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ΘΕΜΑ: Διατύπωση της γνώμης του 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 

Μενεμένης για την έκδοση Κανονιστικής 

Απόφασης για τη λειτουργία των 

εμποροπανηγύρεων,  για να 

ανταποκριθούμε στις αιτιάσεις του 

ελέγχου νομιμότητας , της αρχικής 

απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας με 

αριθμό 004/2018. 

 

 

Σήμερα 23-05-2018  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 21:00 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων της 

Δημοτικής Κοινότητας, (πρώην κινηματογράφος ΑΣΤΡΟΝ), συνήλθε σε επαναληπτική 

συνεδρίαση, λόγω της ματαίωσης των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων και επειδή πρέπει 

να τηρηθούν οι προθεσμίες και να εξυπηρετηθούν οι πολίτες,  το Συμβούλιο της Δημοτικής 

Κοινότητας Μενεμένης, μετά από την 11026/22-05-2018  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, 

που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88,  του Ν. 3852/10. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  απαρτία με παρόντα  το 1/3  των μελών,  κατά της διατάξεις  του 

άρθρου 89 του    Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 4 του άρθρου 

123  του Ν. 3463/2006  που αφορούν την απαρτία σε τρίτη επαναληπτική συνεδρίαση, αφού 

σε σύνολο ένδεκα (11) μελών ήταν:        

 Παρόντες: 

1. Παληκαρίδου Αναστασία  

2. Ισμιρλίδης Κωνσταντίνος  

3. Σιαμάτρας Αντώνιος 

4. Βαμβακούδης Ευστράτιος 

5. Ζάχου Γεωργία   

  Απόντες:  

1. Πασχαλίδου Ελένη 

2. Δημητρίου Αναστάσιος 

3. Μάστακας Γεώργιος 

4. Τζιτζιλόγλου Ευτυχία 



5. Χατζόπουλος Εδουάρδος 

6. Αντωνίου Ελευθερία 

 ( οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

Η Πρόεδρος μετά τη διαπίστωση της  απαρτίας,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  

Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σπανού Κωνσταντία  κλάδου ΤΕ 

Διοικητικού- Οικονομικού.  

 

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2o  θέμα   της ημερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη του 

Συμβουλίου ότι: 

 

«Σύμφωνα με το άρθρο 83 ν. 3852/2010:  

1. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες στα όρια της 

δημοτικής κοινότητας: 

α) ………….β)………γ) προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου 

επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, 

χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες. Οι 

αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, 

λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή 

ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο 

για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων. 

 

Με την με αριθμό 4/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας το Σώμα 

απεφάνθη σχετικά με την προς έκδοση Κανονιστική Απόφαση για τη λειτουργία των 

εμποροπανηγύρεων στον Δήμο μας, ως προς τους χώρους που βρίσκονται στα διοικητικά της 

όρια. Ετσι εκδόθηκε η με αριθμό 48/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των 

ασφυκτικών χρονικών ορίων που έθετε ο νόμος 4497/2017. Επί της απόφασης αυτής 

ασκήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Μακεδονίας Θράκης έλεγχος νομιμότητας με 

το με αριθμό πρωτοκόλλου 13018/2018 έγγραφο. Για να ανταποκριθούμε στις αιτιάσεις του 

ελέγχου, το θέμα επανέρχεται προς συζήτηση με την παρούσα εισήγηση.  

 

Κάθε χρόνο με την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών, πραγματοποιούνται εμποροπανηγύρεις 

πλησίον των Ι. Ναών στις συνοικίες του Δήμου μας.  

 

Ήδη με το με αριθμό πρωτοκόλλου 9958/2018 έγγραφο του Δήμου μας ζητήθηκε η γνώμη της 

αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής (Α.Τ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης) σχετικά με τις τυχόν 

κυκλοφοριακές επιπτώσεις από τον καθορισμό των συγκεκριμένων τμημάτων των οδών και 

για τις δύο Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου μας.  

 

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 (παργρ. 2 άρθρου 26 ν. 

4497/2017) 

 

Λόγω του αυξανόμενου αριθμού των μικροπωλητών, που αιτούνται συμμετοχή στις εν λόγω 

εμποροπανηγύρεις, λόγω προστασίας του νόμιμου εμπορίου και εξ’ αιτίας του μεγάλου 

πλήθους δημοτών που προσέρχονται, απαιτείται η λήψη κανονιστικής απόφασης για την 

λειτουργία αυτών όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 79 του Δ.Κ.Κ. 

(Ν.3463/2006). Για τον λόγο αυτό έχει εκδοθεί και ισχύει έως σήμερα η με αριθμό 159/2013 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας.  

 

Με την έκδοση δε του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Β/13-11-2017), και βάσει των άρθρων 38 

και 59 παργρ. 16,  οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι πλέον να εκδώσουν νέα Κανονιστική 

Απόφαση, βασισμένη στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού, περί της λειτουργίας των 

εμποροπανηγύρεων, και μάλιστα με πειθαρχική ευθύνη των αρμοδίων οργάνων εάν δεν το 

πράξουν.   

 

Στα πλαίσια αυτά, και με σκοπό την τήρηση του νέου νόμου,  προτείνεται, ως προς τα 

διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης, η λειτουργία της εξής 

εμποροπανήγυρης: Στην περιοχή της Μενεμένης με την ευκαιρία εορτασμού του Ι. Ναού της 

Αγίας Παρασκευής κάθε έτος την παραμονή και ανήμερα της εορτής επί της Πλατείας 

Τσομπάνογλου στο τμήμα αυτής που βρίσκεται παράλληλα με την οδό Θωμά Χατζίκου. Ο 

αριθμός των θέσεων και ο τύπος αυτών για τη συγκεκριμένη εμποροπανήγυρη είναι: 7 θέσεις 

από 3 μέτρα η κάθε μία με αριθμούς από 1 ως 7. 

