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ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                                         Αξ. Πξση.: 10613 
ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ                                      
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ                
& ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ     
ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ      
Πιεξνθνξίεο: Δ. Παηζνχ                                                         
Tειέθσλν: 213-2004-616 
E-mail: dimotiko.symboulio@agiaparaskevi.gr                                                                           

        

   ΑΠΟΠΑΜΑ 

                                                      Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 11 / 2019 πλεδξίαζεο  
 
Αξηζκ. Απνθ. 161 / 2019  
               

           ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
Στέδιο Κανονιζμού Λειηοσργίας Θρηζκεσηικών 

Εμποροπανηγύρεφν   Δήμοσ Αγίας Παραζκεσής 

 

ηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 04.04.2019 εκέξα 

Πέκπηε θαη ψξα 03.30κ.κ. ζπλήιζε ζε Σαθηηθή πλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην Αγίαο Παξαζθεπήο χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 9501/29.03.2019 

έγγξαθε πξφζθιεζε ηoπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ επηδφζεθε ζε 

θαζέλαλ απφ ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 

ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄/87/7-6-10). Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη απαξηία 

δεδνκέλνπ φηη απφ ην ζχλνιν ησλ -33- κειψλ βξέζεθαλ παξφληα ηα -17- αξρίδεη ε 

ζπλεδξίαζε. Κιεζείο λφκηκα παξίζηαηαη ν θ. Γήκαξρνο. 

 

                    ΠΑΡΟΝΣΔ                  ΑΠΟΝΣΔ 

1. Βιάρνο Γεξάζηκνο - Πξφεδξνο Γ. 
2. Κνληνπνχινπ Μαξία 
3. Γθφλεο Παλαγηψηεο 
4. Παπαγεσξγίνπ ππξίδσλ 
5. Φχιια ηπιηαλή 
6. Γηψηζαο ππξίδσλ 
7. Ενξκπάο Βαζίιεηνο 
8. Γθηδηψηεο Αλδξέαο 
9. Μνπζηφγηαλλεο Αιέμαλδξνο 
10. Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα 
11. Παπακηραήι σηήξηνο 
12. Κνληαμήο Γεκήηξηνο 
13. Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία 
14. Κξεηηθίδεο Κσλζηαληίλνο 
15. Αλδξίηζνο Αζαλάζηνο 
16. Γθηφθα Σεξςηρφξε 
17. ηαζνπινπνχινπ Βαζηιηθή 

 
 
 

 

 

1. Κνιψληα Υξχζα 
2. Βνζηαληδφγινπ Ησάλλεο 
3. Πεηζαηψδε Διηζάβεη 
4. ηδέξεο Ησάλλεο  
5. Φσηεηλνχ Εσή 
6. Υαηδεαλδξένπ Κσλζηαληίλνο 
7. Σζηακπάο Κσλζηαληίλνο 
8. Καςνθεθάινπ Δππξέπεηα 
9. Λέθθαο Γηνλχζηνο 
10. Ζζαΐαο σηήξηνο 
11. Μπαιηφπνπινο Ησάλλεο 
12. Παπαζηαζάθεο Αζαλάζηνο 
13. Γηαλλαθφπνπινο Βαζίιεηνο 
14. Λνγνζέηεο Ησάλλεο 
15. Μπισλάθεο Ησάλλεο 
16. Ρεκπνχηζηθα Μαξία 
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ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ –ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ – ΜΔΣΑΒΟΛΔ 

1. Υξέε Γξακκαηέα εθηειεί νκφθσλα ε θα. Γθηφθα Σ. 

2. Αλαθνηλψζεηο- Δξσηήζεηο-Σνπνζεηήζεηο. 

3. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Αλαθνηλψζεσλ- Δξσηήζεσλ-Σνπνζεηήζεσλ πξνζήιζαλ 

ν θ. Γηαλλαθφπνπινο Β. θαη ε θα. Κνιψληα Υ. 

4. Καηάζεζε ςεθίζκαηνο απφ ηνλ θ. Μνπζηφγηαλλε Α. 

5. Σν 1ν Ζ.Γ. απνζχξεηαη. 

6. Ο θ. Γθηδηψηεο Α., δήισζε φηη απέρεη απφ ηε δηαδηθαζία γηα ηελ ςήθηζε ηνπ 2νπ 

Ζ.Γ. ζέκαηνο. 

7. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 4ν Ζ.Γ. ζέκα απνρψξεζε ε θα. ηαζνπινπνχινπ 

Β. 

8. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ην 4ν, 5ν, 6ν, 7ν θαη 8ν Ζ.Γ. Ζ.Γ. ζέκα ε 

θα. Κνληνπνχινπ Μ., βξίζθνληαλ εθηφο αίζνπζαο. 

9. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 5ν Ζ.Γ. ζέκα απνρψξεζε ν θ. Γηαλλαθφπνπινο Β.  

10. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 6ν Ζ.Γ. ζέκα απνρψξεζαλ νη θ. Κξεηηθίδεο Κ. θαη 

Ενξκπάο Β. 

11. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 9ν Ζ.Γ. ζέκα απνρψξεζε ν θ. Μνπζηφγηαλλεο Α.  

12. Σν 11ν Ζ.Γ. ζέκα απνζχξεηαη. 

13. Καηάζεζε ςεθίζκαηνο απφ ην σκαηείν Σαρπδξφκσλ ΔΛΣΑ Αζήλαο θαη 

Ννκνχ Αηηηθήο.  

 

Δπί ηνπ 3νπ Ζ.Γ. ζέκαηνο 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο ζέησ ππφςε ζαο ην ζέκα πνπ αθνξά ζην «ρέδην Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο Θξεζθεπηηθψλ Δκπνξνπαλεγχξεσλ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο» θαη 

παξαθαιψ ηνλ Γήκαξρν θ. Η. ηαζφπνπιν λα ην εηζεγεζεί. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: χκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 3852/2010 παξ. Β, πεξ. 5, ε 

Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο εηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηε ιήςε 

απφθαζεο γηα ζρέδην θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ ησλ άξζξσλ 73 & 82 ηνπ Κ.Γ.Κ. (Ν. 

3463/2006). 

 

Ζ Δ.Π.Ε. κε ηελ αξ.13/2019 Απφθαζή ηεο, θαηάξηηζε ην ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΧΝ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΔΧΝ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ,  

Χο εθ ηνχηνπ παξαθαινχκε γηα ηελ έγθξηζε ηεο αλσηέξσ αιιαγήο επί ηνπ ΥΔΓΗΟΤ 

ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΧΝ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΔΧΝ ΓΖΜΟΤ 

ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ. 

ζην νπνίν ππάξρεη ε παξαθάησ αιιαγή ζην άξζξν 2 .Η ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΖ 

ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 4.Β ΕΧΝΖ ζην ζεκείν «ΑΜΔΑ, επαξθήο πξφζβαζε ζε 

εηζφδνπο εκπνξηθψλ θέληξσλ, θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο, θ.ι.π. αλαγθψλ». 

 

αο ππνβάιινπκε εθ λένπ  ζρέδην «Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Θξεζθεπηηθψλ 

Δκπνξνπαλεγχξεσλ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο», ιφγσ ηεο κε αξ. 

