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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της με αρ. 3/2018 

Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
 
 

 
Αρ. Απόφασης:    

9/2018 

Περίληψη: 

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας 
Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων 

Δήμου Καλλιθέας. 
 

Σήμερα την 3η Απριλίου 2018, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 12:30 στο Δημοτικό 

Κατάστημα Καλλιθέας, οδός Ματζαγριωτάκη 76, στον 3ο όροφο, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλλιθέας μετά την έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. ΚΑΡΝΑΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, η οποία κοινοποιήθηκε 

νόμιμα στα Μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των εννέα (9) 

τακτικών Μελών (ήδη 8 μετά τη θέση σε αργία του Δημοτικού Συμβούλου κ. 

Χατζηϊωαννίδη Πέτρου με την υπ’ αριθ. πρωτ. 75823/27423 απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής), βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) Τακτικά Μέλη και 

δύο (2) Αναπληρωματικά  Μέλη.  

Στη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως οι παρακάτω: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΑΒΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ  
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΓΑΛΙΤΣΗ-ΨΑΡΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΤΗΚΑΝ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ,  ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
Παρόντων τεσσάρων (4) Τακτικών Μελών και δύο (2) Αναπληρωματικών και 
επομένως υπαρχούσης, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, νομίμου 
απαρτίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Το υπ΄αρ. πρωτ. 14633/8-3-2018 εισηγητικό το οποίο έχει ως εξής: 
 
«Έχοντας υπόψη:  
  
1.  Το άρθρο 38 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13-11-2017 τεύχος Α') με τίτλο: 
Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες & Πασχαλινές αγορές, 
λοιπές οργανωμένες αγορές. 
Για την λειτουργία των υπαίθριων αγορών του παρόντος 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. Την παρ.4 του άρθρου 38 Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'), η 
οποία έχει ως εξής: «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, γ) 10% σε 
αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα 
επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από 
αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών 
αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας. Κάτοχοι αδειών για 
συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό 
πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του παρόντος 
και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α΄. Οι φορείς λειτουργίας μπορεί να 
καθορίζουν υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για 
αδειούχους του άρθρου 45. Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 
45 δίδεται μία θέση ανά τέσσερα (4) μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση 
πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 άρθρο39 του άρθρου 
45.                   
3. Το άρθρο 3 του Ν.1080/80 (ΦΕΚ: 246Α/1980 τεύχος Α') με τίτλο: «Άρθρο 3. 
Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων.» «2. Τα 
τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της 
χρήσεως, καθορίζονται δι’ αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.»  
4. 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.» 
 

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&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023297_S0000086501
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023297_S0000086501
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023297_S0000086501
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023297_S0000086501
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023297_S0000086501
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
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5. Το άρθρο73 του Ν.3852/2010 με τίτλο «Επιτροπή Ποιότητας ζωής 
Αρμοδιότητες» «1Β.Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: v) το σχέδιο κανονιστικών 
αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.» 
Παρακαλούμε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της προσεχούς 
συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   να συμπεριλάβετε: 
  
Α) Την τροποποίηση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ στα ακόλουθα άρθρα 1 , 3 , 5 , 8 & 12:  
 

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» 

 
Άρθρο 1 

(Νομοθετικό Πλαίσιο) 
 

Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων των :  
 Ν. 1080/80  άρθρο 3,   
 Ν.3463/2006 άρθρο 79,  
 Ν.3852/2010 άρθρο 73,  
 Ν.4497/2017 άρθρα 38 & 59, 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν  μέχρι σήμερα και αποτελεί κανονιστική διοικητική 
πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου. 
 
 

Άρθρο 3 
Προϋποθέσεις συμμετοχής-Συμπλήρωση αιτήσεων-Ημερομηνία υποβολής 
αιτήσεων. 
 

Τροποποιείται ως προς τις παραγράφους 1 , 2 , 3 & 5  & τίθεται ως εξής: 
  

1. Για την συμμετοχή στις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις απαιτείται έγκριση-
άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό. 

2. Καταληκτική ημερομηνία  υποβολής  των αιτήσεων για όλες  τις 
εμποροπανηγύρεις κάθε έτους ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου εκάστου 
έτους.  

