
                 

               Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4149/02.02.2018 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 3ης Τακτικής Συνεδρίασης 

         του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  026/2018                                                              ΘΕΜΑ 

Κατάργηση  της υπ’ αριθμ. 127/2016 Α.Δ.Σ. και λήψη 

νέας απόφασης για α) Κανονισμό Λειτουργίας 

Θρησκευτικής Εμποροπανηγύρεως Δήμου Ιλίου και β) 

Διαδικασία κλήρωσης Θρησκευτικής 

Εμποροπανηγύρεως Δήμου Ιλίου, κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων του Ν. 4497/2017  

 

Σήμερα την 1η  Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο 

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2992/26.01.2018 πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και 

επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  26.01.2018. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                                     

                                                                                               Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, 

ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΥΓΟΥΛΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

Δ.Σ.: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος 

 κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση 

του θέματος της ημερήσιας διάταξης 

 

                 ******************* 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για 

συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την κατάργηση  της υπ’ αριθμ. 127/2016 

Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για α) Κανονισμό Λειτουργίας Θρησκευτικής Εμποροπανηγύρεως 

Δήμου Ιλίου και β) Διαδικασία κλήρωσης Θρησκευτικής Εμποροπανηγύρεως Δήμου Ιλίου, κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4497/2017. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 001/2018 Α.Ε.Π.Ζ.. (με ΑΔΑ: 6Ν17ΩΕΒ-

Κ19) & το υπ’ αριθμ. 3366/30.01.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Έχοντας υπόψη: 

1. Τη παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): 

 «1. Για τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών του άρθρου 38 του Ν.4497/17 λαμβάνεται απόφαση 

του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006 (Α' 114), η 

οποία κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια. Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται και ο κανονισμός 

λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο εμπεριέχονται απαραιτήτως ο χώρος διενέργειας της 

αγοράς, η χρονική διάρκεια της αγοράς, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης 

των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα 

σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς […]» 

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

« 3. Στις αγορές του παρόντος άρθρου συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα 

φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, 

εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας ….» 

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

« 4. Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές του παρόντος άρθρου απαιτείται έγκριση συμμετοχής, 

που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου δήμου, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 

της αγοράς. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας των υπαίθριων 

αγορών που αφορά η πρόσκληση. Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση ως εξής: 

α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ 

σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, 

β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής 

άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, 

ΑΔΑ: ΨΤΣ2ΩΕΒ-Κ3Τ



 3 

γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα 

επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος…..» 

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

υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του Ν.4497/17 αγορές του άρθρου 38 ο οικείος δήμος εκδίδει με 

απόφαση δημοτικού συμβουλίου εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν.4497/17 

Κανονισμό Λειτουργίας εναρμονισμένο με τις διατάξεις του Ν.4497/17, τον οποίο κοινοποιεί στην 

οικεία Περιφέρεια. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής τα αρμόδια όργανα υπέχουν 

πειθαρχική ευθύνη, όπως ορίζεται στο ν. 3852/2010 (Α'87) 

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

χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων.» «2. Τα τμήματα των 

κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρησης της χρήσεως, καθορίζονται δι’ 

αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.» Το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 με τίτλο 

«Κανονιστικές Αποφάσεις»«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς 

τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: 

... δ) Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: δ1. Για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και 

κοινοτικών αγορών, των  εμποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, 

των χριστουγεννιάτικων  αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.» 

6. Το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 σύμφωνα με το οποίο  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ.. 

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

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

εμποροπανήγυρεις, που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών, που τελούνται μια 

φορά το χρόνο και εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας. 

8. Κάθε Απόφαση που αντίκειται στην παρούσα καταργείται. 

 

Α) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 

Άρθρο 1 

(Νομοθετικό Πλαίσιο) 

Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων των:  

 Ν. 1080/80  άρθρο 3   

 Ν.3463/2006 άρθρο 79 

 Ν.3769/2009 άρθρο 16 

 Ν.3852/2010 άρθρο 73 

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

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

έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου. 

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?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
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Άρθρο 2 

(Θρησκευτική Εμποροπανήγυρις) 

Για την συμμετοχή στις θρησκευτικές εμποροπανήγυρεις απαιτείται άδεια. 

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.  

