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Άρθρο 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο παρών κανονισµός ρυθµίζει :  
1) Τις προϋποθέσεις λειτουργίας και την οργάνωση της ετήσιας εµποροπανήγυρης της 
πόλεως Αταλάντης του ∆ήµου Λοκρών & 2) Τους κανόνες Αισθητικής , Υγιεινής και 
τάξης στο χώρο της εµποροπανήγυρης. 
  
Άρθρο2  
ΝΟΜΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
Ο παρών Κανονισµός εκδίδεται βάσει των διατάξεων των νόµων 3463/2006 (ΦΕΚ 
114/Α ́/8-6-2006), 3852/2010, (ΦΕΚ 87/7-6-2010), Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-
2017/Α) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα και αποτελεί κανονιστική 
∆ιοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόµου.  
 
Άρθρο 3  
ΓΕΝΙΚΑ 
 
1.Η ετήσια παραδοσιακή Εµποροπανήγυρη τελείται κατά την θρησκευτική εορτή της 
Μεταµορφώσεως του Σωτήρος και διαρκεί ΕΠΤΑ (7) συναπτές ηµέρες, ήτοι από 6 
Αυγούστου έως 12 Αυγούστου.  
2. Η  εµποροπανήγυρη διεξάγεται  στην Αταλάντη της ∆ηµοτικής Ενότητας Αταλάντης 
του ∆ήµου Λοκρών και ειδικότερα στο χώρο σύµφωνα µε τον αριθµό (12/151/07) 
απόφ. ∆.Σ. (πρώην ∆ήµου Αταλάντης), επί των οδών Ν ΑΒΡΑΑΜ (από 
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ µέχρι ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ), και επί των καθέτων οδών 
Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ, ΟΙΛΕΩΣ Κ' Ι.ΤΖΑΒΕΛΛΑ µε τις παρακάτω αλλαγές σύµφωνα µε την 
22/5/2013 απόφαση της ∆.Κ. Αταλάντης  :   
Α) Κατάργηση των θέσεων επί της επί της οδού ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (από ΟΙΛΕΩΣ 
µέχρι Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ). 
Β) Προσθήκη θέσεων επί της οδού ΠΕΡ∆ΙΚΑ από το ύψος της οδού ΚΩΝ. ΒΕΛΛΙΟΥ 
µέχρι το ύψος του Πνευµατικού Κέντρου Μεταµορφώσεως του Σωτήρος  στη δεξιά 
πλευρά του δρόµου απέναντι από την είσοδο του Ι. Ν. Μεταµορφώσεως του Σωτήρος) 
. 
Γ) Στην οδό ΟΙΛΕΩΣ οι θέσεις θα ξεκινούν από το ύψος της οδού ΝΙΚ. ΑΒΡΑΑΜ  
µέχρι το ύψος του πρώτου καταστήµατος δίπλα στην ΑΤΕ ΒΑΝΚ.  
Και όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, 
που υπογράφεται από τον Προϊστάµενό της και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
της απόφασης αυτής.  
3. Οι προς χρήση χώροι της Εµποροπανήγυρης αποτυπώνονται στο τοπογραφικό 
διάγραµµα που συνέταξε ο ∆ήµος Λοκρών και το οποίο θα είναι έγκαιρα αναρτηµένο 
στην είσοδο του ∆ηµαρχείου Αταλάντης.  
4. Η διάθεση του χώρου που χρησιµοποιείται για την λειτουργία της εµποροπανήγυρης 
γίνεται Βάσει των διατάξεων του άρθρου 19 του Β.∆. 24-9/20-10-1958 «δικαίωµα 
χρήσης κτηµάτων , έργων ή υπηρεσιών ».  
5. Σύµφωνα µε το Π.∆. 60/2007 οι σχετικές µε την εµποροπανήγυρη δραστηριότητες 
θεωρούνται προσφορά υπηρεσιών .  
6. 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 , την διενέργεια εκδηλώσεων στο 
χώρο της εµποροπανήγυρης, την αστυνόµευση του χώρου κατά τον χρόνο λειτουργίας 
της και την εν γένει καλή λειτουργία και διεξαγωγή της είναι ο ∆ήµος Λοκρών. 
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Αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου για την οργάνωση & λειτουργία της 
εµποροπανήγυρης ορίζονται: α) η Οικονοµική Επιτροπή, β) το Τµήµα Οικονοµικής 
Ανάπτυξης γ) η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , δ) η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 
Υπηρεσιών ,  ε) η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, στ) Η Επιτροπή Εµποροπανήγυρης.  
7. Η Επιτροπή Εµποροπανήγυρης ορίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 
απαρτίζεται από Τέσσερις (4) ∆ηµοτικούς Συµβούλους (εκ των οποίων δύο από την 
συµπολίτευση και δύο Από την αντιπολίτευση), δύο δηµοτικούς υπαλλήλους (έναν από 
την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και έναν από το Τµήµα Οικονοµικής Ανάπτυξης ) 
και τον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας. 
 
