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                                                                ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               (στις 5/7/2018 ως προς τον ορισμό της επιτροπής)       

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  10ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  184/2018 
 
«Περί εγκρίσεως Σχεδίου Κανονισμού Εμποροπανηγύρεων Δήμου Μονεμβασίας». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις  3 Ιουλίου  2018, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 17:00, συνήλθε το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 
10/28.06.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 22, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Χαραμή Αλεξάνδρα 
 2. Βουνελάκης Γεώργιος               Αντιδήμαρχος  2. Λεκάκης Δημήτριος 
 3. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  3. Αλειφέρη Παναγιώτα 
 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος  4. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  5. Παπούλη Δέσποινα 
 6. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος   
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος   
 8. Γεωργακάκου Αικατερίνη   
 9. Κολλιάκος Ιωάννης   
10. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή   
11. Μαρούσης Χαράλαμπος   
12. 
13. 
14. 

Πετράκης Χρήστος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Τσαφατίνου Κατερίνα 

  

15. Χριστάκος Σταύρος                      
16. Μεϊμέτης Γεώργιος   
17. 
18. 
19. 
20. 

Δουμάνη Σοφία 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 

  

21. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
22. Σταθάκης Νεκτάριος   

     Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, 
Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου,  Σταθάκη  Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Τζάκας  Γεώργιος 
Τ.Κ. Ελαίας, Μανούσος Στυλιανός Τ.Κ. Κουπίων, Σκαρμούτσος  Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, 
Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας. 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος αποχώρησε ο Παπαδάκης Πιερρής, του 
6ου θέματος η Δουμάνη Σοφία και του 8ου θέματος ο Κουλουβάκος Βασίλειος. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών.  
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   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη,  ο οποίος είπε τα εξής: 
 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθ. 12/2018 απόφασή της, εισηγείται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο τη λήψη κανονιστικής απόφασης για τη λειτουργία των εμποροπανηγύρεων στο 
Δήμο. 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει Ομόφωνα  
 Α. Εκδίδεται νέα Κανονιστική Απόφαση για τη λειτουργία των εμποροπανηγύρεων στο 
Δήμο, η οποία έχει ως εξής: 
    

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» 
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο του Κανονισμού 

Ο παρών κανονισμός είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 
171/Α΄) και  ρυθμίζει: 
1) Τις προϋποθέσεις διοργάνωσης και λειτουργίας των θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων 
του Δήμου Μονεμβασίας. 
2)Τους κανόνες διασφάλισης της τάξης, υγιεινής, αισθητικής και ασφαλείας, στο χώρο των 
Εμποροπανηγύρεων. 

