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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Αριθ. Απόφ. 31/2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 8/2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Πρέβεζας

ΘΕΜΑ:

Λειτουργία υπαίθριας εμποροπανήγυρης σε Δημοτική Έκταση, στην Τοπική
Κοινότητα Λούρου.

Στην Πρέβεζα, σήμερα, Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:00 μ. μ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε κατ’ επείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής του Δήμου,

ύστερα από την αριθ. πρωτ. 21124/8.10.2018 πρόσκληση του Προέδρου,

που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γιαννουλάτος Ευάγγελος (Πρόεδρος)
2. Κωστούλας Βασίλης
3. Ντίτσος Γεράσιμος
4. Πανταζής Νικόλαος
5. Ματέρης Κων/νος (αν/κος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καζάκου Παρθενία
2. Κώτσης, Δημήτριος
3. Συγκούνας Ευάγγελος
4. Τσούτσης Χρήστος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Αικ. Κορωναίου, δημοτική υπάλληλο.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ζαχαρένια Κολέτσου υπάλληλος της Δ/νση Αγροτικής
Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση της
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου Τμήμα Αγροτικής
Ανάπτυξης, που έχει ως εξής:
« ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Πρέβεζα: 5/10/2018
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
ΠΡΟΣ: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Πληρ. : Α. Σταύρακας-Ζ. Κολέτσου
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου και Μπαχούμη 2
Τηλ.: 26820-89008, 89009
FAX: 2682022339
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: Λειτουργία υπαίθριας εμποροπανήγυρης σε Δημοτική Έκταση, στην Τοπική Κοινότητα
Λούρου.
Σύμφωνα με :
1.Τις διατάξεις του άρθρου 73, παρ.1Βν του Ν. 3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79, του Ν.
3463/2006.
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2. Τις διατάξεις της παρ. 1 δ1, του άρθρου 79, του Ν. 3463/2006, <οι δημοτικές και κοινοτικές
αρχές, ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις,
στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες θέτουν κανόνες 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>.
3.Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017, <<άσκηση υπαίθριων δραστηριοτήτων εκσυγχρονισμός της
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (άρθρα 38,45) όπως αυτός τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται
στην οικεία Περιφέρεια (παρ.1, άρθρο 38), καθορίζονται ο χώρος, ο αριθμός των θέσεων και η
διάρκεια λειτουργίας της υπαίθριας εμποροπανήγυρης, τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται
στις υπαίθριες εμποροπανηγύρεις και αν πρόκειται για τρόφιμα αυτά να ακολουθούν τους όρους
και τις προϋποθέσεις της κείμενης υγειονομικής νομοθεσίας, ο τρόπος που θα γίνει η επιλογή
των προσώπων που θα μπορούν να συμμετέχουν στην υπαίθρια εμποροπανήγυρη κτλ., με την
έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης.
Η διάρκεια λειτουργίας για τις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις, που τελούνται μια φορά
το χρόνο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτά (7) συναπτές μέρες.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:
Την αριθμ. 14/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Λούρου, σύμφωνα με την οποία
προτείνεται να διοργανωθεί εμποροπανήγυρη στη Τ.Κ. Λούρου από 17-10-2018 μέχρι 23-102018, ενώ προβλέπονται και τρεις ημέρες εγκατάστασης πριν την έναρξη ( από 14-10-2018
μέχρι 16-10-2018) και τρεις ημέρες απεγκατάστασης των συμμετεχόντων (από 24-10-2018
μέχρι 26-10-2018)
