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Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος) και στο Δημοτικό 

Κατάστημα (1ος όροφος) που βρίσκεται στην πλατεία Νέστορος, σήμερα 

στις 06 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 

19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου - Νέστορος, συνήλθε σε δημόσια 

τακτική συνεδρίαση ύστερα από την με αριθμό 14769 και από 02/10/2019 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Κωνσταντίνου Ρομπάκη του 

Παναγιώτη που επιδόθηκε χωριστά στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. 

Δημοτικούς Συμβούλους, στους κ.κ. Προέδρους των 7/μελών Συμβουλίων 

Κοινοτήτων, των 5/μελών Συμβουλίων Κοινοτήτων & 1/μελών 

Συμβουλίων Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 

 Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/15-09-2019 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης του 

Συμβουλίου της Κοινότητας Χώρας, της Δ.Ε. Νέστορος, του Δήμου Πύλου 

– Νέστορος (Α.Δ.Α.: Ψ6ΟΗΩ1Β-016), σχετικά με την λειτουργία της 

εμποροπανήγυρης στην Κοινότητα  Χώρας για το έτος 2019, ως και της 

υπ’ αριθ. 15/23-09-2019 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλου – Νέστορος, (Α.Δ.Α. 9ΦΧΜΩ1Β-ΘΘΗ), 

σχετικά με την λήψη κανονιστικής απόφασης για την λειτουργία της 

εμποροπανήγυρης στην Κοινότητα Χώρας.                            

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) ΚΑΙ ΑΠΟ 6/10/2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

ΑΔΑ: Ω3ΓΗΩ1Β-ΖΔΘ



2 
 

του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-

2006 τ. Α’), ως και του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-

6-2010 τ. Α’), όπως αντικαταστάθηκε από  τις διατάξεις του άρθρου 74 

του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/19-7-2018 τ. Α’) «Μεταρρύθμιση του 

θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της 

Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της Οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»,  για 

συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα που αναφέρονται στην 

ημερήσια διάταξη. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
 Κωνσταντίνος Ρομπάκης του Παναγιώτη, (Πρόεδρος του δημοτικού 

συμβουλίου), Γεώργιος Μπαχούμας του Βασιλείου, (Αντιπρόεδρος του 

δημοτικού συμβουλίου), Παναγιώτης Μπλάνας του Γεωργίου, 

(Γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου), Διονύσιος  Αγγελόπουλος του 

Νικολάου, Θεόδωρος Βουγιούκας του Νικολάου, Δημήτριος Γαϊτάνης του 

Βασιλείου, Μιχαήλ Καραβίδας του Γεωργίου, Ελένη Μιχελή του Ηρακλή, 

Δημήτριος Σιψάς του Γεωργίου, Θεόδωρος Χαραμαράς του Κων/νου, 

Αναστάσιος Χρονόπουλος του Ανδρέα, Δημήτριος Καφαντάρης του 

Παναγιώτη, Επικεφαλής της παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ», Νικόλαος 

Βάγγαλης του Ανδρέα, Νικόλαος Γιαννακόπουλος του Παναγιώτη, 

Περικλής Κοντογόνης του Γεωργίου, Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του 

Παντελή, Πελαγία Λευτάκη – Αρβανίτη του Διονυσίου, Άγγελος Μπίζος 

του Νικολάου, Ιωάννης Σαρδέλης του Δήμου, Ευσταθία Σπυροπούλου 

του Αθανασίου, Ηλίας Κανάκης του Αθανασίου, Επικεφαλής της 

παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ 

ΔΗΜΟΤΩΝ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ», Νικόλαος Γαραντζιώτης του Βλασίου, 

Αργύριος Καστόρας του Νικολάου, Παναγιώτης Μιχαήλ του 

Κωνσταντίνου, Δημήτριος Βρεττάκος του Ιωάννη, Επικεφαλής της 
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παράταξης «ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΣΟΦΙΑ», Ιωάννης Καστόρας του Ευσταθίου, 

Σοφία Αποστολοπούλου του Παναγιώτη, «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΟΥ 

ΝΕΣΤΟΡΟΣ». 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Κανένας. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
Σταυρούλα Γιανούτσου (Πύλος), Χαράλαμπος Μπαχούμας (Χώρα), 

Ανδρέας Παναγόπουλος (Ικλαινα), Αντώνιος Σταματελόπουλος 

(Κουκκουνάρας), Νικόλαος Γιαλλελής (Κορώνης), Παναγιώτης Ψυχογυιός 

(Αμπελόφυτο). 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 Κων/νος Πυλιώτης (Κρεμμυδίων), Παναγιώτης Λίγγρης (Μεθώνης), 

Θεόδωρος Παγάνης (Χανδρινού), Ιωάννης Αλεξόπουλος (Πύλας),  

(Έστω και αν νόμιμα προσκλήθηκαν). 

