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ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4849/2021.   
      
«Έχοντας υπόψη:  

1. Άρθρο 34

Αρμόδιες αρχές Φορείς λειτουργίας βραχυχρόνιων αγορών

1.1. Αρμόδιες αρχές και φορείς λειτουργίας για τις βραχυχρόνιες αγορές ορίζονται οι δήμοι εντός των 
ορίων των οποίων αυτές λειτουργούν. Για τη λειτουργία των κυριακάτικων αγορών αρμόδιες αρχές και 
φορείς λειτουργίας ορίζονται οι Περιφέρειες εντός των ορίων των οποίων αυτές λειτουργούν.

1.2. Οι αρμόδιες αρχές της παρ. 1 έχουν, για τις βραχυχρόνιες αγορές που λειτουργούν ή πρόκειται να 
λειτουργήσουν εντός των ορίων τους, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Την ίδρυση, την κατάργηση, τη μετακίνηση, την επέκταση και τη χωροθέτηση των βραχυχρόνιων 
αγορών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 35, καθώς και τη μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία 
τους,
β) την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας Βραχυχρόνιας Αγοράς, με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε θέμα 
σχετικό με τη λειτουργία της βραχυχρόνιας αγοράς, που δεν ορίζεται με τον παρόντα νόμο, και ιδίως το 
ύψος του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους και ο τρόπος καταβολής του,
γ) την καταχώρηση για κάθε βραχυχρόνια αγορά στο Ο.Π.Σ.Α.Α.:
γα) της απόφασης ίδρυσης, μετακίνησης ή επέκτασης της βραχυχρόνιας αγοράς,
γβ) του κανονισμού λειτουργίας βραχυχρόνιας αγοράς και
γγ )του τοπογραφικού διαγράμματος της βραχυχρόνιας αγοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 
παρ. 4 του άρθρου 25.
Αν ο φορέας λειτουργίας δεν καταχωρήσει τα ανωτέρω στοιχεία στο Ο.Π.Σ.Π.Α., εντός της προθεσμίας 
που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 56, υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 62,
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δ)την έκδοση της προκήρυξης για την πλήρωση των θέσεων της αγοράς, την αξιολόγηση των αιτήσεων 
των υποψήφιων πωλητών και την απόδοση της θέσης,
ε)τη χορήγηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης σε βραχυχρόνιες αγορές με ψηφιακά μέσα και την σχετική 
ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α., σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 3, εφόσον ο πωλητής 
διαμένει μόνιμα εντός των ορίων του οικείου Δήμου, ή της οικείας Περιφέρειας, κατά περίπτωση,
στ) την ανανέωση ισχύος της θέσης δραστηριοποίησης σε βραχυχρόνιες αγορές με ψηφιακά μέσα και 
την ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α.,
ζ) τη διαπίστωση της αυτοδίκαιης απώλειας της θέσης πωλητή σε βραχυχρόνια αγορά, σύμφωνα με το 
άρθρο 21,και την ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α. και του πωλητή,
η) την εποπτεία της διαδικασίας αναπλήρωσης υποβοήθησης πωλητή, που δραστηριοποιείται σε 
βραχυχρόνια αγορά, και της πρόσληψης υπαλλήλου από αυτόν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 22 και την ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α.,
θ) τη δημιουργία νομικών οντοτήτων, προκειμένου να συμμετέχουν σε χρηματοδοτικά προγράμματα, σε 
διακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις με κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό περιεχόμενο,
ι) την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων, το 
μάρκετινγκ προϊόντων και άλλους αντίστοιχους σκοπούς, σε σύμπραξη με άλλους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς φορείς,
ια) την ανάθεση σε ιδιωτικό φορέα του ελέγχου της καθαριότητας και υγιεινής, της φύλαξης, της 
διαγράμμισης και άλλων αντίστοιχων καθηκόντων.

2. Το άρθρο 37 του Ν.4849/21 (ΦΕΚ 207/05-11-2021 τεύχος Α') με τίτλο: Πωλητές που 
δραστηριοποιούνται σε βραχυχρόνιες αγορές-Διαδικασία απόδοσης θέσεων πωλητών σε 
βραχυχρόνιες αγορές. 