την ¨Κανονιστική διοικητική πράξη εμποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Λούρου¨,
όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 376/2016 απόφαση του Δ.Σ. Πρέβεζας και τροποποιήθηκε με την
αριθμ. 400/2016 Απόφαση του ΔΣ. Πρέβεζας
Το αριθμ. Πρωτ.:1267/24-9-2018 έγγραφο-γνωμοδότηση της Δ/νσης Πολεοδομίας
Πρέβεζας, σύμφωνα με την οποία δεν απαγορεύεται η διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης στο
συγκεκριμένο χώρο (Ν. 4497/2017, κεφ. Δ, άρθρο 26), αλλά για την εγκατάσταση προσωρινών
λυόμενων κατασκευών σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι θα αποτελέσουν τους
χώρους στέγασης της εμποροπανήγυρης, έχει ισχύ, το άρθρο 21 του Ν. 4067/2012
Το με αριθμ. Πρωτ.: 1016/20/97-α/3-10-2018 έγγραφο-γνωμοδότηση του τμήματος
Τροχαίας Πρέβεζας, για την διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης της Δ.Ε. Λούρου, σύμφωνα με την
οποία επιτρέπεται η διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης, επί της οδού (Παλαιά Ε.Ο. ΠρέβεζαςΓεφ. Καλογήρου), έμπροσθεν του Δημοτικού καταστήματος της Δ.Ε. Λούρου με την
προϋπόθεση η Δ.Α. Πρέβεζας να προχωρήσει στην έκδοση απόφασης διακοπής της
κυκλοφορίας, επί της ανωτέρω οδού, η οποία διέρχεται εντός της Δ.Ε. Λούρου και στο τμήμα
της από τη συμβολή της με την νέα Ε.Ο. Πρέβεζας -Γεφ. Καλογήρου, ως την κεντρική πλατεία
της Δ. Ε. Η διεξαγωγή της κυκλοφορίας, θα πραγματοποιείται από παρακαμπτήριες οδούς, ενώ
τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ θα κινούνται επί της Ε.Ο. Πρέβεζας-Γεφ. Καλογήρου.
εισηγούμαστε
την τροποποίηση της Κανονιστικής Διοικητικής πράξης εμποροπανήγυρης στην ΤΚ Λούρου,
όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 376/2016 απόφαση του Δ.Σ. Πρέβεζας και τροποποιήθηκε με την
αριθμ. 400/2016 Απόφαση του ΔΣ. Πρέβεζας:
1.
ως προς το άρθρο 2 (Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και οργάνωσης της εμποροπανήγυρης )
και το άρθρο 6 (άδεια συμμετοχής και τρόπο διάθεσης παραπηγμάτων ) (Ν. 4497/2017, άρθρα
38,45).
2.
Ορίζεται ως Επιτροπή Εμποροπανήγυρης τα τρία μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής
Κοινότητας Λούρου, η οποία εξουσιοδοτείται να συνεδριάζει εκτάκτως όσες φορές
παρουσιαστούν προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή της Εμποροπανήγυρης.
3.
Θα διασφαλιστεί πλήρως η πρόσβαση στο Νηπιαγωγείο καθώς και στο Δημοτικό
κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Λούρου, ενώ για την διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης στο
συγκεκριμένο χώρο ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4497/2017, κεφ. Δ, άρθρο 26 και για την
εγκατάσταση προσωρινών λυόμενων κατασκευών σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, οι
οποίοι θα αποτελέσουν τους χώρους στέγασης της εμποροπανήγυρης, έχει ισχύ, το άρθρο 21
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του Ν. 4067/2012, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο με αριθμ. Πρωτ. 267/24-9-2018
έγγραφο -γνωμοδότηση της Δ/νσης Πολεοδομίας Πρέβεζας
4.
και σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 1016/20/97-α/3-10-2018 έγγραφο-γνωμοδότηση
1016/20/97-α/3-10-2018 του τμήματος Τροχαίας Πρέβεζας, προϋπόθεση είναι η η Δ.Α.
Πρέβεζας να προχωρήσει στην έκδοση απόφασης διακοπής της κυκλοφορίας, επί της ανωτέρω
οδού, η οποία διέρχεται εντός της Δ.Ε. Λούρου και στο τμήμα της από τη συμβολή της με την
νέα Ε.Ο. Πρέβεζας -Γεφ. Καλογήρου, ως την κεντρική πλατεία της Δ. Ε. . Η διεξαγωγή της
κυκλοφορίας, θα πραγματοποιείται από παρακαμπτήριες οδούς, ενώ τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ θα
κινούνται επί της Ε.Ο. Πρέβεζας- Γεφ. Καλογήρου.

