στις διασταυρώσεις των δρόμων για την καλύτερη λειτουργία των
εμποροπανηγύρεων και για την ασφάλεια των επισκεπτών και περιοίκων δεν θα τοποθετούνται
πάγκοι εργασίας.
Οι εγκαταστάσεις αυτές θα τοποθετούνται με επιμέλεια, δαπάνη και ευθύνη των ίδιων των
συμμετεχόντων εμπόρων και θα απομακρύνονται πάλι από τους ίδιους, υπό την επίβλεψη του
Δήμου Νέστου ή του φορέα στον οποίο δύναται να εκχωρηθεί η δραστηριότητα αυτή. Ο
Δήμος Νέστου δεν επιβαρύνεται με κανένα απολύτως κόστος για την κατασκευή-τοποθέτησηαπόσυρση των πάγκων εργασίας. Σε περίπτωση που η εμποροπανήγυρης δεν πραγματοποιηθεί
για οποιοδήποτε λόγο: α) Οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται σε επιστροφή του ποσού που
έχουν καταβάλλει και β) σε αναζήτηση εξόδων στα οποία τυχόν αποβλήθηκαν για τα έξοδα
αυτά ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη, η δε δαπάνη θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους
συμμετέχοντες, οι οποίοι αναλαμβάνουν κα την αποξήλωση των πάγκων εργασίας. Σε
περίπτωση, επίσης, που η εμποροπανήγυρη πραγματοποιηθεί, τότε αν ο αιτήσας συμμετοχή,
υπαναχωρήσει η δεν συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης εκπίπτει υπέρ του
Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα.
Οποιαδήποτε εργασία ή παρέμβαση κριθεί αναγκαία για την καλύτερη λειτουργία της
εμποροπανήγυρης αυτή θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας των συμμετεχόντων
με το Δήμο και αφού ληφθούν υπόψη τα οικονομικά δεδομένα που θα απαιτηθούν και
συμφωνηθεί από ποιον θα καλυφθεί.
Άρθρο 8
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΚΘΕΤΩΝ
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1.

2.

Οι έμποροι που συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη υποχρεούνται:
α) Να τηρούν απαρέγκλιτα τις διατάξεις του Κανονισμού Καθαριότητας, Προστασίας
Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης , Διαχείρισης Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Νέστου
(ΑΔΑ: 7547ΩΚΣ-ΛΣΝ)
β) Να διατηρούν καθαρό τον χώρο εντός και πέριξ των εγκαταστάσεων της εμποροπανήγυρης
καθ’ όλη την διάρκεια της προβαίνοντας στη συλλογή των απορριμμάτων σε σακούλες
απορριμμάτων και χάρτινα κιβώτια, προκειμένου η υπηρεσία του Δήμου μας να προβαίνει στην
αποκομιδή των απορριμμάτων.
γ) Να προσκομίσουν άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος εάν κατέχουν χώρο για πώληση
εδωδίμων ειδών.
Ο κάθε έμπορος υποχρεούται να κάνει χρήση αποκλειστικά του χώρου που βρίσκεται εντός
των ορίων του ή των παραπηγμάτων του και απαγορεύεται να επεκτείνεται εκτός τούτων σε
άλλους χώρους (διαδρόμους, τυχόν κενές θέσεις κ.τ.λ.). Αυτονόητο ότι απαγορεύεται στους
εμπόρους που έχουν τη χρήση πάγκων, αλλά και σε κάθε τρίτο να δημιουργεί κάθε είδους
δυσκολίες ή προσκόμματα σε πεζούς αλλά και στα οχήματα της πυροσβεστικής, της
αστυνομίας, του ΕΚΑΒ, και του Δήμου Νέστου τα οποία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα,
ανά πάσα στιγμή, να κινούνται ακώλυτα στους διαδρόμους.
Άρθρο 9.
ΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

1.

Οι πάγκοι εργασίας για όλα τα είδη προς πώληση έχουν διαστάσεις 3 μέτρα και το
καταβαλλόμενο τέλος θα προσδιορίζεται με βάση τη σχετική προκήρυξη που θα εκδίδει ο
Δήμος ή ο φορέας στον οποίο και θα ανατεθεί η αρμοδιότητα αυτή

2.

Για τις καντίνες το καταβαλλόμενο τέλος θα προσδιορίζεται με βάση τη σχετική προκήρυξη που
θα εκδίδει ο Δήμος ή ο φορέας στον οποίο και θα ανατεθεί η αρμοδιότητα αυτή

3.

Για τα καρότσια το καταβαλλόμενο τέλος θα προσδιορίζεται με βάση τη σχετική προκήρυξη
που θα εκδίδει ο Δήμος ή ο φορέας στον οποίο και θα ανατεθεί η αρμοδιότητα αυτή
Άρθρο 10
ΤΕΛΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.

2.

3.

4.
5.

Απαγορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οπουδήποτε χώρου ή περιπτέρου από
τους δικαιούχος, σε τρίτο ή η χρησιμοποίηση του για κάθε άλλο σκοπό, εκτός αυτού για τον
οποίο διατίθεται ο χώρος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τα στοιχεία Ταμειακής Μηχανής
ή από οποιαδήποτε άλλο στοιχείο εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση χώρου, το αντίτιμο
προσαυξάνεται κατά € 1000,00 σε βάρος του έχοντος την άδεια.
Κάθε εκμισθωτής χώρου υποχρεούται να είναι εφοδιασμένος με τουλάχιστον ένα
πυροσβεστήρα σκόνης, ο οποίος θα τοποθετείται σε εμφανές σημείο και θα συνοδεύεται με
βεβαίωση καταλληλότητας από τον προμηθευτή του. Οι καντίνες που θα χρησιμοποιούν
υγραέριο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με τις κατά νόμο άδειες χρήσεως υγραερίου και
πυρασφάλεια.
Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω όρων αλλά και κανονισμών και νόμων παρέχεται
στον Δήμο Νέστου ή στον φορέα που δύναται να εκχωρηθεί η αρμοδιότητα αυτή το δικαίωμα:
α. να αποκλείει τον παραβάτη από το δικαίωμα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη για μία ή
περισσότερες χρονιές και με άμεση αποβολή χωρίς επιστροφή χρημάτων.
Η συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη συνεπάγεται και ρητή, πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή
όλων των όρων του παρόντος Κανονισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εμποροπανηγύρεις μπορούν να
προμηθευτούν εγκαίρως την Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από την
ιστοσελίδα του Δήμου ή από το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Περαιτέρω η απόφαση αυτή θα
τοιχοκολληθεί σε ειδικό προς τούτου πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νέστου ενώ περίληψη
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6.

της θα δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον τοπική εφημερίδα, σε εφαρμογή του άρθρου 79 του
Ν.3463/2006, όπως ισχύει.
Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στη παρούσα απόφαση ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4497/2017
καθώς και ο Δήμος Νέστου η ο φορέας στον οποίο δύναται να ανατεθεί η αρμοδιότητα αυτή.

Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο
και μπορεί να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί με νεότερη απόφασή του.
Κάθε σχετική προηγούμενη απόφαση καταργείται.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 153/2018.
Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
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