Άρθρο 2ο 
Νομοθετικό πλαίσιο 

Ο παρών κανονισμός εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη: 
 1. Την παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):  
«1. Για τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών του άρθρου 38 του Ν.4497/17 λαμβάνεται 
απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006 
(Α' 114), η οποία κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια. Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται και 
ο κανονισμός λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο εμπεριέχονται απαραιτήτως ο 
χώρος διενέργειας της αγοράς, η χρονική διάρκεια της αγοράς, τα πωλούμενα είδη, ο 
τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος 
είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη 
λειτουργία της αγοράς.».  
2. Την παρ. 16 του άρθρου 59 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171Α'): 
«16. Για όλες τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του Ν.4497/17 αγορές του άρθρου 38 ο 
οικείος δήμος εκδίδει με απόφαση δημοτικού συμβουλίου εντός τριών (3) μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμό Λειτουργίας εναρμονισμένο με τις διατάξεις του 
παρόντος, τον οποίο κοινοποιεί στην οικεία Περιφέρεια. Σε περίπτωση μη τήρησης της 
υποχρέωσης αυτής τα αρμόδια όργανα υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, όπως ορίζεται στο ν. 
3852/2010 (Α'87).».  
3. Το άρθρο 3 του Ν.1080/80 (ΦΕΚ: 246/22.10.80 τεύχος Α'):  «Άρθρον 3. Τέλος χρήσεως 
πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων.» «2. Τα τμήματα των 
κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρησης της χρήσεως, καθορίζονται 
δι’ αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.»  
4. Το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 με τίτλο «Κανονιστικές Αποφάσεις» «1.Οι δημοτικές και 
κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές 
αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: ... δ) Καθορίζουν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις: δ1. Για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών 
αγορών, των εμποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, 
των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.» 
5. Το άρθρο 83 παρ. 1γ και το άρθρο 84 παρ. 2α του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), 
το συμβούλιο της δημοτικής ή της τοπικής κοινότητας αντίστοιχα προτείνει στην επιτροπή 
ποιότητας ζωής τους χώρους λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών 
και γενικά υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων. 
6. Το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 
79 του Κ.Δ.Κ.. 
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7.  Την Υπουργική Απόφαση Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/Β΄/23.06.2017) 
σχετικά με τους Υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων 
τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις.  
8. Τις διατάξεις Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α΄) «Άσκηση υπαίθριων 
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις». 
9. Την υπ’ αριθ. 5/26-03-2018 απόφαση της Τ.Κ. Συκέας και το συνημμένο τοπογραφικό 
διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 
10. Την υπ’ αριθ. 5/12-04-2018 απόφαση της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης και το συνημμένο 
τοπογραφικό διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 
11. Το υπ’ αριθ. οικ.3649/20-03-2018 έγγραφο του Δήμου Μονεμβασίας προς το Α.Τ. 
Μολάων με το οποίο ζητήθηκε γνωμοδότηση για την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη 
λειτουργία των εμποροπανηγύρεων καθώς και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε 
γνωμοδότηση έως τη σύνταξη της παρούσης, αν και έχει παρέλθει η προθεσμία των 
τριάντα (30) ημερών που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.  

Άρθρο 3ο 
Ορισμοί 

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 
1. «Υπαίθριο εμπόριο»: η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο, όπως η 
πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωμένες υπαίθριες αγορές, καθώς και το 
πλανόδιο εμπόριο. 
2. «Στάσιμο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που 
δεν μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο. 
3. «Πλανόδιο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που 
μετακινείται με ή χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου 
οχήματος ή οποιουδήποτε άλλου κινητού μέσου. 
4. «Εμποροπανήγυρις»: η υπαίθρια αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα εμπορεύματα, 
u956 με την ευκαιρία γιορτής θρησκευτικού ή επετειακού χαρακτήρα. 
5. «Οικοτεχνία»: η μικρής κλίμακας μεταποίηση γεωργικών προϊόντων από παραγωγό 
εγγεγραμμένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.) της παρ. 2 του 
άρθρου 56 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32),όπως ισχύει. 
6. «Φορέας λειτουργίας»: ο φορέας που είναι αρμόδιος για την οργάνωση και την εύρυθμη 
λειτουργία λαϊκής ή άλλης οργανωμένης αγοράς και που επιλαμβάνεται κάθε θέματος που 
ανακύπτει, όσον αφορά τόσο τη λειτουργία της εν γένει, όσο και τη δραστηριοποίηση των 
πωλητών σε αυτή. 
7. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: ο παραγωγός, ο οποίος δραστηριοποιείται 
στο υπαίθριο εμπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής. 
8. «Μεταποίηση»: η ενέργεια με την οποία τροποποιείται ουσιαστικά το αρχικό προϊόν, 
συμπεριλαμβανομένης της θερμικής επεξεργασίας, του καπνίσματος, του αλατίσματος, της 
ωρίμανσης, της αποξήρανσης, του μαριναρίσματος, της εκχύλισης, της εξώθησης ή 
συνδυασμού αυτών των μεθόδων. 
9. «Μεταποιημένα προϊόντα»: τα τρόφιμα που προέρχονται από τη μεταποίηση μη 
μεταποιημένων προϊόντων. 
Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα οποία είναι αναγκαία για την 
παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 
10. «Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: το φυσικό πρόσωπο, το οποίο 
δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, διαθέτοντας τα είδη του άρθρου 17 του 
Ν.4497/17, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή. 
11. «Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της 
πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της 
οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, 
της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών, τα προϊόντα που προέρχονται από το 
πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που 
προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα. 
12. «Κινητές καντίνες»: οχήματα, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε 
κινητά καταστήματα, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ 
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οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, κατατάσσονται στις 
επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και, ειδικότερα, στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και 
προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους. 
13. «Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: Οι φορητές εγκαταστάσεις για την παρασκευή 
πρόχειρων γευμάτων, όπως ποπ κορν , μαλλί της γριάς, λουκουμάδες και κάστανα που 
σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161) απόφασης του 
Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων 
και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους. 
14. «Υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο»: τα ψυχαγωγικά παιχνίδια, 
όπως ενδεικτικά, λούνα παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις 
και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που οργανώνονται και διεξάγονται από φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν εμπορικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους. 

