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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 18ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Την 25ην – 7 - 2018, ημέρα TΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19.30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε
σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχείο, ύστερα από την αριθμ. 12765/20-7-2018 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Σ/λίου κ. Πολύζου – Καραβασίλη Μαρίας, που
δημοσιεύθηκε και γνωστοποιήθηκε την 20-7- 2018 στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Πριν την έναρξη της Συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) νόμιμα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1 - ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
2.- ΓΕΡΟΝΤΙΩΤΟΥ-ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
3.- ΠΟΛΥΖΟΥ-ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ
4.- ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6.- ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
7.- ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
8.- ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9.- ΛΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10. ΠΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
11.- ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
12.- ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

13.- ΓΚΛΙΣΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
14.- ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΒΙΤΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
15.- ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16.- ΜΠΕΓΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
17.- ΚΟΡΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.- ΚΑΡΝΕΣΗ ΣΟΦΙΑ
2.-ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. -ΑΣΤΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4.- ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
5.- ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
6.- ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
7.- ΔΕΡΤΟΥΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
8.- ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9.- ΦΙΛΙΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

10.- ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
11.- ΣΟΦΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
12.- ΜΑΚΡΕΝΟΓΛΟΥ ΑΝΙΚΗΤΟΣ
13.- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ –ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
14.- ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
15.-ΜΑΚΡΗ –ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
16.-ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΣΤΑΜΟΣ

Η Δήμαρχος Σαλαμίνας κ. Ισιδώρα Νάννου-Παπαθανασίου , είχε προσκληθεί νομίμως και παρίστατο
στη Συνεδρίαση.
Οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων είχαν προσκληθεί στη Συνεδρίαση, με δικαίωμα ψήφου σε
ειδικά θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες (αρθρ. 67 παρ. 8 του Ν.3852/2010.) .
Μετά την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν την συζήτηση των Εκτός ημερήσιας Διάταξης Θεμάτων ,
προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. Παπαελευθερίου Μαρία , Μπακαούκας Στάμος, & Βασιλικής Περικλής.

ΟΜΟΦΩΝΑ το Σώμα αποφάσισε την αλλαγή σειράς συζήτησης των θεμάτων ως εξής :
Το 7ο Θέμα να συζητηθεί ως 2ο (δεύτερο) και τα υπόλοιπα ως έχουν.

Αριθμός Απόφασης : 154 /2018
1ο Ημερήσιας Διάταξης Θέμα: ΄Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων
Δήμου Σαλαμίνας.
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Συνεχίζεται η Συνεδρίαση και η Πρόεδρος προτείνει να συζητηθεί το θέμα που αναφέρεται
στην
ημερήσια διάταξη
και
αφορά
την Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας
Εμποροπανηγύρεων Δήμου Σαλαμίνας και υποβάλλει στο Σώμα την υπ’ αριθμ 22/2018
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία γνωμοδοτεί θετικά επί του θέματος,
καθώς και το σχέδιο Κανονισμού του αρμοδίου Τμήματος Τοπικής –Οικονομικής Ανάπτυξης
με την συμπληρωματική εισήγηση που αφορά : α) στην προσθήκη της φράσης «τρόφιμα και
ποτά από επιχειρήσεις παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή
προσωρινούς χώρους ( κινητές καντίνες )» στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και
β) στην Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας κλήρωσης του άρθρου 7 και στον ορισμό του
Δημ. Συμβούλου με τον αναπληρωτή του .
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Άρθρο 1ο Αντικείμενο Κανονισμού
Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει τις προϋποθέσεις οργάνωσης, λειτουργίας,
αισθητικής, υγιεινής και τάξης στο χώρο των εμποροπανηγύρεων του Δήμου μας
καθώς και τη διαδικασία για τη χορήγηση αδειών συμμετοχής σε αυτές. Ο
Κανονισμός είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις του Ν.4497/17 (ΦΕΚ
171/13.11.2017 τεύχος Α') και κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον ζητηθεί.
Άρθρο 2ο Νομοθετικό πλαίσιο
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): «Άσκηση
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του
άρθρου 121 του Ν.4512/18 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των
διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων
του
προγράμματος
οικονομικής
προσαρμογής και άλλες διατάξεις»
2. Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α): «Περί κωδικοποιήσεως εις
ενιαίον κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των
Δήμων και Κοινοτήτων»,
3. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και
λοιπών κοινοχρήστων χώρων»,
4. Την
Υγειονομική
Διάταξη
Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017
(ΦΕΚ
2161/23.06.2017 τεύχος Β')
5. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 ΚΔΔ : «Κανονιστικές Αποφάσεις»,
6. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010: «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρμοδιότητες»
Άρθρο 3ο Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί του
άρθρου 2 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):
1. «Εμποροπανήγυρις»: η υπαίθρια αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα
εμπορεύματα, με την ευκαιρία γιορτής θρησκευτικού ή επετειακού χαρακτήρα.
2. «Υπαίθριο εμπόριο»: η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό
χώρο, όπως η πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωμένες υπαίθριες
αγορές, καθώς και το πλανόδιο εμπόριο.
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3. «Στάσιμο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από
πωλητή που δεν μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό
σημείο.
4. «Πλανόδιο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από
πωλητή που μετακινείται με ή χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε αυτοκινούμενου ή
ρυμουλκούμενου οχήματος ή οποιουδήποτε άλλου κινητού μέσου.
5. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: ο παραγωγός, ο οποίος
δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά
ιδίας παραγωγής.
6. «Μεταποίηση»: η ενέργεια με την οποία τροποποιείται ουσιαστικά το αρχικό
προϊόν, συμπεριλαμβανομένης της θερμικής επεξεργασίας, του καπνίσματος, του
αλατίσματος, της ωρίμανσης, της αποξήρανσης, του μαριναρίσματος, της
εκχύλισης, της εξώθησης ή συνδυασμού αυτών των μεθόδων.
7. «Μεταποιημένα προϊόντα»: τα τρόφιμα που προέρχονται από τη μεταποίηση
μη μεταποιημένων προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν
συστατικά τα οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους
προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
8. «Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: το φυσικό πρόσωπο, το οποίο
δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, διαθέτοντας τα είδη του άρθρου 17 του
Ν.4497/17, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή.
9. «Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της
πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της
οστρεοκαλλιέργειας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της
δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών, τα προϊόντα που
προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και
κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.
10. «Κινητές καντίνες»: οχήματα, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα,
διασκευασμένα σε κινητά καταστήματα, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 14 της
Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας,
κατατάσσονται στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και, ειδικότερα, στις
επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή
προσωρινούς χώρους.
11. «Φορέας λειτουργίας»: ο φορέας που είναι αρμόδιος για την οργάνωση και
την εύρυθμη λειτουργία λαϊκής ή άλλης οργανωμένης αγοράς και που
επιλαμβάνεται κάθε θέματος που ανακύπτει, όσον αφορά τόσο τη λειτουργία της
εν γένει, όσο και τη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτή.
12. «Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: Οι φορητές εγκαταστάσεις για την
παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, όπως ποπ κορν , μαλλί της γριάς, λουκουμάδες
και κάστανα που σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β'
2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις
παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς
χώρους.
13. «Κενή θέση» : η θέση που προέκυψε λόγω της μη προσέλευσης του
πωλητή του προηγούμενου έτους.
14. «Αδιάθετη θέση» : η θέση που στο προηγούμενο έτος δεν είχε
αποδοθεί.
Άρθρο 4ο Διάρκεια
Όλες οι εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται στον Δήμο Σαλαμίνας θα
έχουν διάρκεια δύο ημέρες, παραμονή και ανήμερα της θρησκευτικής
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εορτής, εκτός από την εμποροπανήγυρη στα πλαίσια του θρησκευτικού
εορτασμού της Παναγίας Φανερωμένης, η οποία θα διαρκεί 5 ημέρες , ήτοι
από 21/8 έως 25/8.
Άρθρο 5ο Χώρος λειτουργίας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Αγία Κυριακή
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται εκατέρωθεν της εγκεκριμένης και
ασφαλτοστρωμένης οδού Ζωοδόχου Πηγής από το κράσπεδο του πεζοδρομίου επί
του οδοστρώματος, διατηρώντας ελεύθερο το πεζοδρόμιο, από τα μέσα του Ο.Τ.
2β μέχρι τη συμβολή της οδού με την οδό Νικολάου Ανδριανού όπως ακριβώς
αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο Νο: 2 και φαίνεται στην συνημμένη Νο:3
ορθοφωτογραφία. Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους που προτείνεται
είναι 203.
Αγία Παρασκευή
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται εκατέρωθεν της εγκεκριμένης και
ασφαλτοστρωμένης οδού Αγίας Παρασκευής, στο 1μ από την άκρη του
οδοστρώματος, επί του οδοστρώματος, από τα Ο.Τ. 407 - Ο.Τ. 421 μέχρι το
μαντρότοιχο του Ιερού Ναού. Από το σημείο αυτό τοποθετούνται μόνο από τη
μία πλευρά της οδού πάγκοι στο Ο.Τ. 463, ώστε να διευκολύνεται η διέλευση των
πεζών, καθώς στο σημείο αυτό το πλάτος της οδού δεν είναι επαρκές. Ομοίως
τοποθετούνται και στα Ο.Τ. 426, Ο.Τ. 427 και Ο.Τ. 432 μέχρι την οδό Σάμου,
όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο Νο: 4 και φαίνεται στην
συνημμένη Νο:5 ορθοφωτογραφία.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους που προτείνεται είναι 113.
Ζωοδόχος Πηγή
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται από τη μία πλευρά της ασφαλτοστρωμένης οδού
Ζωοδόχου Πηγής στο 1μ από την άκρη του οδοστρώματος, επί του οδοστρώματος
όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο Νο: 6 και φαίνεται στην
συνημμένη Νο: 7 ορθοφωτογραφία.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους που προτείνεται είναι 14.
