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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΑΠΟ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ,  ΓΙΑ  ΤΗΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΗΝ  ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ  ΠΟΥ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ  ΜΕ 
ΤΗΝ  ΕΥΚΑΙΡΙΑ  ΤΗΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ  Π.  ΓΙΑΤΡΙΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ  7 & 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016  ΣΤΟ   ΛΟΥΤΡΑΚΙ,   ΤΗΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ, ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ  ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ. 
  
 
      Ο ∆ήµος Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, σε εφαρµογή  του    
Ν. 4264/2014( ΦΕΚ 118 Α΄)  &  των  αριθµ.  113/15  &   114/15  Αποφάσεων  του  
∆.Σ., θα χορηγήσει στους ενδιαφερόµενους άδειες για την συµµετοχή στην 
εµποροπανήγυρη που τελείται µε την ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της       
Π. Γιάτρισσας, στο Λουτράκι, στις 07 & 08.09.2016, σύµφωνα µε τα κατωτέρω:            

 
EΚΤΑΣΗ  

 
Ο χώρος που θα περικλείει τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) περίπου παραχωρούµενες αριθµηµένες 
θέσεις , περιγράφεται ως κάτωθι :  
Α΄ Ζώνη: Από την οδό ∆. Σολωµού βόρεια µέχρι την οδό Καποδιστρίου νότια, επί της οδού Καραϊσκάκη, 
µε τις παρόδους αυτών έως την πρώτη παράλληλο της οδού Καραϊσκάκη δυτικά και ανατολικά, επί των 
πεζοδροµίων ,αποκλειοµένου του τµήµατος της οδού από ∆. Σολωµού βόρεια έως την οδό Π. Γιάτρισσας 
νότια και επί της οδού Π. Γιάτρισσας δυτικά και ανατολικά της οδού Καραϊσκάκη. 
 Β΄ Ζώνη: Από την οδό Καποδιστρίου βόρεια µέχρι την οδό Ιωάννου Λέκκα νότια, επί της οδού 
Καραϊσκάκη, µε τις παρόδους αυτών έως την πρώτη παράλληλο της οδού Καραϊσκάκη δυτικά και 
ανατολικά, επί των πεζοδροµίων. 
 Γ΄ Ζώνη: Από την οδό ∆. Σολωµού νότια µέχρι την οδό Μ. Αλεξάνδρου βόρεια, επί της οδού 
Καραϊσκάκη, µε τις παρόδους αυτών έως την πρώτη παράλληλο της οδού Καραϊσκάκη δυτικά και 
ανατολικά, επί των πεζοδροµίων. 
 ∆΄ Ζώνη: Από την οδό Ιωάννου Λέκκα βόρεια και την οδό Μ. Αλεξάνδρου νότια, Μέχρι πέραν της οδού 
Καραϊσκάκη, βόρεια και νότια αντίστοιχα, επί της οδού Καραϊσκάκη, µε τις παρόδους αυτών έως την 
πρώτη παράλληλο της οδού Καραϊσκάκη δυτικά και ανατολικά, επί των πεζοδροµίων.  
Το σχεδιάγραµµα µε τις θέσεις θα τηρείται στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου για ενηµέρωση των 
ενδιαφερόµενων. Σε περίπτωση που λόγω έλλειψης επαρκών κοινόχρηστων χώρων για την καλύτερη 
διοργάνωση των εµποροπανηγύρεων απαιτηθούν χώροι δηµοτικοί, για Ψυχαγωγικές Παιδιές (Λούνα 
Παρκ, κλπ), θα ακολουθείται η διαδικασία περί παραχώρησης των χώρων αυτών ως ορίζει η σχετική 
νοµοθεσία.  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
      Οι άδειες που θα δοθούν στην Α΄, Β΄,Γ΄ & ∆΄ ζώνη , θα έχουν ισχύ ( 2 ηµέρες) από 1ην πρωινή της 7 
Σεπτεµβρίου έως 12ην βραδινή της 8 Σεπτεµβρίου.  
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ΘΕΣΕΙΣ 