2.1. Στις βραχυχρόνιες αγορές μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές, φυσικά & νομικά 
πρόσωπα, 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. 
 
2.2. Κάθε πωλητής της παρ. 1 δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία (1) θέσεις σε κάθε 
βραχυχρόνια αγορά. 
 
2.3. Για την απόδοση θέσεων πωλητών σε βραχυχρόνια αγορά εκδίδεται από τον οικείο φορέα 

λειτουργίας προκήρυξη εκτός από την περίπτωση της αγοράς ρακοσυλλεκτών. Οι θέσεις 
αποδίδονται στις κατηγορίες των πωλητών της παρ. 1 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 έως και τέσσερις (4) ημέρες την 
εβδομάδα, 
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. 
 
2.4. Για την απόδοση της θέσης οι υποψήφιοι πωλητές υποβάλλουν τη βεβαίωση δραστηριοποίησης 
ή την άδεια που κατέχουν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. 
 
2.5. Οι πωλητές στους οποίους αποδίδονται οι θέσεις δραστηριοποίησης στη βραχυχρόνια αγορά 
καταβάλλουν το τέλος θέσης, όπως ορίζεται στην οικεία προκήρυξη θέσεων. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023297&ids=86501,86514
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2.6. 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 & 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. 
 
 

3.Το άρθρο 38 του Ν.4849/21 (ΦΕΚ 207/05-11-2021 τεύχος Α') με τίτλο: Κανονισμός 
λειτουργίας βραχυχρόνιων αγορών. 

 
  Για την εύρυθμη λειτουργία κάθε βραχυχρόνιας αγοράς ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας εκδίδει 
«Κανονισμό Λειτουργίας βραχυχρόνιας αγοράς», που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του οικείου 
δήμου & της οικείας Περιφέρειας & καταχωρείται στο Ο.Π.Σ.Α.Α., στον οποίο περιλαμβάνονται 
τουλάχιστον τα εξής: 
 
α) η οριοθέτηση & η διαγράμμιση του χώρου της βραχυχρόνιας αγοράς, η διαγράμμιση, η αρίθμηση, 
η 
χωροθέτηση & η κατανομή των θέσεων, κατά κατηγορία πωλητών & πωλούμενων ειδών. Οι θέσεις 
και οι διάδρομοι μεταξύ των θέσεων των πωλητών πρέπει να είναι οριοθετημένες κατά τρόπο, ώστε 
να μην παρεμποδίζονται οι είσοδοι κατοικιών & καταστημάτων, να μην κωλύεται η προσέλευση των 
καταναλωτών & γενικά να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς, 
 
β) το μέγιστο επιτρεπτό μήκος της πρόσοψης των πάγκων ανά κατηγορία πωλητών & πωλούμενων 
ειδών, 
 
γ) η χρονική διάρκεια λειτουργίας της βραχυχρόνιας αγοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
36 & το ωράριο λειτουργίας της βραχυχρόνιας αγοράς, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του φορέα 
λειτουργίας, 
 
δ) η επισήμανση της υποχρέωσης των πωλητών να μεριμνούν για την καθαριότητα του χώρου που 
χρησιμοποιούν & να διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου στο έργο της. Η μέριμνα για 
την καθαριότητα του χώρου περιλαμβάνει την άμεση & συνεχή συλλογή των απορριμμάτων, 
 
ε) το καταβαλλόμενο τέλος για κάθε θέση που ορίζεται από τον φορέα λειτουργίας, 
 
στ) οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τους φορείς λειτουργίας, σε περιπτώσεις παραβίασης του 
Κανονισμού  λειτουργίας της βραχυχρόνιας αγοράς. Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 62 δεν είναι 
αντικείμενο του
 Κανονισμού λειτουργίας.       
      

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023297&ids=86501,86514
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4.Την παράγραφο 1 του άρθρου  40 του Ν.4849/21 (ΦΕΚ 207/05-11-2021 τεύχος Α') με τίτλο: 
Εμποροπανηγύρεις. 1. Την ευθύνη διοργάνωσης εμποροπανηγύρεων, υπό τους όρους & τις 
προϋποθέσεις του παρόντος, αναλαμβάνουν οι Δήμοι. Τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α.  μπορούν 
να αναλαμβάνουν τον τρόπο υλοποίησης της αρμοδιότητας του φορέα διοργάνωσης με απόφαση του 
οικείου δημοτικού συμβουλίου, εφόσον περιλάβουν στους καταστατικούς τους σκοπούς τις σχετικές 
δράσεις. 
 