3. Το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου (Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση 
χορήγησης-έγκρισης άδειας συμμετοχής, η οποία θα χορηγείται από την 
υπηρεσία, συνοδευόμενη από α) βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου 
εμπορίου που εκδίδεται από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας του ή άδεια 
υπαίθριου εμπορίου, β) βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση 
τροφίμων (προσκομίζονται αντίγραφα & επιδεικνύονται τα πρωτότυπα). 

 
Αν αρμόδιος χορήγησης της βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου είναι ο 
Δήμος Καλλιθέας, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει: α) αίτηση-υπεύθυνη 
δήλωση που χορηγείται από την υπηρεσία, β) βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από 
το TAXIS, γ) βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από 
την αρμόδια φορολογική αρχή, δ) πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται, ε) 
φωτοτυπία δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση, στ) άδεια διαμονής 
κατά περίπτωση.  
 
5.  Η μη καταβολή των αναλογούντων τελών από κληρωθέντα δικαιούχο θέσης κάθε 
εμποροπανήγυρης προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να μπορέσει να συμμετάσχει στην 
κλήρωση της επόμενης εμποροπανήγυρης από αυτήν στην οποία δεν συμμετείχε & 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051514
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051514
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051514
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051514
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051514
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051514
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051514
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δεν κατέβαλε τα αναλογούντα τέλη αν & κληρωθείς θα πρέπει να αιτιολογείται 
επαρκώς (ασθένεια, ανωτέρα βία) με υπεύθυνη δήλωση. 
 
 

Άρθρο 5. 
Γενικές Διατάξεις. 

Α. (Διαδικασία χορήγησης αδειών) 
 
              Τροποποιείται ως προς τις παραγράφους Α.11 , Β.3 & καταργείται η 
παράγραφος Α.17 & τίθεται ως εξής: 
 
Α.11α. Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του αριθμού των προς χορήγηση 
αδειών της κάθε δραστηριότητας , θα δοθεί σε κατόχους άδειας επαγγελματία 
πωλητή βιομηχανικών ειδών & σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με 
αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη , φυτά & μεταποιημένα προϊόντα. 
Α.11β. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του αριθμού των προς χορήγηση 
αδειών της κάθε δραστηριότητας , θα δοθεί σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου 
εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος. 
Β.3.  Η σειρά των κληρώσεων των δικαιούχων ανά κατηγορία  είναι: 
      i.  Πωλητές Εκκλησιαστικών Ειδών. 
      ii. ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% & σε γονείς αυτών , πολύτεκνοι-
τρίτεκνοι & τα τέκνα αυτών. 
      iii.  Λοιποί. 
      iv.  Επαγγελματίες πωλητές βιομηχανικών ειδών λαϊκών αγορών & κάτοχοι 
παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη , φυτά & 
μεταποιημένα προϊόντα. 
       v. Αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου. 
       vi. Επιλαχόντες. 
 

Άρθρο 8. 
Ειδικές διατάξεις. 

 
Τροποποιείται ως προς τις παραγράφους 1 & 3 & προστίθεται η 
παράγραφος  6 & τίθεται ως εξής: 
 

1. Οι άδειες θα έχουν ισχύ δύο ημερών σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού κατά τις οποίες  ημέρες θα 
πραγματοποιείται  η εγκατάσταση και η απομάκρυνση  αντίστοιχα των 
πάγκων και των εμπορευμάτων . Η μόνη περίπτωση που οι άδειες θα έχουν 
ισχύ τριών ημερών είναι μόνο για την θρησκευτική εμποροπανήγυρη του 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ στην περίπτωση που η 25η  Μαρτίου είναι 
ημέρα Σάββατο ή Κυριακή. 

