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ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση κανονισμού διοργάνωσης και λειτουργίας της εμποροπανήγυρης Λάρισας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017 και σύμφωνα με τη με αρ. 53/2018 
Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
 

Στη Λάρισα, σήμερα 26η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 
μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. 
πρωτ. 25505/20-07-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους 
ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010. 
 

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) 
Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αντωνίου Νέστωρ, 4) Αράπκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) 
Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Γιαννακόπουλος 
Κοσμάς, 10) Δεληγιάννης Δημήτριος, 11) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 12) Ζαούτσος Γεώργιος, 13) 
Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 14) Καλτσάς Νικόλαος, 15) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 16) 
Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κρίκης Πέτρος, 19) Κωσταρόπουλος 
Γεώργιος, 20) Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μπαμπαλής Δημήτριος, 22) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 
23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Νασιώκας Έκτορας, 25) Νταής Παναγιώτης, 26) Ξηρομερίτης 
Μάριος, 27) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 28) Πράπας Κωνσταντίνος, 29) Ρεβήσιος 
Κωνσταντίνος, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Σουρλαντζής Απόστολος, 32) Τσεκούρα – Ζαχαρού 
Βάϊα, 33) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, και 34) Ψάρρα – Περίφανου Άννα. 
 

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αναστασίου Μιχαήλ, 2) Δαούλας 
Θωμάς, 3) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 4) Κοτάκου Μαρία, 5) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 6) Μαμάκος 
Αθανάσιος, 7) Μπαράς Νικόλαος, 8) Παζιάνας Γεώργιος, 9) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 10) 
Πράπας Αντώνιος, 11) Σάπκας Παναγιώτης, 12) Τερζούδης Χρήστος, 13) Τζανακούλης Κων/νος, 
14) Τσακίρης Μιχαήλ και 15) Τσιλιμίγκας Χρήστος. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 

49 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 
του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου 
αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, απόντος του 
Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεώργιου 
Σούλτη. 
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Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δ.Σ. Ξηρομερίτης Μάριος, Διαμάντος 
Κων/νος, Ζαούτσος Γεώργιος, Μπατζανούλης Αλέξανδρος, Μπαμπαλής Δημήτριος, Ζιαζιά-
Σουφλιά Αικατερίνη , Γεωργάκης Δημήτριος και Κρίκης Πέτρος. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: 
Έγκριση κανονισμού διοργάνωσης και λειτουργίας της εμποροπανήγυρης Λάρισας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017 και σύμφωνα με τη με αρ. 53/2018 Απόφαση 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το άρθρο 64 & 73 του Ν. 3852/2010 
2. Το άρθρο 38 του Ν. 4497/2017 
3. Το άρθρο 79  του Ν. 3463/2006 
4.  Το άρθρο 196 του Ν. 4555/2018 
5. Το Π.Δ. 270/81 
6. Το άρθρο 19 του Β.Δ 24-9/20-10-58 
7. Τη με αριθμ. 53/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
8. Την πρόταση του Αντιδημάρχου κ. Νταή Παναγιώτη, η οποία έχει ως εξής: 
Με τον υπ΄ αριθμ. Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) : “Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]”, αντικαθίσταται το άρθρο 192 του Ν. 3463/2006, το οποίο επικαλούμαστε 
στα άρθρα 2 & 10 της υπ’ αριθμ. 53/2018 Α.Ε.Π.Ζ.,  με το άρθρο 196 του παραπάνω νόμου.  
  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τον Κανονισμό διοργάνωσης και λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης Λάρισας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 και του Ν. 4555/2018 καθώς και με την αριθμ.  
53/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας. 
 
 Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 
 

 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

  

