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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. :   87 /2022  

 
Απόσπασμα από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Θ Ε Μ Α : «Σχέδιο κανονιστικής απόφασης «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ 
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022»». 
 
Σήμερα την 27η του μήνα Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το 
Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου «ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ», στην οδό Αινιάνων αριθ.6, στην οδό 
Αινιάνων 6, ύστερα από την αριθμ. 29230-22/7/2022 πρόσκληση του Προέδρου, που 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με 
το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε: α) με φυσική παρουσία σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 48 Ν.4940/2022 (Α΄112), τις αριθμ. 380/15-06-2022 (αρ.πρωτ.39456/22) και 
46731/13-7-2022 Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και με την Δ1α/ΓΠ.οικ.41628/ 
14.07.2022 (ΦΕΚ-3734/14.07.2022/τεύχος Β’) Κ.Υ.Α., με την οποία η ισχύς της 
Δ1α/ΓΠ.οικ.38083/30.06.2022 (ΦΕΚ-3367/30.06.2022/τεύχος Β’) Κ.Υ.Α.: Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2022 έως και την 
Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022, παρατάθηκε από την λήξη της έως και την Δευτέρα 25 
Ιουλίου 2022. 

β) με τηλεδιάσκεψη, διαδικτυακά στο σύνδεσμο: https://gnosis-conf.whereby.com 

/dimotiko-symboulio, σύμφωνα με τις αριθμ. 380/15-06-2022 (αρ.πρωτ.39456/22) και 

46731/13-7-2022 Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο (41) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (35) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ 
      
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  (ΜΕ  ΦΥΣΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑ) 
 
1) Μπεσλεμές Δημήτριος 16) Παλιούρας Γεώργιος 
2) Τζούφλας Δημήτριος 17) Κερπινιώτης Κων/νος 
3) Ρίζος Δημήτριος 19) Κορδολέμης Μιχαήλ 
4) Κυρίτσης Δημήτριος 20) Σταυρογιάννης Νικόλαος 
5) Φώσκολος Παναγιώτης 21) Αργύρη Παρασκευή 
6) Αργυρίου Δημήτριος 22) Ζήσιμος Γεώργιος 
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7) Ξεφλούδας Κων/νος 25) Αρναούτογλου Θεόδωρος 
8) Κουτσοβέλης Σωτήριος 29) Χαιρόπουλος Δημήτριος 
9) Αναστασίου Κων/νος 30) Στασινός Παναγιώτης 
10) Ρουποτιά-Σκαμαγκούλη 
Ευμορφία 

31) Κυριακάκης Βασίλειος 

13) Παπαχρήστος Αθανάσιος 32) Τσιρώνης Μιλτιάδης 
14) Ντούζγος Αθανάσιος 34) Πάπουτσας Νικόλαος 
15) Μουστάκας Κων/νος  
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  (ΜΕ  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 
1) Τζούφλας Δημήτριος 
2) Ποντίκα Αμαλία 
3) Σταυρογιάννης Κων/νος 
4) Ζωγράφος Ιωάννης 
5) Ρούλιας Ιωάννης 
6) Καραγιάννης Στυλιανός 
7) Τσακμάκης Δημήτριος 
8) Αλαφοδήμου Αικατερίνη 
9) Χαλβαντζής Ζαχαρίας 
10) Λάμπρου Γεώργιος 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ : 
 
1) Μαντζάνας Δημήτριος 
2) Παπανικολάου Γεώργιος 
3) Αντωνίου Μαρία 
4) Στάικος Θωμάς 
5) Κοντογιάννης Χαράλαμπος 
6) Δελιχάς Γεώργιος 
  
 
 Στη Συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων εκ των οποίων κανείς δεν 
παρέστη ούτε συμμετείχε της διαδικασίας 
 
 
Ο Δήμαρχος Ευθύμιος Καραΐσκος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Σπυρίδων Νιάνιος, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 41 μελών ήταν παρόντα 35 μέλη, ο 
πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 18ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση του Αντιδημάρχου 
κ. Δημητρίου Ρίζου, που έχει ως εξής:   
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Τίθεται υπόψη σας η αριθ.  13/2022 (ΑΔΑ: 9ΘΕΖΩΛΚ-Ψ0Θ) Απόφαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, περί «Σχεδίου κανονιστικής απόφασης «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΔΙΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022»»  και καλείστε για 