    3. Από το σύνολο των διατιθεμένων θέσεων, θα διατίθενται σε πωλητές 
βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών & σε κατόχους παραγωγικής άδειας 
λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά & μεταποιημένα προϊόντα 
το 20% ήτοι: 
-Στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ 19 
θέσεις δηλ. οι θέσεις από την 55 μέχρι την 63 και από την 87 μέχρι την 96. 
-Στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη των ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 52 θέσεις δηλ. οι θέσεις 
από την Δ107 μέχρι την Δ133 και από την Α105 μέχρι την Α129. 
-Στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη του ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 7 θέσεις δηλ. οι θέσεις 
από την Δ16 μέχρι την Δ19 & από την Α16 μέχρι την Α18. 
-Στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 27 θέσεις δηλ. οι 
θέσεις Δ56 μέχρι Δ66 και από Α51 μέχρι Α66. 
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-Στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 θέσεις δηλ. οι 
θέσεις από Δ62 μέχρι Δ76. 
 6. Από το σύνολο των διατιθεμένων θέσεων , θα διατίθενται σε αδειούχους 
πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα είδη 
στις συγκεκριμένες εμποροπανηγύρεις το 10% ήτοι :  
Στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ 9 
θέσεις δηλ. οι θέσεις από την 49 μέχρι την 52 και από την 82 μέχρι την 86. 
Στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη των ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 26 θέσεις δηλ. οι θέσεις 
από την Δ93 μέχρι την Δ106 και από την Α93 μέχρι την Α104. 
Στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη του ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 4 θέσεις δηλ. οι θέσεις 
από την Δ14 μέχρι την Δ15 & από την Α14 μέχρι την Α15. 
Στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ  14 θέσεις δηλ. οι 
θέσεις Δ51 μέχρι Δ55 και από Α42 μέχρι Α50. 
Στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  8 θέσεις δηλ. οι θέσεις 
από Δ54 μέχρι Δ61. 
 

Άρθρο 12 
Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις  θρησκευτικές  εμποροπανηγύρεις  του Δήμου 
Καλλιθέας έτους 2018 και εφεξής. 
Α) Την έγκριση των μέχρι σήμερα  ενεργειών  της Υπηρεσίας Δημοτικών Προσόδων 
που έγιναν σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό.   
 
 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Θρησκευτικών 
Εμποροπανηγύρεων Δήμου Καλλιθέας στα ακόλουθα άρθρα 1 , 3 , 5 , 8 & 
12 ως εξής: 
 

Άρθρο 1 
(Νομοθετικό Πλαίσιο) 

 
Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων των :  

 Ν. 1080/80  άρθρο 3,   
 Ν.3463/2006 άρθρο 79,  
 Ν.3852/2010 άρθρο 73,  
 Ν.4497/2017 άρθρα 38 & 59, 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν  μέχρι σήμερα και αποτελεί κανονιστική διοικητική 
πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου. 
 
 

Άρθρο 3 
Προϋποθέσεις συμμετοχής-Συμπλήρωση αιτήσεων-Ημερομηνία υποβολής 
αιτήσεων. 
 

Τροποποιείται ως προς τις παραγράφους 1 , 2 , 3 & 5  & τίθεται ως εξής: 
  

1. Για την συμμετοχή στις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις απαιτείται έγκριση-
άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό. 

2. Καταληκτική ημερομηνία  υποβολής  των αιτήσεων για όλες  τις 
εμποροπανηγύρεις κάθε έτους ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου εκάστου έτους.  
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3. Το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου (Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση 
χορήγησης-έγκρισης άδειας συμμετοχής, η οποία θα χορηγείται από την 
υπηρεσία, συνοδευόμενη από α) βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου 
εμπορίου που εκδίδεται από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας του ή άδεια 
υπαίθριου εμπορίου, β) βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση 
τροφίμων (προσκομίζονται αντίγραφα & επιδεικνύονται τα πρωτότυπα). 

 
Αν αρμόδιος χορήγησης της βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου είναι ο 
Δήμος Καλλιθέας, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει: α) αίτηση-υπεύθυνη 
δήλωση που χορηγείται από την υπηρεσία, β) βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από 
το TAXIS, γ) βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από 
την αρμόδια φορολογική αρχή, δ) πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται, ε) 
φωτοτυπία δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση, στ) άδεια διαμονής 
κατά περίπτωση.  
 
5.  Η μη καταβολή των αναλογούντων τελών από κληρωθέντα δικαιούχο θέσης κάθε 
εμποροπανήγυρης προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να μπορέσει να συμμετάσχει στην 
κλήρωση της επόμενης εμποροπανήγυρης από αυτήν στην οποία δεν συμμετείχε & 
δεν κατέβαλε τα αναλογούντα τέλη αν & κληρωθείς θα πρέπει να αιτιολογείται 
επαρκώς (ασθένεια, ανωτέρα βία) με υπεύθυνη δήλωση. 
 
 

Άρθρο 5. 
Γενικές Διατάξεις. 