5. Το άρθρο 3 του Ν.1080/80 (ΦΕΚ: 246Α/1980 τεύχος Α') με τίτλο: «Άρθρο 3. Τέλος χρήσεως 
πεζοδρομίων, πλατειών & λοιπών κοινοχρήστων χώρων.» «2. Τα τμήματα των κοινοχρήστων 
χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσεως, καθορίζονται δι’ αποφάσεως του 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου».  

6 .Το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 με τίτλο «Κανονιστικές Αποφάσεις»«1.Οι δημοτικές & κοινοτικές 
αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο 
πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: ... δ) Καθορίζουν τους όρους & τις προϋποθέσεις: 
δ1. Για τη χρήση & λειτουργία των δημοτικών & κοινοτικών αγορών, των  εμποροπανηγύρεων, 
παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων  αγορών & γενικά 
των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων». 

7. Το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 με τίτλο «Επιτροπή Ποιότητας ζωής Αρμοδιότητες» 
«1Β.Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 & 
82 του Κ.Δ.Κ».  

       Παρακαλούμε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της προσεχούς συνεδρίασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  να συμπεριλάβετε: 
  
 Την εισήγηση  για λήψη  απόφασης  ΓΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΤ΄ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4849/2021.    

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» 

 

Άρθρο 1 

Νομοθετικό Πλαίσιο 

Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων των:  

• Ν. 1080/80  άρθρο 3,   

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023297&ids=86501,86514
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023297&ids=86501,86514
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004254
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051514
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051514
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051514
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051514


Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6343e1b570128e28a871afbc στις 10/10/22 14:46
5

• Ν.3463/2006 άρθρο 79,  

• Ν.3852/2010 άρθρο 73,  

• Ν.4829/2021 άρθρα 37 , 38 & 40, 

όπως τροποποιήθηκαν & ισχύουν μέχρι σήμερα & αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ 

ουσιαστικού νόμου. 

  
Άρθρο 2 

Προκήρυξη  - Προϋποθέσεις συμμετοχής

Ο Δήμος  εκδίδει για κάθε  εμποροπανήγυρη προκήρυξη/ανακοίνωση για την πλήρωση των θέσεων 

της αγοράς, στην οποία περιλαμβάνονται: οι ημερομηνίες διεξαγωγής της, οι ημερομηνίες και οι 

διαδικασίες των κληρώσεων των παραχωρούμενων θέσεων, καθώς και ο χρόνος και ο τρόπος 

καταβολής του αντίστοιχου τέλους για το σύνολο του χρόνου δραστηριοποίησης.

Για την έκδοση της άδειας – έγκρισης συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις απαιτείται η προηγούμενη 

καταβολή του αντίστοιχου τέλους, όπως αυτό καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων και θα αναγράφεται 

στη σχετική προκήρυξη του δήμου για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων

Για τη συμμετοχή στην κλήρωση για τις  εμποροπανηγύρεις του Δήμου Ιλίου 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 ή άδεια καλλιτέχνη-χειροτέχνη.

3. Δημοτική Ενημερότητα (αναζητείται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου). 

4. Πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται.

5. Στην περίπτωση εκπροσώπησης 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 Ιλίου. 

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 .

     Με την κατάθεση πλήρους φακέλου του κάθε ενδιαφερόμενου για την συμμετοχή του στην κλήρωση 

των θέσεων απαραίτητη είναι η καταβολή παραβόλου 20 (είκοσι) €. To ποσό αυτό θα συμψηφίζεται  με 

τη συνολική οφειλή του κάθε κληρωθέντος  ενδιαφερόμενου , αφετέρου θα επιστρέφεται στον κάθε μη 

κληρωθέντα ενδιαφερόμενο ως αχρεωστήτως καταβληθέν έως το τέλος του οικονομικού έτους  

(128/2016 Α.Δ.Σ.). Ανάκληση της αίτησης από πλευράς ενδιαφερομένων δεν γίνεται αποδεκτή, όπως 
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και επιστροφή του παραβόλου  στην περίπτωση αυτή, κατόπιν της κλήρωσης των θέσεων (128/2016 

Α.Δ.Σ.). 

