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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων σήμερα την 14η Μαρτίου
2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11948/9-3-2018 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του Σώματος, παρόντος του Δημάρχου Χανίων κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΜΒΟΥΚΑ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αγγελάκη Ναυσικά, Αδοντάκης Μανώλης, Αλιφιεράκη-Ανδρουλάκη Ελευθερία, Ανδρεάδης Εμμανουήλ, Αποστολάκη-Σαρικάκη Γεωργία,
Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης, Βλαζάκης Νικόλαος, Βλαχάκης Μιχαήλ, Βουλγαρίδης Μηνάς, Βουτετάκη Αικατερίνη,
Γούλας Λάμπρος, Καζάκος Κυριάκος, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Καραμπινάκης Νικόλαος, Κεμεσίδης Εμμανουήλ, Κοκκινάκη Μαρία,
Κονταξάκης Ευτύχιος, Κοτζαμιχάλης Μιχαήλ, Κουκλάκης Γεώργιος, Κουρούσης Χαράλαμπος, Κουτράκης Ιωάννης, Λεβεντάκης Δημήτριος,
Λειψάκης Δημήτριος, Μαράκης Ιωάννης, Μαυρεδάκης Εμμανουήλ, Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Ξανθουδάκης Γεώργιος, Παινεσάκης Νικόλαος,
Παπαδάκης Δημήτριος, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Παπαντωνάκης Νικόλαος, Περάκης Ιωάννης, Περράκη Βαρβάρα, Πουλιδάκης Γεώργιος,
Ρίζος Σεραφείμ, Σαρρής Ιωάννης, Σκουλάκης Εμμανουήλ, Σχοινοπλοκάκης Γεώργιος, Τζήκας Θεόδωρος, Τζινευράκης Μιχαήλ, Τσαπάκος
Γεώργιος, Φανδριδάκης Κωνσταντίνος, Φιωτάκης Σταύρος, Φοβάκης Μανούσος, Φραγγεδάκης Γεώργιος, Φραγκάκης Εμμανουήλ, Χατζηδάκη
- Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψυχογιού Ελένη.
Απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόμιμα οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Αρχοντάκης Γεώργιος, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Λειψάκης Δημήτριος,
Μαυρεδάκης Εμμανουήλ, Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Παπαδάκης Δημήτριος, Περάκης Ιωάννης, Σκουλάκης Εμμανουήλ, Τζήκας Θεόδωρος,
Τζινευράκης Μιχαήλ, Τσαπάκος Γεώργιος, Φανδριδάκης Κωνσταντίνος, Χατζηδάκη - Μιχαηλάκη Χρυσή και Ψυχογιού Ελένη.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα - πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργία Δρακακάκη.
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, ήταν παρόντες οι κ.κ. Νεροκούρου Καλομοιράκης Κοσμάς
μέλος, Περιβολίων Μιχαηλίδης Πέτρος, Σούδας Φωκάς Κωνσταντίνος και Χανίων Αθανασάκη Ειρήνη. Επίσης από τους Προέδρους –
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, ήταν παρόν ο κ. Θερίσου Φυτουράκης Αθανάσιος.
Μετά τη λήψη της 139/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κεμεσίδης Εμμανουήλ, Κοκκινάκη Μαρία, Αλιφιεράκη-Ανδρουλάκη Ελευθερία,
Κοτζαμιχάλης Μιχαήλ, μετά την 145/2018 αποχώρησαν οι κ.κ. Βουλγαρίδης Μηνάς, Παινεσάκης Νικόλαος και μετά την 158/2018 αποχώρησε ο
κ. Ρίζος Σεραφείμ.
Οι υπ΄αριθμ. 126/2018 και 127/2018 αποφάσεις συζητήθηκαν ομόφωνα εκτός ημερήσιας διάταξης.

....................................................................................................................................................................

