
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
 Από το πρακτικό της αριθµ. 11/2018 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµφίκλειας - 
Ελάτειας 
 

Αρ. Απόφασης : 110/2018  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Θέµα 6ο: Περί κανονισµού παραδοσιακών εµποροπανηγύρεων του ∆ήµου Αµφίκλειας-Ελάτειας. 
Εισηγήτρια Α. Στιβακτή  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 Στην Κάτω Τιθορέα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 10η του µήνα Σεπτεµβρίου του 
έτους 2018 ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 20:30 συνήλθε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από την αρίθµ. 6789 - 06/09/2018 έγγραφη πρόσκληση του κ. 
Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύµβουλο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 
3852/2010 
 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 µελών ήταν 
παρόντα τα 16 µέλη τουι: 
 
          Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ                   Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ        
 Μπεκιάρης Γεώργιος Παπακούσουλας Ανδρέας 
 Σκλαβούνος Λουκάς Γκενεράλης ∆ηµήτριος 
 Βαφειάς Αθανάσιος Τασούλας Κων/νος 
 Στιβακτή Αθανασία Τσιάρας Κων/νος 
 Πόρρος Κων/νος Καπερώνης Αριστοτέλης 
 Μπέτας Απόστολος Καπερώνης Κων/νος 
 Γκιώνης Κων/νος Θανασιάς Παναγιώτης 
 Αυγερινάκος Ιωάννης Τσάµης ∆ήµος 
 Βαΐτσος Χρήστος Βούλγαρης Κων/νος 
 Κουτρουµάνος Σωτήριος Μπαούρδος Κων/νος 
 Παπαγεωργίου Ελισσάβετ Μαυραγάνης Γεώργιος 
 Λαπατσάνης Ζήσιµος Οι οποίοι δεν προσήλθαν 
 Καψής Αχιλλέας αν και προσκλήθηκαν νόµιµα 
 Μπατσούτα Μαρία  
 Ντάλας Γεώργιος  
 Σκλαβούνος Λουκάς Ι.    
 
 Παρόντος και του προσκληθέντος ∆ηµάρχου κ. Γώγου Γεώργιου 
 Στη Συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Καραλή Παναγιώτα , για την 
τήρηση των πρακτικών. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Θέµα 6ο: Περί κανονισµού παραδοσιακών εµποροπανηγύρεων του ∆ήµου 
Αµφίκλειας-Ελάτειας. Εισηγήτρια Α. Στιβακτή  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
Η κ. Στιβακτή Αθανασία Αντιδήµαρχος εισηγούµενη το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 1 εδάφιο γ5 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114) ∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας, 

αποτελεί µεταξύ άλλων αρµοδιότητα του ∆ήµου ο καθορισµός των όρων λειτουργίας των εµποροπανηγύρεων 

που διενεργούνται στην περιφέρειά τους, κατά τη σχετική νοµοθεσία. 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία των εµποροπανηγύρεων καθορίζονται από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο µε κανονιστική απόφασή του, σύµφωνα µε το άρθρο 79 παρ. 1, εδάφιο (δ1) του ανωτέρω Νόµου. 

Το άρθρο 73 παρ. 1 εδάφιο (Βν) του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) «Πρόγραµµα Καλλικράτης», 

προβλέπει ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το σχέδιο κανονιστικών 

αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ. 

Τα θέµατα υπαίθριου εµπορίου ρυθµίζονται µε το Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171) «Άσκηση υπαίθριων εµπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις» 

Σύµφωνα µε το άρθρο 59 παρ. 16 του νόµου ο ∆ήµος µας θα πρέπει να εκδώσει απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, κανονισµό λειτουργίας εναρµονισµένο µε τις διατάξεις του ισχύοντα νόµου. 

Κατά συνέπεια, για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των εµποροπανηγύρεων του ∆ήµου µας είναι 

απαραίτητη η έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά µε την οργάνωση, τις προϋποθέσεις λειτουργίας και τον 

καθορισµό όρων για τη διάθεση των χώρων των εµποροπανηγύρεων εναρµονισµένης µε τις διατάξεις του Ν. 

4497/2017. 

