
 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΑΤ΄ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4497/2017.                                                                                   

 

 

Έχοντας 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. 3 του άρθρου 38 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): 

« 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 ….» 

3. Την παρ. 4 του άρθρου 38 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): 

« 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…..» 

4. Την παρ. 16 του άρθρου 59 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171Α') σύμφωνα με την οποία 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 Ν.4497/17 

Κανονισμό Λειτουργίας εναρμονισμένο με τις διατάξεις του Ν.4497/17, 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) 

5. Το άρθρο 3 του Ν.1080/80 (ΦΕΚ: 246/22.10.80 τεύχος Α') με τίτλο: «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.» 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.» 

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. Το άρθρο 16 του Ν.3769/09 (ΦΕΚ 105/01.07.2009 τεύχος Α') με τίτλο «Ρυθμίσεις υπαίθριου 

εμπορίου−Κυριακάτικες αγορές»Απαιτείται η έκδοση άδειας στους συμμετέχοντες σε εμποροπανήγυρεις, 

που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών, που τελούνται μια φορά το χρόνο και εντός 

των διοικητικών ορίων του Δήμου μας. 

 

Α).   ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

Άρθρο 1 

(Νομοθετικό Πλαίσιο) 

 

Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων των :  

· Ν. 1080/80  άρθρο 3   

· Ν.3463/2006 άρθρο 79 

· Ν.3769/2009 άρθρο 16 

· Ν.3852/2010 άρθρο 73 

· Ν. 4497/17 άρθρα 18, 38, 51, 53, 59, 60, 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που 

έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου 

 

Άρθρο 2 

(Θρησκευτικές Εμποροπανήγυρεις του Δήμου Πετρούπολης) 

 

 Αγίας Γλυκερίας στις 13 Μαίου         

 Αγίας Τριάδας (κινητή εορτή)  

 Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου 

 Αγίου Δημητρίου στις 26 Οκτωβρίου 

 

Άρθρο 3 

(Χωροθέτηση θέσεων) 

 

 Ο χώρος διεξαγωγής του κάθε πανηγυριού ορίζεται ως εξής: 

 Αγίας Γλυκερίας  

Επί της οδού Δωδεκανήσου  από τη γωνία Μ.Μπότσαρη μέχρι την γωνία Αγ. Δημητρίου          

 Αγίας Τριάδας  

Επί της οδού Αγ. Τριάδας από τη γωνία Σουλίου μέχρι τη γωνία Παπαδιαμάντη 

 Κοιμήσεως της Θεοτόκου  

Επί της οδού Πίνδου από την γωνία  Περικλέους   μέχρι την γωνία Ρ. Φεραίου 

 Αγίου Δημητρίου  

Επί της οδού Δωδεκανήσου από τις γωνίες Μ.Μπότσαρη & Κονίτσης μέχρι τη γωνία Αγ.Ιωάννου  

 

Η χάραξη των θέσεων πραγματοποιείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης και 

καταθέτει στην Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας επικυρωμένο σχέδιο του εκάστοτε 

πανηγυριού 20 μέρες πριν από τη διεξαγωγή του καθενός :  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΓΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΘΕ ΜΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ 

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ :    

 Η κάθε θέση έχει έκταση δύο (2,00 * 1,00) m2. Ανά τέσσερις (4) θέσεις θα υπάρχει διάδρομος 

ασφαλείας πλάτους 0,50 m ώστε να διευκολύνεται η διέλευση των κατοίκων και των εμπόρων.  

 Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων είναι 384 (με δυνατότητα 10 επιπλέον θέσεων) για το 

πανηγύρι της Αγίας Γλυκερίας. 

 Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων είναι 154 για το πανηγύρι της  Αγίας Τριάδας. 

 Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων είναι 129 για το πανηγύρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 

 Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων είναι 394 (με δυνατότητα 10 επιπλέον θέσεων) για το 

πανηγύρι του Αγίου Δημητρίου.  

 Οι άδειες θα έχουν ισχύ τριών (3) ημερών, ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιείται και η 

εγκατάσταση και η απομάκρυνση  αντίστοιχα των πάγκων και των εμπορευμάτων.  