Προφήτης Ηλίας Σαλαμίνας
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται εκατέρωθεν των ασφαλτοστρωμένων οδών
Νικόλαου Ανδριανού (από τη φερόμενη οδό Κορίνθου), πλατεία 28ης Οκτωβρίου
και Γ. Παπασιδέρη, στο 1μ από την άκρη του οδοστρώματος, επί του
οδοστρώματος όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο Νο: 8 και
φαίνεται στην συνημμένη Νο:9 ορθοφωτογραφία.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους που προτείνεται είναι 185.
Αγία Βαρβάρα
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται επί της εγκεκριμένης και ασφαλτοστρωμένης οδού
Λεωφ. Σαλαμίνας στο Ο.Τ. 59β, από το κράσπεδο του πεζοδρομίου επί του
οδοστρώματος, διατηρώντας ελεύθερο το πεζοδρόμιο, όπως ακριβώς
αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο Νο: 10 και φαίνεται στην συνημμένη Νο:11
ορθοφωτογραφία.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους που προτείνεται είναι 5.
Άγιος Λαυρέντιος
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται εκατέρωθεν των εγκεκριμένων και
ασφαλτοστρωμένων οδών Αγίου Λαυρεντίου (Ο.Τ. 34β – Ο.Τ. 31β) και Θέμιδος
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(31β – 34β – 33β) από το κράσπεδο του πεζοδρομίου επί του οδοστρώματος,
διατηρώντας ελεύθερο το πεζοδρόμιο, όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο
συνημμένο σχέδιο Νο: 12 και φαίνεται στην συνημμένη Νο:13 ορθοφωτογραφία.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους που προτείνεται είναι 86.
Αγία Μαρίνα Σαλαμίνα
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται εκατέρωθεν των εγκεκριμένων και
ασφαλτοστρωμένων οδών Αγίου Λαυρεντίου (Ο.Τ. 34β – Ο.Τ. 31β) και Θέμιδος
(31β – 34β – 33β) από το κράσπεδο του πεζοδρομίου επί του οδοστρώματος,
διατηρώντας ελεύθερο το πεζοδρόμιο, όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο
συνημμένο σχέδιο Νο: 12 και φαίνεται στην συνημμένη Νο:13 ορθοφωτογραφία.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους που προτείνεται είναι 86.
Άγιος Μηνάς
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται από το κράσπεδο του διαμορφωμένου πεζοδρομίου
επί του πεζοδρομίου, διατηρώντας ελεύθερο το πεζοδρόμιο στο πίσω μέρος, και
για τις θέσεις των πάγκων με Νο: 4 και Νο: 5 τοποθετούνται στο 1,5μ μετά την
περιτοίχιση της πλατείας επί του οδοστρώματος, όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο
συνημμένο σχέδιο Νο: 14 και φαίνεται στην συνημμένη Νο:14 ορθοφωτογραφία
και απεικονίζεται στις Νο: 16 και Νο:17 συνημμένες φωτογραφίες.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους που προτείνεται είναι 6.
Άγιος Νικόλαος Σαλαμίνας
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται επί εγκεκριμένης και ασφαλτοστρωμένης οδού
(έναντι του Ο.Τ. 17) από το κράσπεδο του πεζοδρομίου επί του οδοστρώματος,
διατηρώντας ελεύθερο το πεζοδρόμιο, όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο
συνημμένο σχέδιο Νο: 18 και φαίνεται στην συνημμένη Νο:19 ορθοφωτογραφία.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους που προτείνεται είναι 4.
Άγιοι Ανάργυροι
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται εκατέρωθεν της ασφαλτοστρωμένης οδού (εκτός
γραμμών αιγιαλού και παραλίας) που διέρχεται έμπροσθεν του Ιερού Ναού στο
1,5 μ από την άκρη του οδοστρώματος, επί του οδοστρώματος όπως ακριβώς
αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο Νο: 20 και φαίνεται στην συνημμένη Νο:21
ορθοφωτογραφία.\
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους που προτείνεται είναι 22.
Παναγία Φανερωμένη
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται αποκλειστικά επί του οδοστρώματος σε μονή
σειρά κατά μήκος της βορεινής πλευράς της Λεωφόρου Φανερωμένης (δηλ. από
την μεριά της θάλασσας), η οποία θα αρχίζει από το ύψος του ανατολικού
άκρου της μάντρας της Μονής (όπως και παλαιότερα) και θα εκτείνεται δυτικά
(προς την προβλήτα των ferry) σε μήκος 1.400 μέτρων, όπως εμφαίνεται και στο
επισυναπτόμενο Απόσπασμα Χάρτη από το GOOGLE.
Οι θέσεις θα είναι αριθμημένες και υλοποιημένες με μπογιά επί του
οδοστρώματος, το μήκος εκάστης θα είναι 2 μέτρα, το δε πλάτος δεν θα
υπερβαίνει τα 4 μέτρα μετρούμενο από την βορεινή άκρη του οδοστρώματος.
Εάν το αντικείμενο εμπορίας επιβάλλει μεγαλύτερο μήκος, ο ενδιαφερόμενος να
μπορεί να αιτείται πλέον της μιας όμορες θέσεις.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ
Αγία Μαρίνα Κακή Βίγλα
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Οι πάγκοι θα τοποθετούνται επί της εγκεκριμένης και ασφαλτοστρωμένης οδού
Λεωφ. Κακής Βίγλας στα Ο.Τ. 11 και Ο.Τ. 16 στο 1μ από την άκρη του
οδοστρώματος, επί του οδοστρώματος όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο
συνημμένο σχέδιο Νο: 22 και φαίνεται στην συνημμένη Νο:23 ορθοφωτογραφία.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους που προτείνεται είναι 60.
Μεταμορφώσεως Σωτήρος Αιάντειο
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται εκατέρωθεν των εγκεκριμένων και
ασφαλτοστρωμένων οδών που διέρχονται από τα Ο.Τ. 146, Ο.Τ. 147, Ο.Τ. 148
και Ο.Τ. 144, Ο.Τ. 149, Ο.Τ. 140 και Ο.Τ. 138, Ο.Τ. 132, Ο.Τ. 133, Ο.Τ. 130, και
Ο.Τ. 131 στο 1μ από την άκρη του οδοστρώματος (όπου δεν υπάρχει
πεζοδρόμιο), επί του οδοστρώματος. Κατά μήκος του οικοπέδου του Ιερού Ναου
της Μεταμορφώσεως Σωτήρος τοποθετούνται μόνο από τη μία πλευρά της οδού
πάγκοι στο Ο.Τ. 132, ώστε να διευκολύνεται η διέλευση των πεζών, καθώς στο
σημείο αυτό το πλάτος της οδού δεν μεγάλο, όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο
συνημμένο σχέδιο Νο: 24 και φαίνεται στην συνημμένη Νο:25 ορθοφωτογραφία
και απεικονίζεται στη Νο: 26 συνημμένη φωτογραφία.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους που προτείνεται είναι 245.
Αγία Ζώνη Κακή Βίγλα
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται επί της εγκεκριμένης και ασφαλτοστρωμένης οδού
Λεωφ. Κακής Βίγλας στα Ο.Τ. 30,και Ο.Τ. 33 και της εγκεκριμένης και
ασφαλτοστρωμένης οδού Περικλέους Ο.Τ. 34 στο 1μ από την άκρη του
οδοστρώματος, επί του οδοστρώματος, όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο
συνημμένο σχέδιο Νο: 27 και φαίνεται στην συνημμένη Νο:28 ορθοφωτογραφία
και απεικονίζεται στις Νο: 29 και Νο:30 συνημμένες φωτογραφίες.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους που προτείνεται είναι 34.
Άγιος Φανούριος Αιάντειο
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται επί της εγκεκριμένης και ασφαλτοστρωμένης οδού
στο Ο.Τ. 48 και Ο.Τ. 49, στο Ο.Τ. 46 και Ο.Τ. 45 και Ο.Τ. 44, από το κράσπεδο
του πεζοδρομίου επί του οδοστρώματος, διατηρώντας ελεύθερο το πεζοδρόμιο,
όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο Νο: 31 και φαίνεται στην
συνημμένη Νο:32 ορθοφωτογραφία και απεικονίζεται στη Νο: 33 συνημμένη
φωτογραφία.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους που προτείνεται είναι 129.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Πέτρου και Παύλου Αμπελάκια
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται επί της εγκεκριμένης και ασφαλτοστρωμένης οδού
έναντι του Ο.Τ. 37 από το κράσπεδο του πεζοδρομίου επί του οδοστρώματος,
διατηρώντας ελεύθερο το πεζοδρόμιο, όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο
συνημμένο σχέδιο Νο: 34 και φαίνεται στην συνημμένη Νο:35 ορθοφωτογραφία
και απεικονίζεται στη Νο: 36 συνημμένη φωτογραφία.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους που προτείνεται είναι 9.
Κοιμήσεως Θεοτόκου Καματερό
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται επί της εγκεκριμένης και ασφαλτοστρωμένης οδού
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ο.Τ. 110 και Ο.Τ. 111 στο 1,5μ από την άκρη του
οδοστρώματος, επί του οδοστρώματος όπως ακριβώς αποτυπώνονται στα
συνημμένα σχέδια Νο: 37 και Νο: 38 και φαίνεται στην συνημμένη Νο:39
ορθοφωτογραφία και απεικονίζεται στη Νο: 40 συνημμένη φωτογραφία.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους που προτείνεται είναι 38.