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 133
Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώμα το ακόλουθο υπ’ αριθμ. 11000/12-3-2018
έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά Κανονισμός λειτουργίας εμποροπανήγυρης
Αγίου Παντελεήμονα Τοπικής Κοινότητας Μουζουρά και έχει ως εξής:
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 20/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα :
«Κανονισμός λειτουργίας εμποροπανήγυρης Αγίου Παντελεήμονα Τοπικής Κοινότητας
Μουζουρά» και παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης του συμβουλίου σας.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Χανίων
ΘΕΜΑ:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑ

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Στα Χανιά, σήμερα 9 Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ.10208/05-032018 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς
συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7)
μέλη απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόμιμα οι κ.κ. Βαρδάκης Αντ-Ιωάννης, Νικ. Καραμπινάκης, Μηνάς
Βουλγαρίδης, Δημήτρης Λειψάκης, Γεώργιος Τσαπάκος και παρόντος του α΄ αναπληρωματικού μέλους
της πλειοψηφίας κ. Ιωάννου Μαράκη ως αναφέρονται παρακάτω, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίας:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γεωργία Σαρικάκη- Αποστολάκη
Γεώργιος Φραγγεδάκης
Γεώργιος Ξανθουδάκης
Ελευθερία Αλιφιεράκη
Ιωάννης Περάκης
Γεώργιος Σχοινοπλοκάκης,
Ιωάννης Μαράκης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αντ-Ι. Βαρδάκης
Νίκος Καραμπινάκης
Γεώργιος Τσαπάκος
Μηνάς Βουλγαρίδης
Δημήτρης Λειψάκης

Πρόεδρος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα κ. Αννα Ζερβουδάκη υπάλληλο Δήμου Χανίων.
Μετά την έκδοση της υπ' αριθμ. 18/18 αποφ. αποχώρησε η κ. Ελευθερία Αλιφιεράκη.
Μετά την έκδοση της υπ' αριθμ. 23/18 αποφ. προσήλθε ο κ. Γεώργιος Σχοινοπλοκάκης
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής, την εντός ημερήσιας διάταξης, υπ' αριθμ.11000/0503-2018 διαβιβαστικό της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, το οποίο συνοδεύει το Σχέδιο
Κανονισμού Λειτουργίας υφιστάμενης θρησκευτικής εμποροπανήγυρης εορτής Αγίου Παντελεήμονα
Τοπικής Κοινότητας και έχει ως εξής:
Σας αποστέλλουμε συνημμένα σχέδιο κανονισμού λειτουργίας υφιστάμενης θρησκευτικής
εμποροπανήγυρης εορτής του Αγίου Παντελεήμονα στην Τοπική Κοινότητα Μουζουρά και παρακαλούμε
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για την εισήγησή σας στο Δημοτικό Συμβούλιο, στα πλαίσια του άρθρου 79 του ν. 3463/06 και της παρ. 16
του άρθρου 59 του ν. 4497/17.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ
ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΖΟΥΡΑ
Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία
της εμποροπανήγυρης με αφορμή την θρησκευτική εορτή του Αγίου Παντελεήμονα στην Τοπική Κοινότητα
Μουζουρά του Δήμου Χανίων.
Άρθρο 2
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο παρών κανονισμός εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη:
Το άρθρο 79 του ν. 3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”.
Το άρθρο 73 του ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
Τα άρθρα 38 και 59 του ν. 4497/2017 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός
της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις “.
Άρθρο 3
ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Α. ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΩΛΗΤΩΝ- ΩΡΑΡΙΟ
Η εμποροπανήγυρης του Αγίου Παντελεήμονα θα πραγματοποιείται στην πλατεία Κωνσταντίνου
Δερμιτζάκη ( στην πάνω πλευρά του Ιερού Ναού) στην Τοπική Κοινότητα Μουζουρά.
Η διάρκεια λειτουργίας της θα είναι 2 ημέρες την παραμονή και την ημέρα της θρησκευτικής εορτής στις 26
και 27 Ιουλίου.
Ο μέγιστος αριθμός πωλητών που μπορεί να δραστηριοποιηθεί στην εμποροπανήγυρη είναι δεκαπέντε
(15).
Η προσέλευση των πωλητών στους χώρους της εμποροπανήγυρης προκειμένου να ασκήσουν την
επαγγελματική τους δραστηριότητα, να μεταφέρουν πάγκους και εμπορεύματα επιτρέπεται να γίνει την
παραμονή της εμποροπανήγυρης από 14:00 έως 15:30. Πριν τις 14:00 απαγορεύεται οποιαδήποτε
δραστηριότητα προετοιμασίας και πώλησης. Μετά τις 15:30 δεν επιτρέπεται να εισέρχεται κανένα
αυτοκίνητο στους χώρους της εμποροπανήγυρης.
Το ωράριο πώλησης των εμπορευμάτων καθορίζεται την ημέρα της παραμονής από τις 15:30 έως τις
23:00 και την ημέρα της θρησκευτικής εορτής από τις 08:00 έως 23:00
Τις ώρες από 23:00 έως 24:00 την ημέρα της θρησκευτικής εορτής υποχρεούται να μαζέψουν τους
πάγκους τους και τα εμπορεύματά τους και να αποχωρήσουν.
Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της εμποροπανήγυρης την ημέρα
της λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των πωλητών.
Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχημάτων, θα μεριμνούν ώστε να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στους χώρους
που ορίζεται η λειτουργία της εμποροπανήγυρης.
Β. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ
Θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Η σήμανση και η διαγράμμιση θα
γίνονται με ευθύνη/επίβλεψη/έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων. Οι θέσεις που θα
διαγραμμιστούν προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές δεν θα εμποδίζουν τη πρόσβαση σε οικίες και
την λειτουργία των καταστημάτων. Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την
ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την διέλευση των οχημάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική
κ.λ.π., για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, για
την ομαλή διενέργεια της εμποροπανήγυρης.
Γ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΩΝ
Οι διαστάσεις των εκθετηρίων των πωλητών θα είναι 4 μέτρα σε μήκος και 2 μέτρα σε πλάτος. Σε κάθε
περίπτωση σε δρόμους όπου υπάρχουν οικίες θα υπάρχει διάδρομος πλάτους 1,00 μ. ανάμεσα στους
πάγκους που είναι πλησιέστερα στην είσοδο.
Άρθρο 4
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Δικαίωμα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη έχουν οι κάτωθι:
α) 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,
β) πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών,
γ) κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και
μεταποιημένα προϊόντα,
δ) αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές
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του παρόντος,
ε) φυσικά πρόσωπα ή φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) για τη διάθεση
αποκλειστικά έργων ιδίας παραγωγής των μελών τους, τα/οι οποία/οι δημιουργούν έργα τέχνης,
καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής
δημιουργίας.
Την βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας εκδίδει ο Δήμος μόνιμης κατοικίας
του ενδιαφερομένου πωλητή ο οποίος για το σκοπό αυτό πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS, σχετικά με δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο,
βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,
πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,
φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,
άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.
Για την συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μετά από
πρόσκληση του Δήμου οι οποία θα συνοδεύεται από:
την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση της παραγράφου 3, κατά περίπτωση και
βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
Για την συμμετοχή απαιτείται έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο η οποία δίνεται με κλήρωση (σε
περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία)
ως εξής:
σε ποσοστό 70% (9 θέσεις) σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ
σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο,
σε ποσοστό 20% (3 θέσεις)σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους
παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα
προϊόντα,
σε ποσοστό 10% (1 θέση) σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα
επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος.
Δύο (2) θέσεις αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα,
χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας ή φορείς
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) για τη διάθεση αποκλειστικά έργων ιδίας παραγωγής
των μελών τους.
Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (II) και (III) ο αριθμός των θέσεων
των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (I) 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 (I)
όπως επίσης και επαγγελματίες που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση.
Μετά και την έγκριση συμμετοχής από το Δημοτικό Συμβούλιο εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων, ο
οποίος αναρτάται στο Δήμο Χανίων, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη
υπέρ του Δήμου και να εκδοθεί ατομική 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 από την Διεύθυνση Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης.
Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στο
φορέα λειτουργίας.
Άρθρο 5
ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
Τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται είναι τα παρακάτω:
Βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης
νεωτερισμών, ψεύτικα κοσμήματα (φο μπιζού), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη
(τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα μη ηλεκτροδοτούμενα ηλεκτρικά είδη, εκκλησιαστικά είδη, είδη
ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές σακούλες), είδη
υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, είδη χαρτιού, εργαλεία και βιομηχανικά είδη κηπουρικής και
ανθοκομίας.
Ξηροί καρποί, ζαχαρώδη προϊόντα.
Έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα.
Άρθρο 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ

3

ΑΔΑ: ΩΜ52ΩΗ5-6Κ1
Αρ. Απόφασης: 133
Οι πωλητές υποχρεούνται:
Να έχουν αναρτημένη μπροστά στον πάγκο των προϊόντων τους και σε εμφανές σημείο την έγκριση
συμμετοχής τους που έχει χορηγηθεί από τον Δήμο.
Να τοποθετούν πινακίδες σε κάθε προϊόν με την ονομασία, την τιμή πώλησης, την ποιότητα και τον τόπο
προέλευσης αυτού.
Να έχουν ταμειακές και ζυγιστικές μηχανές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τοποθετημένες σε
τέτοια θέση ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να ελέγξει το βάρος και την τιμή των αγοραζόμενων
προϊόντων.