Άρθρο 4ο 
Χώροι Διενέργειας και Διάρκεια των Εμποροπανηγύρεων 

Οι εμποροπανηγύρεις που διεξάγονται κάθε χρόνο στις κατά τόπους δημοτικές – 
τοπικές κοινότητες του Δήμου Μονεμβασίας είναι οι εξής: 
Α) Εμποροπανήγυρη της Τ.Κ. Συκέας, στα πλαίσια της θρησκευτικής εορτής του Αγίου 
Νεκταρίου. Διεξάγεται κάθε χρόνο κατά το χρονικό διάστημα 5-9 Νοεμβρίου στο χώρο 
εντός του οικοπέδου της κας Αναστασάκη Μαρίας, που βρίσκεται εντός οικισμού της Τ.Κ. 
Συκέας, πλησίον του γηπέδου, εκτάσεως τριών (3) στρεμμάτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
5/26-03-2018 απόφαση της Τ.Κ. Συκέας και το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα που 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 
Για το παραπάνω ακίνητο έχει γίνει αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης για την διεξαγωγή 
της εμποροπανήγυρης με την υπ’ αριθ. 264/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
Β) Εμποροπανήγυρη της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, στα πλαίσια της θρησκευτικής εορτής της 
Αγίας Μαρίνας. Διεξάγεται στις 16 Ιουλίου κάθε έτους, παραμονή της εορτής της Αγίας 
Μαρίνας. 
Χώρο διενέργειας της εμποροπανήγυρης αποτελούν οι τέσσερις (4) θέσεις στον 
κοινόχρηστο χώρο της πλατείας Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5/12-04-
2018  Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας και το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα που 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 
Γ) Εμποροπανήγυρη της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, στα πλαίσια της θρησκευτικής εορτής της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Διεξάγεται στις 5 Αυγούστου κάθε έτους, παραμονή της 
εορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. 
Χώρο  διενέργειας της εμποροπανήγυρης αποτελούν οι τέσσερις (4) θέσεις στον 
κοινόχρηστο χώρο της πλατείας Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5/12-04-
2018  Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας και το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα που 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 
 Συνοπτικά, οι εμποροπανηγύρεις που διοργανώνονται στα όρια του Δήμου 
Μονεμβασίας με τη διάρκεια, τις ημέρες διεξαγωγής καθώς και το μέγιστο αριθμό θέσεων 
μικροπωλητών και λοιπών συμμετεχόντων ανά εμποροπανήγυρη δίδονται στον ακόλουθο 
πίνακα:  

Δ./Τ. Κοινότητα Εορτασμός Ημερομηνίες διεξαγωγής Διάρκεια Θέσεις 

Συκέας Αγ. Νεκταρίου 5-9 Νοεμβρίου 5 ημέρες 160 

Μεταμόρφωσης Αγ. Μαρίνας 16 Ιουλίου 1 ημέρα 4 

Μεταμόρφωσης 
Μετ/σης του 
Σωτήρος 

5 Αυγούστου 1 ημέρα 4 

  Όλες οι θέσεις θα διαγραμμιστούν και θα αριθμηθούν με ευθύνη της τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου. 

  Η εγκατάσταση και η απομάκρυνση αντίστοιχα των πάγκων και των εμπορευμάτων 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μία μέρα νωρίτερα και μία μέρα αργότερα αντίστοιχα από τις 
ημερομηνίες διεξαγωγής των εμποροπανηγύρεων. 