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Πύλου - Νέστορος κ. 
Καρβέλας Παναγιώτης του Θεοδώρου καθώς επίσης παρίσταται και ο 

Ειδικός Γραμματέας τήρησης πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 
Δεμπεγιώτης Χρήστος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κων/νος Ρομπάκης, 

διαπίστωσε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία καθότι επί συνόλου είκοσι επτά 

(27) μελών  βρίσκονται παρόντες είκοσι επτά (27) μέλη και απόντες 
κανένας, όπως αναφέρονται πιο πάνω και κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη 

του συμβουλίου το 27ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/15-09-2019 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης του 
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Συμβουλίου της Κοινότητας Χώρας, της Δ.Ε. Νέστορος, του Δήμου Πύλου 

– Νέστορος (Α.Δ.Α.: Ψ6ΟΗΩ1Β-016), σχετικά με την λειτουργία της 

εμποροπανήγυρης στην Κοινότητα  Χώρας για το έτος 2019, ως και της 

υπ’ αριθ. 15/23-09-2019 ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλου – Νέστορος, (Α.Δ.Α. 9ΦΧΜΩ1Β-ΘΘΗ), 

σχετικά με την λήψη κανονιστικής απόφασης για την λειτουργία της 

εμποροπανήγυρης στην Κοινότητα Χώρας και έδωσε το λόγο στον κ. 

Δήμαρχο να εισηγηθεί το θέμα. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Δήμαρχος έθεσε υπόψη του 

συμβουλίου: 

 Την με αριθμό 3/15-09-2019 (ΑΔΑ: Ψ6ΟΗΩ1Β-016) ομόφωνη 

απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Χώρας της  Δ.Ε. Νέστορος. 

Την με αριθμό 15/23-09-2019 ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλου – Νέστορος, σχετικά με την λήψη 

κανονιστικής απόφασης για την λειτουργία της εμποροπανήγυρης Δ.Κ. 

Χώρας για το έτος 2019 (Α.Δ.Α.: 9ΦΧΜΩ1Β-ΘΘΗ) που σύμφωνα με το 

άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας ζωής εισηγείται προς 

το Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων.  

Κατόπιν αυτών εισηγούμαι στο δημοτικό συμβούλιο το σχέδιο της 

κανονιστικής απόφασης για την λειτουργία της εμποροπανήγυρης Δ.Κ. 

Χώρας για το έτος 2019 όπως παρακάτω: 

Με το άρθρο 38 του Ν. 4497/2017 προβλέπεται ότι: 

1) Για τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών του παρόντος 

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 
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καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο 

θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.  

2) Η διάρκεια λειτουργίας των θρησκευτικών και επετειακών 

εμποροπανηγύρεων και των λοιπών οργανωμένων αγορών δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, με εξαίρεση τις 

παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο και 

δύνανται να διαρκούν μέχρι επτά (7) ημέρες, τις πασχαλινές αγορές που 

δύνανται να διαρκούν μέχρι δέκα (10) ημέρες και τις χριστουγεννιάτικες 

αγορές που δύνανται να διαρκούν μέχρι είκοσι (20) συναπτές ημέρες. Σε 

περίπτωση λειτουργίας εμποροπανηγύρεως σε χώρο που στο σύνολό 

του ανήκει αποκλειστικά σε νομικό πρόσωπο της κατ' άρθρο 3 του 

Συντάγματος Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, το νομικό 

πρόσωπο μπορεί, είτε να αποφασίζει το ίδιο τη λειτουργία της 

αναλαμβάνοντας παράλληλα την οργάνωση και διεξαγωγή αυτής, είτε να 

παραχωρεί το χώρο στον οικείο δήμο με σύμβαση μίσθωσης. Αν η 

εμποροπανήγυρη οργανώνεται από το ίδιο νομικό πρόσωπο, αυτό εκδίδει 

υποχρεωτικά Κανονισμό Λειτουργίας με τα στοιχεία που προβλέπονται 

στο παρόν (όπως ιδιότητα συμμετεχόντων πωλητών, ποσόστωση και 

τρόπος απόδοσης θέσεων κ.τ.λ.), τον οποίο κοινοποιεί υποχρεωτικά στον 

οικείο δήμο πριν την έναρξη της εμποροπανηγύρεως. 

3) Στις αγορές του παρόντος άρθρου 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. Τη 

βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων 

πωλητών. Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήμο την έκδοση της ανωτέρω 

βεβαίωσης, προκειμένου να συμμετέχει στις αγορές των δήμων όλης της 

χώρας και στην αίτησή του επισυνάπτει: α. βεβαίωση έναρξης 

δραστηριότητας από το TAXIS, β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το 
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TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή, γ. 

πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται, δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας 

ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση, ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά 

περίπτωση. Ο δήμος που εκδίδει την ανωτέρω βεβαίωση είναι υπεύθυνος 

για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος. Όσοι επαγγελματίες 

έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση 

στις εν λόγω αγορές.  

4) Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές του παρόντος άρθρου 

απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση 

του οικείου δήμου, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. Η 

ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας των 

υπαίθριων αγορών που αφορά η πρόσκληση. Οι εγκρίσεις δίδονται με 

κλήρωση ως εξής: α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα 

νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση 

στο υπαίθριο εμπόριο, β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών 

αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών 

αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα 

προϊόντα, γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με 

αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος. Σε 

περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) 

ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό 

της (α) κατηγορίας. Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες 

αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν 

να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του παρόντος και 

υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α'. Οι φορείς λειτουργίας 

μπορεί να καθορίζουν υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που προορίζονται 

αποκλειστικά για αδειούχους του άρθρου 45. Ειδικά, για τους αδειούχους 

φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 45 δίδεται μία θέση ανά τέσσερα (4) μέλη, τα 

οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με 
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την παράγραφο 3 του άρθρου 45. Σε περίπτωση που ο αριθμός των 

αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία, 

διενεργείται κλήρωση.  

5) Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο 

φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με την παράγραφο 4, υποβάλλει στην 

αρμόδια υπηρεσία του δήμου αίτηση, επιδεικνύοντας: α) την άδεια 

υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση της παραγράφου 3, κατά 

περίπτωση και β) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση 

τροφίμων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον 

αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρωση.  

6) Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας 

εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων για την κάθε υπαίθρια αγορά, ο 

οποίος αναρτάται στο οικείο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι 

επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να 

εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην 

οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά 

όργανα του παρόντος. Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής 

διενεργείται κλήρωση, εκτός εάν στον Κανονισμό Λειτουργίας 

προβλέπεται μοριοδότηση με κριτήρια ανάλογα του συστήματος 

απόδοσης θέσης για τις λαϊκές αγορές. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ 

των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στο 

φορέα λειτουργίας.  

7) Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με 

άδεια συμμετοχής στις υπαίθριες αγορές 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. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ Δ.Κ. 
ΧΩΡΑΣ 

 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο Κανονισμού 

Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει τις προϋποθέσεις οργάνωσης, λειτουργίας, 

αισθητικής, υγιεινής και τάξης στο χώρο της εμποροπανήγυρης Δ.Κ. 

Χώρας του Δήμου Πύλου - Νέστορος καθώς και τη διαδικασία  για τη 

χορήγηση αδειών συμμετοχής  σε αυτές. 

Ο Κανονισμός είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 

171/13.11.2017 τεύχος Α') και κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες της 

Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον 

ζητηθεί. 

 

Άρθρο 2ο 
Νομοθετικό πλαίσιο 

Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): 

«Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 

επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως  τροποποιήθηκε 

από την παρ. 3 του άρθρου 121 του Ν.4512/18 

2. Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α): «Περί 

κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων 

περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», 

3. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών 

και λοιπών κοινοχρήστων χώρων», 

4. Την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 

τεύχος Β') 

5. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006: «Κανονιστικές Αποφάσεις», 
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6. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010: «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – 

Αρμοδιότητες» 
 

Άρθρο 3ο 
Διάρκεια 

Η εμποροπανήγυρη που θα διενεργηθεί στο πλαίσιο του θρησκευτικού 

εορτασμού του Νεομάρτυρα Αγίου Δημητρίου του Χωραϊτη θα διαρκέσει 7 

ημέρες.  

Ημερομηνίες διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης: (έναρξη) την 13η 

Οκτωβρίου 2019 ημέρα Κυριακή, (λήξη) την 19η  Οκτωβρίου  2019 ημέρα 

Σάββατο. 

  

Άρθρο 4ο 
Χώρος λειτουργίας 

1. Χώρος λειτουργίας της εμποροπανήγυρης Χώρας για το έτος 2019 να 

οριστούν οι οδοί: Αντωναροπούλου, Στρατηγοπούλου, Λάσκου Δούρου, 

Σπέντζα.  

     Στο χώρο που πραγματοποιείται η δημοτική αγορά παραγωγών να 

αναπτυχθεί και να λειτουργήσει το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ (στα χρονικά πλαίσια 

της εμποροπανήγυρης), το οποίο δύναται να ξεκινήσει την εγκατάσταση 

του κάποιες μέρες νωρίτερα, λόγω του ότι η σιδερένια του κατασκευή 

είναι πολύ βαριά και χρειάζεται χρόνος για την εγκατάστασή του και με 

την ισχύουσα από το Δήμο τιμή.   

2. Να είναι ανοιχτοί οι είσοδοι και να υπάρχουν διάδρομοι στα δημόσια 

κτίρια, Δημαρχείο, πρώην ΚΕΠ, Ιατρείο, Σχολεία, φαρμακεία, κλπ, καθώς 

και ο χώρος πίσω από το Δημαρχείο για την είσοδο και έξοδο του 

Ασθενοφόρου. ΄Εμπροσθεν του 1ου Δημοτικού Σχολείου, του Δημοτικού 

Παιδικού Σταθμού και στο Παρεκκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου 
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(έμπροσθεν και έναντι), ΔΕΝ θα αναπτυχθεί κανένα παράπηγμα ούτε 

τουαλέτες. 

3. Απαγορεύεται ρητά η ανάπτυξη της εμποροπανήγυρης σε χώρους οι 

οποίοι δεν περιγράφονται ανωτέρω. 

