
 

 ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

1. Η συμμετοχή στην κλήρωση γίνεται εφόσον έχει προηγηθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου από την 15η Ιουνίου έως και την 
31η Ιουλίου: 
α. Κατάθεση σχετικής αίτησης -δελτίου συμμετοχής (έντυπο Υπηρεσίας) που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία: 
-Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος 
-Όνομα Πατρός 
-Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ 
-Διεύθυνση κατοικίας 
-ΑΦΜ και ΔΟΥ 
-Τόπος άσκησης δραστηριότητας 
-Αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει 
β. Κατάθεση Απόδειξης Ταμειακής μηχανής. 
γ. Κατάθεση δικαιολογητικών, τα οποία θα αποδεικνύουν σε ποια κατηγορία ανήκει κάθε συμμετέχων (Α,Β, Γ, Δ ή Ε.) και 
συγκεκριμένα οφείλουν να προσκομίσουν: 
i. Οι επαγγελματίες έμποροι που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), 
βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης – άσκησης επιτηδεύματος, 
σύμφωνα με τους Νόμους 4045/1960 (47 Ά) και 1642/1986 (125 Α’) και πιστοποιητικό αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα περί 
εγγραφής των σε αυτόν. 
ii. Οι κάτοχοι άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές, την άδεια συμμετοχής που έχει χορηγήσει το Νομαρχιακό – 
Περιφερειακό Συμβούλιο. 
iii. Οι πωλητές λαϊκών αγορών, την άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ή άδεια παραγωγού λαϊκών αγορών. 
iv. Οι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου, πλανόδιου η στάσιμου, την αντίστοιχη άδεια άσκησης υπαίθριου 
εμπορίου που τους έχει χορηγηθεί. 
v. Οι λοιποί έμποροι, βεβαίωση περί εγγραφής των σε αρμόδιο Επιμελητήριο, εφόσον διαθέτουν  επαγγελματική στέγη 
(κατάστημα, βιοτεχνία ή πρατήριο, εργοστάσιο κ.λ.π.), βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί 
έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία και πιστοποιητικό αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα περί εγγραφής των 
σε αυτόν. 
δ. Κατάθεση φωτοαντιγράφου από το Βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων –ποτών. 
Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το Δήμο σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 285 
του ν. 3463/2006. 
2. Η άδεια συμμετοχής εγκατάστασης στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη περιλαμβάνει απαραιτήτως τα παρακάτω 
στοιχεία: Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου, ΑΦΜ, αρ. θέσεων, αρ. Διπλ. Είσπραξης. 
6. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση 
των αδειών της παραγράφου αυτής καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε 
τρίτο, εκτός από τον/την σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών, υπό τον όρο ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια 
άσκησης υπαίθριου εμπορίου. Σε περίπτωση διαπίστωσης υπενοικίασης της θέσεως σε άλλο πρόσωπο θα επιβάλλεται 
πρόστιμο και στους δύο (2) συμμετέχοντες ίσο με το τριπλάσιο της αξίας της θέσεως, για κάθε έναν. 
3. Η έκδοση και ή παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας του Δήμου για χρήση και εγκατάστασή του στον 
χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου  κατά το διάστημα λειτουργίας της 
εμποροπανήγυρης. 
Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της 
σχετικής αδείας ή η χρήση του χώρου μετά την λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη 
κοινοχρήστου χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος. 
4. Η κατοχύρωση θέσης θα γίνεται με την εφάπαξ καταβολή του ποσού (που αντιστοιχεί στο τέλος χρήσεως του χώρου 
αμέσως μετά το τέλος κάθε κλήρωσης και την ανάδειξη του δικαιούχου της θέσης, ενώ στην συνέχεια θα εκδίδεται η άδεια 
συμμετοχής. Σε περίπτωση τυχόν αρνήσεως καταβολής του ποσού από τον κληρωθέντα, ενεργείται νέα κλήρωση, ο δε 
αρνηθείς την καταβολή του τέλους αποκλείεται από κάθε συμμετοχή του στις επόμενες κληρώσεις Η άδεια χορηγείται για 
συγκεκριμένο χώρο και θέση και εφόσον καταβληθεί το αναλογούν ποσόν. 
5. Για την εύρυθμη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης 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 η Επιτροπή 
Εμποροπανήγυρης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ 

ΕΙΔΟΣ Προτ. Τέλος € 

Λούνα πάρκ  5.000,00  

Καντίνες    600,00 

Υπαίθριες Ψησταριές, Μπυραρίες    600,00 

Εμπορικά είδη (είδη ένδυσης, υπόδησης, κ.λ.π)   300,00 



Βιομηχανικά, Γεωργικά  μηχανήματα και  Βιοτεχνικά είδη 300,00 

Καρότσια μικροπωλητών διαφόρων ειδών   100,00 

Παραγωγικά είδη (φρούτα, λαχανικά κ.α)     100,00 

Διάφορα διατροφικά είδη    300,00 

Παροχή Υπηρεσιών       100,00 

Διάφορα είδη στην επέκταση 150,00 

 