Με την αριθ. 3/2018 απόφασή της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προτείνει στο δηµοτικό συµβούλιο µετά και 

από τις αριθµ. 16/2018, 4/2018 και 2/2018 αποφάσεις τους των Τοπικών  Συµβοιλίων Αµφίκλειας, Ελάτειας 

και Κάτω Τιθορέας τον παρακάτω κανονισµό που έχει ως εξής : 

                                           

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ  

∆ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

Α). ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – 
ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

Άρθρο 1 

(Νοµοθετικό Πλαίσιο) 

Ο παρών κανονισµός εκδίδεται βάση των διατάξεων των: 

� Άρθρο 3 Ν.1080/80 

� Άρθρο 79 Ν.3463/06 

� Άρθρο 16 Ν.3769/2009 

� Άρθρο 73 Ν.3852/10 

� Άρθρα 18,38,39,51,53,59,60 Ν.4497/17 

� Όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µέχρι σήµερα και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη. 

Άρθρο 2 

(Εµποροπανηγύρεις του ∆ήµου Αµφίκλειας – Ελάτειας) 

• Εµποροπανήγυρη ∆.Κ. Αµφίκλειας από 18 Σεπτεµβρίου έως 22 Σεπτεµβρίου 

• Εµποροπανήγυρη ∆.Κ. Ελάτειας από 9 Οκτωβρίου έως 15 Οκτωβρίου 

• Εµποροπανήγυρη Τ.Κ. Κάτω Τιθορέας από 5 Νοεµβρίου έως 9 Νοεµβρίου 
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Η διάρκεια των πενθήµερων εµποροπανηγύρεων µπορεί να παραταθεί µέχρι και δύο (2) ηµέρες µετά από 

σχετική εισήγηση του Τ.Σ. της εκάστοτε κοινότητας. 

Άρθρο 3 

(Χωροθέτηση χώρων) 

Ο χώρος διεξαγωγής της κάθε Εµποροπανήγυρης ορίζεται ως εξής: 

• ∆.Κ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ: Επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 

• ∆.Κ. ΕΛΑΤΕΙΑΣ: Επί της οδού Ελάτου 

• Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ: Επί της επαρχιακής οδού Τιθορέας Κηφισσοχωρίου και περιµετρικά της Πλατείας 

Αγίου ∆ηµητρίου 

Η χάραξη των θέσεων πραγµατοποιείται από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αµφίκλειας – Ελάτειας και 

καταθέτει το σχέδιο στην Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΓΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΘΕ ΜΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ: 

� Η κάθε θέση έχει έκταση εννιά (3,00 * 3,00) m2 για την Αµφίκλεια έµπροσθεν της πλατείας 25ης 

Μαρτίου και έξι (2,00 * 3,00) m2 στην υπόλοιπη οδό, έξι (2,00 * 3,00) m2 στην Ελάτεια και  εννιά 

(3,00 * 3,00) m2 στην Κάτω Τιθορέα. 

� Το σύνολο των διατιθέµενων θέσεων είναι 220 (µε δυνατότητα 20 επιπλέον θέσεων) για την 

εµποροπανήγυρη της Αµφίκλειας. 

� Το σύνολο των διατιθέµενων θέσεων είναι 105(µε δυνατότητα 20 επιπλέον θέσεων) για την 

εµποροπανήγυρη της Ελάτειας. 

� Το σύνολο των διατιθέµενων θέσεων είναι 160 (µε δυνατότητα 20 επιπλέον θέσεων) για την 

εµποροπανήγυρη της Κάτω Τιθορέας. 

� Ο µέγιστος αριθµός θέσεων ανά συµµετέχοντα είναι (4) συνεχόµενες θέσεις των 3 (τριών) m2 έκαστη 

και (8) των 2 (δύο) m2. 
� Επιτρέπεται σε προκαθορισµένες θέσεις από την αρµόδια υπηρεσία, σε κάθε εµποροπανήγυρη να 

καταλαµβάνουν µέχρι τρεις (3) θέσεις αδειούχοι καντινών και τρεις (3) θέσεις αδειούχοι φορητών 

µονάδων έψησης (σουβλάκια). 

Άρθρο 4 

(Γενικά χαρακτηριστικά αδειών συµµετοχής) 

Οι άδειες συµµετοχής: 

1. Είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η µεταβίβαση, η εισφορά, η εκµίσθωση και η παραχώρηση 

κατά χρήση καθώς και η άσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτές από οποιονδήποτε τρίτο, 

εκτός από τον/την σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων τους µε προσωρινή τους αναπλήρωση το µέγιστο 

2 ωρών. 

2. Χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα υπό την προϋπόθεση ότι αυτά διαθέτουν τα νόµιµα παραστατικά, 

πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείµενης φορολογικής νοµοθεσίας για την άσκηση της 

συγκεκριµένης δραστηριότητας (εµπόριο σε υπαίθρια οργανωµένη αγορά) και τηρούν τους επιµέρους 

όρους του παρόντος κανονισµού. 