Οι διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017 ορίζουν ότι: 
“1. Για τη 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. 
Η διάρκεια λειτουργίας των θρησκευτικών και επετειακών εμποροπανηγύρεων και των λοιπών 
οργανωμένων αγορών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, με εξαίρεση τις 
παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο και δύνανται να διαρκούν μέχρι 
επτά (7) ημέρες, τις πασχαλινές αγορές που δύνανται να διαρκούν μέχρι δέκα (10) ημέρες και τις 
χριστουγεννιάτικες αγορές που δύνανται να διαρκούν μέχρι είκοσι (20) συναπτές ημέρες.  
3. Στις αγορές του παρόντος άρθρου συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα 
φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, 
εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Τη 
βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών. 
Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήμο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειμένου να 
συμμετέχει στις αγορές των δήμων όλης της χώρας και στην αίτησή του επισυνάπτει: 
α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS, 
β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική 
αρχή, 
γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται, 
δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση, 
ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση. 
Ο δήμος που εκδίδει την ανωτέρω βεβαίωση είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του 
Πληροφοριακού Συστήματος. 
Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν 
λόγω αγορές. 
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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 
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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 του άρθρου 45. 
5. Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4, υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου αίτηση, επιδεικνύοντας: α) την άδεια 
υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση της παραγράφου 3, κατά περίπτωση και β) 
βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των 
αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρωση. 
6. Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων 
για την κάθε υπαίθρια αγορά, ο οποίος αναρτάται στο οικείο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι 
επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση 
συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά 
πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος. Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής 
διενεργείται κλήρωση, εκτός εάν στον Κανονισμό Λειτουργίας προβλέπεται μοριοδότηση με 
κριτήρια ανάλογα του συστήματος απόδοσης θέσης για τις λαϊκές αγορές. Αμοιβαία αλλαγή 
θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στο φορέα 
λειτουργίας. 
7. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με άδεια συμμετοχής στις 
υπαίθριες αγορές του παρόντος των ειδών τους κατά τις ημέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα 
καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις.” 
Οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4497/2017 ορίζουν ότι: 
“1. Η λειτουργία υπαίθριων αγορών επιτρέπεται σε καθορισμένους από τον αρμόδιο φορέα 
λειτουργίας ελεύθερους και ανεξάρτητους χώρους, δημόσιους ή δημοτικούς, ιδιόκτητους ή 
μισθωμένους, όπως πλατείες, πάρκα και γενικότερα ανοικτούς χώρους, καθώς και 
εκκλησιαστικούς, οι οποίοι διασφαλίζουν πρόσβαση σε όλους τους πολίτες. Αν τέτοιοι χώροι δεν 
είναι εφικτό να βρεθούν, μπορεί να επιλεγούν κατάλληλοι δρόμοι. 
Οι χώροι λειτουργίας των υπαίθριων αγορών καθορίζονται ύστερα από γνώμη της αρμόδιας 
αστυνομικής αρχής, για την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία τους. Αν η γνώμη της 
αστυνομικής αρχής δεν υποβληθεί εντός τριάντα (30) ημερών αφότου ζητηθεί, η απόφαση του 
φορέα λειτουργίας εκδίδεται χωρίς τη γνώμη αυτή. 
2. Από την επιλογή των χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η 
πρόσβαση και η λειτουργία σε σχολεία, νοσοκομεία, σταθμούς του αστικού και του προαστιακού 
σιδηρόδρομου, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, 
εκκλησίες, εισόδους κατοικιών και καταστημάτων και οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, ούτε 
να δυσχεραίνεται ο εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Σε 
κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό. 
3. Οι υπαίθριες αγορές διακρίνονται σε λαϊκές αγορές, αγορές καταναλωτών, εμποροπανηγύρεις, 
κυριακάτικες και χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές και για κάθε αγορά απαιτείται η 
έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα. Οι Κανονισμοί Λειτουργίας είναι 
εναρμονισμένοι με τις διατάξεις του παρόντος και κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον ζητηθούν. 
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4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η 
κατασκευή και τοποθέτηση στους χώρους λειτουργίας των υπαίθριων αγορών στεγάστρων-
σκιάδων ανοιχτού τύπου, μεταλλικών ή μη, πακτωμένων στο έδαφος με μπετόν ή μη, δεν 
μεταβάλλει το χαρακτήρα της αγοράς σε μη υπαίθρια. Για τη λειτουργία υπαίθριας αγοράς, οι 
ανωτέρω κατασκευές εγκαθίστανται από τον οικείο δήμο, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας 
τεχνικής υπηρεσίας του για την ασφάλεια και τη στατικότητα των κατασκευών και σύμφωνη γνώμη 
της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 28, αν πρόκειται για λαϊκή αγορά.” 
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 Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1Βv) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο των Κανονιστικών Αποφάσεων του άρθρου 79 του 
Κ.Δ.Κ. 
 Ύστερα από τα παραπάνω, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο το παρακάτω σχέδιο του Κανονισμού Διοργάνωσης και Λειτουργίας της 
εμποροπανήγυρης Λάρισας, εναρμονισμένο με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017, προς έγκριση. 
 