Α. (Διαδικασία χορήγησης αδειών) 
 
              Τροποποιείται ως προς τις παραγράφους Α.11 , Β.3 & καταργείται η 
παράγραφος Α.17 & τίθεται ως εξής: 
 
Α.11α. Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του αριθμού των προς χορήγηση 
αδειών της κάθε δραστηριότητας , θα δοθεί σε κατόχους άδειας επαγγελματία 
πωλητή βιομηχανικών ειδών & σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με 
αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη , φυτά & μεταποιημένα προϊόντα. 
Α.11β. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του αριθμού των προς χορήγηση 
αδειών της κάθε δραστηριότητας , θα δοθεί σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου 
εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος. 
Β.3.  Η σειρά των κληρώσεων των δικαιούχων ανά κατηγορία  είναι: 
      i.  Πωλητές Εκκλησιαστικών Ειδών. 
      ii. ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% & σε γονείς αυτών , πολύτεκνοι-
τρίτεκνοι & τα τέκνα αυτών. 
      iii.  Λοιποί. 
      iv.  Επαγγελματίες πωλητές βιομηχανικών ειδών λαϊκών αγορών & κάτοχοι 
παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη , φυτά & 
μεταποιημένα προϊόντα. 
       v. Αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου. 
       vi. Επιλαχόντες. 
 

Άρθρο 8. 
Ειδικές διατάξεις. 

 
Τροποποιείται ως προς τις παραγράφους 1 & 3 & προστίθεται η 
παράγραφος  6 & τίθεται ως εξής: 
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1. Οι άδειες θα έχουν ισχύ δύο ημερών σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού κατά τις οποίες  ημέρες θα 
πραγματοποιείται  η εγκατάσταση και η απομάκρυνση  αντίστοιχα των πάγκων και 
των εμπορευμάτων . Η μόνη περίπτωση που οι άδειες θα έχουν ισχύ τριών 
ημερών είναι μόνο για την θρησκευτική εμποροπανήγυρη του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ στην περίπτωση που η 25η  Μαρτίου είναι ημέρα Σάββατο ή 
Κυριακή. 
 

    3. Από το σύνολο των διατιθεμένων θέσεων, θα διατίθενται σε πωλητές 
βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών & σε κατόχους παραγωγικής άδειας 
λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά & μεταποιημένα προϊόντα 
το 20% ήτοι: 
-Στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ 19 
θέσεις δηλ. οι θέσεις από την 55 μέχρι την 63 και από την 87 μέχρι την 96. 
-Στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη των ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 52 θέσεις δηλ. οι θέσεις 
από την Δ107 μέχρι την Δ133 και από την Α105 μέχρι την Α129. 
-Στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη του ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 7 θέσεις δηλ. οι θέσεις 
από την Δ16 μέχρι την Δ19 & από την Α16 μέχρι την Α18. 
-Στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 27 θέσεις δηλ. οι 
θέσεις Δ56 μέχρι Δ66 και από Α51 μέχρι Α66. 
-Στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 θέσεις δηλ. οι 
θέσεις από Δ62 μέχρι Δ76. 
 
 6. Από το σύνολο των διατιθεμένων θέσεων , θα διατίθενται σε αδειούχους 
πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα είδη 
στις συγκεκριμένες εμποροπανηγύρεις το 10% ήτοι :  
Στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ 9 
θέσεις δηλ. οι θέσεις από την 49 μέχρι την 52 και από την 82 μέχρι την 86. 
Στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη των ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 26 θέσεις δηλ. οι θέσεις 
από την Δ93 μέχρι την Δ106 και από την Α93 μέχρι την Α104. 
Στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη του ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 4 θέσεις δηλ. οι θέσεις 
από την Δ14 μέχρι την Δ15 & από την Α14 μέχρι την Α15. 
Στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ  14 θέσεις δηλ. οι 
θέσεις Δ51 μέχρι Δ55 και από Α42 μέχρι Α50. 
Στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  8 θέσεις δηλ. οι θέσεις 
από Δ54 μέχρι Δ61. 
 
 

Άρθρο 12 
 

Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις  θρησκευτικές  εμποροπανηγύρεις  του Δήμου 
Καλλιθέας έτους 2018 και εφεξής. 
Α) Την έγκριση των μέχρι σήμερα  ενεργειών  της Υπηρεσίας Δημοτικών Προσόδων 
που έγιναν σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό.   
 
 
2. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
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Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Αφού 

συντάξαμε  το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        
                            

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΔΑΒΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 

ΓΑΛΙΤΣΗ-ΨΑΡΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 

 