Εισόδια της Θεοτόκου Αμπελάκια
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Οι πάγκοι θα τοποθετούνται επί των εγκεκριμένων και ασφαλτοστρωμένων οδών
από το κράσπεδο του πεζοδρομίου επί του οδοστρώματος, διατηρώντας ελεύθερο
το πεζοδρόμιο, όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο Νο: 41 και
φαίνεται στην συνημμένη Νο: 42 ορθοφωτογραφία και απεικονίζεται στις Νο:43
και Νο: 44 συνημμένες φωτογραφίες.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους που προτείνεται είναι 10.
Αγία Τριάδα Αμπελάκια
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται εκατέρωθεν της ασφαλτοστρωμένης οδού Αγίας
Τριάδος, στο 1μ από την άκρη του οδοστρώματος, επί του οδοστρώματος, όπως
ακριβώς αποτυπώνεται στη συνημμένη ορθοφωτογραφία Νο: 49 και
απεικονίζεται στις Νο: 50 και Νο: 51 συνημμένες φωτογραφίες.
Να σημειωθεί ότι η περιοχή είναι εντός σχεδίου, το οποίο δεν έχει πλήρως
εφαρμοσθεί – υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους που προτείνεται είναι 39.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΗΝΙΩΝ
Άγιος Νικόλαος Σελήνια
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται επί της εγκεκριμένης και ασφαλτοστρωμένης οδού
(εκτός γραμμών αιγιαλού και παραλίας) στη μία πλευρά της πλατείας του Αγίου
Νικολάου από το κράσπεδο του πεζοδρομίου επί του οδοστρώματος, διατηρώντας
ελεύθερο το πεζοδρόμιο, και επί της πλατείας του Αγίου Νικολάου (εκτός
γραμμών αιγιαλού και παραλίας) όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο συνημμένο
σχέδιο Νο: 45 και φαίνεται στην συνημμένη Νο:46 ορθοφωτογραφία και
απεικονίζεται στις Νο: 47 και Νο: 48 συνημμένες φωτογραφίες.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους που προτείνεται είναι 8.
Από την λειτουργία των εμποροπανηγύρεων στους συγκεκριμένους χώρους δεν
παρεμποδίζεται η πρόσβαση και η λειτουργία σε σχολεία, νοσοκομεία, σταθμούς
λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, εκκλησίες, εισόδους
κατοικιών και καταστημάτων και οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, ούτε
δυσχεραίνεται ο εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων.
Σε περίπτωση που υφίστανται αντικειμενικοί λόγοι αλλαγής του συνολικού
αριθμού των προς διάθεση θέσεων αυτή θα πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής
εισήγησης της Τ.Υ. του Δήμου.
Άρθρο 6ο Δικαιούχοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στις υπαίθριες αγορές έχουν όσοι λαμβάνουν έγκριση
συμμετοχής με τη διαδικασία του άρθρου 38 του Ν.4497/17, ως εξής: α) πωλητές
που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη
δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, σε ποσοστό 70% των διατιθέμενων
θέσεων β) πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών και κάτοχοι
παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά
και μεταποιημένα προϊόντα, σε ποσοστό 20% των διατιθέμενων θέσεων γ)
αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα
επιτρεπόμενα στις υπαίθριες αγορές, σε ποσοστό 10% των διατιθέμενων θέσεων.
2. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο
αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α)
κατηγορίας.
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3. Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με
βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις
υπαίθριες αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/17 και υπολογίζονται στο ποσοστό
της περίπτωσης α'.
4. Στις υπαίθριες αγορές 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. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης
κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών. Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε
κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση.
Άρθρο 7ο Διαδικασία έγκρισης συμμετοχής - Δικαιολογητικά
1. Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που
εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του Δήμου.
2. Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο,
υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση, επιδεικνύοντας τα εξής
δικαιολογητικά: α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση
δραστηριοποίησης, κατά περίπτωση και β) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται
για διάθεση τροφίμων. γ) δημοτική ενημερότητα ( αυτεπάγγελτη αναζήτηση από
την αρμόδια υπηρεσία ).
3. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των
διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρωση στα ποσοστά που
καθορίζονται στο αρ. 6 του παρόντος κανονισμού. Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις θα
αριθμούνται προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία της κλήρωσης
επιλογής συμμετοχής. Τις κληρώσεις θα διενεργεί τριμελής επιτροπή η οποία θα
αποτελείται από 1 δημοτικό σύμβουλο και 2 υπαλλήλους. Ο δημοτικός
σύμβουλος με τον αναπληρωτή του θα ορίζεται με απόφαση Δ.Σ. ενώ οι
υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους με απόφαση Δημάρχου. Η ισχύς των
εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας των υπαίθριων αγορών που
αναφέρονται στην πρόσκληση.
4. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος από το Δήμο θα εκδίδεται έως την 31η
Ιανουαρίου έκαστου έτους. Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος θα υποβάλλονται στην
αρμόδια υπηρεσία μαζί με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών
όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού έως και την τελευταία
εργάσιμη ημέρα μηνός Απριλίου κάθε έτους. Μετά την παρέλευση της ως άνω
ημερομηνίας καμία αίτηση δεν θα ικανοποιείται. Έως την 31η Μαΐου κάθε έτους:
α) ορίζεται ο πίνακας συμμετεχόντων ο οποίος θα αναρτάται στο Δημοτικό
κατάστημα και θα κοινοποιείται στην περιφέρεια Αττικής εφόσον οι αιτήσεις
συμμετοχής δεν υπερβαίνουν τις διατιθέμενες ανά υπαίθρια αγορά θέσεις β) στην
περίπτωση υπερβάλλοντος αριθμού αιτήσεων θα αναρτάται ο ως άνω πίνακας με
τα αποτελέσματα της κλήρωσης που θα έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, σε ημερομηνία που θα ορίζεται στην
πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου.
Άρθρο 8ο Τοποθέτηση πωλητών
1. Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση.
2. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση
των ενδιαφερομένων στο δήμο.
3. Για την θέση που θα καταλαμβάνει κάθε ενδιαφερόμενος θα διενεργείται
κλήρωση, η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της οποίας θα αναφέρεται στην
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προσέλευση ενδιαφέροντος που θα εκδίδει ο Δήμος. Στις συγκεκριμένες
ημερομηνίες οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του
Δήμου και θα εκδίδεται η έγκριση συμμετοχής τους. Η παραλαβή της αίτησης
συμμετοχής θα γίνεται από τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν
πρόσωπο με προσκόμιση πρωτότυπης υπεύθυνης δήλωσης που τον εξουσιοδοτεί.
Σε περίπτωση που υφίστανται αντικειμενικοί λόγοι οι οποίοι μετά από βεβαίωση
των αρμόδιων προς έλεγχο υπαλλήλων τους του Δήμου ελέγχονται για την
ορθότητά τους, δύναται να μετακινηθεί κάτοχος άδειας συμμετοχής σε άλλη κενή
θέση από την αναγραφόμενη καθ’ υπόδειξη του Δήμου. Η ρύθμιση αυτή
αποσκοπεί στην εύρυθμη λειτουργία των εμποροπανηγύρεων και στην αποφυγή
απώλειας εσόδων του Δήμου. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί το φαινόμενο
ύπαρξης κενών θέσεων μετά το πέρας της κλήρωσης τοποθέτησης και για
οποιονδήποτε λόγο, αυτές συμπληρώνονται σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης
επιλαχόντων.
Άρθρο 9ο Καταβαλλόμενα τέλη
1. Το ύψος των τελών καθορίζεται από την απόφαση 200/2014 του Δημοτικού
Συμβουλίου Σαλαμίνας, όπως ισχύει.
2. Η καταβολή των αναλογούντων τελών υπέρ του Δήμου γίνεται είτε τοις
μετρητοίς στο δημοτικό ταμείο, είτε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό
του Δήμου, πριν την παράδοση της έγκρισης συμμετοχής, αναγραφομένου επ'
αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης.
3. Η είσπραξη των τελών από το Δήμο θα γίνει σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις του ΚΕΔΕ (Ν.Δ.356/74, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α').
Άρθρο 10ο Πωλούμενα είδη- Όροι διάθεσης των προϊόντων
1.Τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη είναι τα εξής: Ασημικά, φο μπιζού, βιβλία,
είδη λαϊκής τέχνης, είδη δώρων, είδη οικιακής χρήσης, είδη προικός,
εκκλησιαστικά είδη, είδη ένδυσης και υπόδησης, παιδικά παιχνίδια κάθε είδους,
είδη παντοπωλείου-ψιλικά, λουκουμάδες, μαλλί της γριάς, καλαμπόκι.
2. Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται, σύμφωνα με τους
Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων
αρμοδιότητας ΓΧΚ και πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής
Απεικόνισης Συναλλαγών (υποπαράγραφος Ε1 της παρ. Ε' του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/ 2012, Α' 222). Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να συνιστούν
παράνομη απομίμηση προϊόντων ή να διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών
με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων ή
διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265) και του ν. 2969/2001 (Α' 281).
3. Δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν
να προκαλέσουν ατυχήματα, παντός είδους ζώντων ζώων & ιχθύων, νωπών
φρούτων και λαχανικών.
Άρθρο 11ο Όροι λειτουργίας
1. Στους χώρους που θα λειτουργεί η αγορά θα υπάρχει αρίθμηση των
διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις που θα ορισθούν προκειμένου να τοποθετηθούν
οι πωλητές δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ και δεν θα εμποδίζουν
τη λειτουργία καταστημάτων. Η ευθύνη για την διαγράμμιση των θέσεων είναι
του Δήμου με μέριμνα της τεχνικής υπηρεσίας. Ο σχεδιασμός και η διαδικασία
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της αρίθμησης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών,
την έλευση των οχημάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π. για τις
περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι
αναγκαία, αλλά την ομαλή διενέργεια της αγοράς.