Να τηρούν όλες τις φορολογικές, αγορανομικές, αστυνομικές, υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις.
Να έχουν απαραίτητα μαζί τους όλα τα παραστατικά έγγραφα τα οποία προβλέπονται από τις κείμενες
διατάξεις και τα οποία οφείλουν να επιδεικνύουν στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
Να έχουν πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις (για αυτούς που χειρίζονται
τρόφιμα).
Να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή.
Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους εκτός των ορίων της καθορισμένης θέσης που
κατέχουν σύμφωνα με την άδειά τους. Επίσης να μην προεξέχουν οι πάγκοι ή τα εμπορεύματα από τα όρια
της ειδικής διαγράμμισης της θέσης που νόμιμα κατέχουν.
Σε δρόμους όπου υπάρχουν καταστήματα να αφήνουν ανοικτή την πρόσοψη σε μήκος 3 μέτρων
τουλάχιστον.
Να τηρούν το ωράριο λειτουργίας της εμποροπανήγυρης.
Να μην χρησιμοποιούν η προκαλούν φθορά σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία.
Να επιδεικνύουν σε κάθε ζήτηση από τα αρμόδια όργανα ελέγχου την άδειά τους καθώς και όλα τα
παραστατικά για την διάθεση των προϊόντων τους που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και
οφείλουν να συμμορφώνονται άμεσα στις νόμιμες υποδείξεις τους.
Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα κατάλληλα έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες
υγιεινής και καθαριότητας αυτών.
Απαγορεύεται η απ' ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο (εκτός των ειδών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις) με το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων
καθώς και η διαλάληση των εμπορευμάτων όπως και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους.
Απαγορεύεται η στάθμευση των αυτοκινήτων στο χώρο της εμποροπανήγυρης, καθώς και η διατήρηση
δεύτερου πάγκου.
Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι
ελεύθεροι για την κυκλοφορία των καταναλωτών καθώς και η είσοδος κάθε τροχοφόρου, πλην των ωρών
προ της έναρξης της εμποροπανήγυρης για την εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
Γενικά η διαγωγή των πωλητών στην εμποροπανήγυρη πρέπει να είναι άμεμπτη, χωρίς φωνασκίες, χρήση
οινοπνευματωδών ποτών και χρήση ηχητικών συσκευών. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την
εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση
και την πρόκληση ζημιών στα πεζοδρόμια και στις κατοικίες γύρω από τη θέση τους καθώς και η κάθε
είδους στήριξη μέσων σκίασης σε ιδιωτικές κατασκευές των περιοίκων, δένδρα και πινακίδες σήμανσης.
Πωλητές χωρίς την σχετική άδεια και πωλητές που πωλούν εμπορεύματα, που δεν προβλέπονται από το
κανονισμό, θα απομακρύνονται από την εμποροπανήγυρη.
Οι πωλητές υποχρεούνται να πωλούν μόνο προϊόντα που αναγράφονται στις χορηγηθείσες άδειες.
Αν κενωθεί θέση αυτή θα μένει κενή.
Απαγορεύεται η επέκταση και η κατάληψη (αυθαίρετα) των διπλανών θέσεων, σε περίπτωση που τυχόν
είναι ελεύθερες, καθώς και η αλλαγή της νόμιμης θέσης πώλησης.
Απαγορεύεται η κατάληψη χώρου εκτός των προκαθορισμένων ορίων της εμποροπανήγυρη από κάθε
είδος κατηγορίας πωλητές, έστω και αν έχουν άδεια.
Η τοποθέτησή των πάγκων θα γίνεται επί του οδοστρώματος.
Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στο
φορέα λειτουργίας.
Η παρουσία των κατόχων αδειών είναι υποχρεωτική.
Απαγορεύεται αυστηρά η καύση ακατάλληλων υλικών με σκοπό την θέρμανση.
Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκμίσθωση της θέσης που κατέχουν.
Άρθρο 7
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Κατά την διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης ο χώρος που καταλαμβάνεται από τους πάγκους
καθώς και ο περιβάλλων χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός από τους ίδιους τους πωλητές.
Ειδικότερα οι πωλητές εμποροπανήγυρης οφείλουν:
Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των
προϊόντων τους. Για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας των χώρων λειτουργίας των λαϊκών
αγορών ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου της λαϊκής αγοράς να φροντίζουν οι
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ίδιοι, (ο καθένας χωριστά), για την καθαριότητα του χώρου τους καθώς και την συγκέντρωση των
απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στην
συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την
πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της περιοχής πριν, κατά τη διάρκεια λειτουργίας και μετά το πέρας της
λαϊκής.