 

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 εξουσιοδοτούμενο 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 

ενδιαφερομένου. 

 

Άρθρο 5 

(Χορήγηση βεβαίωσης - Προϋποθέσεις συμμετοχής- Συμπλήρωση αιτήσεων) 

I.   Χορήγηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου.  

Για τις θρησκευτικές εμποροπανήγυρεις του άρθρου 38 του Ν. 4497/17 η υπηρεσία εκδίδει βεβαίωση 

δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, στους ενδιαφερόμενους πωλητές που 

έχουν μόνιμη κατοικία στο Δήμο Πετρούπολης. Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτούνται τα 

ακόλουθα:  

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση , έντυπο της οποίας θα χορηγείται από την Yπηρεσία. 

2. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS και τυχόν μεταβολές της. Απαιτείται ο 

κωδικός δραστηριότητας “ λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές”. 

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

αρχή. 

4. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση. 

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

6. Πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται. 

7.  Λογαριασμό ΔΕΚΟ συνοδευόμενο από εκκαθαριστικό 



 

                                                                                                                                            

 

II.  Προϋποθέσεις συμμετοχής 

 Για τη συμμετοχή στην κλήρωση για τις εμποροπανηγύρεις του Δήμου Πετρούπολης 

 απαιτούνται: 

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση , 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. Δημοτική Ενημερότητα (αναζητείται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου). 

            4. Πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται. 

 5. Στην περίπτωση εκπροσώπησης (υποβολή αίτησης, διαδικασία κλήρωσης, παραλαβή άδειας) 

 του ενδιαφερομένου από άλλο φυσικό πρόσωπο απαιτείται  εξουσιοδότηση που θα έχει τη 

 γνήσια υπογραφή και σφραγίδα από τα ΚΕΠ ή άλλη δημόσια υπηρεσία. Για κάθε θρησκευτική 

 εμποροπανήγυρη απαιτείται διαφορετική εξουσιοδότηση και θα απευθύνεται 

 αποκλειστικά προς τον Δήμο Πετρούπολης.  

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

 της εμπορικής του δραστηριότητας έναντι κάθε Αρχής.  

 Στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων 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 από την κλήρωση.  

      

 

Άρθρο 6 

(Διαδικασία χορήγησης αδειών) 

 

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου  

Πετρούπολης με αρχική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 50 ημέρες πριν από την 

ημερομηνία διεξαγωγής του πανηγυριού και  καταληκτική ημερομηνία υποβολής 30 ημέρες 

πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του πανηγυριού. Για κάθε πανηγύρι θα κατατίθεται 

ξεχωριστή αίτηση συμμετοχής. 

     Σε περίπτωση που  ο αριθμός των αιτήσεων στις καταληκτικές ημερομηνίες είναι μικρότερος των  

θέσεων η υπηρεσία δύναται να παρατείνει την ημερομηνία υποβολής. 

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

καταρτίζεται πίνακας επιλαχόντων μέσω της διαδικασίας της κληρώσεως. 

   Στην περίπτωση που παραμείνουν αδιάθετες θέσεις μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

κλήρωσης και χορήγησης τους (εξάντληση των θέσεων από τους πίνακες κληρωθέντων και  

επιλαχόντων) δύναται να υποβληθούν νέες αιτήσεις για την κάλυψή τους.    

3. Η επιλογή των δικαιούχων συμμετοχής για τις θέσεις της εμποροπανηγύρεως θα γίνει με δημόσια 

κλήρωση επί του συνόλου των εμπρόθεσμων αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού. 

4. Η κλήρωση θα πραγματοποιείται 15 ημέρες πριν από την 1
η
 ημέρα του κάθε πανηγυριού σε 

συγκεκριμένη ημερομηνία που θα ανακοινώνεται εγκαίρως από την Αρμόδια υπηρεσία. 

5. Η κλήρωση θα διενεργείται από μέλη της Διαπαραταξιακής Επιτροπής του Δημοτικού 

Συμβουλίου  κατά τις κείμενες διατάξεις (παρ.1 αρ.16 του νόμου 3769/2009). 