2. Ο χώρος της αγοράς να διατηρείται καθαρός κατά τη διάρκεια λειτουργίας του.
3. Μετά τη λήξη της λειτουργίας της αγοράς, ο χώρος θα καθαρίζεται και θα
πλένεται επιμελώς από το συνεργείο καθαριότητας της δημοτικής αρχής, το οποίο
θα αποκομίζει και κάθε είδους απορρίμματα, που προήλθαν από αυτήν. Οι κάδοι
συλλογής απορριμμάτων μετά την λήξη λειτουργίας της αγοράς πρέπει να
εκκενώνονται, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται με ευθύνη του Δήμου. Θα
πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από τον Δήμο για καθαρισμό του χώρου.
4. Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων τους επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια
επιφάνεια των πάγκων τους, απαγορεύεται το κρέμασμα των εμπορευμάτων (είδη
ρουχισμού, υπόδησης, υλικών και άλλων αντικειμένων) κατακόρυφα, μπροστά,
πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που χρησιμοποιούν, η τοποθέτηση στάντ
ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και πέραν των
διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.
5. Οι πωλητές υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση
που τους παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν τη
λειτουργία των όπισθεν αυτών ευρισκομένων καταστημάτων καθώς επίσης και
των πεζοδρομίων για την ελεύθερη διέλευση των πεζών.
6. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με άδεια
συμμετοχής στις υπαίθριες αγορές των ειδών τους κατά τις ημέρες και τις ώρες
που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα
με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Άρθρο 12ο Έλεγχοι – Κυρώσεις
1. Οι πωλητές κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα υποχρεούνται: α. να
δέχονται τον έλεγχο στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, στο χώρο που
τηρούνται τα έγγραφα, παραστατικά στοιχεία, και β. να εφοδιάζουν τον έλεγχο με
τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία
2. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4497/17
και των κατ' εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι οι
προβλεπόμενες στα άρθρα 51-54 του ως άνω νόμου.
3. Για τις παραβάσεις του Ν.4497/17 που διαπιστώνονται σύμφωνα με τα άρθρα
51 έως 54 επιβάλλονται οι κυρώσεις και γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες, όπως
προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΓ' του Ν.4497/17, όπως αυτό τροποποιήθηκε με
διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 207/29.12.2017 τεύχος Α'.
4. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του Ν.4497/17, δεν θίγουν ειδικότερα
διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για παραβάσεις
των κανόνων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία ή ειδικότερα μέτρα και κυρώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη
νομοθεσία περί αντιμετώπισης παραεμπορίου, φοροδιαφυγής, ασφάλειας
τροφίμων, θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως και την
ισχύουσα νομοθεσία αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων. Το άρθρο 19 του ν. 4177/2013 εφαρμόζεται αναλογικά.
5. Για την διαδικασία βεβαίωσης & είσπραξης των διοικητικών προστίμων
ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ.56 του Ν.4497/2017.
Άρθρο 13ο Υποχρεώσεις πωλητών
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1. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε
τελάρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών.
2. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της
καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την
πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της περιοχής μετά τη λήξη του χρόνου
λειτουργίας της αγοράς, ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη του
χρόνου της να φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του
χώρου των καθώς και την συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει
δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στην
συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου. Επιπλέον οφείλουν: -Να τηρούν την
καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης
των προϊόντων τους. -Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς
χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια
τους. -Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς
κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη
διάρκεια λειτουργίας της αγοράς. -Να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη
ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα
κ.λπ.). -Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της
αγοράς να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των οργάνων της υπηρεσίας
καθαριότητας. -Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία
καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της. -Να φροντίζουν για την προσωρινή
φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε κατάλληλους σάκους οι οποίοι στο
τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά θα τοποθετούνται στους κάδους συλλογής
απορριμμάτων των Δήμων.
3. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους πωλητές, η αυθαίρετη
αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων
της έκτασης των χωροθετημένων θέσεων και η δραστηριότητα στους χώρους της
αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας.
4. Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε
άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών
αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται
Δημοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
Άρθρο 14ο Μεταβατικές διατάξεις
1. Ειδικά για το τρέχον έτος όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί πριν την ψήφιση του
παρόντος κανονισμού και όσες υποβληθούν έως την 31/07/2018 θα γίνονται
δεκτές εφόσον α) εμπεριέχουν τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου δηλαδή
ονοματεπώνυμο, δ/νση κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔOΥ, είδη προς πώληση,
προτίμηση εμποροπανήγυρης και αριθμό θέσεων που επιθυμούν να καταλάβουν.
β) προσκομισθούν στην αρμόδια υπηρεσία έως την ως άνω ημερομηνία τα
απαραίτητα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο αρ. 7 του κανονισμού.
2. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί όσον αφορά την έγκριση συμμετοχής,
επιλογή θέσης, και έκδοση έγκρισης συμμετοχής των ενδιαφερομένων είναι η
ακόλουθη:
α) Εμποροπανήγυρη Μεταμόρφωσης Σωτήρος : Σε περίπτωση κλήρωσης για
συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη λόγω υπεράριθμων αιτήσεων αυτή θα
πραγματοποιηθεί στις 02/08/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 πμ στο Δημοτικό
κατάστημα. Η κλήρωση για την επιλογή θέσης που θα καταλάβει ο κάθε
ενδιαφερόμενος θα πραγματοποιηθεί στις 03/08/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Μετά το πέρας της διαδικασίας οι
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ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται στο ταμείο για την καταβολή των
αναλογούντων τελών και κατόπιν θα λαμβάνουν την έγκριση συμμετοχής τους.
β) Εμποροπανήγυρη Κοιμήσεως Θεοτόκου Καματερού : Σε περίπτωση
κλήρωσης για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη λόγω υπεράριθμων αιτήσεων
αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 09/08/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 πμ στο
Δημοτικό κατάστημα. Η κλήρωση για την επιλογή θέσης που θα καταλάβει ο
κάθε ενδιαφερόμενος θα πραγματοποιηθεί στις 10/08/2018, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 09.00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Μετά το πέρας της διαδικασίας οι
ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται στο ταμείο για την καταβολή των
αναλογούντων τελών και κατόπιν θα λαμβάνουν την έγκριση συμμετοχής τους.
γ) Εμποροπανήγυρη Παναγίας Φανερωμένης : Σε περίπτωση κλήρωσης για
συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη λόγω υπεράριθμων αιτήσεων αυτή θα
πραγματοποιηθεί στις 16/08/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 πμ στο Δημοτικό
κατάστημα. Η κλήρωση για την επιλογή θέσης που θα καταλάβει ο κάθε
ενδιαφερόμενος θα πραγματοποιηθεί στις 17/08/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα
09.00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Μετά το πέρας της διαδικασίας οι
ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται στο ταμείο για την καταβολή των
αναλογούντων τελών και κατόπιν θα λαμβάνουν την έγκριση συμμετοχής τους.
δ) Εμποροπανήγυρη Αγίου Φανουρίου Αιαντείου : Σε περίπτωση κλήρωσης για
συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη λόγω υπεράριθμων αιτήσεων αυτή θα
πραγματοποιηθεί στις 24/07/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 πμ στο
Δημοτικό κατάστημα. Η κλήρωση για την επιλογή θέσης που θα καταλάβει ο
κάθε ενδιαφερόμενος θα πραγματοποιηθεί στις 24/08/2018, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 11.30 πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Μετά το πέρας της διαδικασίας οι
ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται στο ταμείο για την καταβολή των
αναλογούντων τελών και κατόπιν θα λαμβάνουν την έγκριση συμμετοχής τους.
ε) Εμποροπανήγυρη Αγίας Ζώνης Κακή Βίγλας : Σε περίπτωση κλήρωσης για
συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη λόγω υπεράριθμων αιτήσεων αυτή θα
πραγματοποιηθεί στις 27/8/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 πμ στο Δημοτικό
κατάστημα. Η κλήρωση για την επιλογή θέσης που θα καταλάβει ο κάθε
ενδιαφερόμενος θα πραγματοποιηθεί στις 28/08/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00
πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Μετά το πέρας της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι
θα προσέρχονται στο ταμείο για την καταβολή των αναλογούντων τελών και
κατόπιν θα λαμβάνουν την έγκριση συμμετοχής τους.
στ) Εμποροπανήγυρη Αγίου Μηνά : Σε περίπτωση κλήρωσης για συμμετοχή
στην εμποροπανήγυρη λόγω υπεράριθμων αιτήσεων αυτή θα πραγματοποιηθεί
στις 5/11/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Η
κλήρωση για την επιλογή θέσης που θα καταλάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος θα
πραγματοποιηθεί στις 6/11/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 πμ στο Δημοτικό
κατάστημα. Μετά το πέρας της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται
στο ταμείο για την καταβολή των αναλογούντων τελών και κατόπιν θα
λαμβάνουν την έγκριση συμμετοχής τους.
ζ) Εμποροπανήγυρη Εισοδίων Θεοτόκου : Σε περίπτωση κλήρωσης για
συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη λόγω υπεράριθμων αιτήσεων αυτή θα
πραγματοποιηθεί στις 15/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 πμ στο Δημοτικό
κατάστημα. Η κλήρωση για την επιλογή θέσης που θα καταλάβει ο κάθε
ενδιαφερόμενος θα πραγματοποιηθεί στις 16/11/2018, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 09.00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Μετά το πέρας της διαδικασίας οι
ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται στο ταμείο για την καταβολή των
αναλογούντων τελών και κατόπιν θα λαμβάνουν την έγκριση συμμετοχής τους.
