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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Πετρούπολη 14/2/2023

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                        
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας  
Ταχ. Δ/νση: Κ. Βάρναλη 76-78
Ταχ. Κώδ.: 132 32
Email: katasthmata@petroupoli.gov.gr      

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ  

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ για το έτος 2023

Έχοντας υπόψη :
1.   Tις διατάξεις του Ν.  4849/2021 (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».
3.   Την αρ. 88/2022 (ΑΔΑ:9Κ98ΩΞΣ-82Σ) πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Πετρούπολης “Έγκριση του 
Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων Δήμου Πετρούπολης, κατ΄ 
εφαρμογή του Ν.4849/2021”
4. Την αριθμ. 34590/22.09.2021 απόφαση Δημάρχου περί “Τροποποίησης των υπ’ αριθ. 
31478/01.09.2021 και 31887/06.09.2021 Αποφάσεων Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων – 
Αναπλήρωση Δημάρχου και μεταβίβαση της άσκησης των Αρμοδιοτήτων”.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τη λειτουργία εμποροπανηγύρεων του Δήμου για τις θρησκευτικές εορτές, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον Ν. 4849/2021,  ως εξής:
1. Εμποροπανήγυρη που θα διενεργηθεί στα πλαίσια του εορτασμού της Αγίας Γλυκερίας.
Θα διεξαχθεί επί της οδού Δωδεκανήσου από τη γωνία της οδού Μ. Μπότσαρη μέχρι τη γωνία της 
οδού Αγ. Ιωάννου και θα διαρκέσει δύο (2) ημέρες από 12/5/2023 έως 13/5/2023. 
2. Εμποροπανήγυρη που θα διενεργηθεί στα πλαίσια του εορτασμού της Αγίας Τριάδας.
Θα διεξαχθεί επί της οδού Αγ. Τριάδας από τη γωνία της οδού Σουλίου μέχρι τη γωνία της οδού 
Παπαδιαμάντη και θα διαρκέσει δύο (2) ημέρες από 4/6/2023 έως 5/6/2023.
3. Εμποροπανήγυρη που θα διενεργηθεί στα πλαίσια του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Θα διεξαχθεί επί της οδού Πίνδου από τη γωνία της οδού Περικλέους μέχρι τη γωνία της οδού Ρ. 
Φεραίου και θα διαρκέσει δύο (2) ημέρες από 14/8/2023 έως 15/8/2023.                                                                        
4. Εμποροπανήγυρη που θα διενεργηθεί στα πλαίσια του εορτασμού του Αγίου Δημητρίου.
Θα διεξαχθεί επί της οδού Δωδεκανήσου από τη γωνία της οδού Μ. Μπότσαρη μέχρι τη γωνία της 
οδού Αγ. Ιωάννου και θα διαρκέσει δύο (2) ημέρες από 25/10/2023 έως 26/10/2023.

Συγκεκριμένα ο χρόνος λειτουργίας της αγοράς ορίζεται η ημέρα της εορτής και η 
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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.

Οι χώροι στους οποίους θα διεξαχθεί κάθε εμποροπανήγυρη, οι παραχωρούμενες θέσεις καθώς 
και οι όροι λειτουργίας αναφέρονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων 
(ΑΔΑ 9Κ98ΩΞΣ-82Σ) και στα  συνημμένα σε αυτόν σχεδιαγράμματα (όσον αφορά τις θέσεις).

Η απόδοση των θέσεων θα γίνει με κλήρωση, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
του ανωτέρω Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων  στους κατόχους:
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,   
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.

Για την απόδοση της θέσης οι υποψήφιοι πωλητές υποβάλλουν τη βεβαίωση 
δραστηριοποίησης ή την άδεια που κατέχουν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν καθώς 
επίσης φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους, άδεια παραμονής σε ισχύ (εάν απαιτείται), 
πιστοποιητικό υγείας εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων και ποτών, βεβαίωση καταλληλότητας 
από την Υγειονομική Υπηρεσία για καντίνες και τροχήλατες συσκευές παρασκευής μικρογευμάτων και 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για δημότες Πετρούπολης.  

Οι πωλητές στους οποίους αποδίδονται οι θέσεις δραστηριοποίησης στη βραχυχρόνια αγορά 
καταβάλλουν το αναλογούν τέλος.  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν, με φυσική παρουσία στο πρωτόκολλο του Δήμου 
ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katasthmata@petroupoli.gov.gr, αιτήσεις 
από τη δημοσίευση της παρούσας ως εξής:
-  Για την εμποροπανήγυρη του εορτασμού της Αγ. Γλυκερίας έως και τις 28/4/2023.
-  Για την εμποροπανήγυρη του εορτασμού της Αγίας Τριάδας έως και τις 22/5/2023.
-  Για την εμποροπανήγυρη του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου έως και τις 2/8/2023
-  Για την εμποροπανήγυρη του εορτασμού του Αγίου Δημητρίου έως και τις 10/10/2023
Η αίτηση θα συνοδεύεται απαραιτήτως από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
ανωτέρω.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των ανωτέρω ημερομηνιών για τις οποίες θα 
ενημερώσει εγκαίρως με ανακοίνωση.

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στο Α.Τ. Πετρούπολης για τις περαιτέρω ενέργειες σχετικά 
με την τήρηση των θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του για την ομαλή διεξαγωγή της 
εμποροπανήγυρης καθώς και για την εύκολη πρόσβαση του καταναλωτικού κοινού. Ομοίως και στο Α΄ 
Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής για ενέργειες δικής του αρμοδιότητας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
- A.T. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
- Α΄ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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          Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                 

        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΑΚΑΛΗΣ
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