 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   309  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 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 
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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 

(Χορήγηση βεβαίωσης - Προϋποθέσεις συμμετοχής- Συμπλήρωση αιτήσεων) 

I. Χορήγηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου.  

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

βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, στους ενδιαφερόμενους 

πωλητές που έχουν μόνιμη κατοικία στο Δήμο Ιλίου. Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτούνται τα 

ακόλουθα:  

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

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

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

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

φορολογική αρχή. 

4. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση. 

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

6. Πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται. 

7. Λογαριασμό ΔΕΚΟ συνοδευόμενο από εκκαθαριστικό 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

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. 

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. 
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 Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο. Η μη 

προσκόμιση των ζητουμένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία 

χορήγησης των αδειών. Ο ενδιαφερόμενος που καταθέτει ο ίδιος ή νόμιμος εκπρόσωπός του 

παραπάνω από μια αίτηση θα αποκλείεται αμέσως από την κλήρωση.  

          

Άρθρο 5 

(Διαδικασία χορήγησης αδειών) 

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

Δήμου Ιλίου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 20 ημέρες πριν από την ημερομηνία 

διεξαγωγής του πανηγυριού. Για κάθε πανηγύρι θα κατατίθεται ξεχωριστή αίτηση 

συμμετοχής. 

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

θέσεων καταρτίζεται πίνακας επιλαχόντων μέσω της διαδικασίας της κληρώσεως. 

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

δημόσια κλήρωση επί του συνόλου των εμπρόθεσμων αιτήσεων που πληρούν τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού. 

4. Η κλήρωση θα πραγματοποιείται 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. 

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

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

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

Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση ως εξής: 

α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ 

σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, 

β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής 

άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα. Οι 

υπόλοιπες αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα εξαιρούνται από τις υπόλοιπες κληρώσεις. 

γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του 

παρόντος. Οι υπόλοιπες αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα εξαιρούνται από τις υπόλοιπες 

κληρώσεις. 

7. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των 

θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας. 

8. Επαγγελματίες παρακείμενων στεγασμένων καταστημάτων δύνανται να αιτηθούν 

την κατακύρωση σε αυτούς θέσεων έμπροσθεν του καταστήματος  τους, κατά παρέκκλιση 
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της διαδικασίας κλήρωσης,  αφού  καταβάλλουν στον δήμο το ισόποσο του αντιτίμου για 

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

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

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

δικαιούχοι δεν προσέλθουν εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας αποκλείονται της 

συμμετοχής της εμποροπανηγύρεως. Για τα 3 τελευταία πανηγύρια οι ημερομηνίες 

καταβολής των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων θα ανακοινώνεται έγκαιρα από 

την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. 

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, 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. 

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

την κλήρωση, θα αποσαφηνίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Άρθρο 6 

(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. 

ΑΔΑ: ΨΤΣ2ΩΕΒ-Κ3Τ



 8 

 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  

 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 7 
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(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. 

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 8 

(Ενδεικτικά είδη Πώλησης  - Απαγορεύσεις ) 

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 9 

(Κανόνες Καθαριότητας ) 

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

καθαριότητα του χώρου ευθύνης τους. Μετά την αποχώρησή τους ο χώρος θα είναι 

ελεύθερος και καθαρός όπως ελεύθερο και καθαρό τον παρέλαβαν. Οι σάκοι απορριμμάτων 

θα μένουν στη κάθε θέση, και θα τους συγκεντρώνει η υπηρεσία καθαριότητας.  

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

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

προβλήματα σε βάρος του περιβάλλοντος και των περιοίκων 
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Άρθρο 10  

(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 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 την παρούσα, το Δημοτικό Συμβούλιο 

δύναται να απορρίψει ή να ανακαλέσει την υποβληθείσα αίτηση συμμετοχής. 

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

από τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις. 

 

Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ                                          

ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ                                                                                   

 Η διαδικασία της κλήρωσης των θέσεων ξεκινά πρώτα από αυτές της Ζώνης Α, κατόπιν της 

Ζώνης Β και τέλος της Ζώνης Γ. 

1. Τοποθέτηση αιτήσεων στον πάγκο κατ’ αλφαβητική σειρά  

2. Κλήροι ανά κατηγορία  

3. Κατάσταση ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ  

4. Κατάσταση συμμετεχόντων έγκυρων αιτήσεων 

5. Κατάσταση παρακολούθησης ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ κατά περίπτωση  

6. Κληρωτίδες: 

 Κληρωτίδα Νο 1  (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ). 