 
     Στους ανωτέρω χώρους εµπεριέχονται γραµµογραφηµένες,    και    αριθµηµένες   θέσεις  (τα µονά 
νούµερα - θέσεις , εµφαίνονται στα πεζοδρόµια της δυτικής πλευράς της οδού Καραϊσκάκη & τα ζυγά 
νούµερα-θέσεις εµφαίνονται στα πεζοδρόµια της ανατολικής πλευράς της οδού Καραϊσκάκη ), οι οποίες 
ποικίλουν ως προς το µήκος (το πλάτος όλων των θέσεων ορίζεται σε 1m)  & την  τιµή, ως κάτωθι:  
 

ΑΡΙΘΜ.ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΡΑ (έκαστη) ΤΙΜΗ (ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ) 
   
6 1mχ1m 90€   (ΕΚΑΣΤΗ) 
3 1mχ1m 120€(ΕΚΑΣΤΗ) 
1 1,5mχ1m 135€ (ΕΚΑΣΤΗ) 
1 1,5mχ1m 180€ (ΕΚΑΣΤΗ) 
6 2mχ1m 140€(ΕΚΑΣΤΗ) 
15 2mχ1m 180€(ΕΚΑΣΤΗ) 
31 2mχ1m 240€(ΕΚΑΣΤΗ) 
1 2,5mχ1m 175€ (ΕΚΑΣΤΗ) 
8 2,5mχ1m 225€(ΕΚΑΣΤΗ) 
6 2,5mχ1m 300€(ΕΚΑΣΤΗ) 
1 3mχ1m 210€ (ΕΚΑΣΤΗ) 
35 3mχ1m 270€(ΕΚΑΣΤΗ) 
50 3mχ1m 360€(ΕΚΑΣΤΗ) 
5 3,5mχ1m 315€(ΕΚΑΣΤΗ) 
14 3,5mχ1m 420€(ΕΚΑΣΤΗ) 
1 4mχ1m 280€ (ΕΚΑΣΤΗ) 
121 4mχ1m 360€(ΕΚΑΣΤΗ) 
46 4mχ1m 480€(ΕΚΑΣΤΗ) 
3 4,5mχ1m 405€(ΕΚΑΣΤΗ) 
6 4,5mχ1m 540€(ΕΚΑΣΤΗ) 
3 5mχ1m 450€(ΕΚΑΣΤΗ) 
1 5mχ1m 600€ (ΕΚΑΣΤΗ) 
1 5,5mχ1m 495€ (ΕΚΑΣΤΗ) 
1 6mχ1m 540€ (ΕΚΑΣΤΗ) 

 
 
 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙ∆Η 
 

1.Τα είδη που επιτρέπονται να πωλούνται καθορίζονται στα εξής; Λευκά είδη, είδη προικός, παιχνίδια, 
Άνθη & φυτά, µουσικά είδη, DVD , CD, ενδύµατα, τρόφιµα & φαγώσιµα, πρόχειρα γεύµατα, 
αποξηραµένα άνθη, ασηµικά, αντίκες βιβλία, υαλικά, λουκουµάδες, µαλλί γριάς, ξηροί καρποί, ψιλικά, 
είδη παντοπωλείου, εργαλεία, είδη µπάνιου, τάπητες, χαλάκια, είδη διακόσµησης, κοσµήµατα, 
βιοµηχανικά είδη λαϊκών αγορών, παραδοσιακά είδη λαϊκής τέχνης, χειροτεχνήµατα , καλλιτεχνήµατα και 
έργα τέχνης πρωτότυπης καλλιτεχνικής δηµιουργίας, ιδίας παραγωγής, Παραδοσιακά πιστοποιηµένα 
οικοτεχνικά αγροτικά προϊόντα συσκευασµένα - Τυποποιηµένα και µεταποιηµένα (π.χ. µαρµελάδες, 
κοµπόστες, γλυκά του κουταλιού, κρασί, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, προϊόντα τοµάτας κλπ.), είδη που 
πωλούν οι τυφλοί µε άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, σε όλες τις ζώνες, εκτός από τον χώρο που 
περιγράφεται στην παρακάτω συνεχόµενη παράγραφο (παρ. 2). Οι παραπάνω κατηγοριοποιήσεις είναι 
ενδεικτικές και όχι περιοριστικές. 
 2. Από την οδό Π. Γιάτρισσας βόρια έως την οδό Ξενοφώντος νότια επί της ανατολικής πλευράς της 
οδού Καραϊσκάκη επιτρέπεται η πώληση µόνο εκκλησιαστικών ειδών.  
 