τη λήψη σχετικής απόφασης  
 
 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του  Αντιδημάρχου, 
Μετά από διαλογική συζήτηση 

 
Α π ο φ α σ ί  ζ ε ι : 

Με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του όπως ορίζεται στο άρθρο 79 
παρ. 2 του Ν.3463/2006, ήτοι με 21 θετικές ψήφους, 11 αρνητικές και 3 Λευκά,  

Εκδίδει Κανονιστική Απόφαση, η οποία έχει ως εξής: 

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022». 
 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο Κανονισμού 

 Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει:  

(1) Τις προϋποθέσεις λειτουργίας και την οργάνωση της παραδοσιακής 
εμποροπανήγυρης του Δήμου Λαμιέων. 

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

Άρθρο 2 

Νομικό πλαίσιο 

 Για τη σύνταξη του παρόντος Κανονισμού έχουν ληφθεί υπόψη :   
 
 Το άρθρο 75 ενότητα Ι, παρ.γ περ.5 & ενότητα ΙΙ περ. 19  και το άρθρο 79 του Ν. 

3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το άρθρο 73 παρ.1, περ.(βε) του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/4/7-6-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Τα άρθρα 33 έως και 38 και το άρθρο 40 του Ν.4849/2021 «Αναμόρφωση και 
εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του 
υπαίθριου εμπορίου, …… και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 207), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Η υπ’ αριθ. 16469/15-2-2022 απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ειδικότεροι όροι λειτουργίας των βραχυχρόνιων αγορών και είδη προϊόντων και 
υπηρεσιών που διατίθενται ή παρέχονται σε αυτές» (ΦΕΚ Β' 879). 

 Η υπ’ αριθ. 18982/22/-2-2022 απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων και 
Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων «Είδη πώλησης για τους παραγωγούς και τους 
επαγγελματίες πωλητές υπαιθρίου εμπορίου» (ΦΕΚ Β' 925). 
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 Η Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 «Υγειονομικοί όροι και 
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 2161 Β’/23.06.2017) 

 Το άρθρο 19 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον 
νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Η υπ’ αριθ. 2/2022 απόφαση συμβουλίου της Κοινότητας Μοσχοχωρίου. 
 Η υπ’ αριθ. _________/___________ απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Άρθρο 3 

Περιγραφή 

1. Η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη του Δήμου Λαμιέων διαρκεί επτά (7) συναπτές  
ημέρες (άρθρο 36 §1 του Ν.4849/2021), από 9 έως και 15 Σεπτεμβρίου. Προβλέπεται 
μία ημέρα εγκατάστασης (8 Σεπτεμβρίου) και μία ημέρα απεγκατάστασης (16 
Σεπτεμβρίου) των συμμετεχόντων. 

2. Η εμποροπανήγυρη θα διεξαχθεί σε οδούς της Κοινότητας Μοσχοχωρίου της Δ.Ε, 
Γοργοποτάμου, λαμβάνοντας μέριμνα για την ακώλυτη κυκλοφορία των οχημάτων 
εκτάκτου ανάγκης επί των οδών που οριοθετούν το χώρο της εμποροπανήγυρης, 
καθώς και για την στάθμευση των οχημάτων επισκεπτών σε κατάλληλους χώρους 
στάθμευσης. 

3. Το ωράριο λειτουργίας καθορίζεται για κάθε ημέρα από 9:00 το πρωί έως 12:00 το 
βράδυ.  

4. Οι προς χρήση χώροι της Εμποροπανήγυρης και οι κατηγορίες των διατιθεμένων 
θέσεων αποτυπώνονται σε τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του παρόντος κανονισμού. 