 

6. Παρέχεται η δυνατότητα στο Δήμο Πετρούπολης όπως κρίνοντας κατά περίπτωση να 

παρακρατήσει ποσοστό έως και δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων προκειμένου να δοθεί σε 

δημότες του Δήμου Πετρούπολης με την ίδια διαδικασία κλήρωσης. Οι υπόλοιπες αιτήσεις από 

τους δημότες θα συμμετάσχουν στην κλήρωση με τις λοιπές αιτήσεις. Σε περίπτωση μη ύπαρξης 

δημοτών οι θέσεις θα διατεθούν στους υπολοίπους ενδιαφερομένους. 

7. Για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις απαιτείται η έγκριση συμμετοχής. 

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. Οι υπόλοιπες αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα εξαιρούνται από τις 

υπόλοιπες κληρώσεις,                                                                                                                       

γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου 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. 

8. Επαγγελματίες παρακείμενων στεγασμένων καταστημάτων δύνανται να αιτηθούν την 

κατακύρωση σε αυτούς θέσεων έμπροσθεν του καταστήματος τους, κατά παρέκκλιση της 

διαδικασίας κλήρωσης, αφού καταβάλλουν στον δήμο το ισόποσο του αντιτίμου για την 

συγκεκριμένη θέση , πριν την διενέργεια της διαδικασίας κλήρωσης των θέσεων. 

9. Οι δικαιούχοι άδειας υποχρεούνται, το αργότερο δύο (2) ημέρες από την επομένη της τελικής 

κλήρωσης, στην καταβολή των αναλογούντων τελών. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν 

προσέλθουν εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αποκλείονται της συμμετοχής της 

εμποροπανηγύρεως.                                                                                                            - 5  -                                                                                               

10. 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 ήταν αδύνατη η συμμετοχή, γεγονός που αποδεικνύεται 

με νομιμοποιητικά έγγραφα.  

11. Για την εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανηγύρεως και στην περίπτωση κατά την οποία μετά την 

κλήρωση των θέσεων προκύψει ανάγκη για αμοιβαία ανταλλαγή θέσεων μεταξύ δικαιούχων, 

αυτή θα πραγματοποιείται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων με αυτοπρόσωπη 

παρουσία ή με νόμιμη εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. Αρμόδια για 

την ανταλλαγή αυτή είναι η Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας και με την προϋπόθεση 

πως η κατάσταση των θέσεων δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί στην Διεύθυνση της Ελληνικής 

Αστυνομίας. 

 

 

Άρθρο 7 

(Ειδικές διατάξεις) 

 

1. Η άδεια συμμετοχής δεν εκδίδεται αν δεν υφίσταται «Δημοτική Ενημερότητα» από την 

Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης για τον δικαιούχο της. 

2. Προϋπόθεση έκδοσης της άδειας συμμετοχής  είναι η καταβολή του τέλους αυτής. 

3. Ο μέγιστος αριθμός θέσεων ανά συμμετέχοντα είναι 4 συνεχόμενες θέσεις των 2 (δύο) m2  

εκάστη.  

4. Η άδεια χορηγείται στους δικαιούχους  για συγκεκριμένο χώρο και θέση.  



 

5. Ο δικαιούχος δύναται να αναπληρώνεται προσωρινά (το μέγιστο 2 ώρες), μόνον από τον/την 

σύζυγο και τα τέκνα του. 

6. Τα εκκλησιαστικά είδη θα καταλαμβάνουν προκαθορισμένες θέσεις από την αρμόδια υπηρεσία  

τέσσερις (4) θέσεις πλησίον του Ιερού Ναού, οι οποίες θα χορηγούνται με κλήρωση . 

7.  Επιτρέπεται, σε προκαθορισμένες θέσεις από την αρμόδια υπηρεσία, σε κάθε πανηγύρι να 

καταλαμβάνουν μέχρι δύο (2) θέσεις αδειούχοι καντινών και δύο (2) θέσεις αδειούχοι φορητών  

μονάδων έψησης (σουβλάκια) , οι οποίες θα χορηγούνται με κλήρωση. 