α)Σαραντοπούλου Δήμητρα, β)Ανδρικόπουλος Κωνσταντίνος, 

γ)Νικολόπουλος Νικόλαος 

Άρθρο 5ο 
Επιτροπή Εμποροπανήγυρης 

Για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία αλλά και διαχείριση της 

εμποροπανήγυρης να συγκροτηθεί Επιτροπή από το Δημοτικό 

Συμβούλιο, για την οποία Επιτροπή προτείνονται: α)Σαραντοπούλου 

Δήμητρα, β)Ανδρικόπουλος Κωνσταντίνος, γ)Νικολόπουλος Νικόλαος. 

Καθήκον της επιτροπής θα είναι η παρακολούθηση και εν γένει η όλη 

διαχείριση της πανηγύρεως. Η επιτροπή θα δικαιούται να συνεδριάζει σε 

τακτά χρονικά διαστήματα, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της, να 

εισηγείται προτάσεις στον Αντιδήμαρχο, να αξιολογεί τις εισερχόμενες 

αιτήσεις, να εισηγείται την παραχώρηση ή μη θέσεων στους αιτούντες, να 

επιλαμβάνεται οποιουδήποτε θέματος προκύψει στη διάρκεια του 

πανηγυριού και δεν προβλέπεται από απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, να διενεργεί τακτικούς ελέγχους στο χώρο ανάπτυξης του 

πανηγυριού για τη διαπίστωση της καλής και ομαλής λειτουργίας του, να 

συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα θέματα που προκύπτουν 

από την εμποροπανήγυρη και να συντάξει τον απολογισμό της. 

Προτείνεται η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης να έχει συμπληρωματικά την 

αρμοδιότητα για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων κληρώσεων για 

τη χορήγηση των αδειών και την τοποθέτηση των πωλητών στους 

χώρους ανάπτυξης της εμποροπανήγυρης, για τις θέσεις που θα 

παραχωρηθούν κατόπιν κληρώσεων. Οι ανωτέρω αποφάσεις της 

Επιτροπής θα διαβιβάζονται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Το 
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έργο της Επιτροπής να υποστηρίζεται, όποτε ζητηθεί και παραστεί 

ανάγκη από φορτηγό και εργάτες για την απομάκρυνση των παράνομων 

καταληψιών. 

Άρθρο 6ο 

Υποβολή αιτήσεων 

 Δικαίωμα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη έχουν, φυσικά πρόσωπα : 

1. Κάτοχοι, εν ισχύ αδειών υπαιθρίου εμπορίου (λαϊκών αγορών, 

πλανοδίου εμπορίου, στάσιμου εμπορίου, κυριακάτικων αγορών) 2. 

Κάτοχοι, εν ισχύ βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου 

ετήσιας διάρκειας Στην αίτηση που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι 

υποχρεωτικά θα πρέπει να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται 

τους όρους του κανονισμού λειτουργίας του πανηγυριού. Τα 

δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομιστούν από τους 

ενδιαφερόμενους είναι : 1. Άδεια υπαιθρίου εμπορίου σε ισχύ ή ετήσια 

βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου ανά περίπτωση. 2. 

Πιστοποιητικό υγείας, για την πώληση ειδών που εμπίπτουν στην 

υγειονομική νομοθεσία Για τη χορήγηση έγκρισης συμμετοχής στην 

εμποροπανήγυρη, οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να έχουν ληξιπρόθεσμες 

οφειλές προς το Δήμο Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά να 

κατατίθενται στην υπηρεσία με κάθε πρόσφορο μέσω, έστω και με fax. Οι 

αιτήσεις και τα δικαιολογητικά εξετάζονται από την επιτροπή πανηγυριού 

η οποία και αποφασίζει για το ποιοι από τους ενδιαφερομένους πληρούν 

τα κριτήρια για την χορήγηση της σχετικής άδειας συμμετοχής στην 

εμποροπανήγυρη. Στην απόφασή της αυτή η επιτροπή λαμβάνει υπόψη 

και την εν γένει ομαλή λειτουργία της εμποροπανήγυρης κατά τα 

προηγούμενα έτη. Στην αίτηση που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι 

υποχρεωτικά θα πρέπει να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται 

τους όρους του κανονισμού λειτουργίας του πανηγυριού. Η καταληκτική 

ημερομηνία για την κατάθεση στην υπηρεσία του Δήμου της αίτησης και 
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των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας 

συμμετοχής στην ετήσια εμποροπανήγυρη προτείνουμε να είναι η 

11/10/2019 και ημέρα συνεδρίασης της επιτροπής για τη διενέργεια των 

κληρώσεων η 11/10/2019. Η μη τήρηση των ως άνω ημερομηνιών θα έχει 

ως συνέπεια την θεώρηση της θέσεως από την υπηρεσία ως κενής και 

της κατάληψής της από τον μικροπωλητή , ως αυθαίρετης. 

