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Κανονισμός διενέργειας & λειτουργίας εμποροπανηγύρεων στην Τ.Κ. 
Μεταμόρφωσης επ’ ευκαιρία των θρησκευτικών εορτών της Αγίας Μαρίνας και 
της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. 

 

Άρθρο 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο παρών κανονισμός καθορίζει: 
1) τον χώρο των εμποροπανηγύρεων της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, 
2) τις ημέρες διεξαγωγής τους, 
3) τις προϋποθέσεις λειτουργίας και την οργάνωση των  Εμποροπανηγύρεων, 
4) τους κανόνες αισθητικής, υγιεινής και τάξης στο χώρο των  Εμποροπανηγύρεων, 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Για τη σύνταξη του παρόντος Κανονισμού έχουν ληφθεί υπόψη: 
 
1. Η αριθ. 5/2016 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης. 
2. Οι διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1Βv και του άρθρου 84 παρ.2α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α  /07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
3. Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α  /08.06.2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 
4. Οι διατάξεις του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α  /15-5-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων 
εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις». 
5. Οι διατάξεις του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/Α/20.10.1958) «Περί κωδικοποιήσεως εις 
ενιαίον κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και 
κοινοτήτων», όπως ισχύει. 
6. Το με Αριθ. Πρωτ. 7286/21.01.2015 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας «Έγγραφο για λειτουργία εμποροπανήγυρης και μη απαίτηση υποβολής 
φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας».  
7. Η Αρ. Πρωτ. 633/05.01.2015 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 
16/Β/ 12.01.2015) «Προϊόντα που επιτρέπονται να πωλούνται στο υπαίθριο στάσιμο εμπόριο». 
8. Η αριθ. Κ1 – 638/16.04.2014 εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικού Εμπορίου του 
Υπουργείου Ανάπτυξης «Συμμετοχή σε υπαίθριες αγορές, εκθέσεις» στη οποία αναφέρεται ότι με 
απόφαση του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζονται τα είδη που επιτρέπονται να 
πωλούνται στις ανωτέρω υπαίθριες αγορές. 
 
 

Άρθρο 3 

ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ 

 

Χώρος διεξαγωγής των εμποροπανηγύρεων, θα είναι τέσσερις (4) θέσεις στον 
κοινόχρηστο χώρο της πλατείας Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, όπως έχουν αποτυπωθεί σε τοπογραφικό 
διάγραμμα από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
υπ’ αριθ. 5/2016 Απόφασης της Τοπικής Κοινότητας. 
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Οι εμποροπανηγύρεις θα διεξάγονται: 
α) στις 16 Ιουλίου κάθε έτους, παραμονή της εορτής της Αγίας Μαρίνας. 
β) στις 5 Αυγούστου κάθε έτους, παραμονή της εορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. 

 

 

Άρθρο 4 

ΑΔΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4264/2014, για τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις που 
διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, σε παραδοσιακές 
εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο, σε πασχαλινές και σε 
χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια. Η ισχύς των αδειών αυτών δεν μπορεί να 
υπερβαίνει για τις εμποροπανηγύρεις των θρησκευτικών ή επετειακών εορτών τις πέντε (5) 
συναπτές ημέρες, για τις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται 
μία φορά το χρόνο τις επτά (7) συναπτές ημέρες, για τις πασχαλινές αγορές τις δέκα (10) 
συναπτές ημέρες και για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τις δεκαπέντε (15) συναπτές ημέρες. Η 
άδεια χορηγείται με απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο αποφαίνεται και για τη 
διάρκεια ισχύος της εντός των ορίων του προηγούμενου εδαφίου.  

- Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες. 
- Η άδεια συμμετοχής δεν εκδίδεται αν δεν υφίσταται Δημοτική Ενημερότητα, από την Ταμειακή 
Υπηρεσία του Δήμου Μονεμβασίας. 
- Προϋπόθεση έκδοσης της άδειας συμμετοχής είναι η καταβολή του τέλους αυτής. 
- Κανένας έμπορος δεν εισέρχεται στον χώρο της εμποροπανήγυρης αν δεν προσκομίσει την 
άδεια συμμετοχής. 
 
 

Άρθρο 5 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για τις ειδικές αυτές άδειες οφείλουν να έχουν την ιδιότητα του 
επαγγελματία των συγκεκριμένων ειδών που αιτούνται στο Δήμο για να δραστηριοποιηθούν και 
να διαθέσουν. 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις έχουν  φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα 
οποία είναι:  
α) έμποροι, 
β) επαγγελματίες έμποροι που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές, 
(υπαίθριοι πωλητές),  
γ) κάτοχοι άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές,  
δ) κάτοχοι άδειας άσκησης υπαιθρίου ( στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου, 
ε) κάτοχοι άδειας πωλητή λαϊκών αγορών, 
στ) κάτοχοι άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, (π.χ. κυλικείων, 
αναψυκτηρίων, κ.λ.π.),  
ζ) κάτοχοι οποιασδήποτε άδειας βάση της οποίας δικαιούνται να δραστηριοποιούνται σε 
εμποροπανηγύρεις (λοιποί έμποροι), 
 

υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και πληρούν όλες τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας. 
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Άρθρο 6 

ΘΕΣΕΙΣ & ΕΙΔΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 
 

Τα είδη που θα πωλούνται στις εμποροπανηγύρεις θα είναι τα εξής: 
1) Μία θέση εμβαδού 15,21 τ.μ. στη νότια πλευρά πλησίον οικίας Αποστολάκη Παναγιώτη, για 

πώληση παιχνιδιών ή λουκουμάδων. 
2) Μία θέση εμβαδού 14,99 τ.μ. πλησίον καταστήματος Λάγγη Ιωάννη του Βασιλείου, για 

πώληση παιχνιδιών. 
3) Μία θέση εμβαδού 25,17 τ.μ. πλησίον ιδιοκτησίας Τύρκου Παντελή, για πώληση παιχνιδιών. 
4) Μία θέση εμβαδού 6,21 τ.μ. πλησίον κοινοτικού καταστήματος, για πώληση λουκουμάδων. 
 

