
   
 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                   Κόξηλζνο 08-10-2019 

 ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ                     
 ΓΖΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΧΝ      
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
Πιεξνθνξίεο : Υξηζηνπνύινπ Γαξπθαιηά 
Σαρ. Γηεύζπλζε: Κνιηάηζνπ 32 
Σ. Κ.: 20131 Κόξηλζνο 
Σει.: 2741-3-61075 

 
αο δηαβηβάδνπκε ηα ηζρύνληα όζν αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ησλ εκπνξνπαλεγύξεσλ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ   
ΑΓ 452/2018 Σξνπνπνίεζε θαλνληζκνύ Δκπνξνπαλεγύξεσλ (ΦΒ25ΧΛ7-ΦΥ9) θαη ΑΓ 188/2019 Σειώλ 
Δκπνξνπαλεγύξεσλ (ΑΓΑ ΧΝ51ΧΛ7-ΚΒΚ)” 
νη νπνίεο ζεσξήζεθαλ απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε , κε ηηο κε αξ. Πξση. 20163/25-02-2019 (ΑΓΑ 
Χ79ΟΡ1Φ-ΝΓΞ )θαη 92439/16-05-2019 (ΑΓΑ ΧΣ3ΟΡ1Φ-ΒΔ6) Απνθάζεηο αληίζηνηρα. 

 

Άπθπο 1 (Νομοθεηικό Πλαίζιο) 
Άρθρο 1ο (Νομοθετικό πλαίσιο) 
1. "Σν άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80: «Σέινο ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ, πιαηεηώλ θαη ινηπώλ θνηλνρξήζησλ 
ρώξσλ», 
2. Σν άξζξν 79 ηνπ Ν. 3463/2006: «Καλνληζηηθέο Απνθάζεηο», 
3. Σν άξζξν 73 ηνπ Ν. 3852/2010: «Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο – Αξκνδηόηεηεο»” 
4. Σελ Τγ. Γηάηαμε Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/21.06.2017 (ΦΔΚ 2161/23.06.2017 ηεύρνο Β') 
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4497/17 (ΦΔΚ 171/13.11.2017 ηεύρνο Α'): «Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκόο ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο  
ηξνπνπνηήζεθε από ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ Ν.4512/18 
6. Σν Β.Γ. 24-9/20-10-1958 (ΦΔΚ 171/58 ηεύρνο Α): «Πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελν λόκνπ 
ησλ ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ πξνζόδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», 

φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα θαη απνηειεί θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε πνπ έρεη ηζρχ 
νπζηαζηηθνχ λφκνπ.” 

Άπθπο 2 (θπηζκεςηικέρ Δμποποπανηγύπειρ) 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηηο ζξεζθεπηηθέο εκπνξνπαλεγχξεηο απαηηείηαη άδεηα. Οη ζξεζθεπηηθέο 
εκπνξνπαλεγχξεηο ζα δηεμάγνληαη ζηνπο ρψξνπο φπσο παξνπζηάδνληαη θαησηέξσ θαη ζχκθσλα κε 
ζρεδηάγξακκα πνπ ζα ζπληάζζεη ε Σερληθή Τπεξεζία. 

ΣΟΠΗΚΖ Ζ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ 
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΔ 
–ΔΠΔΣΔΗΑΚΔ 

ΔΟΡΣΔ-
ΠΑΝΖΓΤΡΔΗ 

ΠΑΡΑΥΧΡΟΤΜΔΝΟΗ 
ΥΧΡΟΗ 

ΑΝΧΣΑΣΟ 
ΑΡΗΘΜΟ 
ΘΔΔΧΝ 

ΚΟΡΗΝΘΟΤ 
ΑΠ. ΠΑΤΛΟΤ (28-29 
ΗΟΤΝΗΟΤ) 

 

-ΟΓΟ ΑΡΑΣΟΤ (απφ 
Πεξηάλδξνπ κέρξη Κνινθνηξψλε 
θαη απφ Κνινθνηξψλε κέρξη Δζλ. 

270 ζέζεηο 



Αληίζηαζεο) Εώνη Β΄ 

-ΟΓΟ ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ (απφ 
Αδεηκάληνπ κέρξη Γεσξγίνπ 
Παπαλδξένπ) Εώνη Α΄ 

 

 

ΚΟΡΗΝΘΟΤ-
ΤΝΟΗΚΗΜΟ 

ΚΟΗΜΖΖ ΣΖ 
ΘΔΟΣΟΚΟΤ (14-15 

ΑΤΓΟΤΣΟΤ) 

 

ΤΝΟΗΚΗΜΟ (Λεσθφξνο Α. 
Παπαλδξένπ, Άξεσο) 

30  ζέζεηο 

ΚΟΡΗΝΘΟΤ 
ΑΓΗΑ ΧΣΖΡΟ (5-6 

ΑΤΓΟΤΣΟΤ) 
Κνηλφρξεζηνη ρψξνη επί ηεο νδνχ 

Πξηθηνπνχινπ 
5  ζέζεηο 

ΑΡΥΑΗΑ 
ΚΟΡΗΝΘΟ 

ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ (30-1 
ΗΟΤΛΗΟΤ) 

ρψξνο πέξημ ΞΔΝΗΑ (άιζνο-
δξφκνη πεξηκεηξηθά) 150  ζέζεηο 

ΔΞΑΜΗΛΗΑ 
ΣΖ ΑΝΑΛΖΦΔΧ (19-20 

ΜΑΗΟΤ) 

Σκήκα νδνχ Δμακηιίσλ-νθηθνχ, 
απφ θνηλνηηθφ θαηάζηεκα έσο 

θέληξν Πιαηείαο. 
20  ζέζεηο 

ΞΤΛΟΚΔΡΗΕΑ 

ΚΟΗΜΖΖ ΣΖ 
ΘΔΟΣΟΚΟΤ (14-15 

ΑΤΓΟΤΣΟΤ) 

 

Σκήκα Οδνχ έκπξνζζελ Η.Ν  5  ζέζεηο 

ΟΛΧΜΟ 
ΑΓΗΧΝ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

ΚΑΗ ΔΛΔΝΖ (20-21 
Μαΐνπ) 

Κνηλ. Υψξνη Πέξημ Ηεξνχ Νανχ. 

5  ζέζεηο 

ΑΘΗΚΗΑ 

ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ ΣΖ 
ΘΔΟΣΟΚΟΤ (24-25 
ΜΑΡΣΗΟΤ)-ΑΘΗΚΗΑ 

Σκήκαηα δεκνηηθψλ νδψλ πέξημ 
ηεξψλ Ναψλ 

 

 

10 ζέζεηο 

ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ 
ΧΣΖΡΟ-ΑΘΗΚΗΑ(5-6 

Απγνχζηνπ) 

120 ζέζεηο 

ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΟ -ΑΘΗΚΗΑ 5  ζέζεηο 

ΑΓ. ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΟΝΟ 
(26-27 Ηνπιίνπ)-ΟΗΚ. 

ΑΛΑΜΑΝΟ 

   5 ζέζεηο 

ΓΑΛΑΣΑΚΗ ΜΔΣΑΣΑΔΧ ΣΖ   



ΘΔΟΣΟΚΟΤ (22-23 
Απγνχζηνπ)-ΟΗΚ. 