πξση.60575/21320/13.8.2018 Απφθαζεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, 

«Αθχξσζε ηεο αξ. 261/2018 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ», σο πξνο  ηα 

άξζξα :  

 5Α παρ.9 

 5Α παρ.25.1 & 25.3 
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 5Α παρ.12 

 5Α παρ.10   

(επηζπλάπηνπκε ηελ αλσηέξσ απφθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο), 

πξνθεηκέλνπ σο αξκφδην εηζεγεηηθφ φξγαλν, αθνχ ην κειεηήζεηε, λα πξνβείηε ζηελ 

θαηάξηηζε ηνπ Καλνληζκνχ, ζην νπνίν ππάξρεη ε παξαθάησ αιιαγή απφ ηελ ηελ ππ’ 

αξηζκ. 13/2019 απφθαζε ηεο Δ.Π.Ε. ζην άξζξν 2 .Η ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΖ ΑΓΗΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 4.Β ΕΧΝΖ ζην ζεκείν «ΑΜΔΑ, επαξθήο πξφζβαζε ζε εηζφδνπο 

εκπνξηθψλ θέληξσλ, θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο, θ.ι.π. αλαγθψλ». 

 

Καιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο. 

 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην 
Λαμβάνονηας σπόυη: 
(α)Την με αρ. πρφη.60575/21320/13.8.2018 Απόθαζης ηης Αποκενηρφμένης Διοίκηζης Αηηικής, 

«Ακύρφζη ηης αρ. 261/2018 απόθαζης ηοσ Δημοηικού Σσμβοσλίοσ», φς προς  ηα άρθρα: 5
Α
 παρ.9, 

5
Α
 παρ.25.1 & 25.3, 5

Α
 παρ.12 και 5

Α
 παρ.10 

(β)Την σπ΄ αριθμ. 13/2019 ομόθφνα ληθθείζα απόθαζη ηης Επιηροπής Ποιόηηηας Ζφής 
 

Μεηνςεθνχληνο ηνπ θ. Μνπζηφγηαλλε Α., ν νπνίνο ςήθηζε αξλεηηθά θαη ηνπ θ. 
Ενξκπά Β., ν νπνίνο ςήθηζε «Λεπθφ» 
 

θαηά πιεηνςεθία 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

Δγθξίλεη ην ζρέδην Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Θξεζθεπηηθψλ Δκπνξνπαλεγχξεσλ 

Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο σο θάησζη:  

 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΧΝ 

ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΔΧΝ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

 
Άξζξν 1 
Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ - Ννκνζεηηθφ Πιαίζην 
 
Ο παξψλ θαλνληζκφο είλαη ελαξκνληζκέλνο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο 

αλαθέξεηαη αθνινχζσο θαη ξπζκίδεη:  

- Σηο πξνυπνζέζεηο δηνξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

εκπνξνπαλεγχξεσλ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο. 

- Σνπο θαλφλεο δηαζθάιηζεο ηεο ηάμεο, πγηεηλήο, αηζζεηηθήο θαη αζθαιείαο, ζην 

ρψξν ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ. 

 

Ο παξψλ θαλνληζκφο εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ : 

 Ν. 1080/80 άξζξν 3, 

 Ν.3463/2006 άξζξν 79, 

 Ν.3852/2010 άξζξν 73, 

 Ν.4264/2014 άξζξν 26, 39 

 Ν 4497/2017 άξζξν 38,45,59 

 Σηο κε αξ. 167/2017 & 524/2018 απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

(ΑΓΑ:ΧΛΓ5Χ6Τ-Α0Μ «Οξηζκφο νκάδαο γηα ηελ νκαιή δηνξγάλσζε 
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εκπνξνπαλεγχξεσλ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο & ΑΓΑ:6Γ6ΛΧ6Τ-ΒΗ8 

«Αλαπξνζαξκνγή ή κε ησλ ηειψλ ρξήζεο πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θαη 

ινηπψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ»).  

 Σν αξ.πξση.7314/22.3.18 έγγξαθν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο  

 

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. 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θάζε εκπνξνπαλήγπξεο 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 79 ηνπ Ν.3463/2006 θαη 38 ηνπ Ν.4497/2017, εγθξίλεη ην 

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

ηνπο. 

 

Άξζξν 2 

Υψξνη Γηελέξγεηαο θαη Γηάξθεηα ησλ Δκπνξνπαλεγχξεσλ 

 

Οη ζξεζθεπηηθέο εκπνξνπαλεγχξεηο πνπ δηεμάγνληαη θάζε ρξφλν θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο ζην Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο, είλαη νη εμήο: 

 

I.  ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

II. ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ 

III.ΑΓΗΟΤ ΑΝΓΡΔΑ 

 

Υσξνηαμηθά ραξαθηεξηζηηθά ζξεζθεπηηθψλ εκπνξνπαλεγχξεσλ: 

 

I.  ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΖ  ΑΓΗΑ  ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

1.  Ζ  ζξεζθεπηηθή  εκπνξνπαλήγπξεο ηεο 26εο Ηνπιίνπ, ενξηή  ηεο «ΑΓΗΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ» (25 & 26 Ηνπιίνπ), ζα δηεμάγεηαη πιεζίνλ ηνπ Ηεξνχ Νανχ ηεο Αγίαο 

Παξαζθεπήο θαη ζπγθεθξηκέλα:  

- Α ΕΧΝΖ επί ηεο νδνχ Αγίνπ Ησάλλνπ απφ δηαζηαχξσζε Δπεξγέηνπ Γηαβάζε κε 

ηελ Αγίνπ Ησάλλνπ ηξίγσλν έσο ρνιείνπ & Γαηδάινπ θαη  

- Β ΕΧΝΖ απφ Αγίνπ Ησάλλνπ απφ ρνιείνπ & Γαηδάινπ έσο Αζεκαθνπνχινπ. 

Ζ κέηξεζε ππνινγίδεηαη επί ηνπ θεληξηθνχ άμνλα ηεο νδνχ Αγίνπ Ησάλλνπ γηα ηελ Α 

ΕΧΝΖ ηεηξαθνζίσλ ηεζζάξσλ κέηξσλ (404m) θαη γηα ηελ Β ΕΧΝΖ ηεηξαθνζίσλ 

εμήληα κέηξσλ (460m), ζχκθσλα κε ηελ απνηχπσζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο κε ζέκα: «ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΘΔΔΗ ΠΑΓΚΧΝ ΤΠΑΗΘΡΗΟΤ 

ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΖ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΖ «ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ»», 

αλαξηεκέλε ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ εκέξα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

δεκφζηαο θιήξσζεο θαη κεηά ην απνηέιεζκα απηήο αλαξηεκέλν πέξημ ηεο αίζνπζαο 

ηνπ ηκήκαηνο Δζφδσλ. 

2. Σν ζχλνιν ησλ δηαηηζέκελσλ ζέζεσλ είλαη ηξηαθφζηεο εβδνκήληα (370), (188 

ζέζεηο ζηελ Α ΕΧΝΖ & 182 ζέζεηο ζηε Β ΕΧΝΖ). Γεμηά ηα δπγά λνχκεξα θαη αξηζηεξά 

ηα κνλά. 