  Από την λειτουργία των εμποροπανηγύρεων στους συγκεκριμένους χώρους δεν 
παρεμποδίζεται η πρόσβαση και η λειτουργία σε σχολεία, νοσοκομεία, σταθμούς του 
αστικού και του προαστιακού σιδηρόδρομου, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, 
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αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, εκκλησίες, εισόδους κατοικιών και 
καταστημάτων και οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, ούτε δυσχεραίνεται ο 
εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Σε κάθε 
περίπτωση, εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό. 

Άρθρο 5ο 
Δικαιούχοι συμμετοχής 

Στις εμποροπανηγύρεις μπορούν να συμμετέχουν οι δικαιούχοι χορήγησης 
εγκρίσεων συμμετοχής, οι οποίες χορηγούνται με κλήρωση ως εξής: 
α) πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη 
δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, σε ποσοστό 70%. 

Στις αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/17 συμμετέχουν πωλητές 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 (παρ. 3 άρθρο 38 Ν.4497/17). 

Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων 
πωλητών. (παρ. 3 άρθρο 38 Ν.4497/17). 

Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση 
προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες 
αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/17 και υπολογίζονται στο παραπάνω ποσοστό.  
β) πωλητές βιομηχανικών ειδών, αδειούχοι λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας 
λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, σε 
ποσοστό 20%. 
γ) αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα 
επιτρεπόμενα σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού, σε ποσοστό 10%.  

Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο 
αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.  
δ) Αδειούχοι του άρθρου 45 του Ν.4497/17 (φυσικά πρόσωπα και Φορείς Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας) για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, 
ειδών λαϊκής τέχνης, οι οποίοι τοποθετούνται σε υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων. 

Ειδικά για τους αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 45 δίδεται μια θέση ανά 
τέσσερα (4) μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 45. 

Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να 
ζητήσουν θέση (παρ. 3 άρθρο 38 Ν.4497/17). 

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με άδεια συμμετοχής 
στις εμποροπανηγύρεις του παρόντος των ειδών τους κατά τις ημέρες και τις ώρες που τα 
αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
κάθε φορά διατάξεις. 

Άρθρο 6ο 
Συμμετοχή – τοποθέτηση ενδιαφερομένων 

1. Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται 
ύστερα από πρόσκληση του οικείου δήμου. 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των 
παραγράφων, θα ορίζεται κάθε φορά στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 
Δήμου. 
2. Για την συμμετοχή του, κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο υποβάλλει στο Αρμόδιο 
γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς 
Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής και 
αποδοχής των όρων του Κανονισμού λειτουργίας της  εμποροπανήγυρης, επιδεικνύοντας 
τα εξής δικαιολογητικά: 
α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης της παρ. 3 
του άρθρου 38 ή τη διοικητική άδεια του άρθρου 45, κατά περίπτωση και 
β) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων. 
3. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων 
θέσεων ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρωση. Επίσης κλήρωση διενεργείται για τη θέση 
που καταλαμβάνει κάθε πωλητής.  
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4. Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος 
συμμετεχόντων ο οποίος αναρτάται στο 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 Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά 
πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του Ν.4497/2017. 
5. Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση στα ποσοστά που καθορίζονται στο άρθρο 4 του 
παρόντος κανονισμού. 
6. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας των 
εμποροπανηγύρεων που αφορά η πρόσκληση. 
7. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των 
ενδιαφερομένων στο Δήμο και εξετάζεται από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης. 
8. Εφόσον παραμένουν αδιάθετες θέσεις μετά την χορήγηση των εγκρίσεων συμμετοχής, 
θα διατίθενται σε τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις ενδιαφερομένων με την ίδια διαδικασία και 
με ευθύνη της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης, καταβάλλοντας δε το προβλεπόμενο για όλη 
τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης τέλος χρήσης. 
9. Οι εγκρίσεις συμμετοχής είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες. 
10. Η έγκριση συμμετοχής δεν εκδίδεται αν δεν υφίσταται Δημοτική Ενημερότητα, από την 
Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Μονεμβασίας. 