ΑΛΜΤΡΖ 
 

 

Σκήκαηα δεκνηηθψλ νδψλ πέξημ 
ηεξψλ Ναψλ 

 

 

 

5 ζέζεηο γηα θάζε 
εκπνξνπαλήγπξε 

ΑΓΗΧΝ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 
ΚΑΗ ΔΛΔΝΖ (20-21 

Μαΐνπ)-ΟΗΚ. ΛΟΤΣΡΧΝ 
ΧΡΑΗΑ ΔΛΔΝΖ 

ΑΓΗΑ ΦΖΒΖ (2-3 
επηεκβξίνπ)- ΟΗΚ. 
ΛΟΤΣΡΧΝ ΧΡΑΗΑ 

ΔΛΔΝΖ 

ΔΗΟΓΗΑ ΣΖ ΘΔΟΣΟΚΟΤ 
(20-21 Ννεκβξίνπ)-ΟΗΚ. 

ΓΑΛΑΣΑΚΗΟΤ 

ΚΑΣΑΚΑΛΗ 
ΑΓ. ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΟΝΟ 

(26-27 Ηνπιίνπ) 

Σκήκα νδνχ έκπξνζζελ Η.Ν 
5  ζέζεηο 

ΑΓ. ΗΧΑΝΝΖ 

ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ 

(28-29 Απγνχζηνπ) 

Κεληξηθή πιαηεία ηνπ νηθηζκνχ 
έκπξνζζελ θαηαζηήκαηνο 

«Πέηξηλν», πιαηεία πιεζίνλ 
δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο θαη 

ηκήκαηα νδψλ πέξημ Ηεξψλ Ναψλ. 

10  ζέζεηο 

 

ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ 5  ζέζεηο 

ΥΗΛΗΟΜΟΓI 

 

 

ΠΑΝΑΓΗΑ ΣΖ 
ΦΑΝΔΡΧΜΔΝΖ 

(22-23 
Απγνχζηνπ) 

Σκήκα νδνχ Νηθεηαξά 
(Απφ Ηεξφ Ναφ Αγίνπ 

Γεσξγίνπ έσο ηε 
δηαζηαχξσζε κε νδφ 
Αζαλαζίνπ Καιαξά) 

120  ζέζεηο 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΤΣΑΛΑ 

 

 

 

ΠΑΘΟΒΟΤΝΗ 1)Αγίνπ 
Γεκεηξίνπ 25-26 

Οθησβξίνπ 

 2)Πξνθήηε Ζιία 19-20 
Ηνπιίνπ 

1)ηκήκαηα νδνχ απφ εθθιεζία 
έσο θεληξηθή πιαηεία θαη (2) 

θεληξηθέο πιαηείεο , 

2)πιαηείεο θαη ρψξνη πέξημ απηψλ 

1) 3  ζέζεηο 

2) 6  ζέζεηο 

ΚΟΤΣΑΛΑ 

1)Αγίαο Σξηάδνο 

2)Σαμηαξρψλ (6-7 
Ννεκβξίνπ) 

1)θεληξηθή πιαηεία θαη ηκήκαηα 
νδνχ πεξηκεηξηθά απηήο 

2)θεληξηθέο πιαηείεο θαη 
πεξηκεηξηθά απηψλ 

1) 3   
ζέζεηο 

  

2) 3  ζέζεηο 

ΜΑΦΟ 

1)Αγίνπ Νηθνιάνπ 5-6 
Γεθεκβξίνπ 

 

 

 

 1) 3 ζέζεηο 

2) 3 ζέζεηο 

 



 

 

 

 

2)Σηκίνπ ηαπξνχ 14-15 
επηεκβξίνπ, 

3)Πξνθήηε Ζιία 19-20 
Ηνπιίνπ 

Πιαηείεο ρσξηνχ 3) 3 ζέζεηο 

ΑΓΗΟΝΟΡΗ 

ΑΓΗΟΤ ΜΑΜΑ-Γηνξηή ησλ 
Κηελνηξφθσλ (1-2 

επηεκβξίνπ) 

 

Σκήκαηα Οδψλ, 
πιαηείεο 

 

5 ζέζεηο 

ΚΟΗΜΖΖ ΣΖ 
ΘΔΟΣΟΚΟΤ (14-15 

ΑΤΓΟΤΣΟΤ) 

           8 
ζέζεηο 

ΚΛΔΝΗΑ 
ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ 

(7-8 ΜΑΗΟΤ) 

Πιαηεία θαη πέξημ  

8 ζέζεηο 

ΣΔΦΑΝΗ 
ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΑ 

(13-14 Ηνπλίνπ) 

Σκήκα νδνχ απφ πιαηεία έσο 
ηαβέξλα «Μπαιάθα» θαη ε 

πιαηεία ηεθαλίνπ 

8 ζέζεηο 

ΑΓ. ΒΑΗΛΔΗΟ 

ΑΓΗΑ ΜΑΡΗΝΑ 

(16-17 ΗΟΤΛΗΟΤ) 

Σκήκα νδνχ απφ Η.Ν Αγ. 
Μαξίλαο έσο Γεκνηηθφ ρνιείν 

θαη απφ νηθία Μαραίξα έσο 
δεκνηηθφ ζρνιείν 

10 ζέζεηο 

ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

(25-26 Οθησβξίνπ) 

Σκήκα νδνχ απφ νηθία 
Γ.Μπνχκπα έσο Η.Ν Αγ. 

Γεκεηξίνπ 

3 ζέζεηο 

ΑΓΗΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 

(31-1 Ηαλνπαξίνπ) 

Πιαηεία Αγ. Βαζηιείνπ 3 ζέζεηο 

ΚΑΣΧ ΑΟ 

ΑΓΗΟΤ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΟΝΑ 
(26-27 Ηνπιίνπ) 

Σκήκα νδνχ Αγ.Παληειεήκνλα 
(απφ ηελ αξρή ηεο θαη απφ ην 
ηέινο ηεο νδνχ Γεκνθξαηίαο 

πεξηκεηξηθά) 

10 ζέζεηο 

ΚΟΗΜΖΖ ΣΖ 
ΘΔΟΣΟΚΟΤ (14-15 

ΑΤΓΟΤΣΟΤ) 

Σκήκα νδνχ πεξηκεηξηθά απφ ηηο 
ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο έσο 

ηελ εθθιεζία. 

2 ζέζεηο 

ΑΟ 

ΑΠΟΣΟΛΧΝ ΠΔΣΡΟΤ 
ΚΑΗ ΠΑΤΛΟΤ (20-21 

Μαΐνπ) 

Σκήκαηα νκψλπκεο 
νδνχ 

3 ζέζεηο 

ΣΑΞΗΑΡΥΧΝ 
Σκήκαηα νδνχ 28εο Οθησβξίνπ 

απφ θνηλ. θαηάζηεκα Άζζνπ έσο 
ζέζεηο 3 



(6-7 Ννεκβξίνπ) 

ηελ νδφ Φεηδηππίδνπ 

ΠΔΡΗΓΗΑΛΗ 
ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ 

ΧΣΖΡΟ (5-6 
ΑΤΓΟΤΣΟΤ) 

Υψξνο Πιαηείαο 
Διεπζεξίαο, 

πεξηκεηξηθά απηήο. 