Άρθρο 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
Ο παρών κανονισμός καθορίζει: 
1) Τις προϋποθέσεις διοργάνωσης και λειτουργίας της ετήσιας Εμποροπανήγυρης του Δήμου 
Λαρισαίων γνωστή ως «Παζάρι Λάρισας» & 
2) Τους κανόνες διασφάλισης της τάξης, υγιεινής και αισθητικής, στο χώρο της Εμποροπανήγυρης. 
Ο Κανονισμός είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017 – 
Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-207 Α/29-12-17) και κοινοποιείται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 
 
Άρθρο 2 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 
114/Α΄/8-6-2006) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-
2010), των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017 – Διορθ.Σφαλμ. 
Στο ΦΕΚ-207 Α/29-12-17), του άρθρου 196 του Ν. 4555/2018, του Π.Δ. 270/81 και του άρθρου 19 
του Β.Δ. 24-9/20-10-58, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν και αποτελεί κανονιστική πράξη 
της διοίκησης η οποία έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου. 
 
Άρθρο 3 
ΟΡΙΣΜΟΙ 
Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί του άρθρου 2 του Ν. 
4497/17: 
1. «Εμποροπανήγυρις»: η υπαίθρια αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα εμπορεύματα. 
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 δε 
μετακινείται από τον καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο. 
4. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: ο παραγωγός, ο οποίος δραστηριοποιείται στο 
υπαίθριο εμπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής. 
5. «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. 
6. «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. 
7. «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. 
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8. «Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της 
μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας 
εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε 
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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. 
9. «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. 
10. «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...Για τις λαϊκές αγορές της λοιπής επικράτειας, καθώς και για τις λοιπές οργανωμένες 
αγορές, αρμόδιος φορέας ορίζεται ο δήμος, εντός των γεωγραφικών ορίων του οποίου λειτουργεί η 
αγορά.  
11. «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. 
 
Άρθρο 4 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
Η ετήσια Εμποροπανήγυρη, η οποία πραγματοποιείται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της 
σκεπαστής αγοράς και στον πέριξ αυτής χώρο, στη συνοικία Νεάπολης στη Λάρισα, όπως 
ειδικότερα φαίνεται στο σχέδιο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, διαρκεί επτά (7) ημέρες, από 24 Σεπτεμβρίου έως 30 
Σεπτεμβρίου. 
Υπεύθυνος για τη διοργάνωση της Εμποροπανήγυρης είναι ο Δήμος Λαρισαίων, ο οποίος 
προβαίνει στον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών της διαμόρφωσης του χώρου και της 
κατασκευής των περιπτέρων της Εμποροπανήγυρης, στον καθορισμό των πωλούμενων ειδών, στον 
τρόπο επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, στον καθορισμό των καταβαλλόμενων τελών και 
στον τρόπο είσπραξης αυτών, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη 
λειτουργία της Εμποροπανήγυρης. 
Η όλη διοργάνωση της Εμποροπανήγυρης εποπτεύεται και συντονίζεται από τις παρακάτω 
Επιτροπές και πραγματοποιείται με τη συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου: 
1. «Ορίζεται επταμελής (7) Οργανωτική Επιτροπή Εμποροπανήγυρης από το Δημοτικό Συμβούλιο, 
η οποία έχει την εποπτεία της διοργάνωσης και λειτουργίας της και απαρτίζεται από τέσσερα (4) 
μέλη - Δημοτικούς Συμβούλους από τη συμπολίτευση με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων 
ένας είναι ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της επταμελούς 
Οργανωτικής Επιτροπής Εμποροπανήγυρης, επίσης το ένα εκ των μελών δύναται να 
αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο της 1ης Δημοτικής Κοινότητας και από τρία (3) μέλη – 
Δημοτικούς Συμβούλους από την αντιπολίτευση με τους αναπληρωτές τους. 
2. Ορίζεται δεκαμελής Επιτροπή Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης, η οποία απαρτίζεται από δέκα 
(10) υπαλλήλους του Δήμου Λαρισαίων αρμόδιους για την διοργάνωση και την εύρυθμη 
λειτουργία της. 
 