 

3. Α ΕΧΝΖ . Οη ζέζεηο πνπ αξρίδνπλ κε Σ βξίζθνληαη ζηελ δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ 

Δπεξγέηνπ Γηαβάζε κε ηελ Αγίνπ Ησάλλνπ (ηξίγσλν). Οη ζέζεηο ζην ηξίγσλν θαη έσο 

ηνλ αξηζκφ 155 βξίζθνληαη ζηελ Α ΕΧΝΖ. Ζ θάζε ζέζε έρεη δηαζηάζεηο 4,00m * 

1,00m εθηφο απφ ηηο ζέζεηο Σ3α,Σ9α,Σ9β,Σ28,34,81,140,142,155,248,267 νη νπνίεο 
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έρνπλ δηαζηάζεηο 2,00m * 1,00m θαη ηελ Σ6 πνπ είλαη έμη κέηξα 6,00m * 1,00m  θαη 

ηελ 88 πνπ έρεη θαηαξγεζεί. 

χλνιν κέηξσλ 596. 

4. Β ΕΧΝΖ . Ζ θάζε ζέζε έρεη δηάζηαζε 4,00m * 1,00m εθηφο απφ ηηο ζέζεηο 248 θαη 

267 νη νπνίεο έρνπλ δηαζηάζεηο 2,00m * 1,00m. 

Ζ αξίζκεζε ζηελ Β ΕΧΝΖ αξρίδεη απφ ην 200 έσο ην 382. Σν 381 θαηαξγείηαη. 

χλνιν κέηξσλ 724. 

Καη ζηηο δχν δψλεο αλά νθηψ κέηξα (8m) ζα ππάξρεη δηάδξνκνο νγδφληα εθαηνζηψλ 

(80 cm), ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε δηέιεπζε ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ εκπφξσλ. Γηα 

ιφγνπο αζθαιείαο αθήλνληαη ειεχζεξνη νη θάζεηνη νδνί γηα ηελ δηέιεπζε νρεκάησλ 

εθηάθησλ αλαγθψλ θαη ειεχζεξε δψλε πιάηνπο 4m επί ηεο αζθάιηνπ. Καζνξίδεηαη ε 

ειεχζεξε πξφζβαζε ζηηο ξάκπεο ΑΜΔΑ, επαξθήο πξφζβαζε ζε εηζφδνπο 

εκπνξηθψλ θέληξσλ, θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο, θ.ι.π. αλαγθψλ. Όιεο νη ζέζεηο 

ηνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε πελήληα εθαηνζηψλ (50 cm) απφ ηελ αθκή ηνπ 

θξαζπέδνπ. 

Οξίδνληαη σο ζέζεηο εθεδξείαο θαη δελ ζα δηαηεζνχλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο θιεξψζεσο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ έθηαθηεο ιεηηνπξγηθέο αληημνφηεηεο θαηά ηελ 

δηεμαγσγή ηεο ζξεζθεπηηθήο εκπνξνπαλεγχξεσο νη ζέζεηο: Σ 17 

(ρ4m),142(ρ2m),155(ρ2m) AΕΧΝΖ  θαη  255 Β ΕΧΝΖ. 

5.  Οη άδεηεο ζα έρνπλ ηζρχ δχν (2) εκεξψλ ήηνη απφ ηηο 11:00 π.κ. ηεο 25εο έσο θαη 

ηηο 24:00 ηεο 26εο Ηνπιίνπ εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε 

εγθαηάζηαζε θαη ε απνκάθξπλζε αληίζηνηρα ησλ πάγθσλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ. ε 

πεξίπησζε πνπ ε 26ε Ηνπιίνπ είλαη εκέξα άββαην ε ηζρχο ζα παξαηείλεηαη θαη ηελ 

Κπξηαθή 27ε Ηνπιίνπ. 

 

II.  ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΖ  ΠΡΟΦΖΣΖ  ΖΛΗΑ 

1.  Ζ ζξεζθεπηηθή εκπνξνπαλήγπξε ηνπ «ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ», ενξηή 20 Ηνπιίνπ, ζα 

δηεμάγεηαη 19 & 20 Ηνπιίνπ) πιεζίνλ ηνπ Ηεξνχ Νανχ ηνπ ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ Αγίαο 

Παξαζθεπήο, επί ηεο νδνχ  ΡΟΤΜΔΛΖ,  απφ ην χςνο ηεο δηαζηαχξσζεο ηεο νδνχ  

Πξνθήηε Ζιία έσο θαη πξηλ ηελ δηαζηαχξσζε κε ηελ νδφ Ναππαθηίαο θαη γηα 

ηξηαθφζηα δέθα κέηξα (310m). κε κέηξεζε επί ηνπ θεληξηθνχ άμνλα ηεο νδνχ  

Ρνχκειεο, ζχκθσλα κε ηελ απνηχπσζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Αγίαο 

Παξαζθεπήο κε ζέκα: «ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΘΔΔΗ ΠΑΓΚΧΝ ΤΠΑΗΘΡΗΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 

ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΖ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΖ «ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ»» αλαξηεκέλε ζηελ 

αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ εκέξα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκφζηαο 

θιήξσζεο θαη κεηά ην απνηέιεζκα απηήο αλαξηεκέλν πέξημ ηεο αίζνπζαο ηνπ 

ηκήκαηνο Δζφδσλ. 

Αλά νθηψ κέηξα (8m) ζα ππάξρεη δηάδξνκνο νγδφληα εθαηνζηψλ (80 cm), ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ . 

Δπίζεο, ζα ππάξρεη δηάδξνκνο ελάκηζε κέηξνπ (1,50 m) κπξνζηά ζηηο εηζφδνπο 

πνιπθαηνηθηψλ θαη ελφο κέηξνπ (1,00m) κπξνζηά ζηηο εηζφδνπο κνλνθαηνηθηψλ. 

Όιεο νη ζέζεηο ηνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε πελήληα εθαηνζηψλ (50 cm) απφ ηελ 

αθκή ηνπ θξαζπέδνπ. 

2.  Οη άδεηεο ζα έρνπλ ηζρχ δχν (2) εκεξψλ ήηνη απφ ηηο 11:00 ηεο παξακνλήο έσο 

θαη ηηο 24:00 ηεο εκέξαο ηεο ενξηήο, εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε 

εγθαηάζηαζε θαη ε απνκάθξπλζε αληίζηνηρα ησλ πάγθσλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ. 
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III.  ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΖ  ΑΓΗΟΤ  ΑΝΓΡΔΑ 

1.  Ζ ζξεζθεπηηθή εκπνξνπαλήγπξε ηεο 30εο Ννεκβξίνπ «ΑΓΗΟ ΑΝΓΡΔΑ», ζα 

δηεμάγεηαη πιεζίνλ ηνπ Ηεξνχ Νανχ ηνπ  Αγίνπ Αλδξέα, (29 & 30 Ννεκβξίνπ), επί ηεο 

νδνχ Φαξψλ απφ ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδφ Αγίαο Σξηάδνο, εθηφο απφ ηελ είζνδν 