 

10 ζέζεηο 

ΛΔΥΑΗΟ 
ΑΓΗΧΝ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

ΚΑΗ ΔΛΔΝΖ (20-21 Μαΐνπ) 

Πιαηεία Ζξψσλ (άιζνο-δξφκνη 
πεξηκεηξηθά) 

 

10 ζέζεηο 

ΟΦΗΚΟ 

1)ΑΓΗΟΤ ΠΝΔΤΜΑΣΟ 
2)ΚΟΗΜΖΔΧ ΣΖ 
ΘΔΟΣΟΚΟΤ (14-15 

Απγνχζηνπ) 

Σκήκα νδνχ θαηά κήθνο απφ Η. Ν 
Δπαγγειηζηξίαο έσο Σαρπδξνκείν 

νθηθνχ 

5 ζέζεηο 

10 ζέζεηο 

ΑΓΓΔΛΟΚΑΣΡΟ 
ΑΓΗΟΤ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΟΝΑ 

(26-27 Ηνπιίνπ) 

Σκήκα νδνχ απφ θαηάζηεκα 
Οηθνλφκνπ έσο θνχξλν Γθηψλε 

πιεζίνλ πιαηείαο Παηίθα θαη 
έκπξνζζελ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. 

            10 
ζέζεηο 

ΚΟΡΦΟ ΕΧΟΓΟΥΟΤ ΠΖΓΖ 
Σκήκα νδνχ απφ καλδξφηνηρν 
Πηπίλε έσο έλαληη Ηεξνχ Νανχ. 

            5 
ζέζεηο 

«Οη ζέζεηο ζα έρνπλ έθηαζε ηέζζεξα (4) κέηξα κήθνο θαη έλα (1) κέηξν πιάηνο ζχκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο 
ζπλζήθεο ηεο θάζε πεξηνρήο θαη ζα απεηθνλίδνληαη ζε ζρεηηθφ ζρεδηάγξακκα.  Αλά ηξεηο (3) ζέζεηο ζα 
ππάξρεη δηάδξνκνο αζθαιείαο πιάηνπο 0,50 κέηξσλ ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε δηέιεπζε ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ 
εκπφξσλ.»(Σξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΑΓ 351/2017) 

 Οη άδεηεο ζα έρνπλ ιζσύ δύο ημεπών ήηνη ηελ παξακνλή θαη αλήκεξα ηεο ενξηήο , εκέξεο θαηά ηηο 
νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε εγθαηάζηαζε θαη ε απνκάθξπλζε αληίζηνηρα ησλ πάγθσλ θαη ησλ 
εκπνξεπκάησλ. 

Άπθπο 3 

Γενικά σαπακηηπιζηικά αδειών ζςμμεηοσήρ 

Οι άδειερ ζςμμεηοσήρ : 
1. Δίλαη πποζωποπαγείρ θαη δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε, ε εηζθνξά, ε εθκίζζσζε θαη ε 
παξαρψξεζε θαηά ρξήζε θαζψο θαη ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο απφ 
νπνηνλδήπνηε ηξίην, εθηφο απφ ηνλ/ηελ ζχδπγν θαη ηα ηέθλα ησλ θαηφρσλ ηνπο κε πξνζσξηλή ηνπο 
αλαπιήξσζε ην κέγηζην 2 σξψλ. 

2.  Χοπηγούνηαι ζε: 
1. α) πσιεηέο πνπ δηαζέηνπλ όια ηα λόκηκα θνξνινγηθά παξαζηαηηθά θαη ΚΑΓ ζρεηηθό κε ηε 
δξαζηεξηνπνίεζε ζην ππαίζξην εκπόξην, ζε πνζνζηό 70% ησλ δηαηηζέκελσλ ζέζεσλ 
β) πσιεηέο βηνκεραληθώλ εηδώλ αδεηνύρνη ιατθώλ αγνξώλ θαη θάηνρνη παξαγσγηθήο άδεηαο ιατθώλ αγνξώλ 
κε αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο άλζε, θπηά θαη κεηαπνηεκέλα πξντόληα, ζε πνζνζηό 20% ησλ δηαηηζέκελσλ 
ζέζεσλ 
γ) αδεηνύρνη πιαλόδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ κε αληηθείκελν πώιεζεο από ηα επηηξεπόκελα ζηηο ππαίζξηεο 
αγνξέο, ζε πνζνζηό 10% ησλ δηαηηζέκελσλ ζέζεσλ. 
2. ε πεξίπησζε κε ελδηαθέξνληνο από αδεηνύρνπο ησλ θαηεγνξηώλ (β) θαη (γ) ν αξηζκόο ησλ ζέζεσλ ησλ 
θαηεγνξηώλ απηώλ πξνζηίζεηαη ζηνλ αξηζκό ηεο (α) θαηεγνξίαο. 
3. Καηόρνπο αδεηώλ γηα ζπγθεθξηκέλεο θπξηαθάηηθεο αγνξέο πνπ εθδόζεθαλ κε βάζε πξνγελέζηεξν ζεζκηθό 
πιαίζην, κπνξνύλ λα δεηνύλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εκπνξνπαλεγύξεηο  ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.4497/17 θαη 



ππνινγίδνληαη ζην πνζνζηό ηεο πεξίπησζεο α' 
4. Αδεηνύρνπο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.4497/17 (θπζηθά πξόζσπα θαη Φνξείο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο 
Οηθνλνκίαο) γηα δηάζεζε έξγσλ ηέρλεο, θαιιηηερλεκάησλ, ρεηξνηερλεκάησλ, εηδώλ ιατθήο ηέρλεο, νη νπνίνη 
ηνπνζεηνύληαη ζε ζέζεηο θαζνξηζκέλεο ζε ππεξβάιινληα αξηζκό. 
5.Πσιεηέο πνπ δηαζέηνπλ φια ηα λφκηκα θνξνινγηθά παξαζηαηηθά θαη δελ είλαη αδεηνχρνη ιατθψλ αγνξψλ, 
πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, εθφζνλ δηαζέηνπλ βεβαίσζε δξαζηεξηνπνίεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ 
εηήζηαο δηάξθεηαο.  Σε βεβαίσζε απηή εθδίδεη ν δήκνο κφληκεο θαηνηθίαο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πσιεηψλ 
6. ε επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο 
 
3. Παπαδίδονηαι αποκλειζηικά ζηον δικαιούσο κε ηελ επίδεημε απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ ηαπηφηεηαο 
κεηά ηελ θαηαβνιή ησλ αλαινγνχλησλ ηειψλ. 

4. Έσοςν ιζσύ φζε θαη ε δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλεγχξεσο γηα ηελ νπνία ρνξεγνχληαη. 
5. Αθοπούν αποκλειζηικά ηην έκθεζη και πώληζη ειδών πνπ είλαη αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ. 

Άπθπο 4 

Πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ - ςμπλήπωζη αιηήζεων 

Ζ ζρεηηθή αίηεζε-ππεχζπλε δήισζε, έληππν ηεο νπνίαο ζα ρνξεγείηαη απφ ην ηκήκα Δκπνξίνπ θαη 
Τπεξεζηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Σνπηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ, ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηα αθφινπζα 
δηθαηνινγεηηθά: 

1. ηνπο πσιεηέο πνπ δηαζέηνπλ φια ηα λφκηκα θνξνινγηθά παξαζηαηηθά θαη δελ είλαη αδεηνχρνη ιατθψλ 
αγνξψλ, πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, εθφζνλ δηαζέηνπλ βεβαίσζε δξαζηεξηνπνίεζεο ππαίζξηνπ 
εκπνξίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο.  Σε βεβαίσζε απηή εθδίδεη ν δήκνο κφληκεο θαηνηθίαο ησλ ελδηαθεξφκελσλ 
πσιεηψλ. 

