
Σχέδιο 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ  ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ  ΔΗΜΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4849/2021.

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο Κανονισμού 

Ο  παρόν  κανονισμός  ρυθμίζει  τις  προϋποθέσεις  οργάνωσης  και  λειτουργίας  των  ετήσιων
εμποροπανηγύρεων  (βραχυχρόνιες  αγορές  του  άρθρου  υποκεφαλαίου  Γ΄  του  Ν.  4849/2021)  του
Δήμου Πετρούπολης και τους κανόνες αισθητικής, υγιεινής και τάξης στο χώρο αυτών. 

Α).    ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Άρθρο 2ο
Νομοθετικό Πλαίσιο

Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων των : 
 Ν. 1080/80 (ΦΕΚ 246/Α΄/1980)  «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων

τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας
και άλλων τινών συναφών διατάξεων»,  άρθρο 3

 Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006)  «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
άρθρο 79 

 Ν.3769/2009 (φεκ 105/Α΄/2009  «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών
και  γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε  αγαθά και  υπηρεσίες και  την παροχή
αυτών και άλλες διατάξεις», άρθρο 16

 Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α΄/7-6-2010)  «Νέα  αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 73

 Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/Α΄/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισμός  της  επιμελητηριακής  νομοθεσίας  και  άλλες  διατάξεις»,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Ν.4849/21  (ΦΕΚ  207/Α/5-11-2021)  «Αναμόρφωση  και  εκσυγχρονισμός  του
ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις
για  την  άσκηση  ψυχαγωγικών  δραστηριοτήτων  και  την  απλούστευση  πλαισίου
δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση,  βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες
διατάξεις  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων  και  λοιπές  επείγουσες
διατάξεις».

 Ν. 4483/2017, «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης
και  λειτουργίας  των  Δημοτικών  Επιχειρήσεων  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  (Δ.Ε.Υ.Α.)
Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό
των  Ο.Τ.Α.  Ευρωπαϊκοί  Όμιλοι  Εδαφικής  Συνεργασίας  Μητρώο  Πολιτών  και  άλλες
διατάξεις», άρθρο 55.

 ΚΥΑ  21049/25-2-2022  (ΦΕΚ  981/Β΄/2022)  «Όροι  και  προϋποθέσεις  έκδοσης  και
στοιχεία  της  βεβαίωσης  δραστηριοποίησης  ετήσιας  διάρκεια,  για  τη  συμμετοχή
πωλητών σε βραχυχρόνιες αγορές»

Όπως  τροποποιήθηκαν,  συμπληρώθηκαν  και  ισχύουν  μέχρι  σήμερα  και  αποτελεί  κανονιστική
διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.

Άρθρο 3ο
Θρησκευτικές Εμποροπανηγύρεις του Δήμου Πετρούπολης

Ο παρόν κανονισμός αφορά τη διενέργεια θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων για τις εορτές:



 Αγίας Γλυκερίας στις 13 Μαΐου          

 Αγίας Τριάδας (κινητή εορτή)   

 Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου  

 Αγίου Δημητρίου στις 26 Οκτωβρίου  

Άρθρο 4ο
Χωροθέτηση, χρόνος και ωράριο λειτουργίας 

Ο χώρος διεξαγωγής του κάθε πανηγυριού ορίζεται ως εξής:
 Αγίας Γλυκερίας   

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

 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 

Ο  χρόνος  λειτουργίας  της  αγοράς  ορίζεται  η  ημέρα  της  εορτής  και  η  προηγούμενη  με  ωράριο
λειτουργίας κάθε ημέρα από 08:00 έως 00:00. Επίσης προβλέπεται η έναρξη της εγκατάστασης των
πωλητών από την προηγούμενη της λειτουργίας στις 18:00 και η απεγκατάσταση των πωλητών μετά
το πέρας της λειτουργίας έως τις 12:00 της επόμενης ημέρας. 
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των αγορών, της εγκατάστασης και απεγκατάστασης, οι πωλητές
οφείλουν να μην δημιουργούν οχλαγωγία κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 

Η  χάραξη  των  θέσεων  (οριοθέτηση,  διαγράμμιση,  αρίθμηση)  πραγματοποιείται  από  την  Τεχνική
Υπηρεσία  του  Δήμου  Πετρούπολης  η  οποία  καταθέτει  στην  Διεύθυνση  Τοπικής  Οικονομικής
Δραστηριότητας επικυρωμένο σχέδιο του εκάστοτε πανηγυριού 20 μέρες πριν από τη διεξαγωγή του
καθενός.

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. 

 Για  το  πανηγύρι  της  Αγίας Γλυκερίας  το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων  είναι  384  (με
δυνατότητα 10 επιπλέον θέσεων).