Ο Συντάξας
Κολέτσου Ζαχαρένια

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Καζούκας Ευάγγελος

Σαραμπασίνας Παύλος
»
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε από την κα Κωλέτσου η Κανονιστική Διοικητική Πράξη
Εμποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Λούρου, Οκτωβρίου 2018 που έχεις ως εξής:
«
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ,
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει:
1. Τις προϋποθέσεις λειτουργίας και την οργάνωση εμποροπανήγυρης στην Τ.Κ. Λούρου του
Δήμου Πρέβεζας.
2. Τους κανόνες αισθητικής, υγιεινής και τάξης στο χώρο της εμποροπανήγυρης.
Άρθρο 2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει του Ν. 4497/2017 (άρθρα 38,45) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, αποτελεί δε κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.
Άρθρο 3. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
1.
Η Εμποροπανήγυρη διαρκεί επτά (7) συναπτές ημέρες, και συγκεκριμένα από 17
Οκτωβρίου μέχρι τις 23 Οκτωβρίου για το 2018 Προβλέπεται τρεις ημέρες εγκατάστασης (14
Οκτωβρίου) πριν την έναρξη και τρεις ημέρες μετά τη λήξη απεγκατάστασης των εμπόρων (26
Οκτωβρίου)
2.
Θα διεξαχθεί στην Δημοτική έκταση έμπροσθεν του Δημοτικού καταστήματος της
Δημοτικής Ενότητας Λούρου, στο δρόμο έμπροσθεν της πλατείας Ηρώων.
3.
Υπεύθυνος για την διοργάνωση της εμποροπανήγυρης, τον καθορισμό των όρων
συμμετοχής των εμπορευομένων, την χορήγηση των σχετικών αδειών συμμετοχής των
διαφόρων φυσικών ή νομικών προσώπων σε αυτήν, στο χώρο της εμποροπανήγυρης, κατά τον
χρόνο λειτουργίας της και την εν γένει καλή λειτουργία και διεξαγωγή της, είναι ο Δήμος
Πρέβεζας και συγκεκριμένα η εκάστοτε Επιτροπή Εμποροπανήγυρης.
4.
Ορίζεται ως Επιτροπή Εμποροπανήγυρης τα τρία μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής
Κοινότητας Λούρου, από το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας, η οποία εξουσιοδοτείται να
συνεδριάζει εκτάκτως όσες φορές παρουσιαστούν προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή της
εμποροπανήγυρης.
Άρθρο 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο Δήμος (η εκάστοτε Επιτροπή Εμποροπανήγυρης) έχει την υποχρέωση:
παραλαβής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση
συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη,
έκδοσης των αδειών συμμετοχής,