Άρθρο 7ο 
Πωλούμενα Είδη 

Α. Για την εμποροπανήγυρη της Τ.Κ. Συκέας, τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη 
ενδεικτικά είναι τα εξής: 
1.Είδη προικός, Λευκά είδη 
2.Είδη υπόδησης 
3.Είδη ένδυσης 
4.Δερμάτινα (τσάντες, ζώνες κλπ.) 
5.Είδη οικιακής χρήσης 
6.Ζαχαρώδη είδη και αναψυκτικά 
7. Παραδοσιακά Γλυκά-Παγωτά, μαλλί της γριάς και λουκουμάδες 
8.Ξηροί καρποί, είδη διατροφής 
9. Μικροεργαλεία 
10.Είδη Λαϊκής Τέχνης, έργων τέχνης 
11. Είδη δώρων και διακόσμησης 
12. Ασημικά και Φο Μπιζού 
13. Αποξηραμένα άνθη και φυτά 
14. Υαλικά 
15.Παιδικά Παιχνίδια 
16.Εκκλησιαστικά είδη, Αγιογραφίες, αφίσες κλπ. 
17.Ψιλικά, είδη δώρων, μπιζού, αξεσουάρ ένδυσης κλπ. 
18.Βιβλία 
19.Είδη υγιεινής 
20.Είδη Λαϊκής Τέχνης 
21.Γεωργικά μηχανήματα, εργαλεία κλπ. 
22.Παραδοσιακά προϊόντα 
23.Εκκλησιαστικά είδη 
24.Αξεσουάρ ένδυσης 
25.Παιδικά παιχνίδια 
22.Καντίνες, καφετέριες, ταβέρνες, μπυραρίες 
23.Μικροπωλητές διαφόρων ειδών 
24.Παρασκευοποιημένα τρόφιμα ψησταριάς (σουβλάκια-λουκάνικα-σάντουιτς- πατάτες 
κ.λπ.), εμπορεύματα που παρέχονται από κινητή καντίνα, παροχή πρόχειρων γευμάτων 
στους διερχόμενους που παρασκευάζονται επί τόπου εντός αυτοκινούμενων ή 
ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες) που σταθμεύουν σε συγκεκριμένη θέση και για 
χρόνο ίσο προς τη ληφθείσα άδεια. 
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Β. Για τις εμποροπανηγύρεις της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, τα επιτρεπόμενα πωλούμενα 
είδη είναι τα εξής: 
1. Παιχνίδια ή λουκουμάδες στη θέση εμβαδού 15,21 τ.μ. στη νότια πλευρά πλησίον 

οικίας Αποστολάκη Παναγιώτη. 
2. Παιχνίδια στη θέση εμβαδού 14,99 τ.μ. πλησίον καταστήματος Λάγγη Ιωάννη του 

Βασιλείου. 
3. Παιχνίδια στη θέση εμβαδού 25,17 τ.μ. πλησίον ιδιοκτησίας Τύρκου Παντελή. 
4. Λουκουμάδες στη θέση εμβαδού 6,21 τ.μ. πλησίον κοινοτικού καταστήματος. 

 
Στους δικαιούχους χορηγείται μία θέση ανά άδεια. 

Γ. 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 μέσα στο χώρο της Εμποροπανήγυρης και 
γενικά προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς εμπόρους. 
 
Δ. Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται, σύμφωνα με τους Κανόνες 
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας ΓΧΚ και 
πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
(υποπαράγραφος Ε1 της παρ. Ε' του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/ 2012, Α' 222). 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 κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα (Ν. 2960/2001, Α' 265) και του Ν. 2969/2001 (Α' 281). 
 
Ε. Κάθε πωλητής υπαίθριου εμπορίου, ο οποίος διακινεί βιομηχανικά προϊόντα ή 
μεταποιημένα τρόφιμα απευθείας από ειδικά διασκευασμένο όχημα, καταλαμβάνει αριθμό 
μέτρων ίσο με το μήκος του οχήματός του, όχι όμως, άνω των 8 μέτρων. 

Στην περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ξεχωριστού πάγκου, εκτός εάν το 
μήκος του οχήματος είναι μικρότερο από το οριζόμενο μήκος πάγκων για τις συγκεκριμένες 
κατηγορίες πωλούμενων ειδών ανά λαϊκή αγορά και εφόσον υπάρχει δυνατότητα από 
άποψη χώρου. 