Άρθρο 7ο 

Χορήγηση άδειας συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη 

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους για την 

συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη, θα εξετάζονται από την επιτροπή 

εμποροπανήγυρης, η οποία είναι αρμόδια να εξετάσει εάν πληρούνται οι 

νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη. Οι ανωτέρω 

άδειες θα χορηγούνται στους ενδιαφερομένους κατόπιν κλήρωσης. Αν ο 

αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη που πληροί τις 

νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής είναι μικρότερος του αριθμού των 

προς χορήγηση αδειών θα γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις. Η τοποθέτηση 

των πωλητών στους χώρους ανάπτυξης της εμποροπανήγυρης θα 

πραγματοποιείται κατόπιν κλήρωσης. Αρμόδιο όργανο για την 

πραγματοποίηση των κληρώσεων είναι η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης, 

ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην λήψη των απαιτούμενων 

αποφάσεων για τη χορήγηση των αδειών, λόγω των στενών χρονικών 

περιθωρίων που υπάρχουν μεταξύ της υποβολής των αιτήσεων και της 

πραγματοποίησης της εμποροπανήγυρης. Οι κληρώσεις θα 

πραγματοποιούνται σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής 

Εμποροπανήγυρης. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης θα 

διαβιβάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και για τη χορήγηση 

της άδειας συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη. Για την συμμετοχή στην 

κλήρωση εκτός της υποβολής της σχετικής αίτησης και των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών απαιτείται η παρουσία του αιτούντος ή η προσκόμιση 
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στην Επιτροπή Εμποροπανήγυρης έγγραφης εξουσιοδότησης για τον 

συγκεκριμένο σκοπό. ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι έμποροι 

μικροπωλητές, όταν κληρωθούν για θέση δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής 

σε κλήρωση για επιπλέον θέση. Ο ανωτέρω περιορισμός ισχύει για όλη 

την έκταση της πανηγύρεως. 

Άρθρο 8ο 

Λειτουργία Λούνα Παρκ στην εμποροπανήγυρη 

 Για την άσκηση των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ) που 

ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως εμπορικές δραστηριότητες 

σε εξωτερικούς χώρους, απαιτείται αυτοτελής άδεια εγκατάστασης και 

λειτουργίας. Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι διάφορες από το υπαίθριο 

εμπόριο και δεν υπάρχει περιορισμός στη δραστηριοποίηση των φυσικών 

ή νομικών προσώπων που έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. 

Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της υπαίθριας 

ψυχαγωγικής δραστηριοτήτας που θα δραστηριοποιηθεί στην 

Εμποροπανήγυρη Χώρας είναι ο Δήμος Πύλου - Νέστορος. Στο χώρο 

που πραγματοποιείται η δημοτική αγορά παραγωγών να αναπτυχθεί και 

να λειτουργήσει το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ (στα χρονικά πλαίσια της 

εμποροπανήγυρης). Ο χώρος θα διατίθεται με εκμίσθωση στους 

ενδιαφερόμενους που με αίτησή τους θα δηλώσουν την επιθυμία για τη 

συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη με την τήρηση κείμενης 

νομοθεσίας. 

Για την προσωρινή  εγκατάσταση και λειτουργία του  ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι(Π.Δ.12/2005 ΦΕΚ 10 Α΄/18-01-2005 

– άρθρο 39 του Ν. 4497/2017 και παρ 22 της εγκ. 1/37698/3-4-2018): 

   α)Αίτηση 

   β) Δημοτική ενημερότητα  
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   γ) Βεβαίωση της οικίας Δ.Ο.Υ. περί υποβολής δήλωσης έναρξης – 

ασκήσεως επιτηδεύματος 

  δ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου(υπεύθυνη δήλωση) 

  ε) Θεωρημένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητος ενδιαφερόμενου  

  στ) Σε περίπτωση εταιρείας θεωρημένο φωτοαντίγραφο συστάσεώς, 

νομιμοποίησης και εκπροσώπησης της. 

 ζ)Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για 

την απόδειξη της  επαγγελματικής δραστηριότητας. 

Για την χορήγηση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ 

ΠΑΡΚ εκτός από παραπάνω  δικαιολογητικά  απαιτούνται σύμφωνα με το 

Π.Δ.12/2005 ΦΕΚ 10 Α΄/18-01-2005 τα εξής : 

α)Βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής, για την καλή 

εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών.  

β)Βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της 

ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και ότι οι 

εγκαταστάσεις είναι κάτω των δέκα (10) ίππων. 

γ)Άδεια του Υπουργείου ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία βιομηχανίας) 

για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις 

διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 (Α΄ 216). 

δ)Βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την 

επικινδυνότητα των τυχόν χρησιμοποιούμενων αερίων ή άλλων υλών. 

ε)Βεβαίωση της υπηρεσίας Πολιτικής αεροπορίας, όταν πρόκειται για 

πτήση ή ανύψωση  αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών 

μέσων ότι η ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της και 

στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου. 

στ)Βεβαίωση της Δ.Ε.Η. και Ο.Τ.Ε. για την ασφάλεια των 

εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει η ανύψωση. 
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ζ)Τοπογραφικό σχέδιο του χώρου εγκατάστασης των μηχανημάτων του 

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στο οποίο θα απεικονίζονται αναλυτικά  όλα τα 

μηχανήματα. 

η)Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας παιγνιδιών από διαπιστευμένους 

φορείς πιστοποίησης. 