  
Άρθρο 4  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
1.  Η παραλαβή των προβλεπόµενων δικαιολογητικών για την χορήγηση των αδειών 
συµµετοχής στην εµποροπανήγυρη, η έκδοση των αδειών συµµετοχής, η τήρηση των 
σχετικών φακέλων σε ειδικό για τον σκοπό αυτό αρχείο, η παροχή κάθε δυνατής 
Βοήθειας  σε αυτούς που επιθυµούν να συµµετέχουν αλλά και σε αυτούς που 
συµµετέχουν στην εµποροπανήγυρη και η έγκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων 
πάνω σε θέµατα που τους αφορούν, αποτελούν υποχρεώσεις του ∆ήµου Λοκρών  
2. Η προσέλευση και συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Λοκρών, η 
συγκέντρωση των προβλεπόµενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη υποβολή τους στην 
αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, η καταβολή των προβλεπόµενων τελών στο Ταµείο του 
∆ήµου, αποτελούν υποχρεώσεις όσων επιθυµούν να συµµετάσχουν στην 
Εµποροπανήγυρη και να εξασφαλίσουν την σχετική άδεια.  
3. Όλοι οι συµµετέχοντες οφείλουν:  
α) να φροντίζουν για την ευπρεπή εµφάνιση, την πολιτισµένη ατµόσφαιρα και την 
καθαριότητα του χώρου της Εµποροπανήγυρης, β) 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, γ) να 
συµµορφώνονται γενικά µε τις διατάξεις των νόµων, Π.∆., εγκυκλίων και οδηγιών, 
όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και µε Τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού , δ) να 
µην προβαίνουν σε οποιασδήποτε µορφής παρέµβαση στους παραχωρηµένους προς 
χρήση χώρους (περίπτερα) και ε) να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του 
κανονισµού καθαριότητας του ∆ήµου.  
4. α. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριµένο χώρο και θέση και εφόσον καταβληθεί το 
αναλογούν ποσόν και δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστηµα που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος κανονισµού .  
β. Οι σχετικές άδειες χορηγούνται ύστερα από δηµόσια κλήρωση µεταξύ των 
ενδιαφεροµένων από την Επιτροπή Εµποροπανήγυρης και αφορούν ένα συγκεκριµένο 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο .  
γ. ∆εν επιτρέπεται η µεταβίβαση , η εκχώρηση ,  η εισφορά ,  η εκµίσθωση κατά χρήση 
ή η χρήση των αδειών αυτών από οποιοδήποτε τρίτο , φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εκτός 
από τον ή την σύζυγο και τα τέκνα των φυσικών προσώπων κατόχων των αδειών.  
δ. Κανένας έµπορος δεν εισέρχεται στον χώρο της εµποροπανήγυρης αν δεν 
προσκοµίσει διπλότυπη απόδειξη καταβολής των τελών χρήσεως.  
5. Οι άδειες συµµετοχής στην εµποροπανήγυρη εκδίδονται σε φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα που εµπορεύονται διάφορα είδη και ενδεικτικά :  
α) σε επαγγελµατίες εµπόρους (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που νόµιµα 
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), 
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β) σε κατόχους (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) άδειας συµµετοχής σε κυριακάτικες 
αγορές,  
γ) σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών ,  
δ) σε κατόχους άδειας άσκησης υπαιθρίου (στάσιµου ή πλανόδιου ) εµπορίου ,  
ε) σε λοιπούς εµπόρους,  
στ) σε κατόχους άδειας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος.  
ζ) Επαγγελµατίες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, µπορούν να ζητήσουν 
θέση 
6. Η έκδοση και ή παραλαβή από τον ενδιαφερόµενο της σχετικής άδειας του ∆ήµου 
για χρήση και εγκατάστασή του στον χώρο διεξαγωγής της εµποροπανήγυρης, παρέχει 
το δικαίωµα χρήσης του χώρου κατά το διάστηµα λειτουργίας της εµποροπανήγυρης. 
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.  
  