8.  Επιτρέπεται, σε προκαθορισμένες θέσεις από την αρμόδια υπηρεσία, στα πανηγύρια της Αγίας 

Γλυκερίας και του Αγίου Δημητρίου να καταλαμβάνουν μέχρι δέκα (10) θέσεις αδειούχοι           

     παραδοσιακών ειδών και για τα πανηγύρια της Αγίας Τριάδας και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 

μέχρι πέντε (5) θέσεις , οι οποίες θα χορηγούνται με κλήρωση.          

9. Οι πωλητές εσωρούχων θα αναπτύσσονται σε θέσεις που βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 

50μ. περιμετρικά από τον χώρο του  Ιερού Ναού. 

10.  Στο πανηγύρι της Αγίας Τριάδας θα χορηγείται μία (1) θέση Λούνα Παρκ 16 μέτρων . 

 

Άρθρο 8 

(Ενδεικτικά είδη Πώλησης  - Απαγορεύσεις ) 

 

Τα εμπορεύματα τα οποία θα μπορούν να πωλούνται στους χώρους των θρησκευτικών 

εμποροπανηγύρεων θα είναι αυτά που κατά συνήθεια πωλούνται στις ανοικτές εμποροπανηγύρεις και 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εκάστοτε νομοθεσίας ενώ ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη 

τήρησή τους.      

 

      Απαγορεύεται η πώληση: 

1. Υπηρεσιών Λούνα Παρκ (εκτός μίας άδειας στο πανηγύρι της Αγίας Τριάδας σε προκαθορισμένο 

χώρο) 

2. CD – DVD μουσικής ή ταινιών, χωρίς τη νόμιμη άδεια από εταιρεία πνευματικών δικαιωμάτων ή 

χωρίς τα νόμιμα παραστατικά.  

 

Άρθρο 9 

(Κανόνες Καθαριότητας ) 

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

χώρου ευθύνης τους. Μετά την αποχώρησή 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. 

2. Οι κάτοχοι αδείας πρέπει να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης υπαίθριου 

εμπορίου, να περιορίζονται στο χώρο που τους όρισε ο Δήμος και να μην δημιουργούν 

προβλήματα σε βάρος του περιβάλλοντος και των περιοίκων 

 

Άρθρο 10  

(Γενικές διατάξεις) 

 

1. Η συμμετοχή στις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις του Δήμου Πετρούπολης συνεπάγεται και 

ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων του παρόντος κανονισμού. 

 

 



 

2. Σε περίπτωση που επανειλημμένως και μετά από σχετικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στο Δήμο 

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 ει την υποβληθείσα αίτηση συμμετοχής. 

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

τους σχετικούς Νόμους , Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις . 

 

Άρθρο 11  

(Τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου) 

 

Οι  κληρωθέντες δικαιούχοι θα καταβάλλουν δύο (2) ημέρες από την επομένη της τελικής κλήρωσης τα 

αναλογούντα τέλη κοινόχρηστου χώρου, τα οποία θα ορίζονται ετησίως με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Πετρούπολης. 

 

                                                                                                                                                    

 

Β). ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ  

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                  

 

      Η διαδικασία της κλήρωσης των θέσεων  : 

1. Τοποθέτηση αιτήσεων στον πάγκο κατ’ αλφαβητική σειρά 

2. Κλήροι ανά κατηγορία  

3. Κατάσταση ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΘΕΣΕΩΝ  

4. Κατάσταση συμμετεχόντων έγκυρων αιτήσεων 

5. Κατάσταση παρακολούθησης ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ κατά περίπτωση  

6. Κληρωτίδες : 

  Ø Κληρωτίδα   Νο 1  (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ) 

 Ø Κληρωτίδα   Νο 2  {α. ΚΑΝΤΙΝΕΣ - β. ΘΕΣΕΙΣ  ΕΨΗΣΗΣ - γ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ                                  

                                             δ. ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ (μόνο για το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας)} 

            Ø         Κληρωτίδα   Νο 3 (ΔΗΜΟΤΕΣ - δυνητική κατά περίπτωση)         

 Ø         Κληρωτίδα   Νο 4 (Αδειούχοι ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ) 

 Ø Κληρωτίδα   Νο 5 (Αδειούχοι ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)  

 Ø Κληρωτίδα   Νο 6  (ΛΟΙΠΟΙ) 

            Ø Κληρωτίδα   Νο 7 (ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ)  

 

 

7.    ΚΛΗΡΩΣΗ  I.  (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ) 

i.  Κλήρωση για συγκεκριμένες και προκαθορισμένες θέσεις (από την αρμόδια υπηρεσία) πλησίον                                   

 του  Ιερού Ναού. 

ii.   Κληρωτίδα Νο 1 με τα ονόματα μέσα από πριν.  