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η) Εμποροπανήγυρη Αγίας Βαρβάρας : Σε περίπτωση κλήρωσης για συμμετοχή
στην εμποροπανήγυρη λόγω υπεράριθμων αιτήσεων αυτή θα πραγματοποιηθεί
στις 29/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Η
κλήρωση για την επιλογή θέσης που θα καταλάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος θα
πραγματοποιηθεί στις 30/11/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 πμ στο
Δημοτικό κατάστημα. Μετά το πέρας της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι θα
προσέρχονται στο ταμείο για την καταβολή των αναλογούντων τελών και κατόπιν
θα λαμβάνουν την έγκριση συμμετοχής τους.
ι) Εμποροπανήγυρη Αγίου Νικολάου Σαλαμίνας & Σεληνίων: Σε περίπτωση
κλήρωσης για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη λόγω υπεράριθμων αιτήσεων
αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 3/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 πμ στο
Δημοτικό κατάστημα. Η κλήρωση για την επιλογή θέσης που θα καταλάβει ο
κάθε ενδιαφερόμενος θα πραγματοποιηθεί στις 4/12/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα
09.00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Μετά το πέρας της διαδικασίας οι
ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται στο ταμείο για την καταβολή των
αναλογούντων τελών και κατόπιν θα λαμβάνουν την έγκριση συμμετοχής τους.
Άρθρο 15°
1. Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
2. Ότι δεν έχει προβλεφθεί στον παρόντα κανονισμό θα επιλύεται από την
αρμόδια υπηρεσία
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση που με λεπτομέρεια αναφέρεται στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό
της συνεδρίασης και το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του;
Α) την 298 /2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας περί οριοθέτησης χώρων
πραγματοποίησης των Ιερών Πανηγύρεων
Β) την 123/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
οριοθέτησης εμποροπανήγυρης Ι.Μ. Φανερωμένης

Σαλαμίνας

περί διοργάνωσης

και

Γ) την 22/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δ) το σχέδιο Κανονισμού του αρμοδίου Τμήματος
συμπληρωματική εισήγησή του και

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

με την

Ε) τις ισχύουσες διατάξεις ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.- ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ με ψήφους 18 υπέρ ,
Εγκρίνει τον Κανονισμό λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων Δήμου Σαλαμίνας ως εξής :
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Άρθρο 1ο Αντικείμενο Κανονισμού
Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει τις προϋποθέσεις οργάνωσης, λειτουργίας, αισθητικής, υγιεινής και
τάξης στο χώρο των εμποροπανηγύρεων του Δήμου μας καθώς και τη διαδικασία για τη χορήγηση
αδειών συμμετοχής σε αυτές. Ο Κανονισμός είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις του Ν.4497/17 (ΦΕΚ
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171/13.11.2017 τεύχος Α') και κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον ζητηθεί.
Άρθρο 2ο Νομοθετικό πλαίσιο
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): «Άσκηση υπαίθριων
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 121 του Ν.4512/18 «Ρυθμίσεις
για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του προγράμματος οικονομικής
προσαρμογής και άλλες διατάξεις»
2. Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α): «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενο
νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»,
3. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών
κοινοχρήστων χώρων»,
4. Την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β')
5. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 ΚΔΔ : «Κανονιστικές Αποφάσεις»,
6. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010: «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρμοδιότητες»
Άρθρο 3ο Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί του άρθρου 2 του Ν.
4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):
1. «Εμποροπανήγυρις»: η υπαίθρια αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα εμπορεύματα, με την
ευκαιρία γιορτής θρησκευτικού ή επετειακού χαρακτήρα.
2. «Υπαίθριο εμπόριο»: η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο, όπως η
πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωμένες υπαίθριες αγορές, καθώς και το πλανόδιο
εμπόριο.
3. «Στάσιμο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν
μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο.
4. «Πλανόδιο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που
μετακινείται με ή χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου οχήματος ή
οποιουδήποτε άλλου κινητού μέσου.
5. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: ο παραγωγός, ο οποίος δραστηριοποιείται στο
υπαίθριο εμπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής.
6. «Μεταποίηση»: η ενέργεια με την οποία τροποποιείται ουσιαστικά το αρχικό προϊόν,
συμπεριλαμβανομένης της θερμικής επεξεργασίας, του καπνίσματος, του αλατίσματος, της
ωρίμανσης, της αποξήρανσης, του μαριναρίσματος, της εκχύλισης, της εξώθησης ή συνδυασμού
αυτών των μεθόδων.
7. «Μεταποιημένα προϊόντα»: τα τρόφιμα που προέρχονται από τη μεταποίηση μη μεταποιημένων
προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα οποία είναι αναγκαία για
την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
8. «Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: το φυσικό πρόσωπο, το οποίο
δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, διαθέτοντας τα είδη του άρθρου 17 του Ν.4497/17, τα
οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή.
9. «Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της
μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρεοκαλλιέργειας, της αλιείας
εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε
είδους εκτροφών, τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή
μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει
δραστηριότητα.
10. «Κινητές καντίνες»: οχήματα, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε κινητά
καταστήματα, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161)
απόφασης του Υπουργού Υγείας, κατατάσσονται στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και,
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ειδικότερα, στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή
προσωρινούς χώρους.
11. «Φορέας λειτουργίας»: ο φορέας που είναι αρμόδιος για την οργάνωση και την εύρυθμη
λειτουργία λαϊκής ή άλλης οργανωμένης αγοράς και που επιλαμβάνεται κάθε θέματος που
ανακύπτει, όσον αφορά τόσο τη λειτουργία της εν γένει, όσο και τη δραστηριοποίηση των
πωλητών σε αυτή.
12. «Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: Οι φορητές εγκαταστάσεις για την παρασκευή πρόχειρων
γευμάτων, όπως ποπ κορν , μαλλί της γριάς, λουκουμάδες και κάστανα που σύμφωνα με το άρθρο
14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις
επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς
χώρους.
13. «Κενή θέση» : η θέση που προέκυψε λόγω της μη προσέλευσης του πωλητή του
προηγούμενου έτους.
14. «Αδιάθετη θέση» : η θέση που στο προηγούμενο έτος δεν είχε αποδοθεί.
Άρθρο 4ο Διάρκεια
Όλες οι εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται στον Δήμο Σαλαμίνας θα έχουν διάρκεια δύο
ημέρες, παραμονή και ανήμερα της θρησκευτικής εορτής, εκτός από την εμποροπανήγυρη
στα πλαίσια του θρησκευτικού εορτασμού της Παναγίας Φανερωμένης, η οποία θα διαρκεί 5
ημέρες , ήτοι από 21/8 έως 25/8.
Άρθρο 5ο Χώρος λειτουργίας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Αγία Κυριακή
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται εκατέρωθεν της εγκεκριμένης και ασφαλτοστρωμένης οδού Ζωοδόχου
Πηγής από το κράσπεδο του πεζοδρομίου επί του οδοστρώματος, διατηρώντας ελεύθερο το
πεζοδρόμιο, από τα μέσα του Ο.Τ. 2β μέχρι τη συμβολή της οδού με την οδό Νικολάου Ανδριανού
όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο Νο: 2 και φαίνεται στην συνημμένη Νο:3
ορθοφωτογραφία. Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους θα είναι 203.
Αγία Παρασκευή
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται εκατέρωθεν της εγκεκριμένης και ασφαλτοστρωμένης οδού Αγίας
Παρασκευής, στο 1μ από την άκρη του οδοστρώματος, επί του οδοστρώματος, από τα Ο.Τ. 407 Ο.Τ. 421 μέχρι το μαντρότοιχο του Ιερού Ναού. Από το σημείο αυτό τοποθετούνται μόνο από τη
μία πλευρά της οδού πάγκοι στο Ο.Τ. 463, ώστε να διευκολύνεται η διέλευση των πεζών, καθώς
στο σημείο αυτό το πλάτος της οδού δεν είναι επαρκές. Ομοίως τοποθετούνται και στα Ο.Τ. 426,
Ο.Τ. 427 και Ο.Τ. 432 μέχρι την οδό Σάμου, όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο
Νο: 4 και φαίνεται στην συνημμένη Νο:5 ορθοφωτογραφία.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους θα είναι 113.
Ζωοδόχος Πηγή
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται από τη μία πλευρά της ασφαλτοστρωμένης οδού Ζωοδόχου Πηγής
στο 1μ από την άκρη του οδοστρώματος, επί του οδοστρώματος όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο
συνημμένο σχέδιο Νο: 6 και φαίνεται στην συνημμένη Νο: 7 ορθοφωτογραφία.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους θα είναι 14.
Προφήτης Ηλίας Σαλαμίνας
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται εκατέρωθεν των ασφαλτοστρωμένων οδών Νικόλαου Ανδριανού
(από τη φερόμενη οδό Κορίνθου), πλατεία 28ης Οκτωβρίου και Γ. Παπασιδέρη, στο 1μ από την
άκρη του οδοστρώματος, επί του οδοστρώματος όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο συνημμένο
σχέδιο Νο: 8 και φαίνεται στην συνημμένη Νο:9 ορθοφωτογραφία.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους θα είναι 185.
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Αγία Βαρβάρα
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται επί της εγκεκριμένης και ασφαλτοστρωμένης οδού Λεωφ. Σαλαμίνας
στο Ο.Τ. 59β, από το κράσπεδο του πεζοδρομίου επί του οδοστρώματος, διατηρώντας ελεύθερο
το πεζοδρόμιο, όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο Νο: 10 και φαίνεται στην
συνημμένη Νο:11 ορθοφωτογραφία.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους θα είναι 5.
Άγιος Λαυρέντιος
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται εκατέρωθεν των εγκεκριμένων και ασφαλτοστρωμένων οδών Αγίου
Λαυρεντίου (Ο.Τ. 34β – Ο.Τ. 31β) και Θέμιδος (31β – 34β – 33β) από το κράσπεδο του
πεζοδρομίου επί του οδοστρώματος, διατηρώντας ελεύθερο το πεζοδρόμιο, όπως ακριβώς
αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο Νο: 12 και φαίνεται στην συνημμένη Νο:13
ορθοφωτογραφία.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους θα είναι 86.