Ο πσιεηήο δεηά απφ ηελ Γηεχζπλζε Σνπηθήο Αλάπηπμεο, Σκήκα Δκπνξίνπ θαη Τπεξεζηψλ  ηελ έθδνζε ηεο 
αλσηέξσ βεβαίσζεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ζηηο αγνξέο ησλ δήκσλ φιεο ηεο ρψξαο θαη ζηελ αίηεζή 
ηνπ επηζπλάπηεη: 
 
α. βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηόηεηαο από ην TAXIS, 
β. βεβαίσζε ηακεηαθήο κεραλήο από ην TAXIS ή βεβαίσζε απαιιαγήο από αξκόδηα θνξνινγηθή αξρή, 
γ. πηζηνπνηεηηθό πγείαο, όπνπ απαηηείηαη, 
δ. θσηνηππία Γειηίνπ Σαπηόηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ θαηά πεξίπησζε, 
ε. άδεηα δηακνλήο ζε ηζρύ, θαηά πεξίπησζε.) 
ζη. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (γηα δεκφηεο) ή εθθαζαξηζηηθφ εθνξίαο ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο 
Ο δήκνο πνπ εθδίδεη ηελ αλσηέξσ βεβαίσζε είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ 
ζπζηήκαηνο. 

2.Όζνη επαγγεικαηίεο έρνπλ θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ζέζε εθφζνλ 
δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ ην Πξσηνδηθείν. 

3. ε θάζε άιιε πεξίπησζε απαηηείηαη : 

 

• άδεηα ππαίζξηνπ εκπνξίνπ πνπ θαηέρεη ή ηε βεβαίσζε δξαζηεξηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε 

• βηβιηάξην πγείαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ. (Λνπθνπκάδεο, μεξνί θαξπνί θιπ) 

• Γεκνηηθή ελεκεξφηεηα (εμαηξνχληαη νη  επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο) 

• γηα θηλεηέο θαληίλεο θαη θνξεηέο ςεζηαξηέο έςεζεο, βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο ηνπ νρήκαηνο 

• Οπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ απαηηείηαη θαηά πεξίπησζε. 
 



ηηο αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα αλαγξάθεηαη ην είδνο ηνπ πξνο πψιεζε εκπνξεχκαηνο θαζψο επίζεο 
θαη ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ, ε Εψλε Απφ ηνλ αξκφδην Τπάιιειν ζα ζεκεηψλεηαη ε θαηεγνξία ηνπ 
ελδηαθεξφκελνπ ζηελ θιήξσζε (Καληίλα ,Δθθιεζηαζηηθά,Λνηπνί,Αδεηνχρνη Λατθψλ Αγνξψλ, Πιαλφδηνη) 

Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ή απφ λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν. Τπνβάιιεηαη κηα 
αίηεζε απφ θάζε εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν. Τπνβάιιεηαη κία αίηεζε γηα θάζε παλεγχξη.Ζ κε πξνζθφκηζε ησλ 
δεηνπκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα απνθιείεη ηνλ ελδηαθεξφκελν απφ ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ" 
 

 

Άπθπο 5 (Γιαδικαζία σοπήγηζηρ αδειών) 
1. Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα ππνβάιινληαη κε καηαληκηική 
ημεπομηνία ππνβνιήο 10 επγάζιμερ ημέπερ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ 
παλεγπξηνχ. Για κάθε πανηγύπι θα καηαηίθεηαι ξεσωπιζηή αίηηζη ζςμμεηοσήρ. Οη αηηήζεηο 
ζπκκεηνρήο ηωλ ελδηαθεξνκέλωλ ζα ππνβάιινληαη ζην ηκήκα Εκπνξίνπ θαη Υπεξεζηώλ κε 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο απηήλ πνπ ζα νξίδεηαη ζηελ αλαθνίλωζε-πξόζθιεζε πνπ ζα 
εθδίδεη ε αξκόδηα ππεξεζία θαη ζα δεκνζηεύεηαη κε θάζε πξόζθνξν κέζν (πξόγξακκα Δηαύγεηα, 
θαηαζηήκαηα Δήκνπ, ειεθηξνληθή αλάξηεζε θ.α). Σηελ αλαθνίλωζε ζα αλαθέξνληαη νη θαηεγνξίεο 
δηθαηνύρωλ βάζεη ηωλ θείκελωλ δηαηάμεωλ ωο ηζρύνπλ, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ηωλ παξαρωξνύκελωλ 
ζέζεωλ, όπωο γξακκνγξαθνύληαη θαη αξηζκνύληαη νη ζέζεηο, βάζεη ηωλ θαη΄ έηνο ζπλζεθώλ 
(πνιενδνκηθέο επεκβάζεηο άλνηγκα λέωλ θαη/ηωλ, είζνδνη πνιπθαηνηθηώλ, θ.α), ην λνύκεξν, ην 
κήθνο θαη ηελ αμία ηεο θάζε ζέζεο, δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θ.α πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξόληα 
θαλνληζκό . Η αλαθνίλωζε ζα ζπλνδεύεηαη θαη κε ζρεδηάγξακκα ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο. Η 
αλαθνίλωζε δύλαηαη λα είλαη κηα ζπλνιηθή γηα όιεο ηηο εκπνξνπαλεγύξεηο ή ηκεκαηηθέο αλάινγα κε 
ηε δηεμαγωγή ηωλ παλεγπξηώλ. 

2. Σε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ 
θαηαξηίδεηαη πίλαθαο επηιαρφλησλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θιεξψζεσο. 

3. Η επηινγή ησλ δηθαηνχρσλ ζπκκεηνρήο γηα ηηο ζέζεηο ηεο εκπνξνπαλεγχξεσο ζα γίλεη κε 
δεκφζηα θιήξσζε επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εκπξφζεζκσλ αηηήζεσλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο ησλ άξζξσλ 3,4 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. Ζ κε ζπκκεηνρή ζηελ θιήξσζε δελ επηζχξεη 
ηνλ απνθιεηζκφ ησλ δηθαηνχρσλ. 

4. Η θιήξσζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη 5 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 1ε εκέξα ηνπ θάζε 
παλεγπξηνχ ηελ 10ε ψξα πξσηλή θαη ζα αλαξηάηαη αλαθνίλσζε ζηελ Ιζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ. 

5. ΚΑΣΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΣΗΝ 20163/25-02-2019 ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΔΑ(Ω79ΟΡ1Φ-ΝΓΞ) 
6. Οη εγθξίζεηο δίδνληαη κε θιήξσζε σο εμήο: 
α) ζε πνζνζηφ 70% ζε πσιεηέο πνπ δηαζέηνπλ φια ηα λφκηκα θνξνινγηθά παξαζηαηηθά θαη ΚΑΔ 
ζρεηηθφ κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε ζην ππαίζξην εκπφξην, (Λνηπνί) 
β) 20% ζε πσιεηέο βηνκεραληθψλ εηδψλ αδεηνχρνπο ιατθψλ αγνξψλ θαη ζε θαηφρνπο παξαγσγηθήο 
άδεηαο ιατθψλ αγνξψλ κε αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο άλζε, θπηά θαη κεηαπνηεκέλα πξντφληα. Οη 
ππφινηπεο αηηήζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζα εμαηξνχληαη απφ ηηο ππφινηπεο θιεξψζεηο. (Αδεηνχρνη 
Λατθψλ Αγνξψλ) 
γ) 10% ζε αδεηνχρνπο πιαλφδηνπ κε αληηθείκελν πψιεζεο απφ ηα επηηξεπφκελα ζηηο αγνξέο ηνπ 
παξφληνο. Οη ππφινηπεο αηηήζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζα εμαηξνχληαη απφ ηηο ππφινηπεο 
θιεξψζεηο.(Αδεηνχρνη Πιαλφδηνπ Εκπνξίνπ) 
7. Σε πεξίπησζε κε ελδηαθέξνληνο απφ αδεηνχρνπο ησλ θαηεγνξηψλ (β) θαη (γ) ν αξηζκφο ησλ 
ζέζεσλ ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ πξνζηίζεηαη ζηνλ αξηζκφ ηεο (α) θαηεγνξίαο. 