Iii.   Ανακοίνωση της πρώτης διαθέσιμης ΘΕΣΗΣ .  

iv.  Κλήρωση δικαιούχου από κληρωτίδα Νο 1 

v.   Έλεγχος ζητούμενων μέτρων του δικαιούχου , κατακύρωση αντίστοιχων θέσεων . 

vi.   Καταγραφή από γραμματέα αριθμού δικαιούχου στις ανάλογες θέσεις στην κατάσταση με 



 

 σειρά ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ . 

Vii.      Καταγραφή θέσεων στην κατάσταση δικαιούχων (στήλη ΘΕΣΕΩΝ). 

Viii.  Έλεγχος εξάντλησης θέσεων με καταγραφή της ΘΕΣΗΣ κάθε φορά , αν όχι επιστροφή στο 

 βήμα iii.Με την κλήρωση του κάθε δικαιούχου αφαιρούνται τα αιτούμενα μέτρα του από το 

 σύνολο των διαθέσιμων ανά την κατηγορία μέτρων (- θέσεων). 

 

8.    ΚΛΗΡΩΣΗ  ΙΙ.   (ΚΑΝΤΙΝΕΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ -ΘΕΣΕΙΣ ΕΨΗΣΗΣ) 

i. Κλήρωση για συγκεκριμένες και προκαθορισμένες θέσεις (από την αρμόδια υπηρεσία) ανά                       

πανηγύρι                                                 

ii. Κληρωτίδες Νο 2α, Νο2β , Νο2γ και Νο2δ (μόνο για το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας) με ρίψη  

των ονομάτων επί τόπου.                                           

iii. Ανακοίνωση της πρώτης διαθέσιμης ΘΕΣΗΣ .  

iv. Κλήρωση δικαιούχου από κληρωτίδα  Νο 2α, Νο2β, Νο2γ και Νο2δ (μόνο για το πανηγύρι της                             

Αγίας Τριάδας) 

v. Έλεγχος ζητούμενων μέτρων από τον δικαιούχο , κατακύρωση αντίστοιχων θέσεων                                                                                                                                             

vi. Καταγραφή από γραμματέα αριθμού δικαιούχου στις ανάλογες θέσεις στην κατάσταση ΔΙΑΘΕΣΗ 

 ΘΕΣΕΩΝ . 

vii. Καταγραφή θέσεων στην κατάσταση δικαιούχων (στήλη ΘΕΣΕΩΝ). 

viii. Έλεγχος  εξάντλησης θέσεων με καταγραφή της ΘΕΣΗΣ κάθε φορά , αν όχι επιστροφή στο βήμα 

 iii.Με την κλήρωση του κάθε δικαιούχου αφαιρούνται τα αιτούμενα μέτρα του από το σύνολο 

 των διαθέσιμων ανά την κατηγορία μέτρων (- θέσεων). 

 

9.    ΚΛΗΡΩΣΗ  III. (δυνητική κατά περίπτωση- Δημότες )   

i. Κλήρωση για συγκεκριμένες και προκαθορισμένες θέσεις (από την αρμόδια υπηρεσία) ανά 

 πανηγύρι  

ii. Κληρωτίδα Νο 3  με ρίψη των  ονομάτων  επί τόπου.  

iii. Ανακοίνωση της πρώτης διαθέσιμης ΘΕΣΗΣ .  

iv. Κλήρωση δικαιούχου από κληρωτίδα Νο 3. (ανάλογα με την επιπλέον ιδιότητά του αποδεχόμαστε 

 ή όχι την κληρωθείσα θέση πχ αν είναι και αδειούχος Λαϊκής στην περίπτωση που η κληρωθείσα 

