
                                                                    Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της με αριθ.25/03-07-2022 ΕΚΤΑΚΤΗΣ  συνεδρίασης 

       του  Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας. 

 

 

Αριθ. Απόφασης  61/2022                                                                         

                                                                                                          Περίληψη:         

                                         Λειτουργία Παραδοσιακής Εμποροπανήγυρις Κυπαρισσίας  2022-ορισμός  

                                        πενταμελούς επιτροπής ελέγχου(Σχ.17/2022 ΑΕΠΖ και 152/2022 ΑΟΕ).. 

Στην Κυπαρισσία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 03
η
 του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα 

Κυριακή και ώρα έως 22:00΄μ.μ , συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ δια περιφοράς(Αριθμός Εγκυκλίου: 375 Α.Π.: 

39167/ 2-6-2022 ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, μετά από την 

αριθ. 7516/01-07-2022 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε και δόθηκε σε καθένα 

μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 

         Και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο αριθμού μελών είκοσι 

επτά (27) βρέθηκαν παρόντες δέκα οκτώ(18). 

                          Π α ρ ό ν τ ε ς             Α π ό ν τ ε ς         

1 
Ασημακόπουλος Γεώργιος 

1. 
Κατσίβελας Παναγιώτης 

2 Κοροβίλας  Ευάγγελος 2. Παναγιωτοπούλου Χάιδω 

3 Αλευράς Παναγιώτης 3. Πανουσιοπούλου Μαρία 

4 Βλάχος Αντώνιος 4. Αντωνόπουλος Θεόδωρος 

5 Φρούσος Νικόλαος 5. Αδρακτάς Ιωάννης 

6 Στριμπάκος Δημήτριος 6. Τσίγγανος Παναγιώτης 

7 Αυρηλιώνης Χαράλαμπος(Πρόεδρος) 7. Αλεξοπούλου Σταματία 

8 Μερκούρης Ιωάννης 8. Ανδρινόπουλος Ευστάθιος 

9 Κατσούλας Ιωάννης 9. Καμπύλη-Ανδρινοπούλου Μαγδαλινή 

10. Καναλουπίτης Χαράλαμπος   

11. Τσακανίκας Γεώργιος   

12. Τσαφαράς Παναγιώτης   

13. Κουτρουμπής Αλέξανδρος   

14. Δριμής Δημήτριος   

15. Παρασκευόπουλος Ιωάννης   

16 Μπακούρος Σωτήριος   

17 Παναγοπούλου Μαρία   

18 Κουκούμης Σαράντος   

  Παρισταμένου του κ. Δημάρχου.. 
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 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Λαμπρόπουλο Παναγιώτη, τακτικό υπάλληλο του Δήμου 

Τριφυλίας.  

Εισάγοντας το 3
ο  
θέμα  της ΕΚΤΑΚΤΗΣ(Δια περιφοράς) ημερήσιας διάταξης  ο Πρόεδρος είπε: 

Το εν λόγω θέμα εισάγεται ως κατεπείγον καθώς πρέπει να αποφασίσομε το συντομότερο δυνατό 

προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ 

αποφάσισε το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον και συζητητέο. 

Γενικά για την λειτουργία  ετήσιας παραδοσιακής  εμποροπανήγυρης ισχύουν τα εξής:  

Σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5γ του Ν. 3463/2006 στην αρμοδιότητα των Δήμων ανήκει ο καθορισμός 

των χώρων και των όρων λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων που διενεργούνται στην περιφέρεια τους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν. 3852/2010 το Συμβούλιο των Δημοτικών Κοινοτήτων έχει αρμοδιότητα να 

προτείνει τους χώρους λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων μεταξύ αυτών και τους 

χώρους λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, 

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. 

Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων. 

Με το άρθρο 38 του Ν. 4497/2017 προβλέπεται ότι: 

1.  Για τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών του παρόντος λαμβάνεται απόφαση του οικείου Δημοτικού 

Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006 (Α' 114), η οποία κοινοποιείται στην οικεία 

Περιφέρεια. Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται και ο κανονισμός λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο 

εμπεριέχονται απαραιτήτως ο χώρος διενέργειας της αγοράς, η χρονική διάρκεια της αγοράς, τα πωλούμενα 

είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης 

αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς. 