8. ΚΑΣΑΡΓΖΘΖΚΔ ΜΔ ΣΖΝ 20163/25-02-2019 ΑΠΟΦΑΖ ΣΖ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
ΑΓΑ(Ω79ΟΡ1Φ-ΝΓΞ) 
9. ΚΑΣΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΣΗΝ 20163/25-02-2019 ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΔΑ(Ω79ΟΡ1Φ-ΝΓΞ) 
 
10 . Οη δηθαηνχρνη άδεηαο ππνρξενχληαη, ηο απγόηεπο δύο  επγάζιμερ (2) ημέπερ απφ ηελ 
επνκέλε ηεο ηειηθήο θιήξσζεο, ζηελ καηαβολή ηων αναλογούνηων ηελών. Σηελ πεξίπησζε πνπ 



νη δηθαηνχρνη δελ πξνζέιζνπλ εληφο ηεο πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο απνθιείνληαη ηεο 
ζπκκεηνρήο ηεο εκπνξνπαλεγχξεσο. Γηα ηα  κηθξά  παλεγχξηα νη εκεξνκελίεο θαηαβνιήο ησλ 
ηειψλ θαηάιεςεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζα αλαθνηλψλεηαη έγθαηξα απφ ηελ Αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ 
Δήκνπ. 

11. Επηζηξνθή ησλ αλαινγνχλησλ ηειψλ, πνπ θαηαβιήζεθαλ, δελ είλαη δπλαηή ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ε αλάθιεζε αδείαο γίλεηαη θαηφπηλ δήισζεο ηνπ δηθαηνχρνπ, πιελ ηεο πεξίπησζεο πνπ γηα 
απνδεδεηγκέλνπο ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ήηαλ αδχλαηε ε ζπκκεηνρή, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη 
κε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα. 

12. Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο εκπνξνπαλεγχξεσο θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 
κεηά ηελ θιήξσζε ησλ ζέζεσλ πξνθχςεη αλάγθε γηα ακνηβαία αληαιιαγή ζέζεσλ κεηαμχ 
δηθαηνχρσλ, αξκφδηα γηα ηελ αληαιιαγή απηή είλαη ην Τκήκα Εκπνξίνπ θαη Υπεξεζηψλ  ηνπ Δήκνπ 
θαη κε ηελ πξνυπφζεζε πσο ε θαηάζηαζε ησλ ζέζεσλ δελ έρεη αθφκε θνηλνπνηεζεί ζηελ 
Δηεχζπλζε ηεο Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο. 

13. Γηα νπνηαδήπνηε αζάθεηα πξνθχςεη σο πξνο ηε δηαδηθαζία θαηάζεζεο αηηήζεσλ ή σο πξνο ηελ 
θιήξσζε, ζα απνζαθελίδεηαη  κε Απφθαζε ηνπ Αξκφδηνπ Αληηδεκάξρνπ γηα ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ 
ζπκκεηνρήο ζηηο Εκπνξνπαλεγχξεηο 
 
14 .Δηαδηθαζία θιεξψζεσο : 
 
Η Δηεχζπλζε Τνπηθήο Αλάπηπμεο δέρεηαη αηηήζεηο έσο ηελ 10ε εξγάζηκε  εκέξα πξηλ απφ ηελ 
θιήξσζε . Απφ ηηο έγθπξεο αηηήζεηο θαζνξίδεηαη ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ αδεηψλ ζπκκεηνρήο θαη 
ζέζεσλ πνπ ζα δηαηεζνχλ . Έρνπλ θαζνξηζηεί επίζεο νη αξηζκνί ησλ ζέζεσλ ζην ζρέδην ηνπ 
παλεγπξηνχ πνπ δελ ζα δηαηεζνχλ κέζσ θιεξψζεσο γηαηί έρνπλ δηαηεζεί ζε νηθείνπο 
θαηαζηεκαηάξρεο θαηά παξέθθιηζε εθφζνλ απηνί αηηήζεθαλ εκπξφζεζκα ηνλ ρψξν έκπξνζζελ ηνπ 
θαηαζηήκαηφο ηνπο θαη ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο είλαη ε πψιεζε ζπλαθψλ εηδψλ κε 
ηα νξηδφκελα  ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζαο θαλνληζηηθήο 
Η δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο ζα γίλεηαη πάληα ηελ 5ή εξγάζηκε κέξα πξηλ απφ ηελ δηεμαγσγή ηεο 
εκπνξνπαλεγχξεσο. 

Με ηελ αίηεζή ηνπ ν αηηώλ έρεη απνδερηεί αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. 
ηελ ζπλέρεηα ην Σκήκα Δκπνξίνπ θαη Τπεξεζηώλ θαηαξηίδεη πέληε θαηαζηάζεηο κε ηηο έγθπξεο αηηήζεηο: 
• Μία θαηάζηαζε γηα ηηο  6 ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, γηα ηελ πψιεζε εθθιεζηαζηηθψλ εηδψλ νη 
νπνίεο ζα είλαη εληφο ηνπο ζρεδίνπ ηνπ παλεγπξηνχ θαη  πιεζηέζηεξα ζηνλ Ιεξφ Ναφ. 
• Μία θαηάζηαζε γηα ηηο ζέζεηο πνπ έρνπλ ζεκαλζεί ζε θάζε ζρέδην παλεγπξηνύ γηα ηελ δηάζεζή ηνπο γηα 
θαληίλεο. 

• Μία θαηάζηαζε κε ηνπο αηηνύληεο ηεο  πεξίπησζεο ησλ Λνηπώλ . 
• Μία θαηάζηαζε ηεο πεξίπησζεο ησλ Αδεηνύρσλ  Λατθώλ Αγνξώλ . 
• Μία θαηάζηαζε ηεο  πεξίπησζεο ησλ Αδεηνχρσλ Πιαλφδηνπ Εκπνξίνπ . 
 