 

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙ∆Η 
 

1. Τα είδη που δεν επιτρέπονται να πωλούνται καθορίζονται στα εξής: 
α) Είδη ασέµνου περιεχοµένου ( περιοδικά, DVD, CD, κ.λ.π.). 
β) Είδη επικίνδυνα για ανάφλεξη και πρόκληση πυρκαγιάς ( πυροτεχνήµατα κ.λ.π.) 
γ) Αποκλείονται παντός είδους δραστηριότητες και είδη που έχουν σχέση µε τον τζόγο. 
 

ΚΑΝΤΙΝΕΣ 
 

 Θα δοθούν µόνο δύο ( 2 ) άδειες για καντίνες σε δικαιούχους.  
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

1.Οι επαγγελµατίες µε την ιδιότητα των συγκεκριµένων ειδών που αιτούνται στο ∆ήµο για να 
δραστηριοποιηθούν και να διαθέσουν, αλλά η άσκηση της δραστηριότητας τους εξαρτάται από την κατά 

περίπτωση ειδική άδεια του ∆ήµου. 
2.Οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται σύµφωνα µε το αρ. 14 Α,παρ. 3 της Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 
2718/τ.Β/8-10-2012) Υ.∆ στις επιχειρήσεις της κατηγορίας µαζικής εστίασης, υποκατηγορία επιχειρήσεις 
παρασκευής ή και προσφοράς τροφίµων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους και 
αδειοδοτούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία(Υπ. Υγείας εγκ.6/Υ1γ/Γ. Π/οικ.71459/30.07.13) και 
ενδεικτικά είναι : οι καντίνες, οι σκηνές και οι πάγκοι στα πανηγύρια, τα περίπτερα σε αγορές, τα 
τροχήλατα οχήµατα πάσης φύσεως, η υπαίθρια παρασκευή ή/και διάθεση τροφίµων και ποτών (street 
food), οι µικροπωλητές, η πώληση πόρτα-πόρτα, κ. τ.οµ. 
3.Κάτοχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή βιοµηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό µέχρι 
είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθµού των προς χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας. 
Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό διενεργείται δηµόσια 
κλήρωση µεταξύ των αιτούντων από το δηµοτικό συµβούλιο κατά περίπτωση. 
4.Ειδικές κατηγορίες επαγγελµατιών, όπως είναι οι Επαγγελµατίες Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων 
Θεαµάτων Λούνα - Παρκ, όπου σχετικές προσωποπαγείς άδειες που τους είχαν χορηγηθεί, µε ειδικό 
καθεστώς (αναπήρων πολέµου, Β.∆. 29/1971), ούτε έχουν ανακληθεί, ούτε η σχετική νοµοθεσία που τις 
καθιέρωσε έχει ρητά καταργηθεί. Η παραδοσιακή συµµετοχή τους στις εµποροπανηγύρεις είναι 
διαχρονική. Για λόγους χρηστής διοίκησης και δεδοµένου του µικρού αριθµού εναποµεινάντων τέτοιων 
αδειών και σχετικών δραστηριοτήτων, επιτρεπτέα είναι η δυνατότητα συµµετοχής τους στις 
εµποροπανηγύρεις, στην κατηγορία των ψυχαγωγικών παιγνίων. 
5. Επαγγελµατίες έµποροι που νόµιµα δραστηριοποιούνται σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές). 
6. Κάτοχοι άδειας συµµετοχής σε Κυριακάτικες αγορές. 
7. Κάτοχοι αδειών υπαίθριου εµπορίου(µικροπωλητές). 
8. Κάτοχοι αδειών υπαίθριου εµπορίου ( καντίνες – φορητές εγκαταστάσεις έψησης ). 
9. Κάτοχοι παραγωγικών αδειών του άρθρου 6 του Π.∆. 254/05 (παραδοσιακά είδη λαϊκής τέχνης, 
χειροτεχνήµατα, καλλιτεχνήµατα και έργα τέχνης πρωτότυπης καλλιτεχνικής δηµιουργίας, ιδίας 
παραγωγής). 
10. Κάτοχοι αδειών πωλητή  λαϊκών αγορών. 
 