 
Άρθρο 5  
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 
1. Ο αριθµός των περιπτέρων ορίζεται στα ∆ΙΑΚΟΣΙΑ (200) το ανώτερο. 
2. Προβλέπονται έξι (6) θέσεις διαστάσεων 3Χ5 µ. στην είσοδο (όπως καθορίζονται 
στο τοπογραφικό ∆ιάγραµµα), για την εγκατάσταση εµπόρων (λουκουµάδων, 
χαλβάδων κλπ.) κατεχόντων την νόµιµη άδεια .  
3. Χορηγούνται κατά την κρίση της Επιτροπής Εµποροπανήγυρης µέχρι δέκα πέντε 
(15) άδειες -  Θέσεις σε (∆ηµότες του ∆ήµου Λοκρών κατά  προτίµηση) µικροπωλητές, 
για την πώληση παραδοσιακών Ειδών στις εισόδους της Εµποροπανήγυρης.  
Ως παραδοσιακά είδη θεωρούνται Το καλαµπόκι, το κάστανο, τα τυποποιηµένα 
µαντολάτο & παστέλι, το «µαλλί της γριάς » κλπ .  
4. Σε κάθε επαγγελµατία, που ασκεί εµπορική δραστηριότητα στα όρια του ∆ήµου 
Λοκρών, συναφή µε την εµποροπανήγυρη και ο οποίος επιθυµεί να συµµετάσχει σε 
αυτήν , διατίθεται µε έκπτωση 30% Επί της οριζόµενης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
τιµής , ένα περίπτερο µη γωνιακό, υπό την προϋπόθεση ότι θα ασκήσει ο ίδιος την 
αντίστοιχη δραστηριότητα .  
Η εντοπιότητα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση αντίστοιχου πιστοποιητικού από τον 
∆ήµο ή µε την προσκόµιση άδειας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλµατος από την ∆.Ο.Υ. 
5. Ο ∆ήµος , αποβλέποντας στην προβολή των τοπικών προϊόντων , δύναται να 
διαθέσει σε Συνεταιριστικούς φορείς ή παραγωγούς του ∆ήµου Λοκρών από µία θέση 
στα έξωθεν του Χώρου της εµποροπανήγυρης περίπτερα, σε συµβολική τιµή , κατά 
σειρά αιτήσεώς τους και µέχρι εξαντλήσεως του αριθµού των διαθεσίµων περιπτέρων.  
6. ∆εν επιτρέπεται παράλληλη διοργάνωση εµποροπανήγυρης εντός των ορίων του 
∆ήµου Λοκρών τον µήνα Αύγουστο ούτε εµπορική δραστηριότητα µικροπωλητών ή 
ψυχαγωγικών παιχνιδιών σε ∆ρόµους ή ιδιωτικούς χώρους ,  εκτός του συγκεκριµένου 
χώρου και εντός των ορίων που  πραγµατοποιείται η εµποροπανήγυρη , όπως φαίνεται 
στο σχέδιο.  
 
Άρθρο 6  
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΣ 
 
1. Το τέλος χρήσεως του κάθε χώρου θα καθορίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά 
από εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
2. Στα τέλη χρήσεως ενσωµατώνονται και τα ποσά που αναλογούν σε κάθε χρήστη 
κατ’ επιµερισµό Των δαπανών για κατασκευή περιπτέρων ,  ηλεκτροδότηση , φύλαξη,  
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καθαριότητα κλπ.  
3. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δύναται να αναπροσαρµόζει κατ’ έτος τα τέλη χρήσεως 
λαµβάνοντας υπόψη τις γενικότερες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες. 
.  
 