ζην λαφ,  έσο ηελ ζπκβνιή κε ηελ νδφ Αγίνπ Αλδξέα θαη γηα εθαηφλ ζαξάληα (140) 

ηξέρνληα κέηξα επί ηνπ θεληξηθνχ άμνλα ηεο νδνχ Φαξψλ, θαη θαηά κήθνο ηεο νδνχ 

Γεκνζζέλνπο  απφ ηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδφ Αγίαο Σξηάδνο εθηφο απφ ηελ είζνδν 

ζην λαφ, έσο ηελ δηαζηαχξσζε κε ηελ νδφ Αγίνπ Αλδξέα, θαη γηα εβδνκήληα επηά 

(77) ηξέρνληα κέηξα επί ηνπ θεληξηθνχ άμνλα ηεο νδνχ Γεκνζζέλνπο  ζχκθσλα κε 

ηελ θαηακέηξεζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, κε ζέκα 

«ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΘΔΔΗ ΠΑΓΚΧΝ ΤΠΑΗΘΡΗΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΖ 

ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΖ «ΑΓΗΟΤ ΑΝΓΡΔΑ»», αλαξηεκέλε ζηελ αίζνπζα ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ εκέξα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκφζηαο θιήξσζεο, θαη κεηά 

ην απνηέιεζκα απηήο αλαξηεκέλε πέξημ ηεο αίζνπζαο ηνπ ηκήκαηνο Δζφδσλ.. 

Αλά νθηψ κέηξα (8m) ζα ππάξρεη δηάδξνκνο νγδφληα εθαηνζηψλ (80 cm), ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ. 

Δπίζεο, ζα ππάξρεη δηάδξνκνο ελάκηζε κέηξνπ (1,50 m) κπξνζηά ζηηο εηζφδνπο 

πνιπθαηνηθηψλ θαη ελφο κέηξνπ (1,00m) κπξνζηά ζηηο εηζφδνπο κνλνθαηνηθηψλ θαη 

ησλ ελ ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ.  Όιεο νη ζέζεηο ηνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε 

πελήληα εθαηνζηψλ (50 cm) απφ ηελ αθκή ηνπ θξαζπέδνπ. 

4.  Οη άδεηεο ζα έρνπλ ηζρχ δχν (2) εκεξψλ ήηνη απφ ηηο11:00 ηεο 29εο Ννεκβξίνπ 

έσο θαη ηηο 24:00 ηεο 30εο Ννεκβξίνπ, εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε 

εγθαηάζηαζε θαη ε απνκάθξπλζε αληίζηνηρα ησλ πάγθσλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ. 

 

Άξζξν 3 

Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο- πκπιήξσζε αηηήζεσλ-Ζκεξνκελία ππνβνιήο 

αηηήζεσλ(αλάξηεζε ζηελ εθεκεξίδα ηεο ππεξεζίαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

Αγίαο Παξαζθεπήο  αξ.πξση.1091/10.1.19) 

1.    Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηηο ζξεζθεπηηθέο εκπνξνπαλεγχξεηο απαηηείηαη άδεηα γηα 

θάζε ζπκκεηέρνληα. Ζ άδεηα ρνξεγείηαη ζε δηθαηνχρνπο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 

2. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ γηα φιεο ηηο 

εκπνξνπαλεγχξεηο θάζε έηνπο νξίδεηαη ε 31ε Μαξηίνπ εθάζηνπ έηνπο. 

3.   Ζ ζρεηηθή αίηεζε-ππεχζπλε δήισζε, έληππν ηεο νπνίαο ζα ρνξεγείηαη απφ ηελ 

Τπεξεζία, ζα εθιακβάλεηαη σο νινθιεξσκέλε πξνο δηεθπεξαίσζε εθφζνλ 

ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο  κφληκνπο θαηνίθνπο : 

3.1 Απφδεημε ηακεηαθήο κεραλήο ηξέρνληνο έηνπο ή βεβαίσζε απαιιαγήο απφ 

αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή. 

3.2 Βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ θαη ηπρφλ κεηαβνιέο 

ηεο. 

3.3 Φσηνηππία απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ ηαπηφηεηαο. 

4.   Δπηπιένλ απαηηείηαη: 

4.1  Βηβιηάξην ή πηζηνπνηεηηθφ Τγείαο (γηα πψιεζε ηξνθίκσλ – πνηψλ) 

4.2  Άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ.  

4.3  Άδεηα επαγγεικαηία πσιεηή βηνκεραληθψλ εηδψλ ζε ιατθή αγνξά, Ν. 4281/2014  

άξζ. 233 παξ. 2, Άδεηα επαγγεικαηία πσιεηή βηνκεραληθψλ εηδψλ ζε ιατθή αγνξά & 

παξαγσγηθή άδεηα ιατθψλ αγνξψλ κε αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο άλζε, θπηά & 

κεηαπνηεκέλα πξντφληα Ν. 4497/2017 άξζ. 38 παξ. 4 (γηα επαγγεικαηίεο πσιεηέο 
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βηνκεραληθψλ εηδψλ ιατθψλ αγνξψλ & θαηφρνπο παξαγσγηθήο άδεηαο ιατθψλ 

αγνξψλ κε αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο άλζε, θπηά & κεηαπνηεκέλα πξντφληα). 

4.4 Ζ ζρεηηθή αίηεζε-ππεχζπλε δήισζε, αλαθνξηθά κε ηνπο πσιεηέο ρσξίο 

κφληκε θαηνηθία ζηνλ Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο έληππν ηεο νπνίαο ρνξεγείηαη απφ 

ηελ ππεξεζία, ζα εθιακβάλεηαη σο νινθιεξσκέλε πξνο δηεθπεξαίσζε εθφζνλ 

ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

1α. Καηερφκελε Άδεηα Τπαίζξηνπ Δκπνξίνπ ή 

1β. Βεβαίσζε ζπκκεηνρήο άξζξνπ 38 παξ. 3 ηνπ Νφκνπ 4497/2017 απφ ηνλ 

νηθείν Γήκν. 

5.  Να κελ πθίζηαηαη ην θψιπκα ηεο παξαγξάθνπ 14 ηνπ άξζξνπ 5Α.  

6.  ηηο αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα αλαγξάθεηαη γηα θάζε ζξεζθεπηηθή 

εκπνξνπαλήγπξε ην είδνο ηνπ πξνο πψιεζε εκπνξεχκαηνο θαζψο επίζεο θαη ηα 

ηξέρνληα κέηξα πνπ επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

7.  Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ή απφ λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν 

άηνκν. 

8.  Ζ κε πξνζθφκηζε ησλ δεηνπκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη ηεο 

παξαγξάθνπ 4 θαηά πεξίπησζε, ηνπ παξφληνο άξζξνπ, απνθιείεη ηνλ 

ελδηαθεξφκελν απφ ηε δηαδηθαζία ηεο Κιήξσζεο. 

 

Άξζξν 4 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά αδεηψλ ζπκκεηνρήο 

Οη άδεηεο 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 4 ζπλερφκελεο 

ψξεο αλά εκέξα. 

2.  Υνξεγνχληαη ζε θπζηθά 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. 

3.  Παξαδίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ δηθαηνχρν κε ηελ επίδεημε απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ 

ηαπηφηεηαο κεηά ηελ θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ ηειψλ. 