5. Υπεύθυνος για την οριοθέτηση και διαγράμμιση των θέσεων, την κατασκευή 
στεγάστρων (περιπτέρων), την ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε κάθε θέση, την 
καθαριότητα του χώρου, την ηλεκτροδότηση, την παροχή νερού, την ασφάλεια του 
χώρου της εμποροπανήγυρης και (εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητο) την ασφάλιση 
αστικής ευθύνης προσώπων και εμπορευμάτων, είναι ο Δήμος Λαμιέων. Όλες οι 
εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους κανόνες της τέχνης 
και της επιστήμης, ώστε συνολικά ο χώρος της εμποροπανήγυρης να είναι 
λειτουργικός, ασφαλής και ακίνδυνος για τους συμμετέχοντες επαγγελματίες, αλλά και 
για τους επισκέπτες της. 

Άρθρο 4 

Επιτροπή Εμποροπανήγυρης 

1. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται Επιτροπή Εμποροπανήγυρης (στο 
εξής Επιτροπή), η οποία απαρτίζεται από: 
Α) Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους (εκ των οποίων ένας από τη πλειοψηφία, ο 
οποίος θα εκτελεί χρέη προέδρου και ένας από τη μειοψηφία) με τους αναπληρωτές 
τους. Σε περίπτωση που η μειοψηφία αρνηθεί, η αντίστοιχη θέση θα καλυφθεί από 
την πλειοψηφία.   
 
Β) τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μοσχοχωρίου. 
 
Γ) Δύο (2) δημοτικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, ένας από την 
Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών & Τοπικής Ανάπτυξης και ένας από την 
Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών έργων. 
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Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ασκεί δημοτικός υπάλληλος που ορίζεται με την 
απόφαση συγκρότησης της επιτροπής. 
 

2. Η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης είναι αρμόδια για: 
 Τον έλεγχο των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτές 

απαραίτητων δικαιολογητικών, 
 Την οργάνωση και διεκπεραίωση των διαδικασιών διάθεσης των θέσεων της 

εμποροπανήγυρης ,σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος, 
 Τον καθορισμό της προθεσμίας καταβολής των τελών συμμετοχής η οποία 

ανακοινώνεται εγκαίρως και δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο. 
 Τη λήψη αποφάσεων και την υποβολή διαπιστώσεων και προτάσεων, σύμφωνα 

με το άρθρο 13 παρ.10 και το άρθρο 14 παρ.1 του παρόντος. 
 Τον έλεγχο της λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, την παροχή διευκρινίσεων και 

την εξέταση τυχόν παραπόνων ή καταγγελιών 
 Την δημοσιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο του παρόντος Κανονισμού και την 

έκδοση  προκήρυξης και ανακοινώσεων (όπου αυτό απαιτείται) 
 Την παροχή οδηγιών και τη επίλυση κάθε προβλήματος που θα ανακύψει από την 

διενέργεια της εμποροπανήγυρης,     
3. Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων και την κατάρτιση του οριστικού καταλόγου 

συμμετεχόντων, χορηγείται στους δικαιούχους έγκριση συμμετοχής η οποία 
υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης. 

Άρθρο 5 

Γενικές Υποχρεώσεις 

1. Ο καθορισμός των όρων συμμετοχής, η παραλαβή των προβλεπόμενων 
δικαιολογητικών η απόδοση των θέσεων, η  τήρηση των σχετικών φακέλων σε ειδικό 
για το σκοπό αυτό αρχείο, η έκδοση των εγκρίσεων συμμετοχής, η κοινοποίησή τους 
στους ενδιαφερομένους και στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, η παροχή κάθε δυνατής 
βοήθειας και η έγκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων πάνω σε θέματα που τους 
αφορούν, αποτελούν υποχρεώσεις του Δήμου.  

2. Η προσέλευση και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων, η 
συγκέντρωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη υποβολή τους στην 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και η καταβολή των προβλεπόμενων τελών, αποτελούν 
υποχρεώσεις των ενδιαφερόμενων και προϋποθέσεις για την έκδοση έγκρισης 
συμμετοχής τους στην Εμποροπανήγυρη. 

3. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν:  
α) να φροντίζουν για την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και για την καθαριότητα του χώρου 

της Εμποροπανήγυρης, 
β) να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε 

μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που 
αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό του Δήμου, στο ήθος των κατοίκων και 
στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες 
της καλής εν γένει συμπεριφοράς, 

γ) να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., αποφάσεων, 
εγκυκλίων και οδηγιών, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, 

δ) να μην προβαίνουν σε οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στους παραχωρημένους  
προς χρήση χώρους, πέραν των όσων ορίζονται στην παρούσα και 
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ε)  να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις της κανονιστικής απόφασης του Δήμου 
Λαμιέων, που αφορά στον κανονισμό καθαριότητας.  

 
4. Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη απαιτείται έγκριση συμμετοχής η οποία 

χορηγείται για συγκεκριμένη θέση και ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού. 

5. Οι εγκρίσεις συμμετοχής είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η 
εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρησή τους κατά χρήση. Ομοίως, δεν επιτρέπεται 
η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο, 
εκτός από τον/τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων τους.  

6. Κανένας έμπορος δεν μπορεί να εισέλθει στον χώρο της εμποροπανήγυρης, αν δεν 
προσκομίσει την έγκριση συμμετοχής. 

Άρθρο 6 

Δικαιούμενοι συμμετοχής - Ποσοστιαία κατανομή εγκρίσεων συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη ως πωλητές, έχουν φυσικά και νομικά 
πρόσωπα, κάτοχοι: 

α) βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, 

β) άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις 
λαϊκές αγορές, 

γ) άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο, 

δ) άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη. 

2. Οι εγκρίσεις συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη κατανέμονται ποσοστιαία στις 
κατηγορίες δικαιούμενων συμμετοχής της παρ.1 του παρόντος,  ως εξής: 

 Ποσοστό 75%, στην κατηγορία (α) 
 Ποσοστό 10% στην κατηγορία (β) 
 Ποσοστό 10% στην κατηγορία (γ) 
 Ποσοστό 5% στην κατηγορία (δ) 

3. Οι εγκρίσεις συμμετοχής χορηγούνται μετά από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 
7, με τη διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος. 

4. Πέραν των ανωτέρω και με γνώμονα την καλύτερη λειτουργία της εμποροπανήγυρης 
και της διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα της, προβλέπεται ειδικότερα 
μέγιστος αριθμός εγκρίσεων συμμετοχής για τα παρακάτω αντικείμενα 
δραστηριοτήτων: 

α) Μέχρι πέντε (5) θέσεις πώλησης χαλβάδων/λουκουμάδων/ξηρών καρπών.   

β) Δύο (2) θέσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (καντίνα ή ψησταριά).  

γ) Μία (1) θέση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (αναψυκτήριο). 

ζ) Όλες οι άλλες θέσεις προορίζονται για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του 
εμπορικού τομέα.  

Για την εύρυθμη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης, ορισμένες θέσεις ανά κατηγορία 
δραστηριότητας δύνανται να καθορίζονται συγκεκριμένα στο σχετικό τοπογραφικό 
διάγραμμα.   

Άρθρο 7 
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Αίτηση συμμετοχής - Δικαιολογητικά 

1. Μετά από την έκδοση σχετικής προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στην 
εμποροπανήγυρη υποβάλλουν αίτηση προς το Δήμο Λαμιέων η οποία περιλαμβάνει 
τα παρακάτω στοιχεία: 
 Πλήρη στοιχεία φυσικού προσώπου ή επιχείρησης 
Για αλλοδαπούς, επιπλέον θεωρημένο διαβατήριο με την αντίστοιχη άδεια 
παραμονής σε ισχύ 

 Αριθμός τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση, αν υπάρχει 
 Ιδιότητα (κάτοχος βεβ. δραστηριοποίησης, πωλητής λαϊκών αγορών, πωλητής 
πλανοδίου/στασίμου εμπορίου, χειροτέχνης/καλλιτέχνης) 

 Είδος θέσης (γενική, ψησταριά/καντίνα, αναψυκτήριο, χαλβάδες/λουκουμάδες) 
 Είδη πωλούμενων προϊόντων 

2. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης για μία (1) θέση. 
3. Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά εντός προθεσμίας που καθορίζει η 

επιτροπή και θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από τα παρακάτω 
δικαιολογητικά 
 Κατά περίπτωση, φωτοαντίγραφο βεβαίωσης δραστηριοποίησης ή άδειας υπαίθριου 
εμπορίου (λαϊκών αγορών ή στασίμου ή πλανοδίου εμπορίου), ή άδειας χειροτέχνη 
– καλλιτέχνη, με εμφανή τα στοιχεία του αδειούχου και της θεώρησης. 

 Υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης οφειλών στο Δήμο Λαμιέων και περί τήρησης 
των υποχρεώσεων του συμμετέχοντα. 

 Φωτοαντίγραφα διαβατηρίου και άδειας παραμονής για αλλοδαπούς 
4. Μετά την κάλυψη των θέσεων του τοπογραφικού διαγράμματος μπορεί 

ενδιαφερόμενος πωλητής να καταθέσει ηλεκτρονικά αίτηση προκειμένου να ενταχθεί 
στον κατάλογο επιλαχόντων πωλητών. 

5. Αιτήσεις συμμετοχής που δεν υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά καθώς και αιτήσεις οι οποίες 
υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα ή δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή 
έχει λήξει η ισχύς αυτών, απορρίπτονται.  
Ο έλεγχος των ανωτέρω αιτήσεων και των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών θα γίνεται 
από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης. 

 
Άρθρο 8 

Διαδικασία χορήγησης εγκρίσεων συμμετοχής και απόδοσης θέσεων  

1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής η Επιτροπή ταξινομεί τις αιτήσεις στις 
κατηγορίες δικαιούχων του άρθρου 6, προβαίνει σε έλεγχο αυτών και των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 7 και καταρτίζει προσωρινό 
πίνακα δικαιούχων συμμετοχής. 

2. Ο προσωρινός πίνακας καταρτίζεται ανά κατηγορία δικαιούχων συμμετοχής, με 
κριτήριο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και αναρτάται για ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων και την εμπρόθεσμη καταβολή των αναλογούντων τελών 
συμμετοχής. 

3. Μαζί με τον οριστικό πίνακα, αναρτάται και πίνακας επιλαχόντων ανά κατηγορία 
πωλητών, ο οποίος χρησιμοποιείται σε περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις ριν 
την έναρξητης εμποροπανήγυρης (π.χ. μη καταβολή τελών από πωλητή του 
προσωρινού πίνακα, αποχώρηση πωλητή κ.λ.π.). 

4. Μετά τον έλεγχο της καταβολής των αντιστοίχων τελών, η Επιτροπή καταρτίζει τον 
οριστικό πίνακα συμμετεχόντων και εκδίδει με βάση αυτόν τις απαραίτητες εγκρίσεις 
συμμετοχής. 
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5. Η έγκριση συμμετοχής παραλαμβάνεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο, το 
αργότερο μέχρι την ημέρα της εγκατάστασής του στο χώρο της εμποροπανήγυρης.  

6. Σε περίπτωση μη χρήσης του χώρου με υπαιτιότητα του δικαιούχου, το καταβληθέν 
ποσό παρακρατείται από τον Δήμο. 
 Θεωρείται ότι η αποχώρηση του δικαιούχου δεν γίνεται με υπαιτιότητά του, όταν αυτή, 
αποδεδειγμένα, οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας, οπότε το καταβληθέν ποσό 
επιστρέφεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

7. Εάν μετά την ολοκλήρωση των επιλογών των θέσεων από τους δικαιούχους 
υποβληθεί κοινό έγγραφο αίτημα για αμοιβαία ανταλλαγή θέσεων μεταξύ δικαιούχων, 
αρμόδια να αποφανθεί είναι η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης, τηρώντας σε κάθε 
περίπτωση την προβλεπόμενη από τον παρόντα Κανονισμό χωροθέτηση.  

8. Η έγκριση χορηγείται αποκλειστικά για την έκθεση και πώληση ειδών που είναι 
αντικείμενο δραστηριότητας του ενδιαφερομένου.   