Άρθρο 7  
ΤΡΟΠΟΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 
α. Οι χώροι πώλησης διατίθενται και κατακυρώνονται µε δηµόσια κλήρωση που 
διεξάγεται από την Επιτροπή Εµποροπανήγυρης στις 3 Αυγούστου και σε περίπτωση 
αργίας την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα.  
Οι εναποµείνασες θέσεις διατίθενται µε ευθύνη της Επιτροπής Εµποροπανήγυρης.  
β. Ο καθένας από τους δικαιούχους µπορεί να δηλώσει , κατόπιν αιτήσεώς του , τον 
ακριβή αριθµό των θέσεων που επιθυµεί και ο οποίος, σύµφωνα µε την παρούσα 
κανονιστική απόφαση , δεν µπορεί να υπερβεί τις τέσσερις (4) θέσεις . Σε αυτή την 
περίπτωση αυτοδικαίως θα κατοχυρώνονται στον δικαιούχο και οι όµορες θέσεις κατ’ 
αύξοντα αριθµό της κληρωθείσας σε αυτόν θέσης.  
γ. Περίπτερα που µένουν αδιάθετα µετά την έναρξη της Εµποροπανήγυρης, 
διατίθενται στους ενδιαφερόµενους, κατά την χρονολογική σειρά υποβολής της 
αιτήσεως συµµετοχής στην εµποροπανήγυρη, καταβάλλεται δε τίµηµα ανάλογα µε τις 
ηµέρες χρήσης του χώρου. 
δ. Η συµµετοχή στην κλήρωση για την κατοχύρωση χώρου γίνεται µε: 
 

1. Κατάθεση σχετικής αίτησης - δελτίου συµµετοχής (έντυπο Υπηρεσίας) που θα 
περιλαµβάνει τα στοιχεία:  

- Ονοµατεπώνυµο ή την Επωνυµία του αιτούντος - Όνοµα Πατρός  
- ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή θεωρηµένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, µε 

την αντίστοιχη άδεια παραµονής σε ισχύ - ∆ιεύθυνση κατοικίας - ΑΦΜ και 
∆ΟΥ  

- Ακριβή θέση του χώρου - Αριθµό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν 
υπάρχει  

2. Απόδειξη Ταµειακής µηχανής.  
3.  Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια ∆ΟΥ  
4. ∆ηµοτική Ενηµερότητα από τον ∆ήµο Λοκρών. (άρθρο 285   .Κ.Κ.). 
5. Άδεια υπαίθριου εµπορίου ή βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου 
Ετήσιας διάρκειας, εκδοθείσας από το ∆ήµο Μονίµου κατοικίας του 
ενδιαφερόµενου  

       6. Βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων    
 
ε. Η κατοχύρωση θέσης θα γίνεται µε την εφάπαξ καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί 
στο τέλος χρήσεως του χώρου, καθώς και στα έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας της 
εµποροπανήγυρης αµέσως µετά το τέλος κάθε κλήρωσης και την ανάδειξη του 
δικαιούχου της θέσης, ενώ στην συνέχεια θα εκδίδεται η άδεια συµµετοχής. Σε 
περίπτωση τυχόν αρνήσεως καταβολής του ποσού από τον κληρωθέντα, ενεργείται νέα 
κλήρωση, ο δε αρνηθείς την καταβολή του τέλους αποκλείεται από κάθε συµµετοχή 
του στις επόµενες κληρώσεις. 
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Άρθρο 8  
Α∆ΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
α. Έµποροι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στην εµποροπανήγυρη δύνανται να 
προκαταβάλουν ποσόν (όχι λιγότερο των 250 ευρώ) έναντι του τέλους χρήσεως, σε 
λογαριασµό που θα τους υποδειχθεί από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου. 
 
β. Χρήση της αδείας µπορούν να κάνουν µόνο τα φυσικά ή τα νοµικά πρόσωπα στο 
όνοµα των οποίων έχει εκδοθεί η άδεια και δεν επιτρέπεται η µεταβίβαση, η εισφορά, 
η εκµίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, των αδειών της παραγράφου αυτής, 
καθώς και η άσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε 
τρίτο, εκτός (στην περίπτωση των φυσικών προσώπων) από τον/την σύζυγο και τα 
τέκνα των κατόχων των αδειών, µε την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια 
άσκησης υπαίθριου εµπορίου. 
 