4.  Έρνπλ ηζρχ φζε θαη ε δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλεγχξεσο γηα ηελ νπνία 

ρνξεγνχληαη. 

5.  Αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ έθζεζε θαη πψιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ πνπ έρνπλ 

δεισζεί επί ηεο αηηήζεσο-ζπκκεηνρήο θαη είλαη ζην πιαίζην ηεο δεισκέλεο πξνο ηελ 

Γ.Ο.Τ. δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αηηνχληα. 

 

Άξζξν 5 

Γεληθέο δηαηάμεηο 

Α.( Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο αδεηψλ) 

1.  Οη άδεηεο ρνξεγνχληαη απφ ην ηκήκα Δζφδσλ πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο 

εκπνξνπαλεγχξεσο. 

2.  Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ρνξεγνχκελσλ (ηξέρνληα κέηξα) είλαη έλα κέηξν (1m) θαη ν 

κέγηζηνο αξηζκφο είλαη νθηψ κέηξα (8m), κε ηελ επηθχιαμε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην 

άξζξν 5 A παξ. 18. 

http://www.kallithea.gr/wp-content/uploads/2018/01/������-����������-�����-�������-��������.docx#_blank
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3.  Ζ επηινγή ησλ  δηθαηνχρσλ ζπκκεηνρήο γηα ηηο ζέζεηο ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ ζα 

γίλεηαη κε δεκφζηα Κιήξσζε ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εκπξφζεζκσλ αηηήζεσλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ, πξηλ ηελ ζπλεδξίαζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο γηα ηελ νκαιή 

δηνξγάλσζε εκπνξνπαλεγχξεσλ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο (νξίδεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ). 

4.  Ζ  εκεξνκελία  Κιήξσζεο  γηα  ηνπο  δηθαηνχρνπο  ζπκκεηνρήο  θάζε 

εκπνξνπαλήγπξεο θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο ζα αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα θαη 

ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο κεηά ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο θαηάζεζεο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο. 

5.  Ζ θάζε Κιήξσζε ζα δηελεξγείηαη απφ ηελ νκάδα γηα ηελ νκαιή δηνξγάλσζε 

εκπνξνπαλεγχξεσλ πνπ νξίζηεθε απφ  ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ζχκθσλα κε φζα 

νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν Β ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

6.  Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο Κιήξσζεο ζα γίλεηαη εθαξκνγή ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

7.  ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ ζπκκεηνρήο γηα ηηο ζέζεηο 

αηηνχλησλ είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ αξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ πνπ θιεξψζεθαλ γηα ηηο 

ζέζεηο πνπ δηαηέζεθαλ, ζπλερίδεηαη ε δηελέξγεηα ηεο θιήξσζεο κέρξη εμαληιήζεσο 

φισλ ησλ νλνκάησλ απφ ηελ θιεξσηίδα σο επηιαρφλησλ πνπ ζα έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα δηεθδηθήζνπλ ζέζεηο θαηά ηε ζεηξά θιήξσζήο ηνπο απφ ηα θελά πνπ 

ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ απφ κε δεηεζείζεο ζέζεηο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο 

θιεξσζέληεο. 

8.  Σα πξαθηηθά ηεο θιήξσζεο ζα αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, γηα  ηπρφλ 

ελζηάζεηο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί, ή νπνηνδήπνηε άιιν δήηεκα πξνθχςεη αξκφδηα ζα 

είλαη ε νξηζζείζα νκάδα γηα ηελ νκαιή δηνξγάλσζε εκπνξνπαλεγχξεσλ  θαη γηα 

νιφθιεξε ηελ δηαδηθαζία ψζπνπ λα νινθιεξσζεί.. 

9.  Οη εγθξίζεηο ζπκκεηνρήο ζα δίδνληαη κε θιήξσζε σο εμήο: 

Α. ζε πνζνζηφ 70% : 

α) ζε πσιεηέο  πνπ δηαζέηνπλ φια ηα λφκηκα θνξνινγηθά παξαζηαηηθά θαη δελ είλαη 

αδεηνχρνη ιατθψλ αγνξψλ, πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, εθφζνλ δηαζέηνπλ 

βεβαίσζε δξαζηεξηνπνίεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο. 

β) ζε θαηφρνπο αδεηψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο θπξηαθάηηθεο αγνξέο πνπ εθδφζεθαλ κε 

βάζε πξνγελέζηεξν ζεζκηθφ πιαίζην. 

Β. ζε πνζνζηφ 20% 

ζε πσιεηέο βηνκεραληθψλ εηδψλ αδεηνχρνη ιατθψλ αγνξψλ θαη θάηνρνη παξαγσγηθήο 

άδεηαο ιατθψλ αγνξψλ κε αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο άλζε, θπηά θαη κεηαπνηεκέλα 

πξντφληα. 

Γ) ζε πνζνζηφ 10% 

ζε αδεηνχρνπο πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ κε αληηθείκελν πψιεζεο απφ ηα 

επηηξεπφκελα ζηηο αγνξέο ηνπ άξζξνπ 38 λ4497/17. 

10.  Σν απνδεηθηηθφ εμνθιήζεσο ησλ αλαινγνχλησλ ηειψλ ηεο πξνεγνπκέλεο 

παξαγξάθνπ απνηειεί ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζέζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο ηεο 

παξαγξάθνπ 12 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ε πεξίπησζε πνπ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ εκπνξνπαλήγπξε κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηελ ζρεηηθή 

άδεηα ζπκκεηνρήο. 

11.  Οη θιεξσζέληεο δηθαηνχρνη άδεηαο ζπκκεηνρήο, ππνρξενχληαη, ην αξγφηεξν κέρξη 

θαη ηελ 20ε εκέξα πξηλ ηελ έλαξμε θάζε εκπνξνπαλεγχξεσο, ζηελ θαηαβνιή ησλ 

αλαινγνχλησλ ηειψλ. 
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Δηδηθά γηα ηελ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ νξίδεηαη σο ηέηνηα ε 12ε εκέξα. 

12. Πξνυπφζεζε έθδνζεο ηεο άδεηαο ζπκκεηνρήο είλαη ε θαηαβνιή ησλ 

αλαινγνχλησλ ηειψλ απηήο. 

13.  Ζ άδεηα ζπκκεηνρήο δελ ρνξεγείηαη αλ δελ πθίζηαηαη «Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα» 

απφ ηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο γηα ηνλ δηθαηνχρν ηεο. 

14.  Ζ κε θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ ηειψλ απφ θιεξσζέληα δηθαηνχρν ζέζεο 

θάζε εκπνξνπαλήγπξεο ηνλ  απνθιείεη  απφ  ην  δηθαίσκα  ζπκκεηνρήο  ζε θάζε  

επφκελε εκπνξνπαλήγπξε ηνπ Γήκνπ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ . Δμαηξνχληαη νη 

θιεξσζέληεο δηθαηνχρνη ζε ζέζεηο φπνπ ηα ρνξεγνχκελα ηξέρνληα κέηξα (m) γηα 

ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα δεηνχκελα ηεο αηηήζεσο ηνπο, 

θαηφπηλ ππεχζπλεο δήισζεο παξαίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο πξηλ ηελ ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο αγνξάο απηψλ. 