 Κληρωτίδα Νο 2  (ΛΟΙΠΟΙ). 

 Κληρωτίδα Νο 3  (Αδειούχοι ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ).  

 Κληρωτίδα Νο 4  (Αδειούχοι ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ) 

 Κληρωτίδα Νο 5  (Οι ΘΕΣΕΙΣ) 

 

7. ΚΛΗΡΩΣΗ  I.   (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ) 

i. Κλήρωση για συγκεκριμένες (προκαθορισμένες από την αρμόδια υπηρεσία) θέσεις 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. 
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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  II.    (Αδειούχοι ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ  ) 

i. Κλήρωση για καθορισμένο ανά πανηγύρι αριθμό θέσεων. 

ii. Κληρωτίδα Νο 3  με τα ονόματα μέσα από πριν. 

iii. Κληρωτίδα Νο 5  με τις ΘΕΣΕΙΣ  μέσα από πριν. 

iv. Ανακοίνωση της πρώτης διαθέσιμης ΘΕΣΗΣ. 

v. Κλήρωση δικαιούχου από κληρωτίδα Νο 3   

vi. Κλήρωση ΘΕΣΗΣ από κληρωτίδα  Νο 5  

vii. Έλεγχος ζητούμενων μέτρων από το δικαιούχο, κατακύρωση αντίστοιχων θέσεων. 

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

σειρά ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ.  

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

x. 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). 

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

αυτών και καταγραφή τους στην κατάσταση (επιλαχόντες). 

 

9.  ΚΛΗΡΩΣΗ  III.    (Αδειούχοι ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ) 

I. Κλήρωση για καθορισμένο ανά πανηγύρι αριθμό θέσεων. 

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

III. Κληρωτίδα Νο 5  με τις ΘΕΣΕΙΣ  μέσα από πριν. 

IV. Ανακοίνωση της πρώτης διαθέσιμης ΘΕΣΗΣ. 

V. Κλήρωση δικαιούχου από κληρωτίδα Νο 4   

VI. Κλήρωση ΘΕΣΗΣ από κληρωτίδα  Νο 5  

VII. Έλεγχος ζητούμενων μέτρων από το δικαιούχο, κατακύρωση αντίστοιχων θέσεων. 

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

σειρά ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ.  

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

X. 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). 

ΑΔΑ: ΨΤΣ2ΩΕΒ-Κ3Τ



 12 

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

και καταγραφή τους στην κατάσταση (επιλαχόντες). 

 

10. ΚΛΗΡΩΣΗ  IV.  (ΛΟΙΠΟΙ) 

i. Κλήρωση για καθορισμένο ανά πανηγύρι αριθμό θέσεων. 

ii. Κληρωτίδα Νο 2  με τα ονόματα μέσα από πριν.  

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

iv. Κλήρωση δικαιούχου από κληρωτίδα Νο 2. 

v. Έλεγχος ζητούμενων μέτρων από το 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). 

 

 11.  ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΣΤΑ    (ΜΗ ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ) 

 Μετά την ολοκλήρωση των 4 Κληρώσεων συντάσσεται τελική λίστα με τους δικαιούχους 

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

 

 12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

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

υποχώρηση των παρακείμενων δικαιούχων, κατά περίπτωση προκειμένου να καλύπτονται 

τα κενά. 

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

Στη συνέχεια  θα πραγματοποιείται  σύμπτυξη των θέσεων με σκοπό την κάλυψη των 

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

περίπτωση που κάποιος από τους ήδη αδειούχους δεν επιθυμεί να συμπεριληφθεί σε αυτήν 

τη διαδικασία έχει την δυνατότητα να το δηλώσει. Στις τελευταίες θέσεις κάθε πανηγυριού 

δύναται να δοθούν παραπάνω από 4 θέσεις στον δικαιούχο εφόσον το επιθυμεί ο ίδιος.  