 Για το πανηγύρι της  Αγίας Τριάδας το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων είναι 154.
 Για το πανηγύρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων είναι 129.
 Για το πανηγύρι  του Αγίου Δημητρίου  το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων  είναι 394  (με

δυνατότητα 10 επιπλέον θέσεων). 

Από την λειτουργία των εμποροπανηγύρεων στους συγκεκριμένους χώρους δεν παρεμποδίζεται η
πρόσβαση και η λειτουργία σε σχολεία, εισόδους κατοικιών και καταστημάτων ούτε δυσχεραίνεται ο
εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων. Σε κάθε περίπτωση, εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο
καταναλωτικό κοινό. Κατά το χρονικό διάστημα εγκατάστασης και απεγκατάστασης των εμπόρων και
λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων δεν επιτρέπεται η είσοδος στις ιδιωτικές θέσεις στάθμευσης που
βρίσκονται επί των οδών στις οποίες διεξάγονται οι αγορές. 



Άρθρο 5ο
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  και  νομικά  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.
6.  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 6ο
Χορήγηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου -  Προϋποθέσεις συμμετοχής-
Συμπλήρωση αιτήσεων

Στις  θρησκευτικές  εμποροπανήγυρεις  (βραχυχρόνιες  αγορές  του  άρθρου  υποκεφαλαίου  Γ΄  του Ν.
4849/2021) μπορούν να δραστηριοποιούνται κάτοχοι:

α) βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
β) άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,
γ) άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο,
δ) άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη, 
κάθε πωλητής δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μια άδεια σε κάθε εμποροπανήγυρη.

I.   Χορήγηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου.
Για την  έκδοση βεβαίωσης δραστηριοποίησης στις  βραχυχρόνιες  αγορές τα  φυσικά πρόσωπα και
νομικά  υποβάλλουν στη Διεύθυνση Τοπικής  Οικονομικής  Δραστηριότητας  του Δήμου τα ακόλουθα
στοιχεία και δικαιολογητικά:

Α) Φυσικά πρόσωπα 

α) Αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται:
αα) τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος,
αβ) η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος,
αγ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος,
αδ)  ο  αριθμός  μητρώου  κοινωνικής  ασφάλισης  (ΑΜΚΑ)  και  ο  ασφαλιστικός  φορέας  του  
αιτούντος,
αε) τα πωλούμενα είδη σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την απόφαση που εκδίδεται κατ’ 
εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4849/2021,
αστ) ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σχετικός με δραστηριοποίηση στο υπαίθριο

εμπόριο και τα πωλούμενα είδη,
αζ) ο αριθμός κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος,

η αίτηση θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα δηλούμενα στοιχεία είναι αληθή,
β)  υπεύθυνη  δήλωση  του  αιτούντος  ότι  δεν  κατέχει  άδεια  υπαίθριου  εμπορίου,  που  μπορεί  να



επαληθεύεται  από  την  αρμόδια  αρχή  μέσω  του  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος
«Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του άρθρου 56 του νόμου 4849/2021,
γ)  αποδεικτικό  έναρξης  δραστηριότητας  στην  αρμόδια  φορολογική  αρχή  και  ταμειακής  μηχανής
δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(TAXIS)  ή απαλλαγής από τη σχετική υποχρέωση που έχει  εκδοθεί  από την αρμόδια φορολογική
αρχή, 
δ) άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, καθώς και Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ,
του δηλούμενου προς χρήση οχήματος,
ε)  βεβαίωση  υγειονομικής  καταλληλότητας  από  την  Υγειονομική  Υπηρεσία  της  Περιφερειακής
Ενότητας στην οποία ανήκει  η  Διεύθυνση Μεταφορών, όπου θα γίνεται ή ταξινόμηση ή η έκδοση
άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, εφόσον απαιτείται, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος,
στ)  πιστοποιητικό  υγείας  σε  ισχύ,  σύμφωνα  με  την  Υ1γ/Γ.Π./οικ.  35797/04.04.2012  (Β’  1199)
απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ισχύει.
ζ) άδεια διαμονής σε ισχύ.