Αγία Μαρίνα Σαλαμίνα
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται εκατέρωθεν των εγκεκριμένων και ασφαλτοστρωμένων οδών Αγίου
Λαυρεντίου (Ο.Τ. 34β – Ο.Τ. 31β) και Θέμιδος (31β – 34β – 33β) από το κράσπεδο του
πεζοδρομίου επί του οδοστρώματος, διατηρώντας ελεύθερο το πεζοδρόμιο, όπως ακριβώς
αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο Νο: 12 και φαίνεται στην συνημμένη Νο:13
ορθοφωτογραφία.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους θα είναι 86.
Άγιος Μηνάς
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται από το κράσπεδο του διαμορφωμένου πεζοδρομίου επί του
πεζοδρομίου, διατηρώντας ελεύθερο το πεζοδρόμιο στο πίσω μέρος, και για τις θέσεις των
πάγκων με Νο: 4 και Νο: 5 τοποθετούνται στο 1,5μ μετά την περιτοίχιση της πλατείας επί του
οδοστρώματος, όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο Νο: 14 και φαίνεται στην
συνημμένη Νο:14 ορθοφωτογραφία και απεικονίζεται στις Νο: 16 και Νο:17 συνημμένες
φωτογραφίες.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους θα είναι 6.
Άγιος Νικόλαος Σαλαμίνας
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται επί εγκεκριμένης και ασφαλτοστρωμένης οδού (έναντι του Ο.Τ. 17)
από το κράσπεδο του πεζοδρομίου επί του οδοστρώματος, διατηρώντας ελεύθερο το πεζοδρόμιο,
όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο Νο: 18 και φαίνεται στην συνημμένη Νο:19
ορθοφωτογραφία.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους θα είναι 4.
Άγιοι Ανάργυροι
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται εκατέρωθεν της ασφαλτοστρωμένης οδού (εκτός γραμμών αιγιαλού
και παραλίας) που διέρχεται έμπροσθεν του Ιερού Ναού στο 1,5 μ από την άκρη του
οδοστρώματος, επί του οδοστρώματος όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο Νο:
20 και φαίνεται στην συνημμένη Νο:21 ορθοφωτογραφία.\
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους θα είναι 22.
Παναγία Φανερωμένη
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται αποκλειστικά επί του οδοστρώματος σε μονή σειρά κατά μήκος της
βορεινής πλευράς της Λεωφόρου Φανερωμένης (δηλ. από την μεριά της θάλασσας), η οποία θα
αρχίζει από το ύψος του ανατολικού άκρου της μάντρας της Μονής (όπως και παλαιότερα) και θα
εκτείνεται δυτικά (προς την προβλήτα των ferry) σε μήκος 1.400 μέτρων, όπως εμφαίνεται και στο
επισυναπτόμενο Απόσπασμα Χάρτη από το GOOGLE.
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Οι θέσεις θα είναι αριθμημένες και υλοποιημένες με μπογιά επί του οδοστρώματος, το μήκος
εκάστης θα είναι 2 μέτρα, το δε πλάτος δεν θα υπερβαίνει τα 4 μέτρα μετρούμενο από την βορεινή
άκρη του οδοστρώματος. Εάν το αντικείμενο εμπορίας επιβάλλει μεγαλύτερο μήκος, ο
ενδιαφερόμενος να μπορεί να αιτείται πλέον της μιας όμορες θέσεις.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ
Αγία Μαρίνα Κακή Βίγλα
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται επί της εγκεκριμένης και ασφαλτοστρωμένης οδού Λεωφ. Κακής
Βίγλας στα Ο.Τ. 11 και Ο.Τ. 16 στο 1μ από την άκρη του οδοστρώματος, επί του οδοστρώματος
όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο Νο: 22 και φαίνεται στην συνημμένη Νο:23
ορθοφωτογραφία.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους θα είναι 60.
Μεταμορφώσεως Σωτήρος Αιάντειο
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται εκατέρωθεν των εγκεκριμένων και ασφαλτοστρωμένων οδών που
διέρχονται από τα Ο.Τ. 146, Ο.Τ. 147, Ο.Τ. 148 και Ο.Τ. 144, Ο.Τ. 149, Ο.Τ. 140 και Ο.Τ. 138,
Ο.Τ. 132, Ο.Τ. 133, Ο.Τ. 130, και Ο.Τ. 131 στο 1μ από την άκρη του οδοστρώματος (όπου δεν
υπάρχει πεζοδρόμιο), επί του οδοστρώματος. Κατά μήκος του οικοπέδου του Ιερού Ναου της
Μεταμορφώσεως Σωτήρος τοποθετούνται μόνο από τη μία πλευρά της οδού πάγκοι στο Ο.Τ. 132,
ώστε να διευκολύνεται η διέλευση των πεζών, καθώς στο σημείο αυτό το πλάτος της οδού δεν
μεγάλο, όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο Νο: 24 και φαίνεται στην συνημμένη
Νο:25 ορθοφωτογραφία και απεικονίζεται στη Νο: 26 συνημμένη φωτογραφία.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους θα είναι 245.
Αγία Ζώνη Κακή Βίγλα
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται επί της εγκεκριμένης και ασφαλτοστρωμένης οδού Λεωφ. Κακής
Βίγλας στα Ο.Τ. 30,και Ο.Τ. 33 και της εγκεκριμένης και ασφαλτοστρωμένης οδού Περικλέους
Ο.Τ. 34 στο 1μ από την άκρη του οδοστρώματος, επί του οδοστρώματος, όπως ακριβώς
αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο Νο: 27 και φαίνεται στην συνημμένη Νο:28
ορθοφωτογραφία και απεικονίζεται στις Νο: 29 και Νο:30 συνημμένες φωτογραφίες.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους θα είναι 34.
Άγιος Φανούριος Αιάντειο
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται επί της εγκεκριμένης και ασφαλτοστρωμένης οδού στο Ο.Τ. 48 και
Ο.Τ. 49, στο Ο.Τ. 46 και Ο.Τ. 45 και Ο.Τ. 44, από το κράσπεδο του πεζοδρομίου επί του
οδοστρώματος, διατηρώντας ελεύθερο το πεζοδρόμιο, όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο
συνημμένο σχέδιο Νο: 31 και φαίνεται στην συνημμένη Νο:32 ορθοφωτογραφία και απεικονίζεται
στη Νο: 33 συνημμένη φωτογραφία.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους θα είναι 129.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
Πέτρου και Παύλου Αμπελάκια
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται επί της εγκεκριμένης και ασφαλτοστρωμένης οδού έναντι του Ο.Τ. 37
από το κράσπεδο του πεζοδρομίου επί του οδοστρώματος, διατηρώντας ελεύθερο το πεζοδρόμιο,
όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο Νο: 34 και φαίνεται στην συνημμένη Νο:35
ορθοφωτογραφία και απεικονίζεται στη Νο: 36 συνημμένη φωτογραφία.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους θα είναι 9.
Κοιμήσεως Θεοτόκου Καματερό
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται επί της εγκεκριμένης και ασφαλτοστρωμένης οδού Κοιμήσεως της
Θεοτόκου στο Ο.Τ. 110 και Ο.Τ. 111 στο 1,5μ από την άκρη του οδοστρώματος, επί του
οδοστρώματος όπως ακριβώς αποτυπώνονται στα συνημμένα σχέδια Νο: 37 και Νο: 38 και
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φαίνεται στην συνημμένη Νο:39 ορθοφωτογραφία και απεικονίζεται στη Νο: 40 συνημμένη
φωτογραφία.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους θα είναι 38.
Εισόδια της Θεοτόκου Αμπελάκια
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται επί των εγκεκριμένων και ασφαλτοστρωμένων οδών από το
κράσπεδο του πεζοδρομίου επί του οδοστρώματος, διατηρώντας ελεύθερο το πεζοδρόμιο, όπως
ακριβώς αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο Νο: 41 και φαίνεται στην συνημμένη Νο: 42
ορθοφωτογραφία και απεικονίζεται στις Νο:43 και Νο: 44 συνημμένες φωτογραφίες.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους θα είναι 10.
Αγία Τριάδα Αμπελάκια
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται εκατέρωθεν της ασφαλτοστρωμένης οδού Αγίας Τριάδος, στο 1μ
από την άκρη του οδοστρώματος, επί του οδοστρώματος, όπως ακριβώς αποτυπώνεται στη
συνημμένη ορθοφωτογραφία Νο: 49 και απεικονίζεται στις Νο: 50 και Νο: 51 συνημμένες
φωτογραφίες.
Να σημειωθεί ότι η περιοχή είναι εντός σχεδίου, το οποίο δεν έχει πλήρως εφαρμοσθεί –
υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους θα είναι 39.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΗΝΙΩΝ
Άγιος Νικόλαος Σελήνια
Οι πάγκοι θα τοποθετούνται επί της εγκεκριμένης και ασφαλτοστρωμένης οδού (εκτός γραμμών
αιγιαλού και παραλίας) στη μία πλευρά της πλατείας του Αγίου Νικολάου από το κράσπεδο του
πεζοδρομίου επί του οδοστρώματος, διατηρώντας ελεύθερο το πεζοδρόμιο, και επί της πλατείας
του Αγίου Νικολάου (εκτός γραμμών αιγιαλού και παραλίας) όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο
συνημμένο σχέδιο Νο: 45 και φαίνεται στην συνημμένη Νο:46 ορθοφωτογραφία και απεικονίζεται
στις Νο: 47 και Νο: 48 συνημμένες φωτογραφίες.