των

αδειών
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παροχής κάθε δυνατής βοήθειας σε αυτούς που επιθυμούν να συμμετέχουν αλλά και σε
αυτούς που συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη και
έγκαιρης πληροφόρηση των ενδιαφερομένων πάνω σε θέματα που τους αφορούν.
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν έχουν την υποχρέωση:
προσέλευσης και συνεργασίας με την αρμόδια Επιτροπή Εμποροπανήγυρης του Δήμου
Πρέβεζας,
έγκαιρης υποβολής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στην αρμόδια Επιτροπή
Εμποροπανήγυρης του Δήμου,
καταβολής των προβλεπόμενων τελών στο Ταμείο της Δ.Ε. Λούρου
να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση, την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και την
καθαριότητα του χώρου της Εμποροπανήγυρης,
να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής
και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής σύμφωνα με τους κανόνες των
χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς,
να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και οδηγιών,
όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού,
να μην προβαίνουν σε οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στους παραχωρημένους προς
χρήση χώρους
να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου.
Άρθρο 5. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
1.
Στον τόπο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης θα αναπτυχθούν με δαπάνη και ευθύνη
των συμμετεχόντων εμπόρων, ογδόντα δύο (82) παραπήγματα για πώληση υφασμάτων,
υποδημάτων, ρούχων, εργαλείων, ηλεκτρικών, βιβλίων κλπ., πρόσοψης εκάστης θέσεως, στον
διάδρομο 2,80 μ. κατ’ ελάχιστον. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί και μια θέση για χρήση ψησταριάς.
2.
Το γενικό τέλος χρήσης για το χώρο που θα καταλαμβάνει κάθε μία θέση ορίζεται στα
πενήντα (50) ευρώ. Η καταβολή του αναλογούντος τέλους θα γίνεται πριν την εγκατάσταση.
ΑΡΘΡΟ 6. ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ
1.
Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη απαιτείται έγκριση συμμετοχής που εκδίδεται
ύστερα από πρόσκληση του οικείου Δήμου (της εκάστοτε Επιτροπής Εμποροπανήγυρης). Η
ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης. Οι
εγκρίσεις δίνονται 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) σε ποσοστό 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών λαϊκών αγορών και σε κατόχους
παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά, και
μεταποιημένα προϊόντα γ) σε ποσοστό 10% σε αδειούχους στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου με
αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στην αγορά του παρόντος.
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 στην εμποροπανήγυρη
του παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α).
4.
Ο φορέας λειτουργίας μπορεί να καθορίζει υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που
προορίζονται αποκλειστικά για αδειούχους του άρθρου 45 ( παραγωγοί υπαίθριου εμπορίου
έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης). Ειδικά για τους αδειούχους φορείς
ΚΑΛ.Ο. (Φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας Οικονομίας) του άρθρου 45, δίδεται μια θέση ανά
τέσσερα (4) μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας (παρ.3, άρθρο
45).
5.
Στις αγορές συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά
παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον
διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος
(Επιτροπή Εμποροπανήγυρης) μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 38, παρ. 3, του Ν. 4497/2017)
6.
Η χορήγηση σε κάθε ενδιαφερόμενο της άδειας συμμετοχής γίνεται με:
α. Κατάθεση αίτησης που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία:
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-Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος
-Όνομα Πατρός
-Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την αντίστοιχη
άδεια παραμονής σε ισχύ
-Διεύθυνση κατοικίας
–
ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
–
Άδεια υπαίθριου εμπορίου ή βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας ανάλογα την
περίπτωση
-Τόπο άσκησης δραστηριότητας
- Τη θέση σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα.
β. Κατάθεση Απόδειξης Ταμειακής μηχανής.
γ. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης
έναρξης – άσκησης επιτηδεύματος και οποιοδήποτε έγγραφο πιστοποιεί της εγγραφή σε
ασφαλιστικό φορέα.
δ. Κατάθεση φωτοαντιγράφου από το Βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων
–ποτών.
1.
Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το Δήμο.
2.
Η άδεια συμμετοχής εγκατάστασης στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη περιλαμβάνει
απαραιτήτως τα παρακάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου, ΑΦΜ, αρ. θέσεων, αρ. Διπλ.
Είσπραξης, Άδεια υπαίθριου εμπορίου ή βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας ανάλογα
την περίπτωση
3.
Η έκδοση και η παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας του Δήμου για
χρήση και εγκατάστασή του στον χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης, παρέχει το δικαίωμα
χρήσης του χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης και μόνον. Κατά
συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από
τον ενδιαφερόμενο της σχετικής αδείας ή η χρήση του χώρου μετά την λήξη της αδείας
θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και υπόκειται στις
κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος.
4.
Η κατοχύρωση θέσης θα γίνεται με την εφάπαξ καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο
τέλος χρήσεως, ενώ στην συνέχεια θα εκδίδεται η άδεια συμμετοχής. Σε περίπτωση τυχόν
αρνήσεως καταβολής του ποσού από τον συμμετέχοντα, η θέση του θα διατίθεται στον αμέσως
επόμενο ενδιαφερόμενο.
5.
Για την εύρυθμη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης και στην περίπτωση κατά την οποία
προκύψει ανάγκη για αμοιβαία ανταλλαγή θέσεων μεταξύ δικαιούχων, αρμόδια για την
ανταλλαγή αυτή είναι η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης.
6.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από
τις προσφερόμενες θέσεις ανά κατηγορία, θα γίνει δημόσια κλήρωση μεταξύ των
ενδιαφερόμενων, από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης, για την ανάδειξη των δικαιούχων.
Άρθρο 7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1.
Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων θα είναι πρόχειρες κατασκευές (ξύλινα
παραπήγματα) κατά σειρά διατεταγμένες σύμφωνα με σκαρίφημα που θα σχεδιαστεί. Όλα τα
παραπήγματα θα φιλοξενούν εμπορικές δραστηριότητες, υφάσματα, υποδήματα, ψησταριές κλπ.
Ο χώρος αυτός θα είναι ενιαία σκεπασμένος με τσίγκο ή άλλο κατάλληλο υλικό για την
ομοιόμορφη εμφάνιση της εμποροπανήγυρης. Ο διάδρομος μεταξύ των παραπηγμάτων θα είναι
πλάτους 2,80 μέτρων, σκεπασμένοι, και δεν θα επιτρέπεται η τοποθέτηση πάγκων και λοιπών
εμπορευμάτων εκτός των παραγκών επί του διαδρόμου, προκειμένου να εξασφαλίζεται ικανός
χώρος για την κυκλοφορία των επισκεπτών.
2.
Οι εγκαταστάσεις αυτές θα τοποθετούνται με επιμέλεια, δαπάνη και ευθύνη των ίδιων
των συμμετεχόντων εμπόρων και θα απομακρύνονται πάλι από τους ίδιους, υπό την επίβλεψη
του Δήμου. Ο Δήμος δεν πρόκειται να επιβαρύνεται με κανένα απολύτως κόστος για την
κατασκευή των παραπηγμάτων. Σε περίπτωση που η εμποροπανήγυρη δεν πραγματοποιηθεί,
χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου, αλλά εν τω μεταξύ έχουν κατασκευασθεί από τους συμμετέχοντες
εμπόρους τα παραπήγματα, καθώς κι έχουν γίνει από εκείνους οποιαδήποτε άλλα έξοδα, ο
Δήμος δε φέρει καμιά ευθύνη και καμιά οικονομική απαίτηση δε θα υπάρχει εναντίον του, η δε
δαπάνη θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν και
την αποξήλωση των παραπηγμάτων. Σε περίπτωση, επίσης, που η εμποροπανήγυρη
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πραγματοποιηθεί, τότε ο αιτήσας συμμετοχής που υπαναχωρήσει ή δε συμμετάσχει, το τυχόν
καταβληθέν τέλος χρήσης εκπίπτει υπέρ του Δήμου, ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα.
3.
Οι εγκαταστάσεις (παραπήγματα) θα ηλεκτροδοτούνται από τη ΔΕΗ με ευθύνη του
Δήμου και η δαπάνη αυτή θα επιβαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες.
Επίσης η
υδροδότηση του χώρου θα γίνεται με ευθύνη και επιβάρυνση του Δήμου, με σύνδεση από το
δημοτικό δίκτυο.
4.
Οι συμμετέχοντες έμποροι έχουν την υποχρέωση να αναθέτουν σε αδειούχο
ηλεκτρολόγο την τοποθέτηση ηλεκτρικής και μεγαφωνικής εγκατάστασης και υπό την επίβλεψη
των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. Ακόμη οι συμμετέχοντες έμποροι θα προβαίνουν με δικές
τους δαπάνες στην κατασκευή W.C. για τις ανάγκες της εμποροπανήγυρης.