Άρθρο 5 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 
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Τα περίπτερα της Εμποροπανήγυρης θα κατασκευαστούν στο χώρο της σκεπαστής αγοράς της 
Νεάπολης και στον χώρο πέριξ αυτής, όπως ειδικότερα φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας και θα διακρίνονται: 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-14-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1-iv-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BA/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-14-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1-iv-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BA/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-14-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1-iv-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%BA/
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1) σε περίπτερα, όπου θα αναπτυχθούν όλες οι εμπορικές χρήσεις, 
2) σε περίπτερα συλλόγων και φορέων, 
3) σε χώρους που θα δημοπρατηθούν για την εγκατάσταση και λειτουργία ταβερνών και 
χαλβαδοπωλείων και 
4) σε χώρους συνολικού εμβαδού 1.200 τ.μ. παραπλεύρως του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, οι οποίοι θα 
χρησιμοποιούνται από τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να προβάλλουν τα εμπορεύματά τους. 
Εάν οι ενδιαφερόμενοι είναι αρκετοί και ο χώρος δεν επαρκεί, η Οργανωτική Επιτροπή θα 
προβαίνει σε κλήρωση. Το τέλος προτείνεται να κυμαίνεται από πεντακόσια ευρώ μέχρι πέντε 
χιλιάδες ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., ανάλογα με το εμβαδό του χώρου που θα καθορίζεται κάθε φορά 
επακριβώς από την Ο.Ε. 
Επίσης θα υπάρχει χώρος για εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Παρκ και χώρος εκδηλώσεων. 
Ο εκτός της Εμποροπανήγυρης χώρος, ο οποίος βρίσκεται επί της νότιας πλευράς της, θα 
διατίθεται, σε μικροπωλητές και εμπόρους, οι οποίοι θα δομήσουν εκεί ένα παραδοσιακού τύπου 
παζάρι με τα δικά του χαρακτηριστικά. Στον ίδιο χώρο θα στεγάζονται με μικρό αντίτιμο και 
μικροπωλητές που εμπίπτουν σε κατηγορίες με κοινωνικά κριτήρια. Τα περίπτερα αυτά θα 
διατίθενται με κλήρωση από την Οργανωτική Επιτροπή Εμποροπανήγυρης στους ενδιαφερόμενους 
ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί για αριθμό 
θέσεων που δε μπορεί να υπερβαίνει το 10% των διαθεσίμων. 
Το τέλος χρήσης των περιπτέρων που θα κατασκευαστούν έμπροσθεν της ΠΙΣΙΝΑΣ και πέριξ του 
ΗΔΙΣΤΟΝ να ανέρχεται στο ποσό των 150€ πλέον Φ.Π.Α. και των περιπτέρων επί της οδού Δ. 
Παπαγεωργίου στο ποσό των 100€ πλέον Φ.Π.Α. 
Το κάθε περίπτερο της εμποροπανήγυρης τόσο εντός του χώρου της σκεπαστής αγοράς, όσο και 
στο χώρο πέριξ αυτής θα έχει διαστάσεις 3x3. 
Για τη διαμόρφωση του χώρου της εμποροπανήγυρης πέριξ της σκεπαστής αγοράς καθώς και για 
την κατασκευή των περιπτέρων εντός της σκεπαστής αγοράς θα προκηρυχθούν διαγωνισμοί, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Επίσης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, θα διενεργηθεί διαγωνισμός, για την ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση της Εμποροπανήγυρης. 
 
Άρθρο 6 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 
Τα περίπτερα της Εμποροπανήγυρης ανέρχονται σε οχτακόσια (800) περίπου συνολικά. 
Στο χώρο απέναντι από την Εμποροπανήγυρη, ο οποίος χρησιμοποιείται ως πάρκινγκ, υπάρχει η 
δυνατότητα να τοποθετηθούν μέχρι δέκα (10) καντίνες, που θα διατίθενται στους ενδιαφερομένους 
με κλήρωση ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης. Ο χώρος της κάθε καντίνας ( χώρος 
στάσης & χώρος ανάπτυξης συγκεκριμένου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με το σχέδιο 
της υπηρεσίας ) είναι αυστηρά καθορισμένος.  
Σε χώρο στην Εμποροπανήγυρη και εκτός του χώρου όπου στεγάζονται περίπτερα θα υπάρχουν 
δώδεκα (12) θέσεις για μικροπωλητές προς πώληση ειδών, όπως καλαμπόκι, κάστανο, 
τυποποιημένο μαντολάτο & παστέλι, «μαλλί της γριάς» κ.λ.π. Για τις θέσεις αυτές θα κατατίθενται 
αιτήσεις κάθε χρόνο. Οι θέσεις κατανέμονται με κλήρωση παρουσία όλων των αιτουμένων. 
Ο Δήμος αποβλέποντας στην προβολή τοπικών προϊόντων της περιοχής δύναται να διαθέσει σε 
συνεταιρισμούς, συλλόγους και γενικότερα σε διάφορους φορείς περίπτερα στον ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο ατελώς. 
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ορίζεται η 10η Σεπτεμβρίου.  
 