    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 3

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 4

Διατιθέμενες θέσεις

Η  χάραξη των θέσεων πραγματοποιείται από την Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου Ιλίου και καταθέτει στο 

Τμήμα Καταστημάτων και Αδειοδοτήσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων επικαιροποιημένο σχέδιο του 

εκάστοτε πανηγυριού 20 μέρες πριν από τη διεξαγωγή του καθενός : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΓΚΩΝ 

ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΘΕ ΜΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ:  
 

• 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. 
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• Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων  είναι   333  για το πανηγύρι του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου.

• Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων  είναι   273 για το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής.

• Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων  είναι   232 για το πανηγύρι της Αγίας Αικατερίνης.

• Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων  είναι   268  για το πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου.

• Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων  είναι   226  για το πανηγύρι των Εισοδίων της 
Θεοτόκου.

• Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων  είναι   289  για το πανηγύρι της Αγίας Βαρβάρας.

• Οι άδειες θα έχουν ισχύ δύο ημερών, ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιείται και η 

εγκατάσταση και η απομάκρυνση  αντίστοιχα των πάγκων και των εμπορευμάτων. 

Άρθρο 5

Διαδικασία απόδοσης θέσεων πωλητών - θέσεις ΑΜΕΑ
ημερομηνίες αιτήσεων

 1. Ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε 

δραστηριότητας, θα δοθεί σε κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις 

βραχυχρόνιες αγορές.

  2. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε 

δραστηριότητας , θα δοθεί σε κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή & επαγγελματία πωλητή που 

δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές έως & τέσσερις (4) μέρες την εβδομάδα. 

  3. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε 

δραστηριότητας , θα δοθεί σε κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο 

εμπόριο. 

  4. Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε 

δραστηριότητας , θα δοθεί σε κατόχους άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη. 

Με απόφαση του Δ.Σ. δύναται  να διατεθούν εκτός διαδικασίας οι τυχόν κενές θέσεις  που θα 

προκύψουν μετά από τη διαδικασία κλήρωσης  σε α) άτομα  με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό 

(50%) τουλάχιστον β) γονείς ή κηδεμόνες ανήλικων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό 
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(50%), με τoν όρο  ότι  πληρούνται οι εκ του νόμου προϋποθέσεις.  Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι 

περισσότερες από τις κενές θέσεις θα διενεργείται κλήρωση.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου εντός  

συγκεκριμένων χρονικών ορίων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων άρχεται  40 ημέρες πριν από την 

ημερομηνία έναρξης της εμποροπανήγυρης και λήγει  20 ημέρες πριν την έναρξη της, ως εξής:

   

Σε περίπτωση ημερομηνίας που συμπίπτει με αργία ή Σαββατοκύριακο, τότε η εναρκτήρια ή 

καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Για κάθε πανηγύρι θα κατατίθεται ξεχωριστή αίτηση συμμετοχής.

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

καταρτίζεται πίνακας επιλαχόντων μέσω της διαδικασίας της κληρώσεως.

2. 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.

3. Η κλήρωση θα πραγματοποιείται 10 ημέρες πριν από την 1η ημέρα του κάθε πανηγυριού. Για 

τα 3 τελευταία πανηγύρια του έτους (Εισόδια της Θεοτόκου, της Αγίας Αικατερίνης και της Αγίας 

Βαρβάρας) θα πραγματοποιείται μια κλήρωση σε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα 

ανακοινώνεται εγκαίρως από την Αρμόδια Υπηρεσία.

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
24-25 ΜΑΡΤΙΟΥ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ        
(ΚΙΝΗΤΗ ΕΟΡΤΗ)

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ                 
26-27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ       
20-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                      
24-25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ                            
3-4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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4.  Η κλήρωση θα διενεργείται από μέλη της Διαπαραταξιακής Επιτροπής του Δημοτικού 

Συμβουλίου  κατά τις κείμενες διατάξεις (παρ.1 αρ16 του νόμου 3769/2009). 

5. 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.

6. 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. Για τα 3 τελευταία πανηγύρια οι ημερομηνίες καταβολής των τελών 

κατάληψης κοινόχρηστων χώρων θα ανακοινώνεται έγκαιρα από την Αρμόδια Υπηρεσία του 

Δήμου.