Άρθρο 8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
1. Οι έμποροι που συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη υποχρεούνται:
α) Να διατηρούν καθαρό τον χώρο εντός και πέριξ των εγκαταστάσεων της εμποροπανήγυρης
καθ’ όλη την διάρκειά της προβαίνοντας στη συλλογή των απορριμμάτων σε σακούλες και
κάδους απορριμμάτων, προκειμένου ο Δήμος να προβαίνει στην αποκομιδή τους η οποία θα
γίνεται με μέριμνα και δαπάνες του Δήμου.
β) Να προσκομίσουν άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος εάν κατέχουν χώρο για πώληση
εδωδίμων ειδών.
2. Ο κάθε έμπορος υποχρεούται να κάνει χρήση αποκλειστικά του χώρου που βρίσκεται εντός
των ορίων του ή των παραπηγμάτων του και απαγορεύεται να επεκτείνεται εκτός τούτων σε
άλλους χώρους (διαδρόμους, τυχόν κενά περίπτερα κ.λπ). Αυτονόητο ότι απαγορεύεται στους
εμπόρους που έχουν τη χρήση περιπτέρων, αλλά και σε κάθε τρίτο να δημιουργεί κάθε είδους
δυσκολίες ή προσκόμματα σε πεζούς αλλά και στα οχήματα της πυροσβεστικής, της αστυνομίας,
του ΕΚΑΒ, τα οποία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να κινούνται ακώλυτα
στους διαδρόμους.
Άρθρο 9. ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
1.
Στο χώρο της εμποροπανήγυρης μπορούν να πωλούνται όλα τα εμπορεύματα, που κατά
συνήθεια πωλούνται στις ανοικτές εμποροπανηγύρεις. Ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνητά &
αποξηραμένα άνθη και φυτά, ασημικά, φο μπιζού, βιβλία, εξαρτήματα αυτοκινήτου, είδη λαϊκής
τέχνης, είδη δώρων, είδη οικιακής χρήσης -είδη προικός, υαλικά πάσης φύσεως, είδη μπάνιου,
εκκλησιαστικά είδη, μουσικά όργανα και CD μουσικής ή άλλου περιεχομένου, εξαρτήματα για
διατήρηση μικρών ζώων & ιχθύων, εξαρτήματα και είδη ένδυσης, είδη υπόδησης, παιδικά
παιχνίδια κάθε είδους, είδη παντοπωλείου-ψιλικά, μηχανικά και ηλεκτρικά εργαλεία παντός
τύπου και μικρά μηχανήματα, νωπά και αποξηραμένα φρούτα, παραδοσιακά γλυκά 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.
2.
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των πεζοδρομίων της πόλεως και σε όλο το ΔΚ Λούρου
από οποιονδήποτε, προς διάθεση προϊόντων επί πάγκου, κατά τη διάρκεια της
εμποροπανήγυρης.
Άρθρο 10. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.
Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρογεννητριών και γενικά ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στο
χώρο της εμποροπανήγυρης.
2.
Κάθε εκμισθωτής χώρου υποχρεούται να είναι εφοδιασμένος με τουλάχιστον ένα
πυροσβεστήρα σκόνης, ο οποίος θα τοποθετείται σε εμφανές σημείο και θα συνοδεύεται με
βεβαίωση καταλληλότητας από τον προμηθευτή του.
3.
Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε των παραπάνω όρων, παρέχεται στο Δήμο το
δικαίωμα να αποκλείει τον παραβάτη από το δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα ή και σε
μελλοντική εμποροπανήγυρη.
4.
Η συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη συνεπάγεται και ρητή, πλήρη και ανεπιφύλακτη
αποδοχή όλων των όρων του παρόντος Κανονισμού.
5.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εμποροπανήγυρη μπορούν να
προμηθευτούν εγκαίρως την Κανονιστική Απόφαση του Δ. Σ. του Δήμου Πρέβεζας.
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6.
Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, αρμόδια είναι
Εμποροπανήγυρης. »

η Επιτροπή

Ο κ. Κωστούλας έλαβε το λόγο και επισήμανε πώς η συνεδρίαση για τη λήψη απόφασης επί του
θέματος έγινε εκ των υστέρων από την επίσημη ανακοίνωση της Τροχαίας για τη διεξαγωγή της
εμποροπανήγυρης, ενώ η συνεδρίαση της ΕπΠΖ έπρεπε να είχε προηγηθεί.
Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Τα μέλη της επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τον Πρόεδρο και την εισήγηση της υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ (ΟΜΟΦΩΝΑ)
-

Κάνουν δεκτή την εισήγηση της Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας & Πρασίνου Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, για
λειτουργία υπαίθριας
εμποροπανήγυρης σε Δημοτική Έκταση, στην Τοπική Κοινότητα Λούρου

-

Ψηφίζουν την Κανονιστική Διοικητική Πράξη Εμποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα
Λούρου, Οκτωβρίου 2018

-

Διαβιβάζουν το θέμα στο Δ.Σ. προς έγκριση

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 31/2018
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν Πρακτικό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