15.  Σελ επνκέλε ηεο ιήμεο θαηαβνιήο ησλ αλαινγνχλησλ ηειψλ απφ ηνπο 

θιεξσζέληεο δηθαηνχρνπο θαη γηα ηξεηο (3) εκέξεο ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εθφζνλ 

έρνπλ πξνθχςεη παξαθείκελεο θελέο ζέζεηο εθαηέξσζελ ησλ ζέζεσλ πνπ ήδε έρνπλ 

πιεξψζεη λα αηηεζνχλ ηελ αγνξά απηψλ εμαληιψληαο ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλφλα ησλ 

νθηψ κέηξσλ (8m) ην κέγηζην φπσο απηφο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5Α παξ. 2 εάλ ην 

επηζπκνχλ ή λα αιιάμνπλ ηελ ζέζε ηνπο κε βάζε ηα θελά πνπ έρνπλ πξνθχςεη. Οη 

θελέο ζέζεηο ζα δηαηίζεληαη ακέζσο κεηά ηηο 9:00 π.κ. κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο απφ 

ηελ πιεπξά ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη θαηαβνιήο ησλ αλαινγνχλησλ ηειψλ, 

πηζηνπνηνχκελεο απφ ηελ θαηάζεζε ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, 

επί ζπγθεθξηκέλνπ εληχπνπ πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

16.  Μεηαμχ 12εο θαη 18εο εκέξαο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εκπνξνπαλεγχξεσο, 

θαζεκεξηλά απφ ηηο 9:00 π.κ., ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα νη αδήηεηεο ζέζεηο λα 

δηαηίζεληαη ζηνπο θιεξσζέληεο-επηιαρφληεο ζχκθσλα κε ηελ ζεηξά θιήξσζεο ηνπο, 

αθνχ δειψζνπλ ηελ παξνπζία ηνπο κε θαηάζεζε ζρεηηθήο αηηήζεσο πνπ ζα 

ρνξεγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία, ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο θαη 

θαηαβάινπλ ηα αλαινγνχληα ηέιε. 

Δηδηθά γηα ηνλ ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ & ηνλ ΑΓΗΟ ΑΝΓΡΔΑ νξίδνληαη σο ηέηνηεο ε 6ε θαη ε 

8ε εκέξα αληίζηνηρα. 

Σελ 11ε εκέξα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εκπνξνπαλεγχξεσο ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα νη 

αδήηεηεο ζέζεηο λα δηαηίζεληαη ζηνπο εθπξφζεζκνπο ππνβνιήο αηηήζεσο 

ζπκκεηνρήο. Οη αδήηεηεο ζέζεηο ζα δηαηίζεληαη ακέζσο κεηά ηηο 9:00 π.κ. κε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο απφ ηελ πιεπξά ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη θαηαβνιήο ησλ 

αλαινγνχλησλ ηειψλ, πηζηνπνηνχκελεο απφ ηελ θαηάζεζε ζην Πξσηφθνιιν ηνπ 

Γήκνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, επί ζπγθεθξηκέλνπ εληχπνπ πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ 

Τπεξεζία. 

Γηα ηελ θαηεγνξία ησλ εθθιεζηαζηηθψλ εηδψλ ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα νη αδήηεηεο 

ζέζεηο λα δηαηίζεληαη επηπιένλ θαη ζε ήδε δηθαηνχρνπο παξαθείκελσλ ζέζεσλ 

ππεξβαίλνληαο ηνλ θαλφλα ηνπ άξζξνπ 8.2 φζνλ αθνξά ην κέγηζην ησλ 

ρνξεγνχκελσλ ηξερφλησλ κέηξσλ (m). 

Δηδηθά γηα ηνλ ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ & ηνλ ΑΓΗΟ ΑΝΓΡΔΑ νξίδεηαη σο ηέηνηα ε 2ε εκέξα. 

Σελ 10ε εκέξα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εκπνξνπαλεγχξεσο ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα νη 

αδήηεηεο ζέζεηο λα δηαηίζεληαη ζε ήδε δηθαηνχρνπο παξαθείκελσλ ζέζεσλ 

ππεξβαίλνληαο ηνλ θαλφλα ηνπ άξζξνπ 5A 2 φζνλ αθνξά ην κέγηζην ησλ 

ρνξεγνχκελσλ ηξερφλησλ κέηξσλ (m). 
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Οη αδήηεηεο κέρξη ηνχδε ζέζεηο ησλ εθθιεζηαζηηθψλ εηδψλ ζα δηαηίζεληαη ζε πσιεηέο 

βηβιίσλ θαη παηρληδηψλ ή εκπνξεπκάησλ πνπ ζα δνζεί έγθξηζε απφ ηελ επηηξνπή γηα 

ηελ νκαιή δηνξγάλσζε εκπνξνπαλεγχξεσλ . 

17.  Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θάζε εκπνξνπαλήγπξεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

ζχκπηπμε ησλ ζέζεσλ κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ θελψλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί απφ ηελ κε δήηεζε θάπνησλ απφ απηέο θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία κεηά ηελ θιήξσζε ησλ ζέζεσλ πξνθχςεη αλάγθε ιφγσ πψιεζεο νκνεηδψλ 

πξντφλησλ, γηα ακνηβαία αληαιιαγή ζέζεσλ κεηαμχ δηθαηνχρσλ, αξκφδηα γηα ηελ 

αληαιιαγή απηή είλαη ε Τπεξεζία Δζφδσλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε πσο ε θαηάζηαζε 

ησλ ζέζεσλ δελ έρεη αθφκε θνηλνπνηεζεί ζηελ Γηεχζπλζε ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 

18.  Ζ άδεηα ζπκκεηνρήο ρνξεγείηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο γηα ζπγθεθξηκέλν ρψξν, ζέζε 

θαη δηάζεζε πξντφλησλ. 

19.  Ο δηθαηνχρνο άδεηαο ζπκκεηνρήο δχλαηαη λα αλαπιεξψλεηαη πξνζσξηλά, ην 

κέγηζην ηέζζεξεηο (4) ζπλερφκελεο ψξεο αλά εκέξα, κφλνλ απφ ηνλ/ηελ ζχδπγν, ηα 

ηέθλα ηνπ & ηνπο γνλείο απηνχ/απηήο. 

20.  Ζ θιήξσζε γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηα 

δηαβηβαζζέληα απφ ηελ Δπηηξνπή πξαθηηθά ηεο Κιήξσζεο φπσο θαη γηα θάζε ζρεηηθφ 

ζέκα, ζα δεκνζηεχεηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

21.  Καηάζηαζε µε ηα ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ θαη ηε ζέζε απηψλ, ζα δηαβηβάδεηαη 

ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία. 

 

Β. Γηαδηθαζία Κιήξσζεο 

1.  πκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία Κιήξσζεο δηθαηνχρσλ ζπκκεηνρήο ζηελ 

ζξεζθεπηηθή εκπνξνπαλήγπξε φζνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ζχκθσλα κε ηελ πνζφζησζε πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ λφκν 

4497/2017. 