Ο συνολικός αριθμός θέσεων για πάγκους θα είναι 8.
Από την λειτουργία των εμποροπανηγύρεων στους συγκεκριμένους χώρους δεν παρεμποδίζεται η
πρόσβαση και η λειτουργία σε σχολεία, νοσοκομεία, σταθμούς λεωφορείων, αρχαιολογικούς
χώρους, μουσεία, μνημεία, εκκλησίες, εισόδους κατοικιών και καταστημάτων και οργανωμένες
ξενοδοχειακές μονάδες, ούτε δυσχεραίνεται ο εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
Σε περίπτωση που υφίστανται αντικειμενικοί λόγοι αλλαγής του συνολικού αριθμού των προς
διάθεση θέσεων αυτή θα πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής εισήγησης της Τ.Υ. του Δήμου.
Άρθρο 6ο Δικαιούχοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στις υπαίθριες αγορές έχουν όσοι λαμβάνουν έγκριση συμμετοχής με τη
διαδικασία του άρθρου 38 του Ν.4497/17, ως εξής: α) πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα
φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, σε
ποσοστό 70% των διατιθέμενων θέσεων β) πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών
αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη,
φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, σε ποσοστό 20% των διατιθέμενων θέσεων γ) αδειούχοι
πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις υπαίθριες
αγορές, σε ποσοστό 10% των διατιθέμενων θέσεων.
2. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των
θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.
3. Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο
θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του άρθρου 38 του
Ν.4497/17 και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α'.
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4. Στις υπαίθριες αγορές 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. Τη βεβαίωση
αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών. Όσοι επαγγελματίες έχουν
κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση.
Άρθρο 7ο Διαδικασία έγκρισης συμμετοχής - Δικαιολογητικά
1. Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα
από πρόσκληση του Δήμου.
2. Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, υποβάλλει στην
αρμόδια υπηρεσία αίτηση, επιδεικνύοντας τα εξής δικαιολογητικά: α) την άδεια υπαίθριου
εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης, κατά περίπτωση και β) βιβλιάριο υγείας,
εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων. γ) δημοτική ενημερότητα ( αυτεπάγγελτη αναζήτηση από
την αρμόδια υπηρεσία ).
3. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά
κατηγορία, διενεργείται κλήρωση στα ποσοστά που καθορίζονται στο αρ. 6 του παρόντος
κανονισμού. Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις θα αριθμούνται προκειμένου να συμμετάσχουν στη
διαδικασία της κλήρωσης επιλογής συμμετοχής. Τις κληρώσεις θα διενεργεί τριμελής επιτροπή η
οποία θα αποτελείται από 1 δημοτικό σύμβουλο και 2 υπαλλήλους. Ο δημοτικός σύμβουλος με τον
αναπληρωτή του θα ορίζεται με απόφαση Δ.Σ. ενώ οι υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους με
απόφαση Δημάρχου. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας των
υπαίθριων αγορών που αναφέρονται στην πρόσκληση.
4. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος από το Δήμο θα εκδίδεται έως την 31η Ιανουαρίου έκαστου έτους.
Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος θα υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία μαζί με την προσκόμιση των
απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού έως και
την τελευταία εργάσιμη ημέρα μηνός Απριλίου κάθε έτους. Μετά την παρέλευση της ως άνω
ημερομηνίας καμία αίτηση δεν θα ικανοποιείται. Έως την 31η Μαΐου κάθε έτους: α) ορίζεται ο
πίνακας συμμετεχόντων ο οποίος θα αναρτάται στο Δημοτικό κατάστημα και θα κοινοποιείται
στην περιφέρεια Αττικής εφόσον οι αιτήσεις συμμετοχής δεν υπερβαίνουν τις διατιθέμενες ανά
υπαίθρια αγορά θέσεις β) στην περίπτωση υπερβάλλοντος αριθμού αιτήσεων θα αναρτάται ο ως
άνω πίνακας με τα αποτελέσματα της κλήρωσης που θα έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, σε ημερομηνία που θα ορίζεται στην πρόσκληση
ενδιαφέροντος του Δήμου.
Άρθρο 8ο Τοποθέτηση πωλητών
1. Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση.
2. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερομένων στο δήμο.
3. Για την θέση που θα καταλαμβάνει κάθε ενδιαφερόμενος θα διενεργείται κλήρωση, η
ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της οποίας θα αναφέρεται στην προσέλευση ενδιαφέροντος που
θα εκδίδει ο Δήμος. Στις συγκεκριμένες ημερομηνίες οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλουν τα
αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου και θα εκδίδεται η έγκριση συμμετοχής τους. Η παραλαβή της
αίτησης συμμετοχής θα γίνεται από τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν
πρόσωπο με προσκόμιση πρωτότυπης υπεύθυνης δήλωσης που τον εξουσιοδοτεί. Σε περίπτωση
που υφίστανται αντικειμενικοί λόγοι οι οποίοι μετά από βεβαίωση των αρμόδιων προς έλεγχο
υπαλλήλων τους του Δήμου ελέγχονται για την ορθότητά τους, δύναται να μετακινηθεί κάτοχος
άδειας συμμετοχής σε άλλη κενή θέση από την αναγραφόμενη καθ’ υπόδειξη του Δήμου. Η
ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην εύρυθμη λειτουργία των εμποροπανηγύρεων και στην αποφυγή
απώλειας εσόδων του Δήμου. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί το φαινόμενο ύπαρξης κενών
θέσεων μετά το πέρας της κλήρωσης τοποθέτησης και για οποιονδήποτε λόγο, αυτές
συμπληρώνονται σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης επιλαχόντων.
Άρθρο 9ο Καταβαλλόμενα τέλη
1. Το ύψος των τελών καθορίζεται από την απόφαση 200/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου
Σαλαμίνας, όπως ισχύει.
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2. Η καταβολή των αναλογούντων τελών υπέρ του Δήμου γίνεται είτε τοις μετρητοίς στο δημοτικό
ταμείο, είτε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου, πριν την παράδοση της
έγκρισης συμμετοχής, αναγραφομένου επ' αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης.
3. Η είσπραξη των τελών από το Δήμο θα γίνει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του
ΚΕΔΕ (Ν.Δ.356/74, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α').
Άρθρο 10ο Πωλούμενα είδη- Όροι διάθεσης των προϊόντων
1.Τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη είναι τα εξής: Ασημικά, φο μπιζού, βιβλία, είδη λαϊκής τέχνης,
είδη δώρων, είδη οικιακής χρήσης, είδη προικός, εκκλησιαστικά είδη, είδη ένδυσης και υπόδησης,
παιδικά παιχνίδια κάθε είδους, είδη παντοπωλείου-ψιλικά, λουκουμάδες, μαλλί της γριάς,
καλαμπόκι , τρόφιμα και ποτά από Επιχειρήσεις παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και
ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους ( κινητές καντίνες ).
2. Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται, σύμφωνα με τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.
με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας ΓΧΚ και πρέπει να πληρούν
τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (υποπαράγραφος Ε1 της παρ. Ε'
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012, Α' 222). Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να συνιστούν
παράνομη απομίμηση προϊόντων ή να διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών με την
προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων ή διατάξεων της κοινοτικής
τελωνειακής νομοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265) και του ν.
2969/2001 (Α' 281).
3. Δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν να
προκαλέσουν ατυχήματα, παντός είδους ζώντων ζώων & ιχθύων, νωπών φρούτων και λαχανικών.
Άρθρο 11ο Όροι λειτουργίας
1. Στους χώρους που θα λειτουργεί η αγορά θα υπάρχει αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Οι
θέσεις που θα ορισθούν προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές δεν θα καταλαμβάνουν
χώρους εισόδων γκαράζ και δεν θα εμποδίζουν τη λειτουργία καταστημάτων. Η ευθύνη για την
διαγράμμιση των θέσεων είναι του Δήμου με μέριμνα της τεχνικής υπηρεσίας. Ο σχεδιασμός και η
διαδικασία της αρίθμησης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την
έλευση των οχημάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π. για τις περιπτώσεις εκτάκτου
ανάγκης, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, αλλά την ομαλή διενέργεια της
αγοράς.
2. Ο χώρος της αγοράς να διατηρείται καθαρός κατά τη διάρκεια λειτουργίας του.
3. Μετά τη λήξη της λειτουργίας της αγοράς, ο χώρος θα καθαρίζεται και θα πλένεται επιμελώς
από το συνεργείο καθαριότητας της δημοτικής αρχής, το οποίο θα αποκομίζει και κάθε είδους
απορρίμματα, που προήλθαν από αυτήν. Οι κάδοι συλλογής απορριμμάτων μετά την λήξη
λειτουργίας της αγοράς πρέπει να εκκενώνονται, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται με
ευθύνη του Δήμου. Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από τον Δήμο για καθαρισμό του χώρου.
4. Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων τους επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια επιφάνεια των πάγκων
τους, απαγορεύεται το κρέμασμα των εμπορευμάτων (είδη ρουχισμού, υπόδησης, υλικών και
άλλων αντικειμένων) κατακόρυφα, μπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που
χρησιμοποιούν, η τοποθέτηση στάντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και
πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.
5. Οι πωλητές υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους
παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία των όπισθεν αυτών
ευρισκομένων καταστημάτων καθώς επίσης και των πεζοδρομίων για την ελεύθερη διέλευση των
πεζών.
6. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με άδεια συμμετοχής στις
υπαίθριες αγορές των ειδών τους κατά τις ημέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα
ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Άρθρο 12ο Έλεγχοι – Κυρώσεις
1. Οι πωλητές κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα υποχρεούνται: α. να δέχονται τον έλεγχο
στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, στο χώρο που τηρούνται τα έγγραφα, παραστατικά
στοιχεία, και β. να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία
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2. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4497/17 και των κατ'
εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι οι προβλεπόμενες στα άρθρα 5154 του ως άνω νόμου.