Άρθρο 7 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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Δικαίωμα συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη έχουν οι παρακάτω, εφόσον όμως λαμβάνουν 
έγκριση συμμετοχής με τη διαδικασία του άρθρου 38 του Ν. 4497/17: 
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1) πωλητές που έχουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά, σε ποσοστό 70% των διατιθέμενων 
θέσεων, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου ετήσιας διάρκειας που 
εκδίδεται από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερομένων πωλητών. Προϋπόθεση έκδοσης 
της παραπάνω βεβαίωσης είναι η υποβολή αίτησης με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS, 
β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική 
αρχή, 
γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται, 
δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση, 
ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση. 
Ο Δήμος που εκδίδει την ανωτέρω βεβαίωση είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του 
Πληροφοριακού Συστήματος. 
2) 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. 
3) αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις 
αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/17 σε ποσοστό 10% των διατιθέμενων θέσεων. 
Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (2) και (3) ο αριθμός των 
θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (1) κατηγορίας. 
4) 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 (1). 
5) Αδειούχοι του άρθρου 45 του Ν. 4497/17 (φυσικά πρόσωπα και Φορείς Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας) για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών 
λαϊκής τέχνης, οι οποίοι τοποθετούνται σε θέσεις καθορισμένες σε υπερβάλλοντα αριθμό. 
6) Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση. 
Σε περίπτωση όμως που υπάρχουν κενές θέσεις και οι ενδιαφερόμενοι είναι μόνο κάτοχοι άδειας 
επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας 
λαϊκών αγορών με αντικείμενο απασχόλησης άνθη-φυτά και μεταποιημένα προϊόντα καθώς και 
αδειούχοι πλανοδίου ή στασίμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις 
Εμποροπανηγύρεις, τότε θα εγκρίνεται η συμμετοχή τους έστω και αν υπερβαίνουν το ποσοστό του 
20% συν 10% αντίστοιχα, προκειμένου η Εμποροπανήγυρη να έχει πληρότητα και να στεφθεί με 
μεγαλύτερη επιτυχία. 
 
Άρθρο 8 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Για τη συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα 
από Πρόσκληση του Δήμου και υποβολή σχετικής αίτησης. 
Με την αίτηση συμμετοχής ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει και τα εξής δικαιολογητικά: 
α) φωτοαντίγραφο της άδειας υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση της παραγράφου 3 
του άρθρου 38, κατά περίπτωση και 
β) φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων. 
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά 
κατηγορία, διενεργείται κλήρωση. 
Για την τοποθέτηση των πωλητών σε θέσεις θα διενεργηθεί κλήρωση. 
Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των 
ενδιαφερόμενων στον Δήμο. 
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Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων  
στην Εμποροπανήγυρη, ο οποίος αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες 
να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν 
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λόγω απόφαση κοινοποιείται στην Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά 
όργανα του Ν.4497/17. 
Οι εγκρίσεις συμμετοχής δίδονται με κλήρωση στα ποσοστά που καθορίζονται στο άρθρο 7 του 
παρόντος Κανονισμού. 
Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της  Εμποροπανήγυρης. 
 
Άρθρο 9 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ 
Τα τέλη χρήσης των περιπτέρων και των χώρων της εμποροπανήγυρης, λαμβανομένων υπόψη τις  
υπ΄ αριθμ. 303/2013, 327/2015, 451/2016 και 405/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Λαρισαίων, καθορίζονται ως κατωτέρω: 
Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΦΠΑ  24% ΣΥΝΟΛΟ 
1 Εμπορικά  εκτός σκεπαστής 

μεσαία 
405,46 € 97,31 € 502,77 € 

2 Εμπορικά  εντός σκεπαστής 
μεσαία 

496,66€ 119,20 € 615,86 € 

3 Εμπορικά εκτός σκεπαστής 
γωνίες 

586,91 € 140,86 € 727,77 € 

4 Εμπορικά  εντός σκεπαστής 
γωνίες 

722,19 € 173,33 € 895,52 € 

5 Χώροι για καντίνες (απέναντι 
από την 
Εμποροπανήγυρη) 