 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Οι δραστηριοποιούµενοι στο χώρο της εστίασης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν έχουν την 
δυνατότητα να αιτηθούν την χορήγηση άδειας συµµετοχής, σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία και την 
κατηγορία στην οποία ανήκουν. Η επιχείρηση θα αναπτύσσεται κάτω από κατάλληλες τέντες, υπόστεγα 
κ.ά. που θα προστατεύουν τα τρόφιµα και τον εξοπλισµό από τη βροχή, την άµεση ηλιακή ακτινοβολία 
κλπ Ο πάγκος εργασίας θα είναι από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς φθορές. Εκτός του 
πάγκου εργασίας θα υπάρχει ανάλογος µε τη φύση του προσφερόµενου προϊόντος εξοπλισµός όπως 
φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και εργαλεία, που θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Θα υπάρχουν 
κλειστές προθήκες για την προστασία των τροφίµων από έντοµα και σκόνη. Πρέπει να εξασφαλίζεται η  
επαρκής υποδοµή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά) για τον επιτόπιο καθαρισµό και όπου απαιτείται και η 
απολύµανση των εξαρτηµάτων, των σκευών και των µερών του εξοπλισµού που απαιτούν συχνό 
πλύσιµο (π.χ. λαβίδες, µαχαίρια κλπ). Θα διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα που 
προσφέρονται προέρχονται από νόµιµες επιχειρήσεις. Τα χρησιµοποιούµενα σκεύη σερβιρίσµατος θα 
είναι µιας χρήσεως και θα υπάρχει και χώρος πλύσης για λαβίδες, µαχαίρια, κ.λ.π. Να υπάρχει επαρκής 
παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και δεξαµενή συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων που θα 
αδειάζει καθηµερινά στο ∆ηµοτικό δίκτυο αποχέτευσης καθώς και κάδοι απορριµµάτων. Σε περίπτωση 
χρήσης τροχήλατου οχήµατος - αµαξώµατος, ο χώρος µεταχείρισης τροφίµων θα είναι από κατάλληλο 
υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο θα επιδέχεται καθαρισµό και απολύµανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή 
και ασφάλεια των τροφίµων και να εµποδίζεται η αερόφερτη επιµόλυνση ειδικά από τις καιρικές 
συνθήκες. Στις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας στην άδεια λειτουργίας τους θα αναγράφονται τα 
προσφερόµενα είδη (π.χ. παγωτό, µαλλί της γριάς, λουκάνικα, κ.λπ.) ώστε να ελέγχεται η διασφάλιση 
των συνθηκών παρασκευής και προσφοράς σύµφωνα µε την αρχική γνωµοδότηση της Υγειονοµικής 
Υπηρεσίας. Για την πώληση ευαλλοίωτων προϊόντων θα χρησιµοποιούνται οχήµατα µε ισοθερµικό 
αµάξωµα ή θα φέρουν ψυγείο, κατά προτίµηση ηλεκτρικό. Θα υπάρχουν θερµόµετρα σε όλα τα ψυγεία 
και τις καταψύξεις και θερµόµετρα χειρός για τον έλεγχο της θερµοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων 
υλών. Κατά τη λειτουργία των ανωτέρω επιχειρήσεων οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε 
πιστοποιητικό υγείας και πιστοποιητικό εκπαίδευσης. Τα διατιθέµενα από τους πωλητές προϊόντα πρέπει 
να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων, όπως ορίζονται κάθε φορά στην 
κείµενη εθνική ενωσιακή νοµοθεσία, καθώς και στον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Σε κάθε περίπτωση 
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εφαρµόζεται και η κοινή υπουργική απόφαση ΥΑ 15523/2006 (Β` 1187/31.8.2006) ως ισχύει, και ο 
Οδηγός Υγιεινής για τους πωλητές τροφίµων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ).  
 