 Στην περίπτωση που παρεμβάλλεται διάδρομος στην κληρωθείσα θέση, τότε αυτή 

μεταφέρεται παρακάτω σε συνέχεια αυτής. Τα μέτρα που προσπεράστηκαν καλύπτονται 

από κληρωθέντα ενδιαφερόμενο με τα αντίστοιχα ζητούμενα μέτρα.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
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             ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση, τον λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

Υπηρεσιών, Διοικητικών Υπηρεσιών & Κ.Ε.Π. κ. Πατσούρης Διονύσιος ο οποίος είπε ότι θα πρέπει 

να συμπληρωθεί στο άρθρο 5 παρ. 1 ότι: «Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα 

υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου εντός  συγκεκριμένων χρονικών ορίων. Η 

προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει 40 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της 

εμποροπανήγυρης και λήγει  20 ημέρες πριν την έναρξη της, ως εξής: Ευαγγελισμός Θεοτόκου 

24-25 Μαρτίου με ημερομηνία έναρξης κατάθεσης αίτησης 14 Φεβρουαρίου με καταληκτική 

ημερομηνία κατάθεσης αίτησης 4 Μαρτίου, Ζωοδόχου Πηγής (Κινητή Εορτή) Κατόπιν 

ανακοίνωσης Υπηρεσίας για κατάθεσης αίτησης, Άγιος Φανούριος 26 – 27 Αυγούστου με 

ημερομηνία έναρξης κατάθεσης αίτησης 16 Ιουλίου με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 

αίτησης 6 Αυγούστου, Εισόδια της Θεοτόκου 20 – 21 Νοεμβρίου με ημερομηνία έναρξης 

κατάθεσης αίτησης 10 Οκτωβρίου με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αίτησης 1 Νοεμβρίου, 

Αγία Αικατερίνη 24 – 25 Νοεμβρίου με ημερομηνία έναρξης κατάθεσης αίτησης 14 Οκτωβρίου 

με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αίτησης 4 Νοεμβρίου & Αγία Βαρβάρα 3 – 4 

Δεκεμβρίου με ημερομηνία έναρξης κατάθεσης αίτησης 23 Οκτωβρίου με καταληκτική 

ημερομηνία κατάθεσης αίτησης 13 Νοεμβρίου. Σε περίπτωση ημερομηνίας που συμπίπτει με 

αργία ή Σαββατοκύριακο, τότε η καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη 

ημέρα.» 

 

                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την κατάργηση της υπ’ αριθμ. 127/2016 Α.Δ.Σ. και την έγκριση α) νέου κανονισμού 

λειτουργίας Θρησκευτικής Εμποροπανηγύρεως Δήμου Ιλίου & β) Διαδικασία κλήρωσης 

Θρησκευτικής Εμποροπανηγύρεως Δήμου Ιλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4497/2017, 

ως κατωτέρω: 

Α) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΙΛΙΟΥ 

 

Άρθρο 1 

(Νομοθετικό Πλαίσιο) 

Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων των:  

 Ν. 1080/80  άρθρο 3   

 Ν.3463/2006 άρθρο 79 

 Ν.3769/2009 άρθρο 16 

 Ν.3852/2010 άρθρο 73 

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

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν  μέχρι σήμερα και αποτελεί κανονιστική διοικητική 

πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου. 

 

Άρθρο 2 

(Θρησκευτική Εμποροπανήγυρις) 

Για τη συμμετοχή στις θρησκευτικές εμποροπανήγυρεις απαιτείται άδεια. 

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

καταθέτει στο Τμήμα Καταστημάτων και Αδειοδοτήσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων 
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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.  

 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 309 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 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 

(Χορήγηση βεβαίωσης - Προϋποθέσεις συμμετοχής- Συμπλήρωση αιτήσεων) 

I. Χορήγηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου.  

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

βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, στους 

ενδιαφερόμενους πωλητές που έχουν μόνιμη κατοικία στο Δήμο Ιλίου. Για την έκδοση της 

βεβαίωσης απαιτούνται τα ακόλουθα:  

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση , έντυπο της οποίας θα χορηγείται από την Yπηρεσία. 
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2. Βεβαίωση έναρξης  δραστηριότητας από το  TAXIS και τυχόν μεταβολές της. Απαιτείται ο 

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

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

φορολογική αρχή. 

4. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση. 

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

6. Πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται. 

7. Λογαριασμό ΔΕΚΟ συνοδευόμενο από εκκαθαριστικό 

II. Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Για τη συμμετοχή στην κλήρωση για τις  εμποροπανηγύρεις του Δήμου 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. 

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. 

 Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο. Η 

μη προσκόμιση των ζητουμένων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη 

διαδικασία χορήγησης των αδειών. Ο ενδιαφερόμενος που καταθέτει ο ίδιος ή νόμιμος 

εκπρόσωπός του παραπάνω από μια αίτηση θα αποκλείεται αμέσως από την κλήρωση.  

      

  Άρθρο 5 

(Διαδικασία χορήγησης αδειών) 

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

Δήμου Ιλίου εντός  συγκεκριμένων χρονικών ορίων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

αρχίζει  40 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της εμποροπανήγυρης και λήγει  20 

ημέρες πριν την έναρξη της, ως εξής: 
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Σε περίπτωση ημερομηνίας που συμπίπτει με αργία ή Σαββατοκύριακο, τότε η καταληκτική 

ημερομηνία μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

 Για κάθε πανηγύρι θα κατατίθεται ξεχωριστή αίτηση συμμετοχής. 

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

θέσεων καταρτίζεται πίνακας επιλαχόντων μέσω της διαδικασίας της κληρώσεως. 

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

δημόσια κλήρωση επί του συνόλου των εμπρόθεσμων αιτήσεων που πληρούν τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού. 

4. Η κλήρωση θα πραγματοποιείται 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. 

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

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

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

Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση ως εξής: 

α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά 

και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, 

β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους 

παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και 

μεταποιημένα προϊόντα. Οι υπόλοιπες αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα εξαιρούνται από 

τις υπόλοιπες κληρώσεις. 

γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις 

αγορές του παρόντος. Οι υπόλοιπες αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα εξαιρούνται από 

τις υπόλοιπες κληρώσεις. 

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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Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός 

των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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.  

10. 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. 

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

προς την κλήρωση, θα αποσαφηνίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Άρθρο 6 

(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.  
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 Αγίας Αικατερίνης  

 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 7 

(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. 
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 8 

(Ενδεικτικά είδη Πώλησης  - Απαγορεύσεις ) 

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 
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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 9 

(Κανόνες Καθαριότητας ) 

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

καθαριότητα του χώρου ευθύνης τους. Μετά την αποχώρησή τους ο χώρος θα είναι 

ελεύθερος και καθαρός όπως ελεύθερο και καθαρό τον παρέλαβαν. Οι σάκοι 

απορριμμάτων θα μένουν στη κάθε θέση, και θα τους συγκεντρώνει η υπηρεσία 

καθαριότητας.  

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

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

προβλήματα σε βάρος του περιβάλλοντος και των περιοίκων 

 

Άρθρο 10  

(Γενικές διατάξεις) 

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

ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων του παρόντος κανονισμού. 

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

στο Δήμο από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος δεν τηρεί 

τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και την παρούσα, το Δημοτικό Συμβούλιο 

δύναται να απορρίψει ή να ανακαλέσει την υποβληθείσα αίτηση συμμετοχής. 

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

καλύπτονται από τους σχετικούς Νόμους , Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις. 

 

Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ                                      

ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ                                                                                   

 

 Η διαδικασία της κλήρωσης των θέσεων ξεκινά πρώτα από αυτές της Ζώνης Α, κατόπιν της 

Ζώνης Β και τέλος της Ζώνης Γ. 

1. Τοποθέτηση αιτήσεων στον πάγκο κατ’ αλφαβητική σειρά  

2. Κλήροι ανά κατηγορία  

3. Κατάσταση ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ  

4. Κατάσταση συμμετεχόντων έγκυρων αιτήσεων 

5. Κατάσταση παρακολούθησης ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ κατά περίπτωση  

6. Κληρωτίδες: 

 Κληρωτίδα Νο 1  (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ). 
 Κληρωτίδα Νο 2  (ΛΟΙΠΟΙ). 
 Κληρωτίδα Νο 3  (Αδειούχοι ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ).  