Από ηηο θαηαζηάζεηο απηέο εμάγεηαη : 
1. Ο αξηζκόο ησλ ζέζεσλ πνπ ζα δηαηεζνύλ ζε θάζε θαηεγνξία. 
2. ην πόζεο ζέζεηο ζα δηαηεζνύλ ζε θάζε θαηεγνξία. 
3. Αλ επηζπκεί ν  αηηώλ λα ιάβεη πιένλ ηεο κίαο ζέζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ  αδηάζεηεο 
ζέζεηο ζηελ θαηεγνξία πνπ αλήθεη. 
Αλ ν αξηζκόο ησλ αηηήζεσλ αλά θαηεγνξία  είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ αξηζκνύ ησλ ζέζεσλ πξνο δηάζεζε 
ηόηε δηελεξγείηαη θιήξσζε αλά θαηεγνξία, από απηήλ ζα ζπζηαζνύλ νη θαηαζηάζεηο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
ζην παλεγύξη αλά θαηεγνξία θαη ε ζέζε πνπ ζα ιάβνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζα είλαη κία . 
Αλ ν αξηζκόο ησλ αηηήζεσλ ηεο  θαηεγνξίαο πσιεηώλ Λατθώλ Αγνξώλ ή ηεο θαηεγνξία Πιαλόδησλ είλαη 
κηθξόηεξνο ησλ ζέζεσλ πξνο δηάζεζε. 
 ηόηε ζα γίλεη θιήξσζε μερσξηζηή αλά θαηεγνξία γηα όζνπο έρνπλ αηηεζεί πιένλ ηεο κίαο ζέζεο . Ο πξώηνο 
ηεο θιήξσζεο ζα ιάβεη όζεο ζέζεηο δήηεζε κε ηελ αξρηθή ηνπ αίηεζε  εθόζνλ απηέο είλαη θελέο. Οκνίσο ν 
δεύηεξνο ηεο θιήξσζεο θαη νύησ θαζεμήο .Ζ θιήξσζε ζηακαηά όηαλ νη θελέο ζέζεηο θιεξσζνύλ ζηνπο  
δηθαηνύρνπο πνπ ζηελ αίηεζή ηνπο δήηεζαλ πιένλ ηεο κίαο ζέζεο. Αλ απνκείλνπλ ζέζεηο θελέο ζηηο 
θαηεγνξίεο Αδεηνύρσλ  Λατθώλ Αγνξώλ  ή ηεο θαηεγνξίαο  Αδεηνχρσλ Πιαλφδηνπ Εκπνξίνπ  θαιύπηνληαη 
από έγθπξνπο αηηνύληεο ηεο πεξίπησζεο Λνηπώλ κέζσ ηεο θιεξώζεσο. 



Καηαξηίδεηαη από ηνλ ππάιιειν ηεο Δπηηξνπήο  Κιεξώζεσο θαηάζηαζε ζπκκεηερόλησλ κε αξηζκό ζέζεσλ 
ζηελ θαηεγνξία ησλ Αδεηνύρσλ  Λατθώλ Αγνξώλ  θαη θαηάζηαζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο Καηεγνξίαο 
Αδεηνχρσλ Πιαλφδηνπ Εκπνξίνπ . 
ηελ θαηάζηαζε απηή νη ζπκκεηέρνληεο ηεο πεξίπησζεο ησλ Λνηπώλ έρνπλ εμαζθαιίζεη κία ζέζε έθαζηνο θαη 
νη Αδεηνύρνη  Λατθώλ Αγνξώλ  θαη νη Αδεηνχρνη Πιαλφδηνπ Εκπνξίνπ ηνλ αξηζκό ησλ ζέζεσλ πνπ κέζσ 
θιήξσζεο έιαβαλ. 
 Ο πξώηνο ζπκκεηέρνληαο  πιένλ πνπ ζα θιεξσζεί από ηνπο Λνηπνύο ζα ιάβεη όζεο δήηεζε κε ηελ αξρηθή 
ηνπ αίηεζε εθόζνλ ππάξρνπλ, ν δεύηεξνο νκνίσο θαη νύησ θαζεμήο. 
Δπνκέλσο ε Δπηηξνπή κεηά ην πέξαο ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηώλ θαηαξηίδεη κηα νλνκαζηηθή θαηάζηαζε 
ζπκκεηερόλησλ κε ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ζέζεσλ . 
Ζ ηειεπηαία θιήξσζε ζα γίλεη γηα ηελ πξνηεξαηόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ   ζηελ επηινγή αξηζκνύ δηαζέζηκεο 
ζέζεο ζηελ Εώλε επηινγήο ηελ νπνία θαη ζα ιάβεη εθόζνλ είλαη παξόλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο 
Ζ παξνπζία ησλ έγθπξα αηηνύλησλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή  . Ζ επηηξνπή 
ζεσξεί σο δεδνκέλα ηα δεηεζέληα ζηηο έγθπξεο αηηήζεηο θαη θακία αιιαγή δελ γίλεηαη δεθηή. 
Σν απνηέιεζκα ηεο θιεξώζεσο αλαξηάηαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα  θαη ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη  ζα 
θνηλνπνηείηαη ζηελ  Πεξηθέξεηα θαη ζηελ Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε θαη όπνπ αιινύ ν Νόκνο νξίδεη, δύν εξγάζηκεο πξηλ 
ηελ εκπνξνπαλήγπξε θαη ζε θακία πεξίπησζε κεηά ηελ 11ε ώξα πξσηλή ηεο εκέξαο έλαξμεο ηεο εκπνξνπαλεγύξεσο . 
Θα είλαη δηαζέζηκε αλά πάζα ζηηγκή ζηα  στα ελεγκτικά όργανα του Ν.4497/17. 
 
Ζ άδεηα ζπκκεηνρήο κε ηνλ αξηζκό ζέζεο ιακβάλεηαη από ηνλ δηθαηνύρν κε ηελ επίδεημε ηαπηόηεηαο θαη ην Γηπιόηππν 
Δίζπξαμεο ηνπ Σέινπο. Όζνη δελ πξνζέιζνπλ εγθαίξσο δελ ζα ιακβάλνπλ άδεηα θαη ζέζε . 

 Άπθπο 6 

(Καθοπιζμόρ Σέλοςρ εμποποπανηγύπεων) 

Σν χςνο ησλ ηειψλ εκπνξνπαλεγχξεσλ θαζνξίδεηαη κε απνθάζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ΑΓ 188/2019 (ΑΓΑ ΧΝ51ΧΛ7-ΚΒΚ) Ζ ΟΠΟΗΑ ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΑΠΟ ΣΖΝ 
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔ ΣΖΝ 92439/16-05-2019 (ΑΓΑ ΧΣ3ΟΡ1Φ-ΒΔ6) . 

“Καζνξηδεη ην ηέινο  εκπνξνπαλεγύξεσ λ γηα ην έηνο 2019 θαη  εθεμήο, θαη ηξνπνπνηεί κεξηθώο ηελ 
ππ'αξηζκ.17/2013 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί αλαπξνζαξκνγήο ή κε ηειώλ ρξήζεο πεδνδξνκίσλ 
θαη ινηπώλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ σο θάησζη: 
 Γηα  ην παλεγύξη (Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ) πλνηθηζκνύ Κνξίλζνπ 10,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
 Γηα  ην παλεγύξη (Μεη. σηήξνο 5,6/08) Κνξίλζνπ, 10,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
 Γηα  ην παλεγύξη ηεο Αξραίαο Κνξίλζνπ (Αγ. Αλαξγύξσλ 30/06, 01/07)  10,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
 Γηα  ην παλεγύξη Δμακηιίσλ (ηεο Αλαιήςεσο)  10,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
 Γηα  ην παλεγύξη Ξπινθέξηδαο (Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ) 10,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
 Γηα  ην παλεγύξη νινκνύ (Αγ. Κσλ/λνπ & Διέλεο 20,21/05) 10,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
 Γηα ηα παλεγύξηα νιπγείαο 10,00 €/ηκ εκεξεζίσο. 
 