Άρθρο 9 

Στέγαστρα - Τρόπος κατασκευής 

1. Η εμποροπανήγυρη περιλαμβάνει γενικές θέσεις τριών διαφορετικών μεγεθών με 
διαστάσεις 3Χ3μ, 3Χ6μ, και 3Χ9μ, Κατ’ εξαίρεση, κάθε θέση ψησταριάς/καντίνας έχει 
διαστάσεις 3Χ12μ. με δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων.  

2. Ο Δήμος Λαμιέων μπορεί να αναθέσει την κατασκευή των στεγάστρων και τη σύνδεση 
του ηλεκτρικού ρεύματος από το κεντρικό ηλεκτρολογικό δίκτυο σε κάθε θέση 
σύμφωνα με όσα ειδικότερα περιγράφονται στην § 5 του άρθρου 3 του παρόντος, σε 
ανάδοχο και σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. 

3. Ο Δήμος Λαμιέων θα αναλάβει καθ’ όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης με δικά 
του μέσα και προσωπικό την τεχνική υποστήριξη του κεντρικού ηλεκτρολογικού 
δικτύου και την καλή λειτουργία του δημοτικού φωτισμού του χώρου της 
εμποροπανήγυρης. 

4. Η τεχνική υποστήριξη της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης από το κεντρικό ηλεκτρικό 
δίκτυο μέχρι την κάθε θέση καθώς και (εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητη) η ασφάλιση της 
αστικής ευθύνης προσώπων και εμπορευμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εμποροπανήγυρης θα είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. 

5. Ο Δήμος Λαμιέων έχει το αποκλειστικό δικαίωμα επίβλεψης των κατασκευών και 
ηλεκτροδότησης όλων των θέσεων και χώρων ανάπτυξης κάθε δραστηριότητας της 
εμποροπανήγυρης. 

Άρθρο 10 

Τέλη διάθεσης θέσεων 

1. Ο καθορισμός του ύψους των τελών για κάθε κατηγορία θέσης γίνεται με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του από 24.09.1958 Ν.Δ. "Δικαίωμα 
χρήσεως κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών".  

2. Η καταβολή του τέλους μπορεί να γίνει από τον αιτούντα: 
α) απ’ ευθείας στο Ταμείο του Δήμου Λαμιέων 

β) με κατάθεση σε Τράπεζα, σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων 

γ) με πληρωμή μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking, web-bankingκ.λ.π.) 

Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει στην πληρωμή να αναγράφει ως 
αιτιολογία: συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη, το ονοματεπώνυμο και το Α.Φ.Μ. του. 
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Άρθρο 11 

Πωλούμενα είδη 

1. Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται στον εμπορικό τομέα είναι:  
 Φυσικά, τεχνητά & αποξηραμένα άνθη και φυτά  
 Ασημικά και Faux Bijou  (Φο Μπιζού) 
 Βιβλία 
 Είδη αυτοκινήτου 
 Αγροτικά εργαλεία και μηχανήματα χειρός 
 Είδη λαϊκής Τέχνης, έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα 
 Είδη δώρων και διακόσμησης 
 Είδη οικιακής χρήσης –Υαλικά & είδη μπάνιου 
 Καλλυντικά - Είδη ατομικής υγιεινής 
 Λευκά είδη – Είδη προικός 
 Εκκλησιαστικά είδη 
 Αξεσουάρ μικρών ζώων & ιχθύων 
 Είδη ένδυσης - υπόδησης 
 Αξεσουάρ ένδυσης 
 Παιδικά παιχνίδια 
 Ηλεκτρονικά 
 Είδη παντοπωλείου – Μεταποιημένα προϊόντα - Ψιλικά 
 Παραδοσιακά γλυκά – προϊόντα 
 Βιολογικά – οικολογικά προϊόντα 

2. Τα προς πώληση είδη διατίθενται σύμφωνα με τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας 
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) με την επιφύλαξη ειδικών 
κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και του Γενικού Χημείου του 
Κράτους, και πρέπει να πληρούν τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 
(Κεφάλαια Β και Γ του ν. 4308/2014, Α’ 251). Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να 
συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων ή να διακινούνται κατά παράβαση των 
σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων ή 
διατάξεων της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα 
(ν. 2960/2001, Α’ 265) και του ν. 2969/2001 (Α’ 281). 