2.  Ζ ζεηξά δηάζεζεο ησλ ζέζεσλ ζα είλαη θαη’ αχμνπζα ζεηξά ζέζεο ζχκθσλα κε ηνλ 

εγθεθξηκέλν ράξηε ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηνλ πξψην 

δηαζέζηκν αξηζκφ ζέζεο απφ ηελ δεμηά πιεπξά θάζε νδνχ. 

3.  Ζ ζεηξά ησλ θιεξψζεσλ ησλ δηθαηνχρσλ αλά θαηεγνξία είλαη : 

I. Τπαίζξην εκπφξην 

II. ιατθή αγνξά, 

III. πιαλφδην ή ζηάζηκν εκπφξην. 

IV. Δπηιαρφληεο 

4.  ε πεξίπησζε πνπ ην πσινχκελν πξντφλ ηνπ θιεξσζέληα ζπκπίπηεη κε απηφ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ θιεξσζέληα ηφηε ζα γίλεηε πξνψζεζή ηνπ πξνο ην ηέινο ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο θαηά 8κ. ε πεξίπησζε πνπ ην πσινχκελν πξντφλ ηνπ 

θιεξσζέληα, παξαζθεπάδεηαη ζε θνξεηή κνλάδα έςεζεο ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ηνπ άξζξνπ 9 πεξίπησζεο 3.3 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη 

γεηηληάδεη κε θιεξσζέληα πσιεηή εηδψλ έλδπζεο θαη ινηπψλ πθαζκάηηλσλ εηδψλ ζα 

γίλεηαη πξνψζεζή ηνπ πξνο ην ηέινο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο θαηά 8 κ. θαη 

αληηζηξφθσο θαη κε ηξφπν ψζηε λα κελ δεκηνπξγείηαη πεξαηηέξσ πξφβιεκα ζηα 

γεηηνληθά πξνο πψιεζε πξντφληα πάληα κε ηελ κέξηκλα ηεο επηηξνπήο γηα ηελ νκαιή 

δηνξγάλσζε εκπνξνπαλεγχξεσλ.  

5.  χκθσλα κε ηα δεηνχκελα κέηξα απφ ηνλ θιεξσζέληα δηθαηνχρν ζα γίλεηαη ε 

πξνψζεζε ή ππνρψξεζε ησλ παξαθείκελσλ δηθαηνχρσλ, θαηά πεξίπησζε, 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνληαη ηα θελά. 
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6.  ε πεξίπησζε ζπζηάδαο ζέζεσλ κε παξεκβνιή δηαδξφκνπ ν δηθαηνχρνο ζα 

πεξηνξίδεηαη ζηα ηξέρνληα κέηξα πνπ ιεηηνπξγηθά κπνξεί λα δηαηεζνχλ. 

7.  Μεηά ηελ εμάληιεζε φισλ ησλ δηαηηζέκελσλ ζέζεσλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ππνιείπνληαη ζηελ θιεξσηίδα θιήξνη ζπκκεηερφλησλ, ζα ππάξμεη ζπλέρηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο κέρξη ηελ εμαγσγή φισλ ησλ ππνιεηπνκέλσλ νλνκάησλ σο επηιαρφλησλ 

θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο ζεηξάο θιήξσζεο απηψλ. 

8.  Οη θιεξσζέληεο-επηιαρφληεο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 5 A παξάγξαθνο 16 λα δηεθδηθήζνπλ δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο απφ ηπρφλ αδήηεηεο ζέζεηο ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηεο ζεηξάο θιήξσζήο 

ηνπο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν. 

 

Άξζξν 6 

Καζνξηζκφο θφζηνπο Άδεηαο πκκεηνρήο 

Σα αλαινγνχληα ηέιε πνπ πξέπεη λα θαηαβάιινληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο άδεηαο 

ζπκκεηνρήο είλαη ην Σέινο θαη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο (ΚΑ 0122.01, ΚΑ 0122.02, ΚΑ 

0122.04) ζε ζξεζθεπηηθέο εκπνξνπαλεγχξεηο γηα ζπκκεηέρνληεο ζηηο ζξεζθεπηηθέο 

εκπνξνπαλεγχξεηο, ην χςνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ.  

 

Άξζξν 7 

Υαξηνγξάθεζε ζέζεσλ 

1.  ηνπο παξαρσξνχκελνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζα γξακκνγξαθνχληαη θαη ζα 

αξηζκνχληαη νη ζέζεηο απφ ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ. 

2.  Σν ζρεδηάγξακκα κε ηηο ζέζεηο θάζε εκπνξνπαλήγπξεο ζα αλαξηάηαη ζηνλ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

3.  Δληφο ηεο δψλεο δηέιεπζεο νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο δελ επηηξέπεηαη θαλέλα 

εκπφδην. 

4. 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 παλεγχξη, κε θαηάιιειν, 

αλεμίηειν ρξψκα, θξνληίδνληαο πξηλ ηελ έλαξμε θάζε παλεγπξηνχ γηα ηελ ζπληήξεζε 

θαη επθξίλεηα ηεο δηαγξάκκηζεο θαη αξίζκεζεο. 

Ζ Σερληθή Τπεξεζία θαηαζέηεη ζην Σκήκα Δζφδσλ επηθαηξνπνηεκέλν ζρεδηάγξακκα, 

ζην νπνίν απνηππψλνληαη αλαιπηηθά φιεο νη ζέζεηο ησλ πάγθσλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ 

γηα θάζε εκπνξνπαλήγπξε, είθνζη (30) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή 

ηνπο.  

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δηαδηθαζία ηεο δηαγξάκκηζεο ζα δηαζθαιίδεη ηελ νκαιή θαη άλεηε 

δηέιεπζε ησλ επηζθεπηψλ, ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑκΔΑ), ηελ έιεπζε 

εηδηθψλ νρεκάησλ γηα πεξηπηψζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο (αζζελνθφξν, ππξνζβεζηηθή 

θιπ.), θαζψο επίζεο 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 ηνπ 

Γήκνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα Σερληθά πλεξγεία. 

ΑΔΑ: ΨΟΛΠΩ6Υ-ΦΚΩ
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5. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζα ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ 

απνθπγή θάζε ζπγθνηλσληαθήο παξαθψιπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Αζηπλνκηθέο 

Αξρέο. 

 

Άξζξν 8 

Δηδηθέο δηαηάμεηο 

1.  Οη άδεηεο ζα έρνπλ ηζρχ δχν (2) εκεξψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαηά ηηο νπνίεο εκέξεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε 

εγθαηάζηαζε θαη ε απνκάθξπλζε αληίζηνηρα ησλ πάγθσλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ. 

2.  Σα εθθιεζηαζηηθά είδε ζα θαηαιακβάλνπλ : 

•  ηελ ζξεζθεπηηθή εκπνξνπαλήγπξε ηεο  ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ  ηηο ζέζεηο ζην 

ηξίγσλν κπξνζηά ζηελ εθθιεζία. 

•  ηελ ζξεζθεπηηθή εκπνξνπαλήγπξε ηνπ  ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ   ηηο ζέζεηο θνληά ζηελ 

είζνδν ηεο εθθιεζίαο. 