2.  Η διάρκεια λειτουργίας των θρησκευτικών και επετειακών εμποροπανηγύρεων και των λοιπών 

οργανωμένων αγορών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, με εξαίρεση τις 

παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο και δύνανται να διαρκούν μέχρι επτά 

(7) ημέρες, τις πασχαλινές αγορές που δύνανται να διαρκούν μέχρι δέκα (10) ημέρες και τις 

χριστουγεννιάτικες αγορές που δύνανται να διαρκούν μέχρι είκοσι (20) συναπτές ημέρες. Στις περιπτώσεις 

εμπορίας ζώντων ζώων απαιτείται έγγραφο μετακίνησης των παραγωγικών ζώων, καθώς και βεβαίωση 

απαλλαγής από ασθένειες υπογεγραμμένη από κτηνίατρο της ΔΑΟΚ. 

3.  Στις αγορές του παρόντος άρθρου συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά 

παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν 
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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. 

4.  Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές του παρόντος άρθρου απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που 

εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου δήμου, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. 

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

πρόσκληση. Οι εγκρίσεις 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. 

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. 
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6. Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων για την 

κάθε υπαίθρια αγορά, 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. 

7.  Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με άδεια συμμετοχής στις υπαίθριες 

αγορές του παρόντος των ειδών τους κατά τις ημέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα 

ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

 

       Με την αριθ.  17/2022 απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κατόπιν της υπ. αριθ. 10/2022 

απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Κυπαρισσίας προτάθηκαν οι χώροι τέλεσης της  ετήσιας 

εμποροζωοπανήγυρης έτους 2022 της Δ.Κ Κυπαρισσίας και οι λοιπές λεπτομέρειες για την λειτουργία της  

και με την αριθ. 152/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας προτάθηκαν οι τιμές 

για τη μίσθωση των θέσεων της εμποροζωοπανήγυρης. 

        Το Δημοτικό Συμβούλιο με τη σειρά του καλείται να εγκρίνει τις παραπάνω αποφάσεις τις οποίες 

και  θέτω υπόψη σας προς ενημέρωση. Εκτός από την έγκριση των παραπάνω αποφάσεων  το Δημοτικό 

Συμβούλιο θα πρέπει : 

 Nα ορίσει πενταμελή Επιτροπή Ελέγχου της εμποροζωοπανήγυρης, η οποία  θα πλαισιώνεται 

και από Δημοτικούς Υπαλλήλους του Δήμου Τριφυλίας. 

 Να τεθεί ο παρακάτω όρος σε κάθε πωλητή – έμπορο, πριν την παραχώρηση της χρήσεως των 

παραπηγμάτων: 

   Κατά την ημέρα της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, από το πρωί και μέχρι το πέρας της 

Λιτανείας, τα καταστήματα (παράγκες) των πωλητών θα παραμείνουν κλειστά και οι δρόμου της 

εμποροζωοπανήγυρης να είναι ανοικτοί και ελεύθεροι , χωρίς πράγματα, σχοινιά και άλλα εμπόδια. 

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ Δριμής-Παρασκευόπουλος κατέθεσαν ότι: Ως προς το δεύτερο θέμα που 

αφορά σε λειτουργία εμποροπανηγύρης Κυπαρισσίας, σε καθορισμό τιμών και ορισμό 5/μελών επιτροπών 

ελέγχου: Ψηφίζουμε ναι στην πραγματοποίηση των εμποροπανηγύρεων σύμφωνα με τις εισηγήσεις των 

τοπικών Κοινοτήτων και προτείνουμε  μείωση του κόστους συμμετοχής κατά 10% λόγω συνθηκών. Για τις 

5/μελείς επιτροπές δεν έχουμε άποψη και δεν ψηφίζουμε τίποτα, γιατί δεν υπάρχει σχετική πρόταση στις 

εισηγήσεις που λάβαμε. 
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  -Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σαράντος Κουκούμης κατέθεσε ότι: Ως προς τη διάρκεια της 

εμποροπανήγυρις ψηφίζω όπως προτείνεται και από το Δ.Σ. της Τοπ. Κοινότητας Κυπαρισσίας για επτά 

ημέρες, όπως προβλέπεται για τις παραδοσιακές εμποροπανήγυρης. 