Στους δικαιούχους χορηγείται μία θέση ανά άδεια. 
 
Οι απαραίτητοι πάγκοι τοποθέτησης των εμπορευμάτων ή προϊόντων και η φύλαξή τους είναι 

αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων, στο χώρο που θα τους διατεθεί. 
Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται, η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή 
μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους καθώς και ογκώδη εμπορεύματα 
που ενδεχομένως δυσκολεύουν τις μετακινήσεις και γενικά προκαλούν δυσχέρεια μέσα στο 
χώρο της εμποροπανήγυρης. 

Όσοι συμμετάσχουν στις εμποροπανηγύρεις θα είναι υπόχρεοι για την καθαριότητα του 
χώρου με την συλλογή των απορριμμάτων σε σακούλες και χάρτινα κιβώτια, σε κατάλληλες 
θέσεις για να είναι δυνατή η αποκομιδή τους από τον Δήμο. 
 
 

Άρθρο 7 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Αιτήσεις για συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης θα υποβάλλονται 
μετά από σχετική ανακοίνωση του Δήμου Μονεμβασίας όπου θα καθορίζεται ο χρόνος, ο τόπος 
και η διαδικασία. Η ανακοίνωση θα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

                 Κάθε ενδιαφερόμενος για να έχει δικαίωμα συμμετοχής, θα πρέπει να προσκομίσει στο 
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μονεμβασίας: 

1.  Αίτηση- Υπ. Δήλωση συμμετοχής και αποδοχής των όρων του Κανονισμού λειτουργίας 
της  εμποροπανήγυρης. 
2.   Πρόσφατη εκτύπωση μέσω taxisnet ενεργούς δραστηριότητας επιτηδεύματος. 

       3.  Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου, καταστήματος, λαϊκής αγοράς κλπ 
κατά περίπτωση.  

       4.   Φωτοαντίγραφο ΑΔΤ. 
       6.   Πιστοποιητικό  υγείας για  δραστηριότητες υγειονομικού ενδιαφέροντος.  

  7.   Δημοτική ενημερότητα. 
  8.  Διπλότυπο καταβολής του τέλους συμμετοχής. 

 
       Όσον αφορά τους αλλοδαπούς, θα πρέπει να προσκομίσουν, επιπλέον τα εξής 
δικαιολογητικά: 
      1.   Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου  
      2.   Φωτοαντίγραφο αδείας διαμονής για ανεξάρτητη εργασία. 
 

Στην περίπτωση που ο αριθμός των δικαιούχων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των 
διαθέσιμων θέσεων, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την επιλογή των ενδιαφερομένων από 
την επιτροπή εμποροπανήγυρης. 



4 

 

Η κλήρωση των θέσεων γίνεται κατά κατηγορία ασκούμενης επιχείρησης και τοποθετούνται 
στο χώρο που προορίζεται για το είδος της κατηγορίας αυτής. 

Η ημερομηνία της κλήρωσης θα γνωστοποιείται από το Δήμο Μονεμβασίας με σχετική 
ανακοίνωση. 

Εφόσον οι δικαιούχοι άδειας συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη είναι λιγότεροι από τις 
διαθέσιμες θέσεις, τότε δεν διενεργείται κλήρωση για την χορήγηση άδειας, αλλά γίνεται 
κλήρωση μόνο για τη θέση.  
 
 

Άρθρο 8 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ     

       Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται τριμελής Επιτροπή διενέργειας 
Εμποροπανήγυρης, η οποία απαρτίζεται από ένα (1) μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, τον 
πρόεδρο της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης και ένα (1) μέλος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης. 

       Η επιτροπή είναι αρμόδια για τη διενέργεια της σχετικής κλήρωσης και για την επίλυση-
διευθέτηση των πάσης φύσεως προβλημάτων που θα προκύψουν κατά την λειτουργία της 
εμποροπανήγυρης. 

        Η  Επιτροπή Εμποροπανήγυρης, εξουσιοδοτείται να αντιμετωπίζει κατά περίπτωση και 
κατά την κρίση της, οποιαδήποτε θέματα προκύπτουν κατά την προετοιμασία και λειτουργία της  
εμποροπανήγυρης και δεν προβλέπονται στους όρους λειτουργίας  ή ανακύπτουν κατά την 
εφαρμογή τους ή έρχονται σε αντίθεση με αυτούς. 
 
 

Άρθρο 9 

ΤΕΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 

      Ο καθορισμός του ύψους των τελών χρήσης χώρου για κάθε θέση, θα καθοριστούν   με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
 

Άρθρο 10 

  ΙΣΧΥΣ 

Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία των εμποροπανηγύρεων της 
Τ.Κ. Μεταμόρφωσης. 

Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο και 
είναι υποχρεωτικός για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους. 

Η παρούσα να δημοσιευτεί κατά το πλήρες κείμενο στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και περίληψη αυτής σε µία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα». 

 