496,66 € 119,20 € 615,86 € 

6 Χώροι για καροτσάκια (ποπ 
κορν, μαλλί γριάς, κλπ) 

270,32 € 64,88 € 335,20 € 

7 Χώροι για προβολή 
προϊόντων 

500 € - 5.000 € 120 € - 1.200 € 620 € - 6.200 € 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να αναπροσαρμόζει κατ’ έτος τα τέλη χρήσης, λαμβάνοντας 
υπόψη τις γενικότερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. 
Οι συμμετέχοντες θα επιβαρύνονται και με τις δαπάνες κατασκευής των περιπτέρων ως εξής: 
Εβδομήντα (70 €) ευρώ για κάθε περίπτερο πέριξ του χώρου της σκεπαστής αγοράς και εξήντα 
(60€) ευρώ για κάθε περίπτερο εντός του χώρου της σκεπαστής αγοράς, πλέον ΦΠΑ. 
Στα τέλη του τελικού αναμορφωμένου πίνακα ισχύει ειδική έκπτωση 20% για τους Λαρισαίους 
εμπόρους μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας. Για την έκπτωση απαιτείται η προσκόμιση 
βεβαίωσης του εμπορικού συλλόγου Λάρισας ότι ο έμπορος είναι μέλος του. 
Οι ενδιαφερόμενοι με την υποβολή αίτησης συμμετοχής, θα πρέπει να καταθέσουν το ποσό των 
τριακοσίων ευρώ (300€) για κάθε θέση έως την 25ην Αυγούστου εκάστου έτους στο λογαριασμό 
5606-004883-211 (IBAN: GR57-0172-6060-0056-0600-4883-211) της Τράπεζας Πειραιώς, όπου 
θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το ΑΦΜ και η αιτιολογία κατάθεσης. 
Το υπόλοιπο ποσό του τέλους χρήσης θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 10ην Σεπτεμβρίου 
εκάστου έτους, έτσι ώστε να είναι εφικτή η έκδοση καταλόγου των συμμετεχόντων στην 
Εμποροπανήγυρη. 
Ο Δήμος Λαρισαίων διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους τη συμμετοχή 
στην εμποροπανήγυρη, εάν δεν έχουν εξοφλήσει την οφειλή τους και στην περίπτωση αυτή δεν 
επιστρέφεται η τυχόν καταβληθείσα προκαταβολή. 
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Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση κατά χρήση, των 
περιπτέρων στην Εμποροπανήγυρη, από τους δικαιούχους σε οποιονδήποτε τρίτο. 
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Περίπτερα που μένουν αδιάθετα μετά την έναρξη της Εμποροπανήγυρης, θα διατίθενται στους 
ενδιαφερόμενους, ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης και αφού καταβάλλουν το τέλος χρήσης 
επιμεριζόμενο με τις ημέρες συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη. 
 
Άρθρο 10 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΑΒΕΡΝΩΝ, ΧΑΛΒΑΔΟΠΩΛΕΙΩΝ, ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 
Η εκμίσθωση των περιπτέρων όπου θα εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν οι ταβέρνες και τα 
χαλβαδοπωλεία και του χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας του Λούνα – Πάρκ στην 
Εμποροπανήγυρη, όπως ειδικότερα αυτός εμφανίζεται στο σχέδιο της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου, θα διεξαχθεί με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία από την Επιτροπή 
Δημοπρασιών του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 16/2018 Απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 196 του Ν. 4555/201, βάσει 
των όρων που θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή. 
 
Άρθρο 11 
ΠΟΙΑ ΕΙΔΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 
Στο χώρο της Εμποροπανήγυρης μπορούν να πωλούνται όλα τα εμπορεύματα, που κατά συνήθεια 
πωλούνται στις ανοικτές εμποροπανηγύρεις, όπως είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη προικός, είδη 
οικιακής χρήσης, τεχνητά & αποξηραμένα άνθη, ασημικά, φο μπιζού, είδη παντοπωλείου-ψιλικά, 
παραδοσιακά γλυκά, βιβλία, είδη λαϊκής τέχνης, είδη δώρων, υαλικά πάσης φύσεως, είδη μπάνιου, 
εκκλησιαστικά είδη, CD μουσικής ή άλλου περιεχομένου, παιδικά παιχνίδια κλπ. 
Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν να 
προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους καθώς και ογκώδη εμπορεύματα που ενδεχομένως 
δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο χώρο της Εμποροπανήγυρης και γενικά προκαλούν 
δυσχέρεια στους λοιπούς εμπόρους. 
Οι Επιτροπές Εμποροπανήγυρης εξουσιοδοτούνται να αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση και κατά 
την κρίση τους τα οποιαδήποτε θέματα προκύπτουν κατά την προετοιμασία και λειτουργία της 
Εμποροπανήγυρης και δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό ή ανακύπτουν κατά την 
εφαρμογή του ή έρχονται σε αντίθεση με αυτόν. 
 