Για την τήρηση της καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργεί η εμποροπανήγυρης (από την έναρξη και
μέχρι την λήξη της λειτουργίας της) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές.
Να μην ρυπαίνουν τον περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών
ειδών που αλλοιώνονται εύκολα καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λ.π.).
Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της εμποροπανήγυρης να
συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των οργάνων της παραπάνω υπηρεσίας.
Να μην παρακωλύουν με κανένα τρόπο την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της.
Άρθρο 8
ΕΛΕΓΧΟΙ
Οι έλεγχοι στους πωλητές που δραστηριοποιούνται στην εμποροπανήγυρη θα γίνονται από τα αρμόδια
όργανα όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 9
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ
Ο κάθε πωλητής, για να συμμετέχει στην εμποροπανήγυρη του Δήμου Χανίων, θα καταβάλλει το
αντίστοιχο ημερήσιο τέλος στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 10
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπεται να επιβάλλονται θα είναι αυτές που ορίζονται κάθε
φορά από τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 11
ΓΕΝΙΚΑ
Ο Κανονισμός αυτός συντάχθηκε για να ρυθμίσει τα προβλήματα που προκύπτουν για την λειτουργία της
εμποροπανήγυρης με αφορμή την θρησκευτική εορτή του Αγίου Παντελεήμονα στην Τοπική Κοινότητα
Μουζουρά του Δήμου Χανίων και υπερισχύει κάθε άλλης ανάλογης προηγούμενης διάταξης.
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό, αντιμετωπίζεται και επιλύεται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες ελέγχου των εμποροπανηγύρεων, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η ισχύς του
κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους.
Άρθρο 12
ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Η ισχύς του Κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται με Αποφάσεις του να τροποποιεί τον παρόντα Κανονισμό για την
αντιμετώπιση τυχόν νέων θεμάτων που ανακύπτουν σχετικά με την λειτουργία των υπαίθριων αγορών
εμποροπανηγύρεων.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Μιχάλης Χατζηκυριάκος Δ/ντής του Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης
,επίσης κατόπιν της υπ’αριθμ. 11297/6-03-2018 πρόσκλησης προς τον Πρόεδρο
Επαγγελματιών -Βιοτεχνών Λαϊκών Αγορών παραβρέθηκε ο Αντιπρόεδρος κος Ιωάννης Αναστασιάδης
του Σωματείου Επαγγελματιών -Βιοτεχνών Λαϊκών Αγορών
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη της το άρθρο 73 του Ν. 3862/10, την υπ' αριθμ. 315/2012 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Χανίων και το υπ' αριθμ. 11202/6-3-2018 έγγραφο του εκπροσώπου της Δημοτικής Ενότητας
Ακρωτηρίου -Τοπικής Κοινότητας Μουζουρά περί σύμφωνης γνώμης περί του σχεδίου Κανονισμού
Λειτουργίας εμποροπανήγυρης με αφορμή την θρησκευτική εορτή του Αγίου Παντελεήμονα της Τ.Κ.
Μουζουρά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνει τον παρακάτω Κανονισμό Λειτουργίας υφιστάμενης θρησκευτικής εμποροπανήγυρης εορτής
Αγίου Παντελεήμονα Τοπικής Κοινότητας Μουζουρά ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑ
Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία

5

ΑΔΑ: ΩΜ52ΩΗ5-6Κ1
Αρ. Απόφασης: 133
της εμποροπανήγυρης με αφορμή την θρησκευτική εορτή του Αγίου Παντελεήμονα στην Τοπική Κοινότητα
Μουζουρά του Δήμου Χανίων.
Άρθρο 2
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο παρών κανονισμός εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη:
Το άρθρο 79 του ν. 3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”.
Το άρθρο 73 του ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
Τα άρθρα 38 και 59 του ν. 4497/2017 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός
της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις “.
Άρθρο 3
ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Α. ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΩΛΗΤΩΝ- ΩΡΑΡΙΟ
Η εμποροπανήγυρης του Αγίου Παντελεήμονα θα πραγματοποιείται στην πλατεία Κωνσταντίνου
Δερμιτζάκη ( στην πάνω πλευρά του Ιερού Ναού) στην Τοπική Κοινότητα Μουζουρά.