 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα διασκευασμένα οχήματα να διαθέτουν Έγκριση 
Τύπου, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της 5299/406/9.10.2012 απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων (Β' 2840). Κατά τη διακίνηση και πώληση των τροφίμων τηρούνται οι απαιτήσεις 
του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού ΕΚ 852/2004 (L 139).  

Ειδικά, για τα τρόφιμα που συντηρούνται με ψύξη και κατάψυξη πρέπει να τηρείται 
η αλυσίδα ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο παρασκευαστής των 
τροφίμων. 

Άρθρο 8ο 
Πλαίσιο λειτουργίας 

 Η έγκριση συμμετοχής για κάθε εμποροπανήγυρη περιλαμβάνει απαραιτήτως τα 
παρακάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου, ΑΦΜ, Αρ. θέσεων, Αρ. Διπλ. 
Είσπραξης και πωλούμενα είδη. Ο δικαιούχος της έγκρισης συμμετοχής έχει την ευθύνη 
παραλαβής αυτής από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου πριν εγκατασταθεί στην 
εμποροπανήγυρη. 

 Η έγκριση συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις θα εκδίδεται κατόπιν εφάπαξ καταβολής 
στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος χρήσης του 
χώρου. Σε περίπτωση που ο επιλεγέντας αρνηθεί την καταβολή του ποσού, επιλέγεται 
νέος δικαιούχος. 

 Η μη προσκόμιση των ζητουμένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο 
από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών. 

 Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά 
χρήση, των εγκρίσεων συμμετοχής, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που 
απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός (στην περίπτωση των φυσικών 
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προσώπων) από τον/την σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών, με την 
προϋπόθεση ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου.  

 Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας 
οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που 
τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας. 

 Κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης δύναται να λαμβάνουν χώρα διάφορες 
εκδηλώσεις (μουσικές, δρώμενα, εκθέσεις, ομιλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ) οι 
οποίες θα αποφασίζονται από την αρμόδια επιτροπή εμπροπανήγυρης και θα εγκρίνονται 
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Σε τοπικούς συλλόγους (πολιτιστικούς, αθλητικούς κλπ) εφόσον εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους καταθέτοντας αίτηση, θα διατεθεί χώρος δωρεάν, 
χωρίς την επιβολή τέλους. 

 Η κατασκευή στεγάστρων ηλιοπροστασίας - βροχοπροστασίας και οι εγκαταστάσεις 
ηλεκτροδότησης, πραγματοποιούνται με ευθύνη αποκλειστικά των συμμετεχόντων, οι 
οποίοι οφείλουν να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ασφαλείας για τις 
κατασκευές αυτές. 

 Οι ψησταριές που θα χρησιμοποιούν υγραέριο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με τις 
κατά νόμο άδειες χρήσης υγραερίου και πυρασφάλειας. 

 Σε περίπτωση που η εμποροπανήγυρη δεν πραγματοποιηθεί λόγω αστάθμητων 
παραγόντων (π.χ. καιρικά φαινόμενα, κλπ.), αλλά εν τω μεταξύ έχουν προχωρήσει οι 
συμμετέχοντες έμποροι σε κατασκευές, ή έχουν γίνει από εκείνους οποιαδήποτε άλλα 
έξοδα, ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη και καμία οικονομική απαίτηση δεν υπάρχει 
εναντίον του. Η όποια δαπάνη καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους συμμετέχοντες, οι 
οποίοι θα αναλαμβάνουν την αποξήλωση των κατασκευών και την απόδοση του χώρου 
στο Δήμο. Σε περίπτωση, επίσης, που η εμποροπανήγυρη πραγματοποιηθεί, αλλά ο 
συμμετέχων έμπορος υπαναχωρήσει ή δεν συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος 
χρήσης εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα. 

 Θα ζητηθεί η συνδρομή και παρουσία του οικείου Αστυνομικού Τμήματος,  της 
Πυροσβεστικής και του Νοσοκομείου, για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της 
εμποροπανήγυρης. 