3. Για τις παραβάσεις του Ν.4497/17 που διαπιστώνονται σύμφωνα με τα άρθρα 51 έως 54
επιβάλλονται οι κυρώσεις και γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες, όπως προβλέπονται στο
Παράρτημα ΙΓ' του Ν.4497/17, όπως αυτό τροποποιήθηκε με διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ
207/29.12.2017 τεύχος Α'.
4. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του Ν.4497/17, δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά
πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για παραβάσεις των κανόνων εμπορίας και
διακίνησης προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή ειδικότερα μέτρα και κυρώσεις που
επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία περί αντιμετώπισης παραεμπορίου, φοροδιαφυγής,
ασφάλειας τροφίμων, θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως και την
ισχύουσα νομοθεσία αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Το άρθρο 19 του ν. 4177/2013 εφαρμόζεται αναλογικά.
5. Για την διαδικασία βεβαίωσης & είσπραξης των διοικητικών προστίμων ισχύουν τα οριζόμενα
στις διατάξεις του αρ.56 του Ν.4497/2017.
Άρθρο 13ο Υποχρεώσεις πωλητών
1. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα, έτσι ώστε
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών. 2. Οι πωλητές οφείλουν να
φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των
περιοίκων, την ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της περιοχής μετά τη λήξη του
χρόνου λειτουργίας της αγοράς, ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου της να
φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του χώρου των καθώς και την
συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία τα
οποία θα συλλέγουν στην συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου. Επιπλέον οφείλουν: -Να τηρούν την
καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων
τους. -Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης
που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους. -Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να
διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που
παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της αγοράς. -Να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη
ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.). -Κατά την
αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της αγοράς να συμμορφώνονται με τις
υποδείξεις των οργάνων της υπηρεσίας καθαριότητας. -Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο,
την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της. -Να φροντίζουν για την προσωρινή
φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε κατάλληλους σάκους οι οποίοι στο τέλος της εργασίας,
αφού δεθούν καλά θα τοποθετούνται στους κάδους συλλογής απορριμμάτων των Δήμων.
3. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους πωλητές, η αυθαίρετη αυξομείωση των
μέτρων πρόσοψης των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των χωροθετημένων
θέσεων και η δραστηριότητα στους χώρους της αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας.
4. Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από
εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους
μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται Δημοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου
χώρου.
Άρθρο 14ο Μεταβατικές διατάξεις
1. Ειδικά για το τρέχον έτος όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί πριν την ψήφιση του παρόντος
κανονισμού και όσες υποβληθούν έως την 31/07/2018 θα γίνονται δεκτές εφόσον α) εμπεριέχουν
τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου δηλαδή ονοματεπώνυμο, δ/νση κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ,
ΔOΥ, είδη προς πώληση, προτίμηση εμποροπανήγυρης και αριθμό θέσεων που επιθυμούν να
καταλάβουν. β) προσκομισθούν στην αρμόδια υπηρεσία έως την ως άνω ημερομηνία τα
απαραίτητα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο αρ. 7 του κανονισμού.
2. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί όσον αφορά την έγκριση συμμετοχής, επιλογή θέσης, και
έκδοση έγκρισης συμμετοχής των ενδιαφερομένων είναι η ακόλουθη:
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α) Εμποροπανήγυρη Μεταμόρφωσης Σωτήρος : Σε περίπτωση κλήρωσης για συμμετοχή στην
εμποροπανήγυρη λόγω υπεράριθμων αιτήσεων αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 02/08/2018, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 09.00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Η κλήρωση για την επιλογή θέσης που θα
καταλάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πραγματοποιηθεί στις 03/08/2018, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 09.00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Μετά το πέρας της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι θα
προσέρχονται στο ταμείο για την καταβολή των αναλογούντων τελών και κατόπιν θα λαμβάνουν
την έγκριση συμμετοχής τους.
β) Εμποροπανήγυρη Κοιμήσεως Θεοτόκου Καματερού : Σε περίπτωση κλήρωσης για
συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη λόγω υπεράριθμων αιτήσεων αυτή θα πραγματοποιηθεί στις
09/08/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Η κλήρωση για την
επιλογή θέσης που θα καταλάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πραγματοποιηθεί στις 10/08/2018,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Μετά το πέρας της διαδικασίας οι
ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται στο ταμείο για την καταβολή των αναλογούντων τελών και
κατόπιν θα λαμβάνουν την έγκριση συμμετοχής τους.
γ) Εμποροπανήγυρη Παναγίας Φανερωμένης : Σε περίπτωση κλήρωσης για συμμετοχή στην
εμποροπανήγυρη λόγω υπεράριθμων αιτήσεων αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 16/08/2018, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 09.00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Η κλήρωση για την επιλογή θέσης που θα
καταλάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πραγματοποιηθεί στις 17/08/2018, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 09.00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Μετά το πέρας της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι θα
προσέρχονται στο ταμείο για την καταβολή των αναλογούντων τελών και κατόπιν θα λαμβάνουν
την έγκριση συμμετοχής τους.
δ) Εμποροπανήγυρη Αγίου Φανουρίου Αιαντείου : Σε περίπτωση κλήρωσης για συμμετοχή στην
εμποροπανήγυρη λόγω υπεράριθμων αιτήσεων αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 24/07/2018, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 09.00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Η κλήρωση για την επιλογή θέσης που θα
καταλάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πραγματοποιηθεί στις 24/08/2018, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 11.30 πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Μετά το πέρας της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι θα
προσέρχονται στο ταμείο για την καταβολή των αναλογούντων τελών και κατόπιν θα λαμβάνουν
την έγκριση συμμετοχής τους.
ε) Εμποροπανήγυρη Αγίας Ζώνης Κακή Βίγλας : Σε περίπτωση κλήρωσης για συμμετοχή στην
εμποροπανήγυρη λόγω υπεράριθμων αιτήσεων αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 27/8/2018, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 09.00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Η κλήρωση για την επιλογή θέσης που θα
καταλάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πραγματοποιηθεί στις 28/08/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα
09.00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Μετά το πέρας της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι θα
προσέρχονται στο ταμείο για την καταβολή των αναλογούντων τελών και κατόπιν θα λαμβάνουν
την έγκριση συμμετοχής τους.
στ) Εμποροπανήγυρη Αγίου
Μηνά : Σε περίπτωση κλήρωσης για συμμετοχή στην
εμποροπανήγυρη λόγω υπεράριθμων αιτήσεων αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 5/11/2018, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 09.00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Η κλήρωση για την επιλογή θέσης που θα
καταλάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πραγματοποιηθεί στις 6/11/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00
πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Μετά το πέρας της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται
στο ταμείο για την καταβολή των αναλογούντων τελών και κατόπιν θα λαμβάνουν την έγκριση
συμμετοχής τους.
ζ) Εμποροπανήγυρη Εισοδίων Θεοτόκου : Σε περίπτωση κλήρωσης για συμμετοχή στην
εμποροπανήγυρη λόγω υπεράριθμων αιτήσεων αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 15/11/2018, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 09.00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Η κλήρωση για την επιλογή θέσης που θα
καταλάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πραγματοποιηθεί στις 16/11/2018, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 09.00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Μετά το πέρας της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι θα
προσέρχονται στο ταμείο για την καταβολή των αναλογούντων τελών και κατόπιν θα λαμβάνουν
την έγκριση συμμετοχής τους.
η) Εμποροπανήγυρη Αγίας Βαρβάρας : Σε περίπτωση κλήρωσης για συμμετοχή στην
εμποροπανήγυρη λόγω υπεράριθμων αιτήσεων αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 29/11/2018, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 09.00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Η κλήρωση για την επιλογή θέσης που θα
καταλάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πραγματοποιηθεί στις 30/11/2018, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 09.00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Μετά το πέρας της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι θα
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προσέρχονται στο ταμείο για την καταβολή των αναλογούντων τελών και κατόπιν θα λαμβάνουν
την έγκριση συμμετοχής τους.
ι) Εμποροπανήγυρη Αγίου Νικολάου Σαλαμίνας & Σεληνίων: Σε περίπτωση κλήρωσης για
συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη λόγω υπεράριθμων αιτήσεων αυτή θα πραγματοποιηθεί στις
3/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Η κλήρωση για την επιλογή
θέσης που θα καταλάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πραγματοποιηθεί στις 4/12/2018, ημέρα Τρίτη
και ώρα 09.00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα. Μετά το πέρας της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι θα
προσέρχονται στο ταμείο για την καταβολή των αναλογούντων τελών και κατόπιν θα λαμβάνουν
την έγκριση συμμετοχής τους.
Άρθρο 15°
1. Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Ότι δεν έχει προβλεφθεί στον παρόντα κανονισμό θα επιλύεται από την αρμόδια υπηρεσία

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μπακαούκας Στάμος & Βασιλικής Περικλής
οι οποίοι καταψήφισαν το θέμα .
2.- ΟΜΟΦΩΝΑ
Συγκροτεί
Επιτροπή
Διενέργειας Κλήρωσης
επιλογής συμμετοχής στις
εμποροπανήγυρεις του Δήμου Σαλαμίνας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού ,
αποτελούμενη από έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του και δύο (2)
Δημοτικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους και ορίζει ως μέλος της τον Δ.Σ. κ
Μπίλλια Γεώργιο και αναπληρωτή του τον Δ.Σ. κ. Βενετσάνο Ιωάννη .
Οι Δημοτικοί υπάλληλοι θα ορισθούν με απόφαση Δημάρχου.
Έτσι συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφθηκε από την Πρόεδρο του Δ.Σ.
Ακριβές Αντίγραφο
Σαλαμίνα 26-7-2018
Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Δ.Σ.
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