7. 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. 

8. 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 , αρμόδια για την ανταλλαγή αυτή είναι το Τμήμα καταστημάτων και αδειοδοτήσεων 

του Δήμου και με την προϋπόθεση πως η κατάσταση των θέσεων δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί 

στην Διεύθυνση της Ελληνικής Αστυνομίας.

9. Για οποιαδήποτε ασάφεια προκύψει ως προς τη διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων ή ως προς την 

κλήρωση, θα αποσαφηνίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η άδεια που εκδίδει ο Δήμος μετά την εξόφληση του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι                

προσωπική και αμεταβίβαστη και ισχύει για χρονικό διάστημα δύο (2) ημερών (την παραμονή και 

την ημέρα της εορτής) και σε αυτήν θα αναγράφονται: 

α) Τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.) 

β) Το διάστημα ισχύος και το έτος 

γ) Ο αριθμός θέσης 

δ) Τα μέτρα (μήκος) θέσης 

ε) Το/τα προς πώληση είδος/είδη 

Άρθρο  6

Διαδικασία κλήρωσης
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Η σειρά των κληρώσεων των δικαιούχων ανά κατηγορία  είναι: 
 
i. Κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας (πωλητές εκκλησιαστικών ειδών). 

ii. Κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας (εκτός των πωλητών εκκλησιαστικών 

ειδών). 

iii. Κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή & επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές 

αγορές έως & τέσσερις (4) μέρες την εβδομάδα. 

iv. Κάτοχοι άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο.  

v. Κάτοχοι άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη.   

vi.  Επιλαχόντες. 

 Άρθρο 7

Χωροθέτηση θέσεων

1. Στους παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους θα γραμμογραφούνται και θα αριθμούνται οι 

θέσεις κατ’ ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου, η οποία θα έχει την ευθύνη να 

κλείνει  τον χώρο με κορδέλες την προπαραμονή της θρησκευτικής εορτής.  

2. Κατάσταση µε τα στοιχεία των δικαιούχων και τη θέση θα διαβιβαστεί στην Ελληνική Αστυνομία.

3. Ο χώρος διεξαγωγής του κάθε πανηγυριού  θα χωρίζεται σε 3 ή 2 επιμέρους ζώνες βάσει του 

σχεδιαγράμματος της Τεχνικής Υπηρεσίας. Αναλυτικά για το κάθε πανηγύρι οι Ζώνες ορίζονται 

ως εξής:

• Ευαγγελισμού της Θεοτόκου : 
➢ ΖΩΝΗ (Α): Από την θέση (1) ως τη θέση (193): Επί της οδού Μενελάου, από την οδό 

Ιδομενέως έως την οδό Θέτιδος.

➢ ΖΩΝΗ (Β): Από την θέση (194) ως τη θέση (279) : Επί της οδού Μενελάου από την οδό 

Θέτιδος έως   την οδό Κάστορος.

➢ ΖΩΝΗ (Γ): Από την θέση (280) ως τη θέση (333): Επί της οδού Μενελάου από την οδό 

Κάστορος έως την οδό Ρεθύμνης. 

            

• Ζωοδόχου Πηγής 

➢ ΖΩΝΗ (Α): Από την θέση (1) ως τη θέση (128): Επί της οδού Αγ. Θεοδώρων, από την οδό 

Μαυρομιχάλη έως την οδό Ξάνθου.

➢ ΖΩΝΗ (Β): Από την θέση (129) ως τη θέση (273): Επί της οδού Αγ. Θεοδώρων, από την 

οδό Ξάνθου έως την Λεωφ. Θηβών.

• Αγίας Αικατερίνης 
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➢ ΖΩΝΗ (Α): Από την θέση (1) ως τη θέση (149): Επί της οδού Αγ. Αικατερίνης, από την οδό 

Αγ. Φανουρίου έως την οδό Αριστείδου.   

➢ ΖΩΝΗ (Β): Από την θέση (150) ως τη θέση (232): Επί οδού Αριστείδου από την οδό Αγ. 

Αικατερίνης έως την οδό Γρηγορίου Ε΄ και περιμετρικά του πάρκου.