Άρθρο 9ο 
Επιτροπή Διενέργειας Εμποροπανήγυρης 

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για κάθε εμποροπανήγυρη ορίζεται 
τριμελής Επιτροπή διενέργειας Εμποροπανήγυρης, η οποία απαρτίζεται από έναν 
Αντιδήμαρχο, ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και τον πρόεδρο της Δ./Τ. Κοινότητας 
διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης.  

Καθήκοντα προέδρου της επιτροπής εκτελεί ο Αντιδήμαρχος.        
  Η επιτροπή είναι αρμόδια για τη διοργάνωση της εμποροπανήγυρης και για την 
επίλυση-διευθέτηση των πάσης φύσεως προβλημάτων που θα προκύψουν κατά την 
λειτουργία της. 
            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. 
      Επίσης η Επιτροπή Διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης εξουσιοδοτείται να προβεί 
στη διενέργεια απαιτούμενων κληρώσεων, την κατανομή των θέσεων, την κατάρτιση του 
πίνακα δικαιούχων συμμετοχής και την χορήγηση των εγκρίσεων συμμετοχής στους 
δικαιούχους, οι οποίες υπογράφονται από τον πρόεδρο της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή θα είναι στη διάθεση όλων των εκθετών και επισκεπτών για 
οποιοδήποτε ζήτημα ενημέρωσης ή για την έκθεση των απόψεών τους. 

Επίσης με ευθύνη της Επιτροπής θα γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και ο 
σχετικός έλεγχος της ορθής εγκατάστασης των δικαιούχων, της τήρησης των όρων της 
άδειας και της απομάκρυνσης των άνευ αδείας συμμετεχόντων στις πανηγύρεις. Καθήκον 
της επιτροπής θα είναι η παρακολούθηση και εν γένει η διαχείριση της εμποροπανηγύρεως. 
Θα συντάσσεται λίστα παραβατών του κανονισμού, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη για τη 
διάθεση των χώρων την επόμενη περίοδο. 
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Η Επιτροπή δύναται να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, να εισηγείται 
προτάσεις, να επιλαμβάνεται οποιοδήποτε θέμα προκύψει στη διάρκεια της πανηγύρεως 
που δεν προβλέπεται από την κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να 
διενεργεί τακτικούς ελέγχους στους χώρους ανάπτυξης της εμποροπανηγύρεως για τη 
διαπίστωση της καλής και ομαλής λειτουργίας. 

Η Επιτροπή θα εξετάζει τυχόν παράπονα ή καταγγελίες, τη παροχή οδηγιών και τη 
επίλυση κάθε προβλήματος που θα ανακύψει από την διενέργεια της εκάστοτε 
εμποροπανήγυρης. 

Στην Επιτροπή θα παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη από τους υπαλλήλους του 
Α.Τ.Τ.Ο.Α. του Δήμου. 

Η θητεία της επιτροπής Εμποροπανήγυρης λήγει με τη λήψη απόφασης δημοτικού 
Συμβουλίου περί ορισμού νέας επιτροπής. 

Άρθρο 10ο 
Καταβαλλόμενα τέλη 

Το ύψος των τελών χρήσης χώρου για κάθε θέση, καθορίζεται με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις κείμενες διατάξεις.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να αναπροσαρμόζει τα τέλη χρήσεως, λαμβάνοντας 
υπόψη τις γενικότερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. 

Άρθρο 11ο 
Ειδικές διατάξεις για Ψυχαγωγικά Παιχνίδια – Λούνα Παρκ 

Για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως ενδεικτικά, λούνα πρκ, πίστες 
αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, 
που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως εμπορικές δραστηριότητες σε 
εξωτερικούς χώρους, απαιτείται αυτοτελής άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, η οποία 
χορηγείται από τον Δήμο Μονεμβασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

Άρθρο 12ο 
Υποχρεώσεις πωλητών 

Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν: 
α) Να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση, την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και την 
καθαριότητα του χώρου της Εμποροπανήγυρης. 
β) Να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και οδηγιών, 
όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 
γ) Να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου. Να 
διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που 
παράγουν κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης. 
δ) Να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων Δήμου 
Μονεμβασίας. 
ε) Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι 
πώλησης των προϊόντων τους. 
στ) Να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και 
ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα καθώς και ειδών συσκευασίας. 
ζ) Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της 
έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους. 