 θέση προέρχεται από αυτές την αφαιρούμε από αυτές) 

v. Έλεγχος ζητούμενων μέτρων από τον δικαιούχο , κατακύρωση αντίστοιχων θέσεων . 

vi. Καταγραφή από γραμματέα αριθμού δικαιούχου στις ανάλογες θέσεις στην κατάσταση  

 ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ. 

vii. Καταγραφή θέσεων στην κατάσταση δικαιούχων (στήλη ΘΕΣΕΩΝ). 

viii. Έλεγχος εξάντλησης θέσεων με καταγραφή της ΘΕΣΗΣ κάθε φορά , αν όχι επιστροφή στο βήμα 

 iii. Με την κλήρωση του κάθε δικαιούχου αφαιρούνται τα αιτούμενα μέτρα του από το σύνολο 

των  διαθέσιμων ανά την κατηγορία μέτρων (- θέσεων). 

ix. Μετά την εξάντληση των θέσεων άδειασμα της κληρωτίδας σε αυτήν με το Νο 4.            



 

9.    ΚΛΗΡΩΣΗ  IV. (Αδειούχοι ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ) 

i.    Κλήρωση για καθορισμένο ανά πανηγύρι αριθμό θέσεων. 

i. Κληρωτίδα Νο 4 με τα ονόματα μέσα από πριν. 

ii.  Κληρωτίδα Νο 7 με τις ΘΕΣΕΙΣ  μέσα από πριν. 

iii.    Κλήρωση δικαιούχου από κληρωτίδα Νο 4  

iv.   Κλήρωση ΘΕΣΗΣ από κληρωτίδα Νο 7                                                                                        

v.    Έλεγχος ζητούμενων μέτρων από τον δικαιούχο, κατακύρωση αντίστοιχων θέσεων.  

i. Καταγραφή από γραμματέα αριθμού δικαιούχου στις ανάλογες θέσεις στην κατάσταση με σειρά 

 ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ. 

ii. Καταγραφή θέσεων στην κατάσταση δικαιούχων (στήλη ΘΕΣΕΩΝ). 

vi.   Έλεγχος εξάντλησης θέσεων με καταγραφή της ΘΕΣΗΣ κάθε φορά , αν όχι επιστροφή στο βήμα      

     iii. Με την κλήρωση του κάθε δικαιούχου αφαιρούνται τα αιτούμενα μέτρα του από το σύνολο          

     των  διαθέσιμων ανά την κατηγορία μέτρων  (-θέσεων). 

vii.    Μετά την εξάντληση των θέσεων συνεχίζεται η κλήρωση δικαιούχων μέχρι ολοκλήρωσης αυτών              

      και καταγραφή τους στην κατάσταση (επιλαχόντες).         

                                                                                                                                             

 

10.      ΚΛΗΡΩΣΗ  V.   (Αδειούχοι ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ) 

i. Κλήρωση για καθορισμένο ανά πανηγύρι αριθμό θέσεων. 

ii. Κληρωτίδα Νο 5 με τα ονόματα μέσα από πριν. 

iii. Κληρωτίδα Νο 7 με τις ΘΕΣΕΙΣ  μέσα από πριν. 

iv. Κλήρωση δικαιούχου από κληρωτίδα Νο 5  

v. Κλήρωση ΘΕΣΗΣ από κληρωτίδα  Νο 7 

vi. Έλεγχος ζητούμενων μέτρων από τον δικαιούχο , κατακύρωση αντίστοιχων θέσεων  

vii. Καταγραφή από γραμματέα αριθμού δικαιούχου  στις ανάλογες θέσεις στην κατάσταση με σειρά  

 ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ.  

viii. Καταγραφή θέσεων στην κατάσταση δικαιούχων (στήλη ΘΕΣΕΩΝ). 

ix. Έλεγχος εξάντλησης θέσεων με καταγραφή της ΘΕΣΗΣ κάθε φορά , αν όχι επιστροφή στο βήμα  

 iii. Με την κλήρωση του κάθε δικαιούχου αφαιρούνται τα αιτούμενα μέτρα του από το σύνολο 

των  διαθέσιμων ανά την κατηγορία μέτρων (- θέσεων). 

x. Μετά την εξάντληση των θέσεων συνεχίζεται η κλήρωση δικαιούχων μέχρι ολοκλήρωσης αυτών     

και καταγραφή τους στην κατάσταση (επιλαχόντες). 