Η διάρκεια λειτουργίας της θα είναι 2 ημέρες την παραμονή και την ημέρα της θρησκευτικής εορτής στις 26
και 27 Ιουλίου.
Ο μέγιστος αριθμός πωλητών που μπορεί να δραστηριοποιηθεί στην εμποροπανήγυρη είναι δεκαπέντε
(15).
Η προσέλευση των πωλητών στους χώρους της εμποροπανήγυρης προκειμένου να ασκήσουν την
επαγγελματική τους δραστηριότητα, να μεταφέρουν πάγκους και εμπορεύματα επιτρέπεται να γίνει την
παραμονή της εμποροπανήγυρης από 14:00 έως 15:30. Πριν τις 14:00 απαγορεύεται οποιαδήποτε
δραστηριότητα προετοιμασίας και πώλησης. Μετά τις 15:30 δεν επιτρέπεται να εισέρχεται κανένα
αυτοκίνητο στους χώρους της εμποροπανήγυρης.
Το ωράριο πώλησης των εμπορευμάτων καθορίζεται την ημέρα της παραμονής από τις 15:30 έως τις
23:00 και την ημέρα της θρησκευτικής εορτής από τις 08:00 έως 23:00
Τις ώρες από 23:00 έως 24:00 την ημέρα της θρησκευτικής εορτής υποχρεούται να μαζέψουν τους
πάγκους τους και τα εμπορεύματά τους και να αποχωρήσουν.
Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της εμποροπανήγυρης την ημέρα
της λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των πωλητών.
Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχημάτων, θα μεριμνούν ώστε να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στους χώρους
που ορίζεται η λειτουργία της εμποροπανήγυρης.
Β. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ
Θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Η σήμανση και η διαγράμμιση θα
γίνονται με ευθύνη/επίβλεψη/έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων. Οι θέσεις που θα
διαγραμμιστούν προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές δεν θα εμποδίζουν τη πρόσβαση σε οικίες και
την λειτουργία των καταστημάτων. Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την
ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την διέλευση των οχημάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική
κ.λ.π., για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, για
την ομαλή διενέργεια της εμποροπανήγυρης.
Γ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΩΝ
Οι διαστάσεις των εκθετηρίων των πωλητών θα είναι 4 μέτρα σε μήκος και 2 μέτρα σε πλάτος. Σε κάθε
περίπτωση σε δρόμους όπου υπάρχουν οικίες θα υπάρχει διάδρομος πλάτους 1,00 μ. ανάμεσα στους
πάγκους που είναι πλησιέστερα στην είσοδο.
Άρθρο 4
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Δικαίωμα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη έχουν οι κάτωθι:
α) 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,
β) πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών,
γ) κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και
μεταποιημένα προϊόντα,
δ) αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές
του παρόντος,
ε) φυσικά πρόσωπα ή φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) για τη διάθεση
αποκλειστικά έργων ιδίας παραγωγής των μελών τους, τα/οι οποία/οι δημιουργούν έργα τέχνης,
καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής
δημιουργίας.
Την βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας εκδίδει ο Δήμος μόνιμης κατοικίας
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του ενδιαφερομένου πωλητή ο οποίος για το σκοπό αυτό πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS, σχετικά με δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο,
βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,
πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,
φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,
άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.
Για την συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μετά από
πρόσκληση του Δήμου οι οποία θα συνοδεύεται από:
την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση της παραγράφου 3, κατά περίπτωση και
βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
Για την συμμετοχή απαιτείται έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο η οποία δίνεται με κλήρωση (σε
περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία)
ως εξής:
σε ποσοστό 70% (9 θέσεις) σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ
σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο,
σε ποσοστό 20% (3 θέσεις)σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους
παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα
προϊόντα,
σε ποσοστό 10% (1 θέση) σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα
επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος.
Δύο (2) θέσεις αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα,
χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας ή φορείς
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) για τη διάθεση αποκλειστικά έργων ιδίας παραγωγής
των μελών τους.
Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (II) και (III) ο αριθμός των θέσεων των
κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (I) 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 (I)
όπως επίσης και επαγγελματίες που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση.
Μετά και την έγκριση συμμετοχής από το Δημοτικό Συμβούλιο εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων, ο
οποίος αναρτάται στο Δήμο Χανίων, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη
υπέρ του Δήμου και να εκδοθεί ατομική 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 από την Διεύθυνση Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης.
Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στο
φορέα λειτουργίας.
Άρθρο 5
ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
Τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται είναι τα παρακάτω:
Βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης
νεωτερισμών, ψεύτικα κοσμήματα (φο μπιζού), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη
(τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα μη ηλεκτροδοτούμενα ηλεκτρικά είδη, εκκλησιαστικά είδη, είδη
ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές σακούλες), είδη
υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, είδη χαρτιού, εργαλεία και βιομηχανικά είδη κηπουρικής και
ανθοκομίας.
Ξηροί καρποί, ζαχαρώδη προϊόντα.
Έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα.
Άρθρο 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ
Οι πωλητές υποχρεούνται:
Να έχουν αναρτημένη μπροστά στον πάγκο των προϊόντων τους και σε εμφανές σημείο την έγκριση
συμμετοχής τους που έχει χορηγηθεί από τον Δήμο.
Να τοποθετούν πινακίδες σε κάθε προϊόν με την ονομασία, την τιμή πώλησης, την ποιότητα και τον τόπο
προέλευσης αυτού.
Να έχουν ταμειακές και ζυγιστικές μηχανές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τοποθετημένες σε
τέτοια θέση ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να ελέγξει το βάρος και την τιμή των αγοραζόμενων
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προϊόντων.
Να τηρούν όλες τις φορολογικές, αγορανομικές, αστυνομικές, υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις.
Να έχουν απαραίτητα μαζί τους όλα τα παραστατικά έγγραφα τα οποία προβλέπονται από τις κείμενες
διατάξεις και τα οποία οφείλουν να επιδεικνύουν στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
Να έχουν πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις (για αυτούς που χειρίζονται
τρόφιμα).
Να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή.
Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους εκτός των ορίων της καθορισμένης θέσης που
κατέχουν σύμφωνα με την άδειά τους. Επίσης να μην προεξέχουν οι πάγκοι ή τα εμπορεύματα από τα όρια
της ειδικής διαγράμμισης της θέσης που νόμιμα κατέχουν.
Σε δρόμους όπου υπάρχουν καταστήματα να αφήνουν ανοικτή την πρόσοψη σε μήκος 3 μέτρων
τουλάχιστον.
Να τηρούν το ωράριο λειτουργίας της εμποροπανήγυρης.
Να μην χρησιμοποιούν η προκαλούν φθορά σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία.
Να επιδεικνύουν σε κάθε ζήτηση από τα αρμόδια όργανα ελέγχου την άδειά τους καθώς και όλα τα
παραστατικά για την διάθεση των προϊόντων τους που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και
οφείλουν να συμμορφώνονται άμεσα στις νόμιμες υποδείξεις τους.
Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα κατάλληλα έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες
υγιεινής και καθαριότητας αυτών.
Απαγορεύεται η απ' ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο (εκτός των ειδών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις) με το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων
καθώς και η διαλάληση των εμπορευμάτων όπως και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους.
Απαγορεύεται η στάθμευση των αυτοκινήτων στο χώρο της εμποροπανήγυρης, καθώς και η διατήρηση
δεύτερου πάγκου.
Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι
ελεύθεροι για την κυκλοφορία των καταναλωτών καθώς και η είσοδος κάθε τροχοφόρου, πλην των ωρών
προ της έναρξης της εμποροπανήγυρης για την εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
Γενικά η διαγωγή των πωλητών στην εμποροπανήγυρη πρέπει να είναι άμεμπτη, χωρίς φωνασκίες, χρήση
οινοπνευματωδών ποτών και χρήση ηχητικών συσκευών. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την
εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση
και την πρόκληση ζημιών στα πεζοδρόμια και στις κατοικίες γύρω από τη θέση τους καθώς και η κάθε
είδους στήριξη μέσων σκίασης σε ιδιωτικές κατασκευές των περιοίκων, δένδρα και πινακίδες σήμανσης.
Πωλητές χωρίς την σχετική άδεια και πωλητές που πωλούν εμπορεύματα, που δεν προβλέπονται από το
κανονισμό, θα απομακρύνονται από την εμποροπανήγυρη.
Οι πωλητές υποχρεούνται να πωλούν μόνο προϊόντα που αναγράφονται στις χορηγηθείσες άδειες.
Αν κενωθεί θέση αυτή θα μένει κενή.
Απαγορεύεται η επέκταση και η κατάληψη (αυθαίρετα) των διπλανών θέσεων, σε περίπτωση που τυχόν
είναι ελεύθερες, καθώς και η αλλαγή της νόμιμης θέσης πώλησης.