Με μέριμνα της Τεχνικής και Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου θα γίνεται διευθέτηση του 

χώρου ως προς την ανάπτυξη των πάγκων των πωλητών, και με μέριμνα της Τροχαίας θα 

διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτές τις ημέρες στις προαναφερθείσες οδούς.  

Επισημαίνεται ότι η κάθε εμποροπανήγυρη του Δήμου μας έχει διάρκεια λιγότερο από 48 

ώρες, ώστε κάθε αναγκαία παρέμβαση στο οδικό δίκτυο απαιτεί απόφαση της αρμόδιας 

Διεύθυνσης της Αστυνομίας ή της Τροχαίας που είναι τοπικώς αρμόδια για τον Δήμο 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης. 

 

Θα γίνεται ενημέρωση των κατοίκων στις οδούς που θα πραγματοποιείται κάθε 

εμποροπανήγυρη τρείς ημέρες νωρίτερα, με την τοποθέτηση ενημερωτικών εγγράφων, 

προκειμένου να απομακρύνουν τα οχήματά τους. 

 

Για όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης εφόσον κριθεί απαραίτητο 

μπορεί να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα,  τα οποία ενδεικτικά είναι τα εξής: 



 

1) Έγγραφο του Γραφείου Ελέγχων και Εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος Εσόδων και 

δημοτικής περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών προς τη Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για τη λήψη μέτρων αποφυγής της στάθμευσης με 

τοποθέτηση κορδέλας στους χώρους που έχουν καθοριστεί από την παρούσας 

απόφαση ως χώρος διεξαγωγής εμποροπανήγυρης, καθώς και τη σηματοδότηση των 

θέσεων με αναγραφή των αριθμών τους επί του οδοστρώματος. 

 

2) Έγγραφο του Γραφείου Ελέγχων και Εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος Εσόδων και 

δημοτικής περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών προς το Α.Τ. 

Αμπελοκήπων – Μενεμένης για την παροχή συνδρομής ως προς την ομαλή διεξαγωγή 

των ελέγχων στις άδειες των συμμετεχόντων. 

 

3) Έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προς τον ΟΣΕΘ για την 

εκτροπή δρομολογίων των λεωφορείων τις ώρες διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης.  

4) Εάν τυχόν παραστεί πρόβλημα ασφαλούς  διέλευσης πεζών και πρόβλημα διακίνησης 

των οχημάτων στις οδούς γύρω από τους ναούς, λόγω συρροής πλήθους 

προσκυνητών, μπορεί να ληφθούν μέτρα περιορισμού ή διακοπής της κυκλοφορίας 

των οχημάτων και εκτροπής αυτών διαμέσου άλλων παρακείμενων οδών. 

 

Επιτρεπόμενα είδη πώλησης θα είναι: τα προσφερόμενα από τις καντίνες, καλαμπόκι ψητό-

βραστό, «μαλλί γριάς», ποπ-κορν, παιχνίδια, αντικείμενα διακόσμησης, εκκλησιαστικά είδη, 

μπιζού, είδη ρουχισμού-υπόδησης. 

 

Ως τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρος για πάγκους σε όλες τις εκκλησίες κατά την 

περίοδο των πανηγύρεων προτείνεται τέλος 10,00 €  το τ.μ την ημέρα. 

 

Η παραχώρηση αδειών στους πωλητές θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 ν. 

4497/2017, θα ισχύουν για τον συγκεκριμένο χώρο και χρονικό διάστημα με την καταβολή του 

αναλογούντος τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.  

 

Οι λεπτομέρειες της χορήγησης των αδειών παρατίθενται παρακάτω, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 38 ν. 4497/2017, και αναλυτικά ως εξής: 

Α. Σύμφωνα με την παράγραφο 3: «Στην εμποροπανήγυρη 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». 

Β. Σύμφωνα με την παράγραφο 4: « Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη απαιτείται 

έγκριση συμμετοχής (άδεια), που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου δήμου. Η 

ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας των υπαίθριων αγορών που 

αφορά η πρόσκληση.  

Οι εγκρίσεις (άδειες) 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 του άρθρου 45». 

Γ. Σύμφωνα με την παράγραφο 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». 



Δ. Σύμφωνα με την παράγραφο 6. «Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της 

διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων για την κάθε εμποροπανήγυρη, 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. 

 

Καλείται η Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης για τη λήψη της σχετικής Απόφασης, σύμφωνα με 

το άρθρο 73 παρ. 1 Β’ εδάφιο του Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ. 1δ1 του 

Ν.3463/2006 και με τις διατάξεις του ν. 4497/2017».  

 

Η απόφαση της Κοινότητας θα υποβληθεί προς συζήτηση στην επόμενη τακτική Συνεδρίαση 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και στη συνέχεια του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας 

για τη λήψη της τελικής απόφασης    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Α. Και, αποδεχόμενο πλήρως την ανωτέρω εισήγηση, γνωμοδοτεί θετικά ως προς την 

προτεινόμενη λειτουργία εμποροπανηγύρεων στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης,  ενόψει 

εορτασμού θρησκευτικών εορτών καθώς και τις προτεινόμενες θέσεις.   

Β. Αποστέλλει την απόφαση του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας στο Δημοτικό 

Συμβούλιο  για την έκδοση της τελικής προβλεπόμενης σχετικής απόφασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 010/2018   

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα,  Μενεμένη, 23/05/2018 

                      

 

                               Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας                          

                         

 

 

              Παληκαρίδου Αναστασία 