3. Ειδικά τα τρόφιμα, ανάλογα με το είδος τους, πρέπει να πληρούν τους όρους 
ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της 
ενωσιακής περί τροφίμων νομοθεσίας, τις σχετικές κατά περίπτωση προϊόντος 
διατάξεις της ειδικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, τον Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών (υπ’ αρ. 1100/9.9.1987 απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, Β’ 788).  
Για τρόφιμα που συντηρούνται με ψύξη και κατάψυξη, πρέπει να τηρείται η αλυσίδα 
ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο παρασκευαστής των 
τροφίμων.  

4. Στα μεταποιημένα προϊόντα που δύνανται να πωλούν οι κάτοχοι παραγωγικής άδειας 
λαϊκών αγορών δεν περιλαμβάνονται ποτά τα οποία περιέχουν αλκοόλη (αρίθμ. 
4912/120862/05.11.2015 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός των όρων και 
των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων Οικοτεχνικής παρασκευής και των 
διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)» (ΦΕΚ 2468 Β’). 

Άρθρο 12 

Έγκριση συμμετοχής 
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Το έντυπο της έγκρισης συμμετοχής στην παραδοσιακή  Εμποροπανήγυρη Δήμου 
Λαμιέων, θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία δικαιούχου: 

 Ονοματεπώνυμο 
 ΑΦΜ 
 Κατηγορία πωλητή 
 Πωλούμενα είδη 
 Αριθμός θέσης 
 Τέλη συμμετοχής  
 Αρ. Διπλ. Είσπραξης 

Άρθρο 13 

Γενικές διατάξεις 

1. Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση οποιουδήποτε χώρου ή θέσης από τους δικαιούχους, 
σε τρίτο ή η χρησιμοποίησή τους για άλλο σκοπό, εκτός αυτού για τον οποίο 
διατέθηκαν. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τα στοιχεία Ταμειακής Μηχανής ή 
από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση χώρου, επιβάλλεται 
πρόστιμο ύψους 5.000,00 € σε βάρος του δικαιούχου της έγκρισης συμμετοχής. 

2. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του χώρου της  Εμποροπανήγυρης διέπονται από τους 
κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλειά τους. Ουδεμία ευθύνη 
υπέχει ο Δήμος Λαμιέων, αφού όλες οι κατασκευές και οι συνδέσεις θα γίνουν με 
αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου.  

3. Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρογεννητριών και γενικά ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 
στο χώρο της εμποροπανήγυρης, για λόγους ασφαλείας, πυρασφάλειας και 
ισοκατανομής των ηλεκτρικών φορτίων.  

4. Επιβάλλεται η προμήθεια ενός πυροσβεστήρα 6 κιλών σκόνης σε κάθε μισθωτή 
χώρου, ο οποίος θα τοποθετείται σε εμφανές σημείο και θα συνοδεύεται με   
βεβαίωση καταλληλότητας από τον προμηθευτή του. Επίσης στους ιδιοκτήτες 
εκμεταλλευτές καντινών – ψησταριών προτείνεται να υφίσταται τουλάχιστον ένας (1) 
πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως ή βάσης νερού ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 
21Α-113Β-0, ένας (1) φορητός πυροσβεστήρας κατηγορίας F, ελάχιστης 
κατασβεστικής ικανότητας 25F σε περίπτωση χρήσης μαγειρικών ελαίων-λιπών.     

5. Οι δραστηριοποιούμενοι σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος υποχρεούνται 
στην τήρηση των σχετικών υγειονομικών διατάξεων και γενικότερα της ισχύουσας 
νομοθεσίας, είναι δε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία 
προκληθεί από υπαιτιότητά τους, λόγω μη τήρησης αυτών. 

6. Σε απόσταση εκατό (100) μέτρων από τα όρια της εμποροπανήγυρης, απαγορεύεται 
η άσκηση κάθε υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
λειτουργίας της.  