Απαγορεύεται η κατάληψη χώρου εκτός των προκαθορισμένων ορίων της εμποροπανήγυρη από κάθε
είδος κατηγορίας πωλητές, έστω και αν έχουν άδεια.
Η τοποθέτησή των πάγκων θα γίνεται επί του οδοστρώματος.
Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στο
φορέα λειτουργίας.
Η παρουσία των κατόχων αδειών είναι υποχρεωτική.
Απαγορεύεται αυστηρά η καύση ακατάλληλων υλικών με σκοπό την θέρμανση.
Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκμίσθωση της θέσης που κατέχουν.
Άρθρο 7
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Κατά την διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης ο χώρος που καταλαμβάνεται από τους πάγκους
καθώς και ο περιβάλλων χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός από τους ίδιους τους πωλητές.
Ειδικότερα οι πωλητές εμποροπανήγυρης οφείλουν:
Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των
προϊόντων τους. Για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας των χώρων λειτουργίας των λαϊκών
αγορών ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου της λαϊκής αγοράς να φροντίζουν οι
ίδιοι, (ο καθένας χωριστά), για την καθαριότητα του χώρου τους καθώς και την συγκέντρωση των
απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στην
συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την
πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της περιοχής πριν, κατά τη διάρκεια λειτουργίας και μετά το πέρας της
λαϊκής.
Για την τήρηση της καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργεί η εμποροπανήγυρης (από την έναρξη και
μέχρι την λήξη της λειτουργίας της) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές.
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Να μην ρυπαίνουν τον περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών
ειδών που αλλοιώνονται εύκολα καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λ.π.).
Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της εμποροπανήγυρης να
συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των οργάνων της παραπάνω υπηρεσίας.
Να μην παρακωλύουν με κανένα τρόπο την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της.
Άρθρο 8
ΕΛΕΓΧΟΙ
Οι έλεγχοι στους πωλητές που δραστηριοποιούνται στην εμποροπανήγυρη θα γίνονται από τα αρμόδια
όργανα όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 9
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ
Ο κάθε πωλητής, για να συμμετέχει στην εμποροπανήγυρη του Δήμου Χανίων, θα καταβάλλει το
αντίστοιχο ημερήσιο τέλος στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 10
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπεται να επιβάλλονται θα είναι αυτές που ορίζονται κάθε
φορά από τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 11
ΓΕΝΙΚΑ
Ο Κανονισμός αυτός συντάχθηκε για να ρυθμίσει τα προβλήματα που προκύπτουν για την λειτουργία της
εμποροπανήγυρης με αφορμή την θρησκευτική εορτή του Αγίου Παντελεήμονα στην Τοπική Κοινότητα
Μουζουρά του Δήμου Χανίων και υπερισχύει κάθε άλλης ανάλογης προηγούμενης διάταξης.
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό, αντιμετωπίζεται και επιλύεται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες ελέγχου των εμποροπανηγύρεων, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η ισχύς του
κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους.
Άρθρο 12
ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Η ισχύς του Κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται με Αποφάσεις του να τροποποιεί τον παρόντα Κανονισμό για την
αντιμετώπιση τυχόν νέων θεμάτων που ανακύπτουν σχετικά με την λειτουργία των υπαίθριων αγορών
εμποροπανηγύρεων.
Η απόφαση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 20 /2018
Επακολουθεί μικρή συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας υφιστάμενης θρησκευτικής εμποροπανήγυρης εορτής Αγίου
Παντελεήμονα Τοπικής Κοινότητας Μουζουρά, όπως αναφέρεται στην παραπάνω εισήγηση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΔΟΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ
2. ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ-ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
3. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-ΣΑΡΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
5. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8. ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
9. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
10. ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
11. ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
12. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
13. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14. ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
15. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
16. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

17. ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
18. ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
20. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22. ΛΕΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
23. ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24. ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
25. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ
26. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
27. ΠΑΙΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
29. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
30. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
31. ΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
32. ΠΕΡΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

Ακριβές αντίγραφο
Η Γραμματέας
Δρακακάκη Γεωργία

9

33. ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
34. ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
35. ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
36. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
37. ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
38. ΤΖΗΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
39. ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
40. ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
41. ΦΑΝΔΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
42. ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
43. ΦΟΒΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
44. ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
45. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
46. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
47. ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