  

• Αγίου Φανουρίου 

➢ ΖΩΝΗ (Α): Από την θέση (1) ως τη θέση (145): Επί της οδού Ι. Προδρόμου, από την οδό 

Αγ. Φανουρίου έως την οδό Αριστείδου, και στην οδό Αριστείδου από Γρηγορίου Ε΄ έως την 

οδό  Αμφίσσης.  

➢ ΖΩΝΗ (Β): Από την θέση (146) ως τη θέση  (268): Επί της οδού Γρηγορίου Ε΄ από την 

οδό Αριστείδου έως την οδό Μεθώνης.

• Εισόδια της Θεοτόκου 

➢ ΖΩΝΗ (Α): Από την θέση (68)  ως τη θέση (155): Επί της οδού Μεθοδίου, από την οδό 

Επιφανείου έως την οδό Φαναρίου. 

➢ ΖΩΝΗ (Β): Από την θέση (1) ως τη θέση (67): Επί της οδού Μεθοδίου από την οδό 

Πωγωνάτου έως την οδό Επιφανείου, και από τη θέση (156) ως τη θέση (226) από την οδό 
Φαναρίου έως την οδό Αγ. Γεωργίου. 

• Αγίας Βαρβάρας 

➢ ΖΩΝΗ (Α): Από την θέση (1) ως τη θέση (189): Επί των οδών Φιλοκτήτου και Πατρόκλου 

και  την οδό Αγ. Βαρβάρας από την οδό Ποσειδώνος.

➢ ΖΩΝΗ (Β): Από την θέση (190) ως τη θέση (241): Επί των οδών Φιλοκτήτου και 

Πατρόκλου από την οδό Ποσειδώνος έως και την οδό Θερσίτου. 

➢ ΖΩΝΗ (Γ): Από την θέση (242) ως τη θέση (309): Επί των οδών Φιλοκτήτου και 

Πατρόκλου από την  οδό Θερσίτου έως την οδό Ικάρου. 

Άρθρο 8

Ειδικές διατάξεις

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

Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου 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.
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6. Τα εκκλησιαστικά είδη θα καταλαμβάνουν  θέσεις πλησίον του Ιερού Ναού, οι οποίες θα 

χορηγούνται με κλήρωση. 

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

50μ. περιμετρικά από τον χώρο του  Ιερού Ναού.

Άρθρο 9

Ενδεικτικά είδη Πώλησης

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

εμποροπανηγύρεων θα είναι τα εμπορεύματα  που κατά συνήθεια πωλούνται στις ανοικτές 

εμποροπανηγύρεις.

Απαγορεύεται η πώληση:
1. Υπηρεσιών  Λούνα Παρκ

2. Άλλων ειδών παρασκευαζόμενων σε  φορητές μονάδες έψησης (σουβλάκια κ.λ.π.) – καντίνες 

και φορητές ψησταριές.

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

χωρίς τα νόμιμα παραστατικά. 

Άρθρο 10

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 11 

Απαγορεύσεις 

1. Απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων / μεταφορικών μέσων στους παραχωρημένους χώρους, 

εξαιρουμένων των καντινών.
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  2. Απαγορεύονται οι θορυβώδεις διαφημίσεις. 

3. Απαγορεύονται οι διαφημίσεις των εκθεμάτων εκτός του παραχωρημένου χώρου. 

4. Απαγορεύεται στους μικροπωλητές με καροτσάκια να σταθμεύουν ή να περιφέρονται σε δημοτικούς 

δρόμους και χώρους κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης, εκτός αν έχουν ειδική άδεια.

 5. Απαγορεύεται η έκθεση εμπορευμάτων από μικροπωλητές εκτός του χώρου της εμποροπανήγυρης 

(νησίδες, χώροι πρασίνου, πάρκινγκ αυτοκινήτων, κλπ).

 6.Απαγορεύεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν να προκαλέσουν  

ατυχήματα, καθώς και ογκώδη εμπορεύματα που ενδεχομένως δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα 

στο χώρο της εμποροπανήγυρης και γενικά προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς εμπόρους.

7. Απαγορεύεται η πώληση εμπορευμάτων που προκαλούν το θρησκευτικό αίσθημα των πιστών και 

τυχόν δύναται να προσβάλουν ή να έρχονται σε αντίθεση με τον θρησκευτικό χαρακτήρα του 

εορτασμού.