γ. Η Άδεια συµµετοχής – εγκατάστασης στην παραδοσιακή εµποροπανήγυρη 
Αταλάντης, από 6 Αυγούστου έως 12 Αυγούστου, περιλαµβάνει απαραιτήτως τα 
παρακάτω στοιχεία: Ονοµατεπώνυµο ∆ικαιούχου, ΑΦΜ, Αρ. θέσεων, Αρ. ∆ιπλ. 
Είσπραξης. 
 
δ. Σε περίπτωση µη χρήσης του χώρου, το καταβαλλόµενο ποσό παρακρατείται από 
τον ∆ήµο, επιστρέφεται δε στον ενδιαφερόµενο, µετά την 1η ∆εκµβρίου και µόνον 
εφόσον οι συγκεκριµένοι χώροι έχουν αποδώσει στον ∆ήµο τουλάχιστον ίσο 
χρηµατικό ποσό. 
 
ε. Για την εύρυθµη λειτουργία της Εµποροπανήγυρης και στην περίπτωση κατά την 
οποία µετά την κλήρωση των θέσεων προκύψει ανάγκη για αµοιβαία ανταλλαγή 
θέσεων µεταξύ δικαιούχων, αρµόδια για την ανταλλαγή αυτή είναι η Επιτροπή 
Εµποροπανήγυρης. 
  Στ. Οι συµµετέχοντες στην εµποροπανήγυρη καθορίζονται µε κλήρωση ως εξής : (α) 
70% σε πωλητές που κατέχουν όλα τα προβλεπόµενα φορολογικά στοιχεία και ΚΑ∆ 
σχετικό µε την 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 υπαίθριες αγορές. Σε περίπτωση µη ενδιαφέροντος από 
αδειούχους των κατηγοριών (β) & (γ) ο αριθµός των θέσεων των κατηγοριών αυτών 
προστίθενται στον αριθµό της (α) κατηγορίας. 
 
 
Άρθρο 9  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 
 
Με φροντίδα του ∆ήµου πραγµατοποιούνται οι διαδικασίες οι σχετικές µε την 
προετοιµασία, οργάνωση και λειτουργία της Εµποροπανήγυρης.  
 

Οι ανάδοχοι των υπηρεσιών κατασκευής περιπτέρων, ηλεκτροδότησης, 
φύλαξης κλπ. πέραν των εγγυητικών επιστολών που προβλέπονται από την νοµοθεσία, 
καταθέτουν και πρόσθετη εγγυητική επιστολή για την καλή λειτουργία των 
εγκαταστάσεων ως εξής: ο ανάδοχος κατασκευαστής περιπτέρων €15.000,00, ο 
ανάδοχος ηλεκτρολόγος €10.000,00, η εταιρεία φύλαξης €3.000,00 και ο ανάδοχος 
καθαριότητας €1.000,00. 
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Οι διαστάσεις ενός εκάστου των περιπτέρων, ο αριθµός των περιπτέρων και οι 

µεταξύ των περιπτέρων διάδροµοι αποτυπώνονται στο Σχέδιο κάτοψης της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου, βάσει του οποίου ο κατασκευαστής καταρτίζει την προσφορά 
του. Η κατασκευή των περιπτέρων πρέπει να έχει τελειώσει το αργότερο ως την 3η 
Αυγούστου.  

Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος να υπογράψει συµφωνητικά µε τους αναδόχους 
στα οποία θα αναγράφονται οι υποχρεώσεις τους έναντι του ∆ήµου και των 
συµµετεχόντων εµπόρων – µικροπωλητών.  

Τα περίπτερα θα ηλεκτροδοτηθούν από την ∆ΕΗ µε ευθύνη του αναδόχου 
ηλεκτρολόγου ο οποίος θα καταβάλει κάθε σχετική δαπάνη στη ∆ΕΗ. Επίσης οι 
έµποροι που θα χρησιµοποιήσουν το χώρο της εµποροπανήγυρης θα αναλάβουν και 
κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί προς τον ΟΤΕ για την τοποθέτηση των αναγκαίων 
τηλεφωνικών συσκευών µε µετρητές ή χωρίς αυτούς. Τα τηλεφωνικά τέλη θα 
βαρύνουν τους συµµετέχοντες στην εµποροπανήγυρη. 