 Κληρωτίδα Νο 4  (Αδειούχοι ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ) 
 Κληρωτίδα Νο 5  (Οι ΘΕΣΕΙΣ) 
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7.  ΚΛΗΡΩΣΗ  I.    (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ) 

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

θέσεις 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  II.    (Αδειούχοι ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ  ) 

i. Κλήρωση για καθορισμένο ανά πανηγύρι αριθμό θέσεων. 

ii. Κληρωτίδα Νο 3  με τα ονόματα μέσα από πριν. 

iii.  Κληρωτίδα Νο 5  με τις ΘΕΣΕΙΣ  μέσα από πριν. 

iv. Ανακοίνωση της πρώτης διαθέσιμης ΘΕΣΗΣ. 

v. Κλήρωση δικαιούχου από κληρωτίδα Νο 3   

vi. Κλήρωση ΘΕΣΗΣ από κληρωτίδα  Νο 5  

vii. Έλεγχος ζητούμενων μέτρων από τον δικαιούχο, κατακύρωση 

αντίστοιχων θέσεων. 

viii. Καταγραφή από γραμματέα αριθμού δικαιούχου στις ανάλογες θέσεις 

στην κατάσταση με σειρά ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ.  

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

x. 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). 

xi. Μετά την εξάντληση των θέσεων συνεχίζεται η κλήρωση δικαιούχων 

μέχρι ολοκλήρωσης αυτών και καταγραφή τους στην κατάσταση 

(επιλαχόντες). 

 

9.  ΚΛΗΡΩΣΗ  III.    (Αδειούχοι ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ) 

xii. Κλήρωση για καθορισμένο ανά πανηγύρι αριθμό θέσεων. 

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

xiv.  Κληρωτίδα Νο 5  με τις ΘΕΣΕΙΣ  μέσα από πριν. 

xv. Ανακοίνωση της πρώτης διαθέσιμης ΘΕΣΗΣ. 

xvi. Κλήρωση δικαιούχου από κληρωτίδα Νο 4   

xvii. Κλήρωση ΘΕΣΗΣ από κληρωτίδα  Νο 5  

xviii. Έλεγχος ζητούμενων μέτρων από τον δικαιούχο, κατακύρωση 

αντίστοιχων θέσεων. 
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xix. Καταγραφή από γραμματέα αριθμού δικαιούχου  στις ανάλογες θέσεις 

στην κατάσταση με σειρά ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ.  

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

xxi. 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). 

Μετά την εξάντληση των θέσεων συνεχίζεται η κλήρωση δικαιούχων μέχρι ολοκλήρωσης 

αυτών και καταγραφή τους στην κατάσταση (επιλαχόντες). 

 

10.    ΚΛΗΡΩΣΗ  IV.    (ΛΟΙΠΟΙ) 

i. Κλήρωση για καθορισμένο ανά πανηγύρι αριθμό θέσεων. 

ii. Κληρωτίδα Νο 2  με τα ονόματα μέσα από πριν.  

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

iv. Κλήρωση δικαιούχου από κληρωτίδα Νο 2. 

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). 

 

11.   ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΣΤΑ    (ΜΗ ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ) 

            Μετά την ολοκλήρωση των 4 Κληρώσεων συντάσσεται τελική λίστα με τους 
δικαιούχους και τις αντίστοιχες κληρωθείσες θέσεις τους, καθώς και λίστα με τους 
επιλαχόντες. 

 

12.    ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

      Με βάση τα ζητούμενα μέτρα από τον κληρωθέντα δικαιούχο θα γίνεται προώθηση 
ή υποχώρηση των παρακείμενων δικαιούχων, κατά περίπτωση ,προκειμένου να 
καλύπτονται τα κενά. 

 Οι κενές θέσεις θα διατίθενται με σειρά προτεραιότητας  από τη λίστα των 
επιλαχόντων. Στη συνέχεια  θα πραγματοποιείται  σύμπτυξη των θέσεων με σκοπό την 
κάλυψη των κενών που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί από την μη ζήτηση κάποιων από 
αυτές. Στην  περίπτωση που κάποιος από τους ήδη αδειούχους δεν επιθυμεί να 
συμπεριληφθεί σε αυτήν τη διαδικασία έχει την δυνατότητα να το δηλώσει. Στις 
τελευταίες θέσεις κάθε πανηγυριού δύναται να δοθούν παραπάνω από 4 θέσεις στον 
δικαιούχο εφόσον το επιθυμεί ο ίδιος.  
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 Στην περίπτωση που παρεμβάλλεται διάδρομος στην κληρωθείσα θέση, τότε αυτή 
μεταφέρεται παρακάτω σε συνέχεια αυτής. Τα μέτρα που προσπεράστηκαν 
καλύπτονται από κληρωθέντα ενδιαφερόμενο με τα αντίστοιχα ζητούμενα μέτρα 

 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

                

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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