Άρθρο 12 
ΕΛΕΓΧΟΙ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Οι πωλητές κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα υποχρεούνται να δέχονται τον έλεγχο και να 
τα εφοδιάζουν με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία. 
Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4497/17 και των κατ’ 
εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι: 
α. οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε πανελλήνια κλίμακα, συνεπικουρούμενες, όποτε απαιτείται 
για τον έλεγχο των βιομηχανικών προϊόντων, από τις χωρικά αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες της 
Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ, 
β. οι υπηρεσίες των Περιφερειών εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειάς τους, 
γ. οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου εντός των διοικητικών του ορίων, 
δ. τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε.) εντός των 
τοπικών ορίων της αρμοδιότητάς τους, 
ε. οι υπηρεσίεςτης Ελληνικής Αστυνομίας, 
Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις ά έως ΄δ (δηλ. Και οι υπηρεσίες των Δήμων) 
επικουρούνται από την  Ελληνική Αστυνομία στο βαθμό που τούτο παρίσταται αναγκαίο για την 
αποτελεσματική άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. 
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ζ. η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 
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Οι ανωτέρω αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους σε ζητήματα 
συντονισμού ελέγχων και διάχυσης της πληροφορίας. Για το συντονισμό των ελέγχων αρμόδιο 
είναι το Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ). 
Για τις παραβάσεις του Ν.4497/17 που διαπιστώνονται σύμφωνα με τα άρθρα 51 έως 54 αυτού 
επιβάλλονται οι κυρώσεις και γίνονται οι ενέργειες, όπως προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΓ’ , το 
οποίο τροποποιήθηκε με διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 207/29.12.2017 τεύχος  Ά. 
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 παρεμπορίου, 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. 
Για τις κυρώσεις και την είσπραξη των διοικητικών προστίμων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των 
άρθρων 55 & 56  του Ν.4497/17. 
 
Άρθρο 13 
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 
Τη φύλαξη του χώρου θα αναλάβει η Δημοτική Αστυνομία επικουρούμενη από εντεταλμένους 
υπαλλήλους του Δήμου, στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα μόνο για την Εμποροπανήγυρη. 
Θα επιβλέπουν τον χώρο ώστε να μην καταλαμβάνονται οι θέσεις αυθαίρετα από τους εκθέτες. 
Σε περίπτωση δε αυθαίρετης χρήσης θα μεριμνούν για την απομάκρυνσή τους. 
Την καθαριότητα του χώρου της Εμποροπανήγυρης και των χώρων υγιεινής θα αναλάβει η 
υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. 
Μετά της λήξη της Εμποροπανήγυρης συνεργεία καθαριότητας θα φροντίσουν για την πλήρη 
αποκατάσταση του χώρου. 
 