Β) Νομικά πρόσωπα 
α) Αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου στην οποία περιλαμβάνονται:

αα) τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος και η επωνυμία του νομικού προσώπου,
αβ) η διεύθυνση της έδρας του νομικού προσώπου,
αγ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του νομικού προσώπου,
αδ) τα πωλούμενα είδη σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την απόφαση που εκδίδεται κατ’ 
εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4849/2021,
αε) ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σχετικός με δραστηριοποίηση στο υπαίθριο  
εμπόριο και τα πωλούμενα είδη,
αστ) ο αριθμός κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος,

η αίτηση θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα δηλούμενα στοιχεία είναι αληθή,
β)  αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού με την  τελευταία εκπροσώπηση και  ο
αριθμός ΓΕΜΗ (εφόσον είναι υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ),
γ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι το νομικό πρόσωπο δεν κατέχει άδεια υπαίθριου εμπορίου,
που  μπορεί  να  επαληθεύεται  από την  αρμόδια  αρχή  μέσω του  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού
Συστήματος «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του άρθρου 56 του ν. 4849/2021,
δ)  αποδεικτικό  έναρξης  δραστηριότητας  στην  αρμόδια  φορολογική  αρχή  και  ταμειακής  μηχανής
δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(TAXIS)  ή απαλλαγής από τη σχετική υποχρέωση που έχει  εκδοθεί  από την αρμόδια φορολογική
αρχή,
ε) άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, καθώς και Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ,
του δηλούμενου προς χρήση οχήματος,
στ)  βεβαίωση  υγειονομικής  καταλληλότητας  από  την  Υγειονομική  Υπηρεσία  της  Περιφερειακής
Ενότητας στην οποία ανήκει  η  Διεύθυνση Μεταφορών, όπου θα γίνεται ή ταξινόμηση ή η έκδοση
άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, εφόσον απαιτείται, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος,
ζ) για το φυσικό πρόσωπο που θα απασχολείται ως πωλητής:
ζα) τα στοιχεία ταυτότητάς του,
ζβ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),
ζγ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο ασφαλιστικός του φορέας του,
ζδ) πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/04.04.2012 (Β’
1199) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ισχύει,
ζε) άδεια διαμονής σε ισχύ.



 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 ετήσιας διάρκειας για συμμετοχή σε βραχυχρόνιες αγορές, 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 ή να έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά
μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr).

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 το μήκος (σε μέτρα) της άδειας που επιθυμεί ο αιτών.

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. Σε περίπτωση που από κάποιον ενδιαφερόμενο κατατεθούν περισσότερες
από μια αιτήσεις, οι αιτήσεις μετά την αρχική δεν θα λαμβάνονται υπόψιν. 

Άρθρο 7ο
Διαδικασία χορήγησης αδειών
Για  την  απόδοση  αδειών  πωλητή  στις  εμποροπανηγύρεις  ο  Δήμος  θα  εκδίδει  προκήρυξη  και
ανακοίνωση με  τις  ημερομηνίες  υποβολής των αιτήσεων και  κλήρωσης εντός  των τριών πρώτων
μηνών κάθε έτους.
Η προκήρυξη και η ανακοίνωση θα αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του
Δήμου ούτως ώστε να λαμβάνουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. 

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου
Πετρούπολης  ή  θα  αποστέλλονται  ηλεκτρονικά  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  katasthmata@
petroupoli.gov.gr και θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

2. Σε περίπτωση που  ο αριθμός των αιτήσεων στις καταληκτικές ημερομηνίες είναι μικρότερος
των  θέσεων η υπηρεσία δύναται να παρατείνει την ημερομηνία υποβολής.

3. 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.   

4. Η  επιλογή  των  δικαιούχων  συμμετοχής  για  τις  θέσεις  της  εμποροπανηγύρεως  θα  γίνει  με
κλήρωση  επί  του  συνόλου  των  εμπρόθεσμων  αιτήσεων  που  πληρούν  τις  προϋποθέσεις
συμμετοχής του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.

5. Η  κλήρωση  θα  διενεργείται  από  υπαλλήλους  της  Διεύθυνσης  Τοπικής  Οικονομικής
Δραστηριότητας  ενώπιον  των  μελών  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 με την ακόλουθη ποσόστωση:

α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης   
δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,

β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή 
και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,

γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο 
στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και

δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη. 
Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β), (γ) και (δ) 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 άδεια, 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.                                                                                                            

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 8ο
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 (άδεια) 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. Για  τα  εκκλησιαστικά  είδη  θα  χορηγούνται  τέσσερις  άδειες  που  θα  καταλαμβάνουν

προκαθορισμένες από την αρμόδια υπηρεσία θέσεις  πλησίον του Ιερού Ναού, οι οποίες θα
χορηγούνται με κλήρωση .