 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
1.Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο άτοµο.  
   Υποβάλλεται µια αίτηση από κάθε εξουσιοδοτηµένο άτοµο. 
2.Έκαστος ενδιαφερόµενος, στην αίτησή του, θα αναφέρει το µήκος θέσης & την τιµή αυτής, που    
ενδιαφέρεται να καταλάβει, καθώς και τα είδη που θα διαθέσει. 
3.Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων θα υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου. 
4.Θα συνοδεύονται µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατά περίπτωση: 
α. Ταµειακή απόδειξη τρέχοντος έτους, 
β. Έναρξη Επιτηδεύµατος, από ∆.Ο.Υ., 
γ. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραµονής (Αλλοδαποί) , 
δ. Βεβαίωση εγγραφής και κοινοποίηση τελευταίου διµήνου πληρωµής , στον Ο.Α.Ε.Ε., 
ε. Βεβαίωση εγγραφής ή µη στο Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, 
ζ. Βιβλιάριο Υγείας για πώληση τροφίµων(λουκουµάδες, ξηρούς καρπούς, κρέας κ.λπ.), 
στ. Βεβαίωση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος 
τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονοµικής νοµοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση 
τροφίµων- ποτών, 
η. Υπεύθυνη ∆ήλωση αποκλειστικής πώλησης Εκκλησιαστικών Ειδών, 
θ. Άδεια Άσκησης Υπαίθριου (Πλανόδιου ή Στάσιµου) Εµπορίου ή παραγωγού (Π.∆. 254/05) 
ι. Άδεια πωλητή λαϊκών αγορών, για πώληση των αναφεροµένων επιτρεπόµενων ειδών της παρούσας 
ανακοίνωσης. 
κ. καταθέτει πιστοποιητικό από αρµόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι 
ανήκει σε µια από τις κατηγορίες των κατωτέρω προσώπων : 
      1. άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί, 
      2. πολύτεκνοι , 
      3. γονείς ανήλικων τέκνων µε ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτοµα µε νοητική 
υστέρηση, αυτισµό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, 
λ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα καθιστά νόµιµο τον δικαιούχο της Αδείας στην άσκηση της 
εµπορικής του δραστηριότητας έναντι κάθε Αρχής. 
µ. οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται κατά περίπτωση. 
 
                                                                            ΤΕΛΗ 

 
Οι άδειες θα αφορούν, συγκεκριµένη αριθµηµένη θέση, µε την πληρωµή ποσού, γινοµένου από τον 
πολλαπλασιασµό του µήκους, επί την διάρκεια ( δύο ηµερών) επί την τιµή του τ.µ., όπως αυτή 
καθορίζεται µε την 114/15.05.2015 Α.∆.Σ. περί τελών κατάληψης δηµοτικού χώρου για το Πανηγύρι της 
Παναγίας Γιάτρισσας.  
 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ 

 
Για την πληρωµή του αναλογούντος τέλους θα προσέρχονται οι ίδιοι οι δικαιούχοι µε την επίδειξη 
ταυτότητας ή διαβατηρίου ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένο άτοµο (για µία µόνον θέση). Το διπλότυπο 
είσπραξης που εκδίδεται ενέχει ισχύ άδειας που θα φαίνονται: 
α) Τα στοιχεία του δικαιούχου, 
β) το διάστηµα ισχύος και το έτος, 
γ) Ο αριθµός θέσης, 
δ) Το µήκος θέσης, 
ε) το είδος. 
 