3. Παραδίδονται αποκλειστικά στον δικαιούχο ή στο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο άτοµο, µε την επίδειξη 

αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας µετά την καταβολή των αναλογούντων τελών. 

4. Έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της εµποροπανηγύρεως για την οποία χορηγούνται. 

5. Αφορούν αποκλειστικά την έκθεση και πώληση ειδών που είναι αντικείµενο δραστηριότητας του 

ενδιαφερόµενου. 
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Άρθρο 5 

(Χορήγηση βεβαίωσης – Προϋποθέσεις συµµετοχής – Συµπλήρωση αιτήσεων) 

I. Χορήγηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου 
Για τις εµποροπανηγύρεις του ∆ήµου µας σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Ν.4497/17 ο ∆ήµος εκδίδει 
βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου ετήσιας διάρκειας στους ενδιαφερόµενους πολίτες 
που έχουν µόνιµη κατοικία στο ∆ήµο Αµφίκλειας – Ελάτειας. Για την έκδοση της βεβαίωσης 
απαιτούνται τα ακόλουθα: 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση , έντυπο της οποίας θα χορηγείται από το ∆ήµο. 

2. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητος από το TAXIS και τυχόν µεταβολές της. 

3. Βεβαίωση ταµειακής µηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρµόδια 

Φορολογική Αρχή. 

4. Φωτοτυπία ∆ελτίου Ταυτότητος ή ∆ιαβατηρίου κατά περίπτωση. 

5. Πιστοποιητικό υγείας όπου απαιτείται. 

6. Άδεια διαµονής σε ισχύ για τους κατοίκους τρίτων χωρών και εκτός Ε.Ε.  

7. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας. 

Όσοι επαγγελµατίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης µπορούν να ζητήσουν θέση στις 
εµποροπανήγυρεις. 

II. Προϋποθέσεις συµµετοχής 
Για τη συµµετοχή στις εµποροπανηγύρεις του ∆ήµου Αµφίκλειας – Ελάτειας απαιτούνται: 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση, έντυπο της οποίας θα χορηγείται από την Υπηρεσία. 

2.Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου ετήσιας διάρκειας, ή άδεια λαϊκών αγορών, 

ή άδεια πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου. 

3. ∆ηµοτική Ενηµερότητα . 

4.Πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται. 

5. Στην περίπτωση εκπροσώπησης (υποβολή αίτησης, παραλαβή άδειας) του ενδιαφερόµενου 

από άλλο φυσικό πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση που θα έχει τη γνήσια υπογραφή και 

σφραγίδα από ΚΕΠ ή άλλη δηµόσια υπηρεσία.  

Για κάθε εµποροπανήγυρη απαιτείται διαφορετική εξουσιοδότηση και θα απευθύνεται 
αποκλειστικά προς τον ∆ήµο Αµφίκλειας – Ελάτειας.  

6. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα καθιστά νόµιµο τον δικαιούχο της άδειας στην άσκηση της 

εµπορικής του δραστηριότητας έναντι κάθε Αρχής. 

Στις αιτήσεις των ενδιαφερόµενων θα αναγράφεται το είδος του προς πώληση εµπορεύµατος καθώς επίσης και 

ο αριθµός των θέσεων, µε επιµέρους ανάλυση και σε µέτρα. 

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο άτοµο. Η µη προσκόµιση των 

ζητουµένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόµενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών. Ο 
ενδιαφερόµενος που καταθέτει ο ίδιος ή νόµιµος εκπρόσωπός του παραπάνω από µια αίτηση θα 
αποκλείεται αµέσως. 

Άρθρο 6 

(∆ιαδικασία χορήγησης αδειών έγκρισης συµµετοχής) 

1. Οι αιτήσεις συµµετοχής πρέπει να υποβάλλονται έως και µία ηµέρα πριν την έναρξη της εκάστοτε 

εµποροπανήγυρης. 

2. Η επιλογή των δικαιούχων συµµετοχής για τις θέσεις της εµποροπανήγυρης θα γίνεται µε κλήρωση επί 

του συνόλου των εµπρόθεσµων αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής των άρθρων 4 & 

5 του παρόντος Κανονισµού. 
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3. Οι εγκρίσεις συµµετοχής δίνονται µε κλήρωση ως εξής: 

� Σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά και ΚΑ∆ 

σχετικό µε τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εµπόριο. 