Η ορισθείσα από τον ∆ήµο Επιτροπή παραλαβής Υπηρεσιών διαπιστώνει και 
βεβαιώνει στο τέλος της Εµποροπανήγυρης την άρτια εκτέλεσή της, οπότε ακολουθεί 
η διαδικασία  εξόφλησης από τον ∆ήµο των αναδόχων 
 
 
 
Άρθρο 10  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΚΘΕΤΩΝ 
 
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. Τα απορρίµµατα θα συλλέγονται 
αποκλειστικά από τους εµπόρους εντός πλαστικών σάκων και θα εναποτίθενται σε 
κάδους που θα τοποθετήσει ο ∆ήµος σε κατάλληλες θέσεις για να είναι δυνατή η 
τακτική και απρόσκοπτη συγκέντρωσή τους από τα απορριµµατοφόρα αυτοκίνητα του 
∆ήµου. 
β) Να προσκοµίσουν άδεια υγειονοµικού ενδιαφέροντος εάν κατέχουν χώρο για 
πώληση εδωδίµων ειδών. 
γ) Να κάνουν χρήση αποκλειστικά του χώρου που βρίσκεται εντός των ορίων τους ή 
των περιπτέρων τους και απαγορεύεται να επεκτείνονται 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.  
 
 
2.Ο ανάδοχος κατασκευής των περιπτέρων υποχρεούται: 
 
α) Να κατασκευάσει τα περίπτερα σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήµης, ώστε να είναι ασφαλή και ακίνδυνα για τους εµπορευόµενους και τους 
επισκέπτες της εµποροπανήγυρης. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος κατασκευαστής των 
περιπτέρων θα είναι εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά υπεύθυνος αστικά και ποινικά για 
την αποκατάσταση κάθε ζηµίας που τυχόν προκληθεί προς οιονδήποτε κατά το στάδιο 
κατασκευής των περιπτέρων και το στάδιο λειτουργίας της εµποροπανήγυρης, που θα 
οφείλεται σε κακή κατασκευή ή σε ελαττωµατικά υλικά, έστω και αν συνυπεύθυνος εκ 
του νόµου τυγχάνει και ο ∆ήµος. Η ίδια ευθύνη παραµένει στον ανάδοχο µέχρι και την 
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αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση όλων των υλικών, µετά το πέρας της 
εµποροπανήγυρης. Σε κάθε περίπτωση ο ∆ήµος δεν θα φέρει καµία απολύτως ευθύνη 
για την ελαττωµατική κατασκευή των περιπτέρων.  
β) Στην διασφάλιση των εγκαταστάσεων από συνήθη καιρικά φαινόµενα (βροχή, 
αέρας, φωτιά) και την κάλυψη της αστικής ευθύνης, έναντι τρίτων.  
γ) Να κατασκευάσει περίπτερο κλειστό µε είσοδο, διαστάσεων 3Χ3, στη θέση που θα 
του υποδείξει ο ∆ήµος, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί ως γραφείο του ∆ήµου.  
 

3. Ο ανάδοχος κατασκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είναι υποχρεωµένος: 
 
α) Να συµµορφώνεται µε την µελέτη κατασκευής των περιπτέρων, και τις 
υποδείξεις του επιβλέποντος ηλεκτρολόγου µηχανικού, ώστε τα διάφορα περίπτερα 
να έχουν ασφαλή ηλεκτρική εγκατάσταση, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης 
και της επιστήµης.  
β) Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος κατασκευαστής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αστικά και ποινικά για την αποκατάσταση κάθε 
ζηµίας που τυχόν προκληθεί προς οιονδήποτε κατά το στάδιο κατασκευής των 
περιπτέρων και το στάδιο λειτουργίας της εµποροπανήγυρης, που θα οφείλεται σε 
κακή κατασκευή ή σε ελαττωµατικά υλικά, έστω και αν συνυπεύθυνος εκ του 
νόµου τυγχάνει και ο ∆ήµος. Η ίδια ευθύνη παραµένει στον ανάδοχο µέχρι και την 
αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση όλων των υλικών ηλεκτροδότησης µετά το 
πέρας της εµποροπανήγυρης.  
Σε κάθε περίπτωση ο ∆ήµος δεν φέρει καµία απολύτως ευθύνη για την 

ελαττωµατική κατασκευή ή τα ελαττωµατικά υλικά της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 
των περιπτέρων. Ο ∆ήµος θα παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε κάθε περίπτερο και η 
ευθύνη του περιορίζεται µέχρι το πύλαρ διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας στην αρχή 
της προσωρινής παροχής ηλεκτρικής εγκατάστασης της ∆ΕΗ.  