 Όλα τα  δικαιολογητικά που αφορούν την προσωρινή εγκατάσταση 

ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ θα πρέπει να κατατεθούν στην αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου 

έως τις 08/10/2019 ώστε να πραγματοποιηθεί η  επιλογή των δικαιούχων, 

στη συνέχεια να γίνει η εγκατάσταση των παιγνιομηχανημάτων να 

χορηγηθούν και τα δικαιολογητικά για την άδεια εγκατάστασης και 

λειτουργίας κατόπιν ελέγχου της τήρησης των κανόνων ασφαλούς 

λειτουργίας ψυχαγωγικής παιδείας «ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ» στην 

εμποροπανήγυρη Χώρας 2019 από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. 

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ή άλλων ψυχαγωγικών 

παιγνίων σε ιδιόκτητο χώρο να μην χορηγηθεί. 

Ο εκμισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά έναντι 

του προσωπικού που θα απασχολεί στις εγκαταστάσεις της 

δραστηριότητάς του, των πελατών που θα χρησιμοποιούν τις 

εγκαταστάσεις του, των περαστικών εκ του χώρου των εγκαταστάσεων 

του και παντός τρίτου, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί στις 

εγκαταστάσεις του ή εξαιτίας των εγκαταστάσεών του, οπουδήποτε, καθ΄ 

όλη την διάρκεια της Εμποροπανήγυρης καθώς και κατά τον χρόνο 

εγκατάστασης και απεγκατάστασης των διαφόρων μερών, έργων και εν 

γένει τεχνικών εγκαταστάσεων και θα είναι, σε περίπτωση ατυχήματος, 

αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή αποζημιώσεων. 

Άρθρο 9ο 
Καταβαλλόμενα τέλη 

Οι τιμές ενοικίασης των θέσεων να παραμείνουν οι ίδιες ακριβώς που 

ήταν για το έτος 2018 ήτοι: 
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α)οδός Στρατηγοπούλου από το σημείο που τέμνεται από τη οδό 

Αντωναροπούλου (Δημοτικό Κατάστημα) έως την Εκκλησία του Αγίου 

Κωνσταντίνου σε 60,00 € το τρέχον μέτρο πρόσοψης. 

β)το τμήμα της οδού Στρατηγοπούλου και συγκεκριμένα από το Δημοτικό 

Κατάστημα  έως τον Άγιο Γεώργιο  σε 35,00 € το τρέχον μέτρο 

πρόσοψης. 

γ)η οδός Αντωναροπούλου από το σημείο που ξεκινάει (πλησίον 

κεντρικής πλατείας) έως το σημείο που τέμνεται από την οδό Κοκκέβη σε 

54,15 € το τρέχον μέτρο πρόσοψης. 

δ)το εναπομείναν τμήμα της οδού Αντωναροπούλου σε 31,59 € το τρέχον 

μέτρο πρόσοψης. 

ε)η οδός Σπέντζα και η οδός Λάσκου Δούρου σε 31,59 € το τρέχον μέτρο 

πρόσοψης. 

στ)τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ψησταριές) η τιμή να 

καθορίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα που καταλαμβάνουν. 

ζ)ο χώρος που θα αναπτυχθεί και θα λειτουργήσει το ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ η 

τιμή να είναι 1.800,00 €. 

η)Αν υπάρξει ενδιαφέρον για τοποθέτηση βιβλίων από δημότες Πύλου – 

Νέστορος στην κεντρική πλατεία, ο χώρος να είναι δωρεάν, στην οποία 

κεντρική πλατεία δεν θα τοποθετηθεί τίποτε άλλο.  

θ)οι ως άνω αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται πλέον του νομίμου ΦΠΑ 

 
Άρθρο 10ο 

Προσδιορισμός επιτρεπόμενων ειδών προς πώληση 

 Τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται είναι: προϊόντα ελαφριάς 

βιοτεχνίας (είδη υπόδησης, ένδυσης, είδη υαλοπωλείου, λευκά είδη, 

μικροεργαλεία, παιχνίδια κλπ.), βιβλία, είδη οικιακής χειροτεχνίας (εκτός 

από φαγώσιμα) χαλιά, τάπητες, κλπ, παραδοσιακά είδη όπως ψημένο 

καλαμπόκι και κάστανα. Επίσης επιτρέπεται και η πώληση προϊόντων 
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που προέρχονται από κινητή καντίνα ή επιχειρήσεις εστίασης στους 

χώρους που ειδικά θα παραχωρηθούν από το Δήμο για τον σκοπό αυτό 

και τηρουμένων των απαιτήσεων της υγειονομικής νομοθεσίας . 

Άρθρο 11ο 
Όροι λειτουργίας 

1. Στους χώρους που θα λειτουργεί η αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και 

αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις που θα διαγραμματιστούν 

προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές – εκθέτες δεν θα 

καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ και δεν θα εμποδίζουν τη 

λειτουργία καταστημάτων. Η ευθύνη για την διαγράμμιση των θέσεων 

είναι του Δήμου με μέριμνα της τεχνικής υπηρεσίας. 

Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την 

ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την έλευση των οχημάτων 

όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π. για τις περιπτώσεις εκτάκτου 

ανάγκης, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, αλλά 

την ομαλή διενέργεια της αγοράς.  