8. Απαγορεύεται η πώληση και έκθεση παντός είδους ζώων. 

9. Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να 

είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης και η είσοδος κάθε τροχοφόρου, 

εξαιρουμένων των καντινών, οι οποίες θα διαθέτουν την απαιτούμενη από το Δήμο άδεια. 

10. Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από εκείνη 

της λειτουργίας της εμποροπανήγυρης ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους 

μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται πρόστιμο για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.

11. Απαγορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οποιουδήποτε χώρου από τους δικαιούχους, 

σε τρίτο ή η χρήση του για άλλο σκοπό, εκτός αυτό για τον οποίο διατίθεται ο χώρος. 

Άρθρο 12

Κυρώσεις

1. Ο έλεγχος για την σωστή  τήρηση  των όρων του υφιστάμενου κανονισμού θα γίνεται από αρμόδια 

επιτροπή η οποία θα συσταθεί από το Δήμο ή άλλως από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ιλίου.

2. Όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο, αποκρύπτει ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να 

παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, 

όπως ιδίως τα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης, ή έχει παραποιήσει τα στοιχεία αυτά, υπόκειται 

σε ποινικές κυρώσεις. 

3. Ο έλεγχος  των  εκ του νόμου προϋποθέσεων και τυχόν παραβάσεων των δικαιούχων των αδειών όπως 

και η απομάκρυνση των άνευ αδείας συμμετεχόντων στις πανηγύρεις θα γίνεται  από την Ελληνική 

Αστυνομία. 

4. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ενδιαφερόμενους λάβει μέρος σε εμποροπανήγυρη και 

διαπιστωθεί από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ότι στα εμπορεύματα συμπεριλαμβάνονται: α) 

παράνομα προϊόντα β) είδη άσεμνου περιεχομένου (περιοδικά, DVD, CD, κλπ.) γ) είδη επικίνδυνα για 
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ανάφλεξη και πρόκληση πυρκαγιάς (πυροτεχνήματα κλπ.) δ) ακατάλληλα τρόφιμα ή ποτά ε) παντός 

είδους ζώα στ) οτιδήποτε σχετικό με τυχερά παιχνίδια και συναφείς δραστηριότητες τότε θα 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρθρ. 11 του Ν.3377/2005 όπως ισχύουν, θα επιβάλλονται οι νόμιμες 

κυρώσεις και θα αποβάλλεται αυτομάτως από την εμποροπανήγυρη. Επίσης θα αποκλείεται η 

συμμετοχή του σε οποιοδήποτε άλλο πανηγύρι εντός των ορίων του Δήμου μέχρι τη λήξη του 

συγκεκριμένου έτους.

5. Αν από τις αρμόδια υπηρεσία του Δήμου διαπιστωθεί ότι υπάρχει αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου 

χώρου από σταθερούς ή μετακινούμενους πάγκους, εμπορεύματα, κλπ., ή εγκατάσταση του 

ενδιαφερόμενου σε διαφορετική από την αναγραφόμενη στην άδειά του θέση, επιβάλλεται εκτός από το 

αναλογούν τέλος και πρόστιμο 100,00 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κάθε ημέρα χρήσης. 

6. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί (από τα στοιχεία της ταμειακής μηχανής ή από οποιοδήποτε άλλο 

στοιχείο) εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση του χώρου, επιβάλλεται πρόστιμο 500,00 ευρώ και σε αυτόν που 

στο όνομά του έχει εκδοθεί η άδεια για την συγκεκριμένη θέση και σε εκείνον που κάνει χρήση της θέσης 

αυτής.  

7. Όλα τα προαναφερόμενα ποσά δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται γι' αυτό τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 13

 Γενικές διατάξεις

1. Η συμμετοχή στις  θρησκευτικές  εμποροπανηγύρεις του Δήμου Ιλίου συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα 

την αποδοχή όλων των όρων του παρόντος κανονισμού.

2. Σε περίπτωση παραβίασης του κανονισμού ο συμμετέχων θα αποβάλλεται από το χώρο της 

εμποροπανήγυρης με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών.

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

σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις.
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