 

Γηα  ηα ινηπά παλεγύξηα ζα δηακνξθσζνύλ νη ηηκέο σο εμήο: 
1. Γηα  ην παλεγύξη ηεο Κνξίλζνπ, ζηελ νδό Κνινθνηξώλε (από Αδεηκάληνπ κέρξη Γ. Παπαλδξένπ) 
32,00€/ηκ εκεξεζίσο & ζηελ νδό Αξάηνπ (από Πεξηάλδξνπ κέρξη Κνινθνηξώλε & Κνινθνηξώλε κέρξη Δζλ. 
Αληηζηάζεσο) 25,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
2. Γηα  ην παλεγύξη ησλ Αζηθίσλ (Δπαγγειηζκόο ηεο Θενηόθνπ 24,25/03) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
3. Γηα  ην παλεγύξη ησλ Αζηθίσλ (Μεη. Σσηήξνο 5,6/08) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
4. Γηα  ην παλεγύξη ησλ Αζηθίσλ (Αγ. Τξηάδνο) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
5. Γηα  ην παλεγύξη ησλ Αζηθίσλ (Αγ. Παληειεήκνλνο 26,27/07) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
6. Γηα  ην παλεγύξη ηνπ Γαιαηαθίνπ (Μεηαζηάζεσο ηεο Θενηφθνπ 22,23/08) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
7. Γηα  ην παλεγύξη ηνπ Γαιαηαθίνπ (Αγ. Κσλ/λνπ & Διέλεο 20,21/05) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
8. Γηα  ην παλεγύξη ηνπ Γαιαηαθίνπ (Αγ. Φνίβεο 2,3/09) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
9. Γηα  ην παλεγύξη ηνπ Γαιαηαθίνπ (Δηζόδηα ηεο Θενηόθνπ 20,21/11) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
10. Γηα  ην παλεγύξη ηνπ Καηαθαιίνπ (Αγ. Παληειεήκνλνο 26, 27/07) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 



11. Γηα  ην παλεγύξη ηνπ Αγ. Ησάλλε (Αγ. Ησάλλε 28, 29/08) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
12. Γηα  ην παλεγύξη ηνπ Αγ. Ησάλλε (Πξ. Ζιία) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
13. Γηα  ην παλεγύξη ηνπ Υηιηνκνδίνπ (Παλαγίαο ηεο Φαλεξσκέλεο 22,23/08) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
14. Γηα  ην παλεγύξη ηνπ Κνπηαιά-παζνβνπλίνπ  (Αγ. Γεκεηξίνπ 25,26/10) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
15. Γηα  ην παλεγύξη ηνπ Κνπηαιά - παζνβνπλίνπ (Πξ. Ζιία 19,20/07) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
16. Γηα  ην παλεγύξη ηνπ Κνπηαιά- Κνπηαιά (Αγ. Σξηάδνο) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
17. Γηα  ην παλεγύξη ηνπ Κνπηαιά-Κνπηαιά (Σαμηαξρώλ 06,07/11) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
18. Γηα  ην παλεγύξη ηνπ Κνπηαιά –Μαςνύ (Αγ. Νηθνιάνπ 5,6/12) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
19. Γηα  ην παλεγύξη ηνπ Κνπηαιά –Μαςνύ (Σηκίνπ ηαπξνύ 14,15/09) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
20. Γηα  ην παλεγύξη ηνπ Κνπηαιά –Μαςνύ (Πξ. Ζιία 19,20/07) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
21. Γηα  ην παλεγύξη ηνπ Αγηνλνξίνπ (Αγ. Μάκα 1,2/09) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
22. Γηα  ην παλεγύξη ηνπ Αγηνλνξίνπ (Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ 14,15/08) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
23. Γηα  ην παλεγύξη ηεο Κιέληαο (Αγ. Ησάλλε 7,8/05) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
24. Γηα  ην παλεγύξη ηεο ηεθαλίνπ (Αγ. ηέθαλνπ 13,14/06) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
25. Γηα  ην παλεγύξη Αγ. Βαζηιείνπ (Αγ. Μαξίλαο 16,17/07) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
26. Γηα  ην παλεγύξη Αγ. Βαζηιείνπ (Αγ. Γεκεηξίνπ 25,26/10) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
27. Γηα  ην παλεγύξη Αγ. Βαζηιείνπ (Αγ. Βαζηιείνπ 31/12, 01/01) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
28. Γηα  ην παλεγύξη Κ. Άζζνπ (Αγ. Παληειεήκνλνο 26,27/07) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
29. Γηα  ην παλεγύξη Κ. Άζζνπ (Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ 14,15/08) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
30. Γηα  ην παλεγύξη Άζζνπ (Απ.Πέηξνπ & Παύινπ 20,21/05) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
31. Γηα  ην παλεγύξη Άζζνπ (Σαμηαξρώλ 6,7/11) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
32. Γηα  ην παλεγύξη Πεξηγηαιίνπ (Μεη. Σσηήξνο 5,6/08) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
33. Γηα  ην παλεγύξη Λεραίνπ (Αγ. Κσλ/λνπ & Διέλεο 20,21/05) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
34. Γηα  ην παλεγύξη νθηθνύ (Αγ. Πλεύκαηνο) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
35. Γηα  ην παλεγύξη νθηθνύ (Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ 14,15/08) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
36. Γηα  ην παλεγύξη Αγγεινθάζηξνπ (Αγ. Παληειεήκνλνο 26,27/07) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
37. Γηα  ην παλεγύξη Κόξθνπ (Ε. Πεγήο) 7,00€/ηκ εκεξεζίσο. 
38. Παξαδνζηαθέο εκπνξνπαλεγύξεηο (γηνξηή παηάηαο Κνπηαιά & γηνξηή γθηόζαο Αγ. Ησάλλε) 7,00€/ηκ 
εκεξεζίσο. 

 
Όζνλ αθνξά ηνλ ηξόπν θαηαβνιήο ησλ ηειώλ, απηά ζα θαηαβάιινληαη απνθιεηζηηθά  είηε ζε εηδηθά νξηζκέλν 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, είηε ζην ηακείν ηνπ δήκνπ. Χο πξνο ηελ έγθξηζε ιεηηνπξγίαο ππαίζξησλ αγνξψλ 
ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 4497/2017.” 

Άπθπο 7 (Χωποθέηηζη θέζεων) 

1.ηνπο παξαρσξνχκελνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζα γξακκνγξαθνχληαη θαη ζα αξηζκνχληαη νη ζέζεηο 
απφ ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ. 

2.Σν ζρεδηάγξακκα κε ηηο ζέζεηο ζα ηεξείηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ γηα ελεκέξσζε ησλ 
ελδηαθεξφκελσλ. 

Άπθπο 8 (Διδικέρ  διαηάξειρ) 

1. Ζ άδεηα ζπκκεηνρήο δεν εκδίδεηαι αν δεν ςθίζηαηαι «Γημοηική Δνημεπόηηηα» απφ ηελ Σακεηαθή 
Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ γηα ηνλ δηθαηνχρν ηεο. 

2. Πξνυπφζεζε έθδνζεο ηεο άδεηαο ζπκκεηνρήο είλαη ε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο απηήο. 
3. Ο κέγηζηνο αξηζκφο ζέζεσλ αλά ζπκκεηέρνληα είλαη 2 ζπλερφκελεο ζέζεηο κε κέγηζην κήθνο 
θαηάιεςεο 8 κέηξα. 

4. Ζ άδεηα ρνξεγείηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο γηα ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ζέζε 
5. Ο δηθαηνχρνο δύναηαι να αναπληπώνεηαι πξνζσξηλά (ην κέγηζην 2 ψξεο), κφλνλ απφ ηνλ/ηελ 
ζχδπγν θαη ηα ηέθλα ηνπ. 



6. ην ζρεδηάγξακκα ζα θαζνξίδνληαη νη ζέζεηο αλά νκαδνπνηεκέλεο θαηεγνξίεο πσινχκελσλ εηδψλ 
γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πσιεηψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ, νη νπνίεο δχλαληαη λα κεηαβάιινληαη 
αλαιφγσο ησλ αηηήζεσλ. 