2. Να διαθέτουν χημικά -βιολογικά αποχωρητήρια, που θα πληρούν τις 

απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. 

3. Ο χρησιμοποιούμενος χώρος της αγοράς να διατηρείται καθαρός κατά 

τη διάρκεια λειτουργίας του. 

4. Μετά τη λήξη της λειτουργίας της αγοράς, ο χώρος να καθαρίζεται και 

να πλένεται επιμελώς από το συνεργείο καθαριότητας της δημοτικής 

αρχής, το οποίο θα αποκομίζει και κάθε είδους απορρίμματα, που 

προήλθαν από αυτήν. 

Οι κάδοι συλλογής απορριμμάτων μετά την λήξη λειτουργίας της αγοράς 

πρέπει να εκκενώνονται, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται με 

ευθύνη του Δήμου. 

Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από τον Δήμο για καθαρισμό του 

χώρου. 
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5. Οι πωλητές – εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά 

και μόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να 

μην εμποδίζουν τη λειτουργία των όπισθεν αυτών ευρισκομένων 

καταστημάτων καθώς επίσης και των πεζοδρομίων για την ελεύθερη 

διέλευση των πεζών.  

6. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με άδεια 

συμμετοχής στις υπαίθριες αγορές 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 12ο 
Διοικητικές κυρώσεις 

Απαγορεύεται αυστηρά η συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη χωρίς άδεια 

συμμετοχής, η οποία θα έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Δήμου ή έστω του διπλοτύπου είσπραξης του τέλους χρήσης της θέσης. 

Στους παραβάτες θα επιβάλετε πρόστιμο το ύψος του οποίου ανέρχεται 

στο ποσό των € 500,00 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα ΙΓ 

του Ν. 4497/2017. Οι παραβάτες θα απομακρύνονται από τους χώρους 

της εμποροπανήγυρης και θα γίνεται κατάσχεση των εμπορευμάτων από 

τα αρμόδια όργανα. 

Άρθρο 13ο 
Υποχρεώσεις πωλητών 

Οι έμποροι και μικροπωλητές που συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη 

οφείλουν :  

1. Να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους ή άλλο νόμιμο έγγραφο 

απόδειξης της ταυτότητάς τους (ενδεικτικά αναφέρονται: άδεια οδήγησης, 

διαβατήριο κλπ) και την άδεια συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, τα 

οποία είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο αρμόδιου 

οργάνου.  
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2. Να περιορίζονται στη θέση που δικαιούνται χωρίς να δημιουργούν 

πρόβλημα στους περιοίκους και στους ελεύθερους χώρους κίνησης 

(διαδρόμους) για διευκόλυνσή τους και εξυπηρέτηση των καταναλωτών 

και να έχουν ευπρεπή εμφάνιση στους πάγκους έκθεσης των προϊόντων 

τους.  

3. Να μην παρακωλύουν το έργο των αρμοδίων οργάνων ελέγχου, να 

πειθαρχούν στις συστάσεις και αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και να 

μη διαταράσσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία της 

εμποροπανήγυρης με θορύβους, διαπληκτισμούς και ύβρεις.  

4. Μετά το πέρας της εμποροπανήγυρης να φροντίζουν για την 

καθαριότητα του χώρου, την τοποθέτηση των σκουπιδιών του σε σάκους 

και την απομάκρυνση των κατάλοιπων των προϊόντων τους.  

5. Να τηρούν τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα και ισχύουσες 

Υγειονομικές και Αστυκτηνιατρικές διατάξεις, όσον αφορά την πώληση 

των επιτρεπόμενων ειδών τροφίμων. Δεν επιτρέπεται από οποιονδήποτε 

πωλητή η έκθεση προς πώληση ή η πώληση προϊόντων που μπορεί να 

προκαλέσουν βλάβη στην υγεία του καταναλωτή. 

 
Άρθρο 14ο 

Λοιποί όροι 
1. Ο Δήμος δεν εμπλέκεται κατ’ οιονδήποτε τρόπο σε παροχή υπηρεσιών 

προς τους συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη παρά μόνο στην 

παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Η κατασκευή στεγάστρων ηλιοπροστασίας 

– βροχοπροστασίας ανήκει αποκλειστικά στους συμμετέχοντες, ο Δήμος 

παραχωρεί μόνο κοινόχρηστο χώρο (πεζοδρόμια και έμπροσθεν αυτών 

τμήματος δημοτικού δρόμου) για έκθεση και πώληση εμπορευμάτων και 

προϊόντων. Τα παραπήγματα θα έχουν 4 μέτρα πρόσοψη αλλά θα δίνεται 

η δυνατότητα να μικραίνουν ή να μεγαλώνουν σε μέτρα πρόσοψης 

ανάλογα την περίπτωση. Η Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να υπάρχουν 

ΑΔΑ: Ω3ΓΗΩ1Β-ΖΔΘ



20 
 

διάδρομοι στο χώρο της εμποροπανήγυρης για την εξυπηρέτηση των 

κατοίκων στις οικίες τους, καθώς και του κοινού όπου υπάρχουν 

υπηρεσίες, και κάθε είδους καταστημάτων ώστε να εξασφαλίζεται η 

εύκολη πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό. Επίσης η Επιτροπή δύναται 

να κάνει κατά τη διάρκεια της παραχώρησης των θέσεων ταξινόμηση ανά 

είδος εμπορεύματος, δηλαδή τα ρούχα με τα ρούχα τα παπούτσια με τα 

παπούτσια. 