•  ηελ ζξεζθεπηηθή εκπνξνπαλήγπξε ηνπ ΑΓΗΟΤ ΑΝΓΡΔΑ ηηο ζέζεηο θνληά ζηελ 

εθθιεζία. 

Κάζε δηθαηνχρνο ζέζεο, πσιεηήο εθθιεζηαζηηθψλ εηδψλ, δχλαηαη λα θαηαιάβεη ην 

κέγηζην 4,00 m. ε πεξίπησζε πνπ γηα ηηο ζέζεηο απηέο δελ ππάξρεη ζπκκεηνρή γηα 

ηα αληίζηνηρα πξντφληα, νη ππνιεηπφκελεο ζέζεηο ζα δηαηίζεληαη ζηελ θιήξσζε κε ηα 

ινηπά πξντφληα, ζε πσιεηέο βηβιίσλ, παηρληδηψλ , παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ ή 

ρεηξνπνίεησλ θνζκεκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε εζσξνχρσλ ζην ηξίγσλν γηα ηελ  Αγία Παξαζθεπή θαη 

πιεζίνλ ησλ εθθιεζηψλ γηα ηηο εκπνξνπαλεγχξεηο ηνπ Πξνθήηε Ζιία θαη Αγίνπ 

Αλδξέα. 

3.  Απφ ην ζχλνιν ησλ δηαηηζεκέλσλ ζέζεσλ, ζα δηαηίζεληαη ζε θαηφρνπο άδεηαο 

επαγγεικαηία πσιεηή βηνκεραληθψλ εηδψλ ησλ ιατθψλ αγνξψλ ζχκθσλα κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ αηηήζεσλ πνπ ζα θαηαηεζνχλ θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία ζε ζέζεηο πνπ ζα 

νξίζεη ε νκάδα γηα ηελ νκαιή δηνξγάλσζε ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ .  

4.  Οη πσιεηέο εζσξνχρσλ ζα αλαπηχζζνληαη κεηά ηνπο αξηζκνχο 1 θαη 2 ηεο Α 

ΕΧΝΖ γηα ηελ ζξεζθεπηηθή εκπνξνπαλήγπξε ηεο ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ, θαη 

απαγνξεχεηαη ξεηά ζην ηξίγσλν κπξνζηά ζηελ εθθιεζία. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ 

ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ θαη ηνλ ΑΓΗΟ ΑΝΓΡΔΑ.  

5. Ζ επηηξνπή γηα ηελ νκαιή δηνξγάλσζε εκπνξνπαλεγχξεσλ ζα θαζνξίδεη γηα θάζε 

είδνο εκπνξεπκάησλ θαη αλάινγα κε ηελ δήηεζε, ηηο ζέζεηο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα είδε 

θαη πξντφληα αλά θαηεγνξία κεηά ηελ εθηίκεζε ηεο εθάζηνηε θαηάζηαζεο. 

 

Άξζξν 9 

Δλδεηθηηθά είδε Πψιεζεο - Απαγνξεχζεηο 

1.  Σα εκπνξεχκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα πσινχληαη ζηνπο ρψξνπο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ εκπνξνπαλεγχξεσλ ζα είλαη ηα εκπνξεχκαηα πνπ θαηά ζπλήζεηα 

πσινχληαη ζηηο αλνηθηέο εκπνξνπαλεγχξεηο. 

2.  Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή ζηελ εκπνξνπαλήγπξε ζε Λνχλα Παξθ. 

3.  Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε: 

3.1  Παληφο είδνπο δψλησλ δψσλ, πηελψλ θαη ηρζχσλ. 

3.2  Παληφο είδνπο λσπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. 

3.3  Παξαζθεπαζκάησλ ζε θνξεηέο κνλάδεο έςεζεο (ζνπβιάθηα θ.ι.π.) πιελ απφ 

θαιακπφθηα, θάζηαλα, ινπθνπκάδεο, καιιί ηεο γξηάο. Δμαηξείηαη ε Θξεζθεπηηθή 

Δκπνξνπαλήγπξεο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο. 

ΑΔΑ: ΨΟΛΠΩ6Υ-ΦΚΩ
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3.4  Καληίλεο. Δμαηξείηαη ε Θξεζθεπηηθή Δκπνξνπαλήγπξεο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο. 

 

Άξζξν 10 

Καλφλεο Καζαξηφηεηαο 

1.  Οη θάηνρνη ηεο άδεηαο είλαη πξνζσπηθά ππεχζπλνη θαη ππφινγνη γηα ηελ ζπλερή 

θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ επζχλεο ηνπο. Μεηά ηελ απνρψξεζή ηνπο ν ρψξνο ζα είλαη 

ειεχζεξνο θαη θαζαξφο φπσο ειεχζεξν θαη θαζαξφ ηνλ παξέιαβαλ. Οη ζάθνη 

απνξξηκκάησλ ζα κέλνπλ ζηε θάζε ζέζε, θαη ζα ηνπο ζπγθεληξψλεη ε ππεξεζία 

θαζαξηφηεηαο. 

2.  Οη θάηνρνη αδείαο πξέπεη λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο άζθεζεο 

ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, λα πεξηνξίδνληαη ζην ρψξν πνπ ηνπο φξηζε ν Γήκνο θαη λα κελ 

δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζε βάξνο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πεξηνίθσλ. 

 

Άξζξν 11 

Σειηθέο Γηαηάμεηο 

1.  Ζ ζπκκεηνρή ζηηο ζξεζθεπηηθέο εκπνξνπαλεγχξεηο ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο 

ζπλεπάγεηαη θαη αλεπηθχιαθηα ηελ απνδνρή φισλ ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ. 

2. Πεξηπηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ θαη δελ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ , ζα 

θαιχπηνληαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο Νφκνπο, Γηαηάγκαηα θαη Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. 

3.  Ο παξψλ θαλνληζκφο ηζρχεη γηα ηηο ζξεζθεπηηθέο εκπνξνπαλεγχξεηο ηνπ Γήκνπ 

Αγίαο Παξαζθεπήο . 

4. Χο εκεξνκελία  δηεμαγσγήο  ηεο  θιήξσζεο  γηα  ηελ  Θξεζθεπηηθή 

Δκπνξνπαλήγπξε ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, ζα νξίδεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ 

ππεξεζία πνπ ππάγεηαη ε δηνξγάλσζε ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ 

Οξγαληζκφ ηνπ Γήκνπ. 

5. Δγθξίλνληαη νη  κέρξη ζήκεξα ελέξγεηεο ηεο Τπεξεζίαο Δζφδσλ πνπ έγηλαλ 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 

6.  Πξνζζήθε ή ηξνπνπνίεζε ή θαηάξγεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ή επηκέξνπο 

άξζξσλ πξαγκαηνπνηείηαη νπνηεδήπνηε κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, 

κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο. 

 

Άξζξν 12 

Ζ ηζρχο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ αξρίδεη κε ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην θαη θαηαξγεί θάζε πξνεγνχκελε απφθαζε. 

 
 

       Η παρούζα απόθαζη πήρε ηον αριθμό 161 / 2019 
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