 
 
                                                         ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ 
 
1.Οι άδειες θα χορηγούνται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πριν την διεξαγωγή της εµποροπανηγύρεως. 
2.Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των θέσεων 
καταρτίζεται πίνακας επιλαχόντων µέσω της διαδικασίας της κληρώσεως. 
3.Ποσοστό µέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθµού των προς χορήγηση αδειών της 
κάθε δραστηριότητας, θα δοθεί σε κατόχους άδειας επαγγελµατία πωλητή βιοµηχανικών ειδών των  
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λαϊκών αγορών. Οι υπόλοιπες αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα εξαιρούνται από τις υπόλοιπες 
κληρώσεις, ενώ θα γίνονται δεκτές µόνο σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων. 
4.Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι ίσες ή λιγότερες από τις προβλεπόµενες θα γίνονται δεκτές όλες οι 
αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις και η κλήρωση θα γίνεται µόνο για τις θέσεις. Σε περίπτωση που 
εξακολουθούν να παραµένουν αδιάθετες θέσεις θα µπορούν να δίνονται κατά παρέκκλιση περισσότερες 
από µία (1) στους ήδη δικαιούχους. 
5.Οι δικαιούχοι άδειας υποχρεούνται, προ της ενάρξεως της εµποροπανηγύρεως, στην καταβολή των 
αναλογούντων τελών. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν προσέλθουν εντός της αναφεροµένης στην 
ανακοίνωση προθεσµίας, αποκλείονται της συµµετοχής της εµποροπανηγύρεως και οι θέσεις τους 
διατίθενται σύµφωνα µε την σειρά του πίνακα επιλαχόντων. 
6.Για την εύρυθµη λειτουργία της Εµποροπανηγύρεως και στην περίπτωση κατά την οποία µετά την 
χορήγηση των θέσεων προκύψει ανάγκη για αµοιβαία ανταλλαγή θέσεων µεταξύ δικαιούχων, αρµόδιο 
για την ανταλλαγή αυτή είναι η Υπηρεσία του ∆ήµου. 
7.Η σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 
 

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ Α∆ΕΙΕΣ 

 
1.Οι άδειες που θα χορηγηθούν για την συµµετοχή στο πανηγύρι είναι προσωποπαγείς, και δεν 
επιτρέπονται η µεταβίβαση, η εισφορά , η εκµίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, των αδειών 
καθώς και η άσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιανδήποτε τρίτο, εκτός από 
τον/την σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων τους µε προσωρινή τους αναπλήρωση το µέγιστο 2 ωρών. 
2.Παραδίδονται αποκλειστικά στον δικαιούχο µε την επίδειξη αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας µετά την 
καταβολή των αναλογούντων τελών. 
3.Έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της εµποροπανηγύρεως για την οποία χορηγούνται. 
4.Αφορούν αποκλειστικά την έκθεση και πώληση ειδών που είναι αντικείµενο δραστηριότητας του 
ενδιαφεροµένου. 
5. ∆εν θα δοθούν θέσεις έµπροσθεν των καταστηµάτων που βρίσκονται στις ανωτέρω ζώνες και που 
έχουν άδεια κατάληψης δηµοτικού χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, ειδών καταστήµατος 
κλπ. 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 
Οι επιλαχόντες από την κλήρωση δικαιούχοι άδειας , κατ΄ εξαίρεση θα έχουν µείωση στην τιµή της θέσης 
ως εξής : 
 
α) Τυφλοί, µείωση 50%, 
β) Α.µε Α.,µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, µείωση 30%, 
γ) Πολύτεκνοι, µείωση 30%, 
δ) Γονείς µε προστατευόµενα άτοµα µε νοητική υστέρηση , αυτισµό, βαριές αναπηρίες και πολ/πλές 
ανάγκες εξάρτησης , µείωση 30%. 
 