7. Απαγορεύεται το κλείσιμο των διαδρόμων με εμπορεύματα κ.λ.π., το πλάτος των 
οποίων έχει υπολογισθεί για τη διέλευση των πολιτών ή και οχημάτων έκτακτης 
ανάγκης. Σε περίπτωση παράβασης, θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ήμισυ του 
τέλους της θέσης, για κάθε φορά που θα σημειώνεται παράβαση.  

8. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οποιουδήποτε προς τους παραπάνω όρους, ο 
Δήμος Λαμιέων δύναται:  
α) να αποκλείει αυτούς από το δικαίωμα συμμετοχής για την επόμενη χρονιά. 

β) να διακόπτει τη χορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος και να αποκλείει την περαιτέρω 
λειτουργία του χώρου, αποβάλλοντάς τον. 
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γ) ο χώρος μπορεί να διατεθεί σε άλλον ενδιαφερόμενο επιλαχόντα και, γενικά, να 
ληφθεί κάθε νόμιμο μέτρο, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του 
Δήμου και η εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανήγυρης. 

9. Ο Δήμος Λαμιέων έχει το δικαίωμα να διαμορφώσει χώρο, στον οποίο θα 
πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις (συναυλίες, χορευτικές παραστάσεις και 
εν γένει δρώμενα από το χώρο των παραστατικών τεχνών). Στόχος της διοργάνωσης 
αυτού του είδους εκδηλώσεων είναι η τόνωση της κίνησης και η αναβάθμιση της 
Εμποροπανήγυρης.   

10. Αντίστοιχες εκδηλώσεις έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν και οι 
εκμεταλλευτές των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στον έμπροσθεν 
αυτών χώρο, από κοινού ή μεμονωμένα, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής 
Εμποροπανήγυρης, στην οποία θα υποβάλλεται σχετικό αίτημα. 

11. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Εμποροπανήγυρη μπορούν 
να προμηθευτούν εγκαίρως την Κανονιστική Απόφαση του Δ.Σ. για ενημέρωσή τους 
από το Δήμο Λαμιέων ή από την ιστοσελίδα αυτού (www.lamia.gr). 

12. Όποιος συμμετέχει στην Εμποροπανήγυρη τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα 
όλους τους όρους του παρόντος Κανονισμού.  

Άρθρο 14 

Ειδικές διατάξεις 

1. Η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης, η οποία έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της 
λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού, έχει και την αρμοδιότητα να ρυθμίζει άμεσα 
οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει κατά την προετοιμασία της διοργάνωσης και δεν 
ρυθμίζεται με τον παρόντα Κανονισμό. Μετά το πέρας της εμποροπανήγυρης, 
ανάλογα με τις διαπιστώσεις της, εισηγείται τη συμπλήρωση ή την τροποποίησή του. 

2. Η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης για όλες τις πράξεις της τηρεί πρόχειρα πρακτικά, με 
ευθύνη του Προέδρου αυτής, που υπογράφονται από όλα τα μέλη της. 

Άρθρο 15 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του, κατά τις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & 
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) 

 
Κατά τη λήψη της ανωτέρω απόφασης, μετά από τις καταμετρηθείσες ψήφους, αρνητική 
ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, Παρασκευή Αργύρη, 
Γεώργιος Ζήσιμος, Ιωάννης Ρούλιας, Στυλιανός Καραγιάννης, Θεόδωρος Αρναούτογλου, 
Δημήτριος Τσακμάκης, Αικατερίνη Αλαφοδήμου, Ζαχαρίας Χαλβαντζής, Δημήτριος 
Χαιρόπουλος και Νικόλαος Πάπουτσας. 
 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.. Παναγιώτης Στασινός, Βασίλειος Κυριακάκης και Μιλτιάδης 
Τσιρώνης, έδωσαν λευκή ψήφο και δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και 
αρνητικών ψήφων κατά τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 74 του N.4555/2018.   
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Σελίδα 12 από 12 
 

 
Για το θέμα αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) 

 
Ακριβές απόσπασμα πρακτικών 

Λαμία 28 Ιουλίου 2022 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡ. ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ 
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