Άπθπο 9 

(Δνδεικηικά είδη Πώληζηρ - Απαγοπεύζειρ) 

Σα εκπνξεχκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα πσινχληαη ζηνπο ρψξνπο ησλ ζξεζθεπηηθψλ εκπνξνπαλεγχξεσλ 
ζα είλαη ηα εκπνξεχκαηα πνπ θαηά ζπλήζεηα πσινχληαη ζηηο αλνηθηέο εκπνξνπαλεγχξεηο (ηερλεηά, 
απνμεξακέλα άλζε, θπηά, αζεκηθά, θν-κπηδνχ, βηβιία, παιηθά εθθιεζηαζηηθά είδε, εζψξνπρα, ελδχκαηα, 
παξαδνζηαθά γιπθά, ινπθνπκάδεο, καιιί γξηάο, παηρλίδηα, μεξνί θαξπνί, ςηιηθά, είδε παληνπσιείνπ, 
εξγαιεία, κνπζηθά φξγαλα θαη cd ,είδε πξνηθφο, είδε κπάληνπ, ηάπεηεο, ραιάθηα θ.α). 

Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε εηδψλ πνπ πξνζβάιινπλ ηε δεκφζηα αηδψ ή κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αηπρήκαηα 
ζε κηθξνχο ή κεγάινπο θαζψο θαη νγθψδε εκπνξεχκαηα πνπ ελδερνκέλσο δπζθνιεχνπλ ηηο κεηαθηλήζεηο 
κέζα ζην ρψξν ηεο εκπνξνπαλεγχξεσο θαη γεληθά πξνθαινχλ δπζρέξεηα ζηνπο ινηπνχο εκπφξνπο. 
Απαγνξεχνληαη επίζεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ηδφγν. 

Άπθπο 10 (κανηίνερ) 

Θα δνζνχλ 3 άδεηεο γηα θαληίλεο γηα ην παλεγχξη ηεο Αξραίαο Κνξίλζνπ (Αγίσλ Αλαξγχξσλ), 3 ζέζεηο γηα ην 
παλεγχξη ησλ Αζηθίσλ (κεηακφξθσζε ηνπ σηήξνο), 3 ζέζεηο γηα ην παλεγχξη Κνξίλζνπ (Απ. Παχινπ), 2 
ζέζεηο γηα ην παλεγχξη Υηιηνκνδίνπ (Παλαγία ηεο Φαλεξσκέλεο). Οη ζέζεηο ζα απνηππψλνληαη ζε 
ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ζε ζρεδηαγξάκκαηα πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηελ αλαθνίλσζε. 

Άπθπο 11 

Ο παξψλ θαλνληζκφο ηζρχεη γηα ηηο ζξεζθεπηηθέο εκπνξνπαλεγχξεηο ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ θαζψο επίζεο 
έρεη εθαξκνγή θαη γηα ηηο παξαδνζηαθέο εκπνξνπαλεγχξεηο πνπ ηεινχληαη κηα θνξά ην ρξφλν θαη ιφγσ 
ηδηαίηεξσλ παξαγσγηθψλ ζπλζεθψλ φπσο είλαη ε γηνξηή ηεο παηάηαο ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα Κνπηαιά κε 
αλψηαην αξηζκφ κηθξνπσιεηψλ 15 θαζψο θαη ε γηνξηή ηεο γθηφζαο ζηελ Σ.Κ Αγίνπ Ησάλλε κε αλψηαην 
αξηζκφ κηθξνπσιεηψλ 6. 

Άπθπο 12 (Κανόνερ Καθαπιόηηηαρ) 

1. Οη θάηνρνη ηεο άδεηαο είλαη πξνζσπηθά ππεχζπλνη θαη ππφινγνη γηα ηελ ζπλερή θαζαξηφηεηα ηνπ 
ρψξνπ επζχλεο ηνπο. Μεηά ηελ απνρψξεζή ηνπο ν ρψξνο ζα είλαη ειεχζεξνο θαη θαζαξφο φπσο ειεχζεξν θαη 
θαζαξφ ηνλ παξέιαβαλ. Οη ζάθνη απνξξηκκάησλ ζα κέλνπλ ζηε θάζε ζέζε, θαη ζα ηνπο ζπγθεληξψλεη ε 
ππεξεζία θαζαξηφηεηαο. 

2. Οη θάηνρνη αδείαο πξέπεη λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, 
λα πεξηνξίδνληαη ζην ρψξν πνπ ηνπο φξηζε ν Γήκνο θαη λα κελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζε βάξνο 
ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πεξηνίθσλ. 

Άπθπο 13 ηποποποιείηαι ζηην παπάγπαθο 7 

1. Ζ ζπκκεηνρή ζηηο εκπνξνπαλεγχξεηο ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ ζπλεπάγεηαη θαη αλεπηθχιαθηα ηελ 
απνδνρή φισλ ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

2. Πεξηπηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ θαη δελ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ, ζα θαιχπηνληαη απφ ηνπο 
ζρεηηθνχο Νφκνπο, Γηαηάγκαηα θαη Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. 

3. Καηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ, ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο άδεηαο θαη ηεο απνκάθξπλζεο 
ησλ άλεπ αδείαο ζπκκεηερφλησλ ζηηο παλεγχξεηο ζα δηαβηβάδεηαη ζηα αξκφδηα φξγαλα (Διιεληθή Αζηπλνκία 
ή Γεκνηηθή Αζηπλνκία ή επηηξνπή πνπ νξίδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ). ε πεξίπησζε πνπ δελ απνκαθξπλζνχλ 



ζα επηβάιιεηαη πξφζηηκν ιφγσ απζαίξεηεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ θαη φζα νξίδνληαη ζε ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο πεξί ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. Δπίζεο πξηλ ηε δηεμαγσγή εκπνξνπαλεγχξεσλ ζα ελεκεξψλεηαη ε 
Διιεληθή Αζηπλνκία γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ νκαιή δηεμαγσγή απηψλ (ξχζκηζε θπθινθνξίαο ,θ.α) 

4. Οη θάηνρνη ηεο άδεηαο είλαη πξνζσπηθά ππεχζπλνη θαη ππφινγνη γηα ηε ζπλερή θαζαξηφηεηα ηνπ 
ρψξνπ επζχλεο ηνπο. Μεηά ηελ απνρψξεζή ηνπο ν ρψξνο ζα είλαη ειεχζεξνο θαη θαζαξφο φπσο ειεχζεξν θαη 
θαζαξφ ηνλ παξέιαβαλ. 

5. Οη θάηνρνη αδείαο πξέπεη λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, 
λα πεξηνξίδνληαη ζην ρψξν πνπ ηνπο φξηζε ν Γήκνο θαη λα κε δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζε βάξνο ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ησλ πεξηνίθσλ (ερνξχπαλζε θ.ι.π). 

6. ε πεξίπησζε πνπ ιφγσ έιιεηςεο επαξθψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ηελ θαιχηεξε δηνξγάλσζε ησλ 
εκπνξνπαλεγχξεσλ απαηηεζνχλ ρψξνη δεκνηηθνί (γήπεδα, πξναχιηνη ρψξνη ζρνιείσλ, θ.α) , ζα αθνινπζείηαη 
ε δηαδηθαζία πεξί παξαρψξεζεο ησλ ρψξσλ απηψλ σο νξίδεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία. 
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