 
 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 

1.Αρµόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος είναι : 
(α) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, 
(β) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, 
(γ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Περιφερειών, 
(δ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των ∆ιευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των 
Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, 
(ε) οι υπηρεσίες και τα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων,  
 
 
(στ) οι αρµόδιες υπηρεσίες των δήµων & η  ∆ηµ. Αστυνοµία, 
(ζ) οι Υπηρεσίες του Λιµενικού Σώµατος, στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους, 
(η) η Ελληνική Αστυνοµία, 
(θ) το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ∆ΟΕ) και οι Τελωνειακές Αρχές. 
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2.Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρµόδιοι υπάλληλοι έχουν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού 
υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας. 
3.Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάµει του παρόντος νόµου, 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 που επιβάλλονται από την κείµενη 
νοµοθεσία για το παραεµπόριο. 
4.Ο συντονισµός τυχόν µικτών κλιµακίων ελέγχου ανατίθεται στον αρµόδιο Περιφερειάρχη. 
 

 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ Α∆ΕΙΩΝ 

 
 1.Οι κάτοχοι της άδειας είναι προσωπικά υπεύθυνοι και υπόλογοι για την συνεχή καθαριότητα του 
χώρου ευθύνης τους. Μετά την αποχώρησή τους ο χώρος θα είναι ελεύθερος και καθαρός όπως 
ελεύθερο και καθαρό τον παρέλαβαν. 
 2.Οι κάτοχοι αδείας πρέπει να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης υπαίθριου εµπορίου, 
να περιορίζονται στο χώρο που τους όρισε ο ∆ήµος και να µην δηµιουργούν προβλήµατα σε βάρος του 
περιβάλλοντος και των περιοίκων (ηχορύπανση κ.λ.π.).  
3.Η συµµετοχή στην εµποροπανήγυρη του ∆ήµου Λουτρακίου- Περαχώρας –Αγίων Θεοδώρων, 
συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων του παρόντος κανονισµού. 
 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ∆ΗΜΟΥ 

 
1.Κατάσταση µε τα στοιχεία των δικαιούχων, της τήρησης των όρων της άδειας και της αποµάκρυνσης 
των άνευ αδείας συµµετεχόντων στις πανηγύρεις θα διαβιβάζεται στα αρµόδια όργανα (Ελληνική 
Αστυνοµία, ∆ηµ. Αστυνοµία, αρµόδιους υπάλληλους που ορίζονται για το σκοπό αυτό, κλπ). Σε 
περίπτωση που δεν αποµακρυνθούν θα επιβάλλεται πρόστιµο λόγω αυθαίρετης κατάληψης 
κοινοχρήστου χώρου και όσα ορίζονται σε σχετικές διατάξεις περί υπαίθριου εµπορίου. Επίσης πριν τη 
διεξαγωγή εµποροπανηγύρεων θα ενηµερώνεται η Ελληνική Αστυνοµία για τον έλεγχο και την οµαλή 
διεξαγωγή αυτών (ρύθµιση κυκλοφορίας,κ.α).  
2.Ο ∆ήµος θα µεριµνήσει, για την τοποθέτηση χηµικών αποχωρητηρίων. Τα αποχωρητήρια αυτά θα 
πρέπει να τοποθετούνται ανάλογα µε την έκταση, να καθαρίζονται τακτικά και σε καθηµερινή βάση και 
πάντοτε µε την προϋπόθεση ότι η τοποθέτησή τους σε συγκεκριµένους χώρους δεν δηµιουργεί 
προβλήµατα αισθητικής ή υγιεινής και είναι κατάλληλα επενδυµένα ώστε να εναρµονίζονται µε το 
περιβάλλον.  
 