Άρθρο 14 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΖΑΡΙΟΥ 
Η Εμποροπανήγυρη με την επωνυμία «Παζάρι Λάρισας» σε παλαιότερες εποχές αποτελούσε πόλο 
έλξης επισκεπτών από όλη την Ελλάδα. Η φιλοδοξία του Δήμου Λαρισαίων είναι να αποδώσει στο 
«Παζάρι Λάρισας» την παλιά του αίγλη και για το λόγο αυτό δίνει ιδιαίτερη σημασία στη 
διοργάνωση παράλληλων πολιτιστικών εκδηλώσεων αλλά και στην ιδιαίτερη προβολή του. 
Για τον λόγο αυτό δημιουργείται πενταμελής (5) επιτροπή για την προβολή και διοργάνωση 
εκδηλώσεων της Εμποροπανήγυρης η οποία θα αποτελείται από δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους 
της συμπολίτευσης, από (2) Δημοτικούς Συμβούλους της αντιπολίτευσης, με τους αναπληρωτές 
τους και τον ειδικό συνεργάτη του Γραφείου Τύπου του Δήμου Λαρισαίων. 
Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπως αυτός εμφανίζεται στο σχέδιο, θα πραγματοποιούνται 
πολιτιστικές εκδηλώσεις (συναυλίες, χορευτικές παραστάσεις και εν γένει δρώμενα από το χώρο 
των παραστατικών τεχνών). Στόχος της διοργάνωσης αυτού του είδους εκδηλώσεων είναι η 
τόνωση της κίνησης της Εμποροπανήγυρης αλλά και η αναβάθμισή της σε πολιτιστικό γεγονός. Οι 
εκδηλώσεις θα πρέπει να αποφασιστούν έγκαιρα έτσι ώστε να μπορέσουν να προβληθούν 
αρκούντως. 
Οι εκδηλώσεις δε θα περιορίζονται μόνο στον χώρο του «παζαριού», αλλά μπορούν να ξεκινούν 
και από άλλα σημεία της πόλης και μπορεί να είναι αθλητικά, ποδηλατικά ή και άλλα δρώμενα. Οι 
εκδηλώσεις αυτές οφείλουν να έχουν αναφορά στο παζάρι της Λάρισας, έστω και αν 
πραγματοποιούνται ή ξεκινούν από άλλο σημείο της πόλης. 
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Την ευθύνη της προβολής της Εμποροπανήγυρης με μοναδικό στόχο την προσέλκυση επισκεπτών 
από τη Θεσσαλία, αλλά και όλη την Ελλάδα, θα έχει το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λαρισαίων σε 
συνεργασία με την παραπάνω Επιτροπή. 
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Άρθρο 15 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ-ΕΚΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 
Οι συμμετέχοντες εκθέτες οφείλουν: 
1. να φροντίζουν για την καθαριότητα του χώρου της Εμποροπανήγυρης, 
2. να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και 
έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και τον 
πολιτισμό της πόλης, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών 
ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς, 
3. να μην προβαίνουν σε οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στους παραχωρημένους προς χρήση 
χώρους (περίπτερα). 
Η παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την έγκριση συμμετοχής στην 
Εμποροπανήγυρη, η κατανομή των θέσεων, η τήρηση των σχετικών φακέλων σε ειδικό για τον 
σκοπό αυτό αρχείο, η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους συμμετέχοντες στην Εμποροπανήγυρη 
και η έγκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων πάνω σε θέματα που τους αφορούν, αποτελούν 
υποχρεώσεις του Δήμου. 
 
Άρθρο 16 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Στους χώρους που θα λειτουργεί η Εμποροπανήγυρη θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των 
διατιθέμενων θέσεων. 
Οι πωλητές-εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους 
παραχωρήθηκε από τον Δήμο και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία των άλλων θέσεων καθώς 
επίσης και των διαδρόμων για την ελεύθερη διέλευση των πεζών. 
Απαγορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οποιουδήποτε περιπτέρου ή χώρου από τους 
δικαιούχους σε τρίτο, ή η χρησιμοποίησή του για άλλο σκοπό, εκτός αυτού για τον οποίο 
διατίθεται. 
Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρογεννητριών και γενικά ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στο χώρο της 
Εμποροπανήγυρης. 
Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί από τα στοιχεία της ταμειακής μηχανής ή από οποιοδήποτε άλλο 
στοιχείο εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση περιπτέρου ή χώρου, καθώς και παράβαση οποιουδήποτε από 
τους παραπάνω όρους, παρέχεται στον Δήμο το δικαίωμα να αποκλείει τον παραβάτη από τη 
συμμετοχή του στην Εμποροπανήγυρη της επόμενης χρονιάς και μετέπειτα. 
Κάθε εκμισθωτής περιπτέρου ή χώρου υποχρεούται να είναι εφοδιασμένος με τουλάχιστον έναν 
πυροσβεστήρα 6 κιλών σκόνης, ο οποίος θα τοποθετείται σε εμφανές σημείο και θα συνοδεύεται με 
βεβαίωση καταλληλότητας από τον προμηθευτή του. Οι ψησταριές που θα χρησιμοποιούν 
υγραέριο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με τις κατά νόμο άδειες χρήσεως υγραερίου και 
πυρασφάλειας. 
Η συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων του παρόντος 
Κανονισμού. 
Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, αρμόδιες είναι οι Επιτροπές 
Εμποροπανήγυρης του Δήμου Λαρισαίων. 
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος όλες οι σχετικές προγενέστερες αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου καταργούνται με εξαίρεση την υπ’ αριθμ. 303/2013 απόφασή του. 
Η ισχύς του Κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Λαρισαίων. 
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