7.  Επιτρέπεται, σε προκαθορισμένες θέσεις από την αρμόδια υπηρεσία, σε κάθε πανηγύρι να
χορηγούνται μέχρι δύο (2)  άδειες σε αδειούχους καντινών και δύο (2) άδειες σε αδειούχους
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  χορηγούνται  μέχρι  δέκα  (10)  άδειες  σε  αδειούχους
παρασκευής  και  πώλησης  παραδοσιακών  ειδών  (χαλβάς  Φαρσάλων,  λουκουμάδες,
καλαμπόκι, μαλλί γριάς, είδη ζαχαροπλαστικής κλπ) και για τα πανηγύρια της Αγίας Τριάδας και
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, μέχρι πέντε (5) άδειες, 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.

Άρθρο 9ο
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 

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

                                                                    

Άρθρο 10ο
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 11ο 
Γενικές διατάξεις

1. Η συμμετοχή στις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις του Δήμου Πετρούπολης συνεπάγεται και
ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων του παρόντος κανονισμού.

2.  Για τη διενέργεια των εμποροπανηγύρεων παραμένει σε ισχύ ο Κανονισμό Καθαριότητας του
Δήμου Πετρούπολης.

3. Ζητήματα που τυχόν προκύψουν και δεν αναφέρονται στον Κανονισμό, θα καλύπτονται από
τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις.



Άρθρο 12ο 
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.

Άρθρο 13ο 
Κυρώσεις

1. 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 η άδεια συμμετοχής.

2.  Για  την  αυθαίρετη  χρήση  κοινόχρηστων  χώρων,  επιβάλλεται  σε  βάρος  του  παραβάτη,  με
απόφαση του Δημάρχου, το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο. 

Β). ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

      Η διαδικασία της κλήρωσης των θέσεων  :

1. Τοποθέτηση αιτήσεων στον πάγκο κατά σειρά (αριθμημένες)

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)        

            Ø         Κληρωτίδα Νο 3  (ΔΗΜΟΤΕΣ - δυνητική κατά περίπτωση)        
Ø         Κληρωτίδα Νο 4  (Αδειούχοι ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ)
Ø Κληρωτίδα Νο 5  (Αδειούχοι ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ) 
Ø Κληρωτίδα Νο 6  (ΛΟΙΠΟΙ)

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, Νο 2β και Νο 2γ με ρίψη των ονομάτων επί τόπου.                                   

iii. Ανακοίνωση της πρώτης διαθέσιμης ΘΕΣΗΣ . 

iv. Κλήρωση δικαιούχου από κληρωτίδα  Νο 2α, Νο 2β και Νο 2γ 

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 συγκεκριμένες και προκαθορισμένες θέσεις  (από την αρμόδια υπηρεσία) ανά
πανηγύρι.

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

iii. Ανακοίνωση της πρώτης διαθέσιμης ΘΕΣΗΣ .



iv.   Κλήρωση δικαιούχου από κληρωτίδα Νο 4.

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 συγκεκριμένες και προκαθορισμένες θέσεις (από την αρμόδια υπηρεσία)  ανά
πανηγύρι. 

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

iii. Ανακοίνωση της πρώτης διαθέσιμης ΘΕΣΗΣ 

iv. Κλήρωση δικαιούχου από κληρωτίδα Νο 5.

v. Έλεγχος ζητούμενων μέτρων από τον δικαιούχο , 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).

ix. 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

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.

Πριν από την ημερομηνία έναρξης της βραχυχρόνιας αγοράς, βάσει του οριστικού καταλόγου κατόχων
θέσεων  που  προκύπτει  μετά  από  τη  διαδικασία  απόδοσης  θέσεων  μέσω  έκδοσης  προκήρυξης,
εκδίδεται από τον φορέα λειτουργίας απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην αγορά, η οποία αναρτάται
στο Ο.Π.Σ.Π.Α., στην ιστοσελίδα και σε πίνακα ανακοινώσεων του φορέα λειτουργίας με μέριμνα του
τελευταίου.  Στην  ανωτέρω  απόφαση  έγκρισης  περιλαμβάνονται  τουλάχιστον  τα  εξής:  α)  το
ονοματεπώνυμο του πωλητή, β) η ιδιότητα υπό την οποία συμμετέχει στην αγορά,σύμφωνα με όσα
ορίζονται στην παρ. 1, γ) τα είδη που διαθέτει προς πώληση στη βραχυχρόνια αγορά.

Οι κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές επιτρέπεται να
δραστηριοποιούνται  ταυτόχρονα  σε  περισσότερες  από  μία  (1)  βραχυχρόνιες  αγορές,  μέσω
αναπλήρωσης ή πρόσληψης υπαλλήλων, σύμφωνα με το με άρθρο 22 του Ν.4849/2022.

                                                                                                                                 

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. 

.

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.

3. Με τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται η αριθμ. 84/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
“Λήψη απόφασης για την συμπλήρωση – τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των θρησκευτικών
εμποροπανηγύρεων του Δήμου Πετρούπολης”.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ



  