� Σε ποσοστό 20% σ πωλητές βιοµηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους 

παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών µε αντικείµενο εκµετάλλευσης άνθη, φυτά και 

µεταποιηµένα προϊόντα. 

� Σε ποσοστό 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου µε αντικείµενο πώλησης από 

τα επιτρεπόµενα στις αγορές του Ν.4497/17. 

Σε περίπτωση µη ενδιαφέροντος από αδειούχους των δύο τελευταίων κατηγοριών ο αριθµός των 

θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθµό της πρώτης κατηγορίας. 

4. Παρέχεται η δυνατότητα στο ∆ήµο Αµφίκλειας – Ελάτειας όπως κρίνεται κατά περίπτωση να 

παρακρατήσει ποσοστό έως και 10% των θέσεων προκειµένου να δοθεί σε δηµότες του ∆ήµου 

Αµφίκλειας – Ελάτειας µε την ίδια διαδικασία κλήρωσης. Οι υπόλοιπες αιτήσεις από τους δηµότες θα 

συµµετέχουν στην κλήρωση µε τις λοιπές αιτήσεις. 

5. Επαγγελµατίες παρακείµενων στεγασµένων καταστηµάτων δύναται να αιτηθούν την κατακύρωση σε 

αυτούς θέσεων έµπροσθεν του καταστήµατός τους κατά παρέκκλιση της διαδικασίας κλήρωσης αφού 

καταβάλλουν στο ∆ήµο το ισόποσο του αντιτίµου για τη συγκεκριµένη θέση πριν την διενέργεια της 

διαδικασίας κλήρωσης των θέσεων.  

6. Την κλήρωση θα την διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου. 

7. Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των θέσεων καταρτίζεται 

πίνακας επιλαχόντων βάση της ηµεροµηνίας καταβολής της αιτήσεως. 
8.  Σε περίπτωση που παραµείνουν αδιάθετες θέσεις µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και 

χορήγησής τους δύναται να υποβληθούν νέες αιτήσεις για την κάλυψή τους. 

9. Για την τοποθέτηση των συµµετεχόντων θα διενεργείται κλήρωση. 

10. H άδεια χορηγείται στους δικαιούχους για συγκεκριµένο χώρο και θέση. 
11. Προϋπόθεση έκδοσης της άδειας έγκρισης συµµετοχής είναι η καταβολή του τέλους αυτής. 

Άρθρο 7 

(Ενδεικτικά Είδη Πώλησης) 

Τα εµπορεύµατα τα οποία θα µπορούν να πωλούνται στους χώρους των εµποροπανηγύρεων θα είναι αυτά που 

κατά συνήθεια πωλούνται στις ανοικτές εµποροπανηγύρεις (είδη οικιακού εξοπλισµού, είδη ένδυσης - 

νεωτερισµών, λευκά είδη, ψεύτικα κοσµήµατα, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερµάτινα είδη, αυτόνοµα µη 

ηλεκτροδοτούµενα ηλεκτρικά είδη, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατοµικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, 

είδη υαλοπωλείου, σιδηρικά γεωργικά εργαλεία και βιοµηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκοµίας, είδη λαϊκής 

τέχνης, βιβλία,  παιχνίδια, ξηροί καρποί, ζαχαρώδη προϊόντα) και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της εκάστοτε 

νοµοθεσίας, ενώ ο ∆ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη για τη µη τήρησή τους. 

∆ύναται να παρέχονται και υπηρεσίες πρόχειρων γευµάτων (καντίνες, φορητές εγκαταστάσεις έψησης, 

πώληση γλυκισµάτων κ.α.) οι οποίες υποχρεούνται να τηρούν τις ειδικότερες υγειονοµικές διατάξεις που 

διέπουν την παρασκευή και διάθεση των ανωτέρω ειδών. 

Άρθρο 8 

(Κανόνες Καθαριότητας) 

1. Οι κάτοχοι της άδειας είναι προσωπικά υπεύθυνοι και υπόλογοι για την συνεχή καθαριότητα του 

χώρου ευθύνης τους. Μετά την αποχώρηση τους ο χώρος θα είναι ελεύθερος και καθαρός όπως 

ελεύθερο και καθαρό τον παρέλαβαν. Οι σάκοι απορριµµάτων θα µένουν στη κάθε θέση και θα 

τους συγκεντρώνει η υπηρεσία καθαριότητας. 
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2. Οι κάτοχοι αδείας πρέπει να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης υπαίθριου εµπορίου, 

να περιορίζονται στο χώρο που τους όρισε ο ∆ήµος και να µη δηµιουργούν προβλήµατα σε βάρος 

του περιβάλλοντος και των περιοίκων. 