ΛΟΙΠΕΣ    ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
1. Στον  παραχωρούµενο   κοινόχρηστο χώρο θα   γραµµογραφηθούν    και αριθµηθούν  οι θέσεις (επί 
των  πεζοδροµίων) από  συνεργείο του  ∆ήµου.  Κατάσταση   µε   τα  στοιχεία   των   δικαιούχων  και τη 
θέση ,    θα   διαβιβιβαστούν στην ∆/νση  της  Ελλ. Αστυνοµίας στην   οποία    ανατίθεται ο  έλεγχος της  
ορθής   εγκατάστασης   των   δικαιούχων, της   τήρησης    των  όρων  της   άδειας και  της  
αποµάκρυνσης   των  άνευ αδείας   συµµετεχόντων  στις  πανηγύρεις . Σε   περίπτωση  που   δεν   
αποµακρυνθούν θα   επιβάλλεται  πρόστιµο , κατά  τις διατάξεις του  Ν. 4624/14 ,όπως ισχύει. 
2. α) Οι     κάτοχοι   της   άδειας   είναι   προσωπικά   υπεύθυνοι  και   υπόλογοι  για  την  συνεχή  
καθαριότητα του χώρου ευθύνης τους. Μετά την αποχώρησή τους ο χώρος θα  είναι ελεύθερος  και 
καθαρός όπως ελεύθερο και καθαρό τον παρέλαβαν. 
β) Οι κάτοχοι αδείας πρέπει   να  τηρούν τους όρους και  τις προϋποθέσεις άσκησης υπαίθριου 
εµπορίου, να  περιορίζονται   στο    χώρο που τους   όρισε  ο  ∆ήµος  και  να  µην δηµιουργούν  
προβλήµατα σε  βάρος  του περιβάλλοντος και  των  περιοίκων  (ηχορύπανση ,  διασκορπισµό  
απορριµµάτων – συσκευασιών κ.λ.π.). 
3.Οι άδειες που θα χορηγηθούν για την συµµετοχή στο πανηγύρι   είναι    προσωποπαγείς ,  και  δεν 
επιτρέπονται η µεταβίβαση, η εισφορά , η  εκµίσθωση  και  η  παραχώρηση, κατά   χρήση        των   
αδειών , καθώς  και   η   άσκηση   των   δικαιωµάτων   που   απορρέουν  από αυτές,  από     
οποιανδήποτε τρίτο, εκτός από την σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων  των  αδειών, υπό τον όρο ότι αυτοί 
δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαίθριου εµπορίου 
 
                                     ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
            Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόµενες από τα αναφερόµενα 
στην παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή µε 
συστηµένη επιστολή ή  µε fax ή µε email, στo Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης  
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Εµπρορικών ∆ραστηριοτήτων, του Τµήµατος   Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης  του 
∆ήµου  Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων.  
                                        
 
∆/νση:                                Ιάσονος 1 & Εθν. Αντίστασης  
                                           20300 – Λουτράκι 
Αρµόδιος Υπαλλήλος:     ΜΑΓΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  
Τηλ.    :                               2744360185 
Fax:    :                               2744064744 
 
 
 
                                      ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

Η  προθεσµία  υποβολής των αιτήσεων  λήγει   στις  31-08-2016. 
 
 
 
 
Κοινοποίηση :   
 1. Στους  πίνακες  ανακοινώσεων   των  καταστηµάτων: του ∆ηµαρχείου , των  ∆ηµοτικών  Κοινοτήτων , 
της  Τοπικής  Κοινότητας & των  ΚΕΠ.  
2. Πρόγραµµα  ∆ιαύγεια. 
3. Επιτροπή  Αγώνα  Ανέντακτων  Μικροπωλητών ( Κουρτίου  15 β  –  11146 Γαλάτσι). 
4. Πανελλαδική Επαγγελµατική Ένωση Πλανόδιων & Υπαιθρίων Μικροπωλητών & Λιανέµπορων 
   (Μαγνησίας   56-12242-Αιγάλεω). 
5.  Εµπορικός Σύλλογος Λουτρακίου. 
6. Εµπορικό Επιµελητήριο Κορίνθου, 
7. Σύλλογο Επαγγελµατιών Λαϊκών Αγορών- Άργους 4 ( Όπισθεν   φυλακών  Κορίνθου ) 20100 – 
Κόρινθος 
8.  Ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 

 
 
 

                                                         Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΛΚ. ΓΚΙΩΝΗΣ 
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