 

11. ΚΛΗΡΩΣΗ  VI.   (ΛΟΙΠΟΙ) 

i. Κλήρωση για καθορισμένο ανά πανηγύρι αριθμό θέσεων. 

ii. Κληρωτίδα Νο 6  με τα ονόματα μέσα από πριν (ταξινομημένα ανά ζητούμενα μέτρα).  

iii. Ανακοίνωση της πρώτης διαθέσιμης ΘΕΣΗΣ κατ’ αύξουσα σειρά. 

iv. Κλήρωση δικαιούχου από κληρωτίδα Νο 6. 

v. Έλεγχος ζητούμενων μέτρων από τον δικαιούχο , κατακύρωση αντίστοιχων θέσεων 



 

vi. Καταγραφή από γραμματέα αριθμού δικαιούχου στις ανάλογες θέσεις στην κατάσταση ΔΙΑΘΕΣΗ 

 ΘΕΣΕΩΝ.                                                                                   

vii. Καταγραφή θέσεων στην κατάσταση δικαιούχων (στήλη ΘΕΣΕΩΝ). 

viii. Έλεγχος εξάντλησης θέσεων με καταγραφή της ΘΕΣΗΣ κάθε φορά , αν όχι επιστροφή στο βήμα  

 iii. Με την κλήρωση του κάθε δικαιούχου αφαιρούνται τα αιτούμενα μέτρα του από το σύνολο 

των  διαθέσιμων ανά την κατηγορία μέτρων (- θέσεων). 

ix. Μετά την εξάντληση των θέσεων συνεχίζεται η κλήρωση ονομάτων μέχρι ολοκλήρωσης αυτών 

και  καταγραφή τους στην κατάσταση (επιλαχόντες). 

 

12. ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΣΤΑ  (ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ) 

Μετά την ολοκλήρωση των 6 Κληρώσεων συντάσσεται τελική λίστα με τους δικαιούχους και τις     

αντίστοιχες κληρωθείσες θέσεις τους, καθώς και λίστα με τους επιλαχόντες.                                                                                                                                              

                                                                                                                                             

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 Με βάση τα ζητούμενα μέτρα από τον κληρωθέντα δικαιούχο θα γίνεται προώθηση ή υποχώρηση 

των παρακείμενων δικαιούχων, κατά περίπτωση, προκειμένου να καλύπτονται τα κενά. 

 Οι κενές θέσεις θα διατίθενται με σειρά προτεραιότητας από τη λίστα των επιλαχόντων. Στη 

συνέχεια θα πραγματοποιείται σύμπτυξη των θέσεων με σκοπό την κάλυψη των κενών που 

μπορεί να έχουν δημιουργηθεί από την μη ζήτηση κάποιων από αυτές. Στην περίπτωση που 

κάποιος από τους ήδη αδειούχους δεν επιθυμεί να συμπεριληφθεί σε αυτήν τη διαδικασία έχει την 

δυνατότητα να το δηλώσει. Στις τελευταίες θέσεις κάθε πανηγυριού δύναται να δοθούν παραπάνω 

από 4 θέσεις στον δικαιούχο εφόσον το επιθυμεί ο ίδιος. 

 Στην περίπτωση που παρεμβάλλεται διάδρομος στην κληρωθείσα θέση, τότε αυτή μεταφέρεται 

παρακάτω σε συνέχεια αυτής. Τα μέτρα που προσπεράστηκαν καλύπτονται από κληρωθέντα 

ενδιαφερόμενο με τα αντίστοιχα ζητούμενα μέτρα. 

 

 

Γ). ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  

ακροτελεύτιο άρθρο  

 

1. Οποιαδήποτε ασάφεια ή παράλειψη παρουσιαστεί κατά την εφαρμογή του κανονισμού των 

εμποροπανήγυρων, θα αποσαφηνίζεται με απόφαση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού από το  

Δημοτικό Συμβούλιο. 

2. Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο και 

δημοσιεύεται στο δημοτικό κατάστημα, σε εφημερίδες, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια. 

 

 

 

 

 