γ) Να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες ηλεκτροδότησης µέχρι 26 Ιουλίου το 
αργότερο. 

δ) Καθ’ όλη την διάρκεια της εµποροπανήγυρης και κατά το ωράριο λειτουργίας 
της να είναι σε επιφυλακή για την αντιµετώπιση ηλεκτρολογικών προβληµάτων. 
 

4. Η ανάδοχος εταιρεία φύλαξης υποχρεούται από την στιγµή εγκατάστασης του 
πρώτου εµπόρου στον χώρο της εµποροπανήγυρης ως την αποχώρηση του 
τελευταίου, να φρουρεί τον χώρο και να επιτηρεί την σωστή λειτουργία αυτού.  

 
5. Η φύλαξη εµπορευµάτων ή προϊόντων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη των 

εµπόρων, του ∆ήµου ουδεµία ευθύνη φέροντος.  
 

6. Η κατασκευή των περιπτέρων γίνεται µε πάνελ αλουµινίου, εκτός και αν 
αποφασίσει διαφορετικά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

 
 
 
Άρθρο 11  
ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙ∆Η 
 

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  
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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. 
  ∆ιευκρινίζεται 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.  

Η Επιτροπή Εµποροπανήγυρης εξουσιοδοτείται να αντιµετωπίζει κατά 
περίπτωση και κατά την κρίση της 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 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Απαγορεύεται αυστηρά: 
α) Η εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση οποιουδήποτε χώρου ή περιπτέρου από τους 

δικαιούχους, σε τρίτο ή η χρησιµοποίησή του για κάθε άλλο σκοπό, εκτός αυτού για 
τον οποίο διατίθεται ο χώρος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τα στοιχεία 
Ταµειακής Μηχανής ή από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εκµίσθωση ή υπεκµίσθωση 
χώρου, το αντίτιµο προσαυξάνεται κατά €2.000,00 σε βάρος του έχοντος την άδεια.  
 

β) Η χρήση ηλεκτρογεννητριών και γενικά ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στο 
χώρο της εµποροπανήγυρης. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις η επιτροπή 
εµποροπανήγυρης δικαιούται να χορηγεί άδειες χρήσης ηλεκτρογεννητριών.  
  

γ) Η χρήση των πεζοδροµίων από τυχόν εµπόρους που θα ενοικιάσουν 
καταστήµατα ή άλλους χώρους, σε κτίρια εντός της πόλεως, εκτός από τους εµπόρους 
της Αταλάντης που διαθέτουν σχετική άδεια κατάληψης πεζοδροµίου, χορηγούµενη 
από την Επιτροπή Εµποροπανήγυρης.  

 
Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε των παραπάνω όρων, παρέχεται στο 

∆ήµο το δικαίωµα:  
 
α. να αποκλείει τον παραβάτη από το δικαίωµα συµµετοχής στην εµποροπανήγυρη για 
µία ή περισσότερες χρονιές.  
 
β. µε απόφαση της Επιτροπής Εµποροπανήγυρης να διακόπτει την χορήγηση 
ηλεκτρικού ρεύµατος και την εν γένει λειτουργία του µισθίου, να κηρύσσει έκπτωτο 
τον µισθωτή και να διαθέτει κατά την βούλησή του τον χώρο και γενικά να λαµβάνει 
κάθε νόµιµο µέτρο προκειµένου να διασφαλιστούν τα δηµοτικά συµφέροντα.  

 
Κάθε εκµισθωτής χώρου υποχρεούται να είναι εφοδιασµένος µε τουλάχιστον 

ένα 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. 
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Η συµµετοχή στην εµποροπανήγυρη συνεπάγεται και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
όλων των όρων του παρόντος Κανονισµού.  
 

Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στην εµποροπανήγυρη 
µπορούν να προµηθευτούν εγκαίρως την Κανονιστική Απόφαση του  ∆. Σ. του ∆ήµου 
Λοκρών. 

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, αρµόδια είναι η 
Επιτροπή εµποροπανήγυρης του ∆ήµου Λοκρών. 
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