Άρθρο 13ο 
Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο  

1. Οι πωλητές κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα υποχρεούνται: 
α. να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, στο χώρο που 
τηρούνται τα έγγραφα, παραστατικά στοιχεία, στις εθνικές οδούς και στο χώρο 
παραγωγής, και 
β. να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία. 
2. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4497/17 και των 
κατ' εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι: 
α. οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε πανελλήνια κλίμακα, 
συνεπικουρούμενες, όποτε απαιτείται για τον έλεγχο των βιομηχανικών προϊόντων, από τις 
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χωρικά αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του 
Κράτους της ΑΑΔΕ, 
β. οι υπηρεσίες των Περιφερειών εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειάς τους, 
γ. οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου εντός των διοικητικών του ορίων, 
δ. τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε.) εντός των 
τοπικών ορίων της αρμοδιότητάς τους, 
ε. οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, 
στ. οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους, 
ζ. η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. 

Οι ανωτέρω αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους σε 
ζητήματα συντονισμού ελέγχων και διάχυσης της πληροφορίας. Για το συντονισμό των 
ελέγχων αρμόδιο είναι το Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Παρεμπορίου 
(ΣΥΚΑΠ). 

Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως δ' (δηλ. και οι υπηρεσίες 
των Δήμων) επικουρούνται από την Ελληνική Αστυνομία στο βαθμό που τούτο παρίσταται 
αναγκαίο για την αποτελεσματική άσκηση των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους. 

Άρθρο 14ο 
Παραβάσεις - Κυρώσεις 

Για τις παραβάσεις του παρόντος που διαπιστώνονται επιβάλλονται οι κυρώσεις και 
γίνονται οι περαιτέρω ενέργειες που προβλέπονται στο Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α΄) όπως 
ισχύει. 

Άρθρο 15ο 
Ισχύς 

Ο Κανονισμός αυτός συντάχθηκε για να ρυθμίσει τα προβλήματα που προκύπτουν 
για την λειτουργία των εμποροπανηγύρεων του Δήμου Μονεμβασίας και καταργεί κάθε 
προηγούμενη ανάλογη απόφαση. 

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό, αντιμετωπίζεται και 
επιλύεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου των εμποροπανηγύρεων, με βάση τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους 
γενικά τους συναλλασσόμενους.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται με αποφάσεις του να τροποποιεί τον παρόντα 
Κανονισμό για την αντιμετώπιση τυχόν νέων θεμάτων που ανακύπτουν σχετικά με την 
λειτουργία της Εμποροπανήγυρης. 
 
Β. Κάθε προηγούμενος σχετικός κανονισμός παύει να ισχύει. 

     Γ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί  κατά το πλήρες κείμενό της στο δημοτικό 
κατάστημα της έδρας του Δήμου και στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 79 του ΔΚΚ, καθώς και περίληψη αυτής σε μια ημερήσια εφημερίδα του 
νομού.   
 Δ. Ορίζει την επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού, ως εξής: 

 Για την εμποροπανήγυρη της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος 
Μαυρομιχάλης, ο δημοτικός σύμβουλος Ιωάννης Κολλιάκος και ο Πρόεδρος της Τοπικής 
Κοινότητας Παναγιώτης Σκαρμούτσος. 

 Για την εμποροπανήγυρη της Τ.Κ. Συκέας, ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος 
Μαυρομιχάλης, ο δημοτικός σύμβουλος Ιωάννης Κολλιάκος και ο Πρόεδρος της Τοπικής 
Κοινότητας Γεώργιος Σαργκάνης. 

 
  Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  184/2018. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                                  Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 

 Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
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Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
Πετράκης Χρήστος 
Τσαφατίνου κατερίνα 
Χριστάκος Σταύρος 
Κόκκορης Παναγιώτης    
Μεϊμέτης Γεώργιος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Σταθάκης Νεκτάριος 
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