3. Ο ∆ήµος θα τοποθετήσει σε καθορισµένες θέσεις χηµικές τουαλέτες τις οποίες υποχρεούνται οι 

συµµετέχοντες να χρησιµοποιούν για την προστασία της δηµόσιας υγιεινής. 

Άρθρο 9 

(Γενικές διατάξεις) 

1. Η συµµετοχή στις εµποροπανηγύρεις του ∆ήµου Αµφίκλειας – Ελάτειας συνεπάγεται και 

ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων του παρόντος κανονισµού. 

2. Στους χώρους που θα κατασκευασθούν τα παραπήγµατα, απαγορεύεται η χρήση γεννητριών για 

λόγους ασφαλείας και ηχορύπανσης. 

3. Τα έξοδα κατασκευής των παραπηγµάτων και της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης επιβαρύνουν τους 

συµµετέχοντες στις εµποροπανηγύρεις.  

4. Πριν την κατακύρωση των θέσεων οι συµµετέχοντες δεν δύναται να τοποθετούν τα εµπορεύµατά 

τους εντός του χώρου της εµποροπανήγυρης.  

5. Ο ∆ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη για τη φύλαξη των εµπορευµάτων των συµµετεχόντων. 

6. Σε περίπτωση που επανειληµµένως και µετά από σχετικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στο ∆ήµο από 

τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα, διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόµενος δεν τηρεί τις διατάξεις της 

ισχύουσας νοµοθεσίας καθώς και τον παρόντα κανονισµό δύναται να απορριφθεί η αίτηση 

συµµετοχής ή να ανακληθεί η υποβληθείσα αίτηση συµµετοχής.  

7. Περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν και δεν αναφέρονται στον Κανονισµό, θα καλύπτονται από 

τους σχετικούς Νόµους, ∆ιατάγµατα και Υπουργικές Αποφάσεις. 

Άρθρο 10 

(Τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου) 

Οι συµµετέχοντες δικαιούχοι θα καταβάλλουν µία (1) ηµέρα πριν την έναρξη της εµποροπανηγύρεως τα 

αναλογούντα τέλη κοινόχρηστου χώρου µε τις σχετικές εκπτώσεις, τα  έξοδα κατασκευής του παραπήγµατος 

καθώς επίσης και τα έξοδα ηλεκτροφωτισµού όπως αυτά  έχουν οριστεί µε τις αριθµ. 101/2017,  102/2017,  

103/2017 αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου αντίστοιχα για την Αµφίκλεια, την Ελάτεια και την Κάτω Τιθορέα. 

Σε περίπτωση αλλαγή τους αυτά θα καθορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Αµφίκλειας – Ελάτειας. 

Οι δικαιούχοι άδειας που δεν καταβάλλουν το αργότερο µέχρι την ορισθείσα ηµεροµηνία της 

εµποροπανήγυρης τα αναλογούντα τέλη θα αποκλείονται της συµµετοχής τους στην Εµποροπανήγυρη. 

Επιστροφή των αναλογούντων τελών που καταβλήθηκαν δεν είναι δυνατή στην περίπτωση που η ανάκληση 

αδείας γίνεται κατόπιν δήλωσης του δικαιούχου πλην της περίπτωσης που για αποδεδειγµένους λόγους 

ανωτέρας βίας είναι αδύνατη η συµµετοχή γεγονός που αποδεικνύεται µε νοµιµοποιητικά έγγραφα. 

Β). ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

1.Οποιοαδήποτε ασάφεια ή παράλειψη παρουσιαστεί κατά την εφαρµογή του Κανονισµού των 

εµποροπανηγύρεων θα αποσαφηνίζεται µε απόφαση τροποποίησης του παρόντος Κανονισµού από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο.  

2. Η ισχύς του Κανονισµού αυτού αρχίζει µε την έγκρισή του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και δηµοσιεύεται 

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σε εφηµερίδες, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στην ∆ιαύγεια. 

Το δηµοτικό συµβούλιο  αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση, είδε τις σχετικές διατάξεις, έπειτα από 

διαλογική συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον  κανονισµό οργάνωσης και λειτουργίας εµποροπανηγύρεων του ∆ήµου 

Αµφίκλειας-Ελάτειας όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσης. 

 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθµό 11/110/2018  

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
 
 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
 
.   

Α Κ Ρ Ι Β Ε Σ  Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΩΓΟΣ 
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