2. Αν υπάρξει ενδιαφέρον για τοποθέτηση βιβλίων να γίνει αυτό στην 

κεντρική πλατεία της Χώρας δωρεάν, στην οποία κεντρική πλατεία δεν θα 

τοποθετηθεί τίποτε άλλο. 

3. Σε περίπτωση που ζητηθούν θέση ή θέσεις από άλλους εμπόρους ή 

Σωματεία ή Ενώσεις Σωματείων κλπ, για άλλους ενδιαφερόμενους, να 

έχουν εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του 

ενδιαφερόμενου που θέλει να ενοικιάσει τη θέση ή τις θέσεις. 

4. Να γίνει πρόσληψη καθαρίστριας τις ημέρες της εμποροπανήγυρης για 

τις δημόσιες τουαλέτες και καθαρισμό των χημικών τουαλετών και να 

τοποθετηθούν με σωστή κατανομή όσο το δυνατό περισσότερες χημικές 

τουαλέτες μακριά από σχολεία, φαρμακεία, ιατρεία και καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, με καθημερινή συχνή και κυκλική 

καθαριότητα ώστε να εξασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες υγιεινής. 

Επίσης όταν τελειώσει η εμποροπανήγυρη θα πρέπει άμεσα να 

καθαριστούν και να πλυθούν όλοι οι δρόμοι. 

5. Ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την φύλαξη εμπορευμάτων ή 

προϊόντων που θα εγκαταστήσουν οι συμμετέχοντες στην 

εμποροπανήγυρη στο χώρο που θα τους διατεθεί. Η ευθύνη για τη 

φύλαξη εμπορευμάτων ή προϊόντων βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους.  
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6. Ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που προκληθεί 

πυρκαγιά στο χώρο της Εμποροπανήγυρης από οποιαδήποτε αιτία. Η 

ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους τους συμμετέχοντες.  

 

Άρθρο 15° 
Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το 

Δημοτικό Συμβούλιο. Περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν και δεν 

αναφέρονται στον Κανονισμό, θα καλύπτονται από τους σχετικούς 

Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις. 

 

Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να  

εγκρίνει το σχέδιο κανονιστικής απόφασης για τη λειτουργία ετήσιας 

εμποροπανήγυρης στην Δ.Κ. Χώρας για το έτος  2019, όπως λεπτομερώς 

στην εισήγηση.  

Με τα παραπάνω συμφωνεί και ο Πρόεδρος της δημοτικής 

κοινότητας Χώρας κ. Χαράλαμπος Μπαχούμας. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το 

συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 

του τους νόμους:  3463/2006, 3852/2010, 4497/2017, και τις σχετικές 

ερμηνευτικές εγκυκλίους,   

 

ομόφωνα  αποφασίζει 
 

         1). Εγκρίνει το σχέδιο κανονιστικής απόφασης για τη λειτουργία 

ετήσιας εμποροπανήγυρης στην Δ.Κ. Χώρας για το έτος  2019, όπως 

λεπτομερώς στην εισήγηση αναφέρεται.  

2). Εγκρίνει τη λειτουργία της ετήσιας παραδοσιακής 

εμποροπανήγυρης Δημοτικής Κοινότητας Χώρας έτους 2019 η οποία θα 
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διεξαχθεί σύμφωνα με τους νόμους:  3463/2006, 3852/2010, 4497/2017, 

και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους και τον Ν. 1080/1980, όπου 

ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τέλη κοινοχρήστων χώρων και όπως 

όλα τα ανωτέρω έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 

3). Η ημερομηνία έναρξης της ετήσιας παραδοσιακής 

εμποροπανήγυρης Χώρας για το έτος 2019 ορίζεται η 13η Οκτωβρίου 
2019 ημέρα Κυριακή  και ημερομηνία λήξης της η 19η Οκτωβρίου 
2019 ημέρα Σάββατο, η περιφορά της Ιεράς Εικόνας και των Αγίων 

Λειψάνων του Νεομάρτυρα Αγίου Δημητρίου του Χωραΐτη, θα γίνει τo 
Σάββατο 12η Οκτωβρίου 2019.  

4). Για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία αλλά και διαχείριση της 

εμποροπανήγυρης  συγκροτεί  Επιτροπή από τους παρακάτω δημοτικούς 

υπαλλήλους: α) Δήμητρα Σαραντοπούλου, β)Ανδρικόπουλο Κωνσταντίνο, 

γ) Νικόλαο Νικολόπουλο. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  199/2019. 

  Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται 

όπως ακολουθεί:  

 
Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβούλιου       Τα μέλη 

(Ακολουθούν Υπογραφές) 

                                      

 

              Πύλος  09/10/2019 

           Ακριβές Απόσπασμα 

                         Ο  

   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Κωνσταντίνος Ρομπάκης του Παναγιώτη 
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