Ως προς τη μίσθωση των θέσεων προτείνω τη μείωση των τιμών ανά τ.μ. τουλάχιστον κατά 10% 

λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο κόστος μετακίνησης των διάφορων μικροπωλητών που προτίθενται να 

συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη της Κυπαρισσίας. Ο δήμος μπορεί να έχει τα ίδια ή και περισσότερα 

έσοδα από τη χαμηλότερη μίσθωση, εφόσον καταληφθούν όλες οι θέσεις, απ΄ότι διατηρώντας υψηλότερες 

τιμές και να μείνουν αρκετές θέσεις κενές. 

  -Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Αλευράς Παναγιώτης κατέθεσε ότι: Ψηφίζω  την  Εισήγηση του Τοπικού 

Συμβουλίου για τις Εμποροπανηγυρις εφόσον τηρηθούν  οι προβλέψεισ του αρθρ.52 του ν 4313/2014 και 

ΠΡΟΤΕΙΝΩ  να γίνει μείωση  10% στις προτεινόμενες τιμές λόγω  COVID. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση καθώς και : 

1. τα  άρθρα 75 και  79 του Ν.3463/2006, 

2. το  άρθρο  83  του Ν.3852/2010  

3. το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 

4. το άρθρο 38 του Ν.4497/2017 

5. την 10/2022 απόφαση της Δ.Κ Κυπαρισσίας 

6. την  152/2022  απόφαση της Οικονομικής επιτροπής 

7. την 17/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

    και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

 

                           Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Εγκρίνει: 

-Την αριθ.10/2022 απόφαση της  Δ.Κ Κυπαρισσίας,  

-Την αριθ.17/2022  απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

-Την αριθ.152/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και διαμορφώνει την εξής κανονιστική απόφαση 

για την λειτουργία της ετήσιας εμποροζωοπανήγυρης  έτους 2022 της Δ.Κ Κυπαρισσίας:       

Α. Τέλεση μία φορά το χρόνο παραδοσιακής εμποροζωοπανήγυρης στην Δημοτική Κοινότητα 

Κυπαρισσίας (έδρα του Δήμου Τριφυλίας), διάρκειας επτά (7) συναπτών ημερών, δηλαδή έναρξη 

λειτουργίας από την 12η μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022 και ημερομηνία λήξης την 18η  μηνός 

Σεπτεμβρίου έτους 2022. 
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Β.  Ως χώρους λειτουργίας της εμποροζωοπανήγυρης οι πιο κάτω:  

1.   Τα δύο οικοδομικά τετράγωνα που βρίσκονται στην πανηγυρίστρια: 

       α) πλατεία απόδημου Ελληνισμού που περικλείεται από τις οδούς Ναυαρίνου, 28ης Οκτωβρίου, 

Ευαγγελιστρίας και Κολοκοτρώνη και  

       β) το κάτω αυτής τετράγωνο με γκαζόν που περικλείεται από τις οδούς Ναυαρίνου, 28ης Οκτωβρίου, Γ. 

Καρατσάμη και Κολοκοτρώνη. 

2.  Το πεζοδρόμιο της οδού Κολοκοτρώνη από τη συμβολή της με την οδό Ναυαρίνου έως τη συμβολή της 

με την οδό Ευαγγελιστρίας. 

3. Την οδό Ναυαρίνου, αριστερά και δεξιά από τη συμβολή της με την οδό Κολοκοτρώνη έως τη συμβολή 

της με την οδό Ελ. Βενιζέλου. 

4. Την οδό Ευαγγελιστρίας, αριστερά και δεξιά από τη συμβολή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου έως τη 

συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου. 

5.  Τμήμα της οδού Ελ. Βενιζέλου από τη συμβολή της με την οδό Ναυαρίνου έως και τη συμβολή της με 

την οδό Γρηγοριάδη.  

* Τα παραπήγματα στο πεζοδρόμιο της οδού Κολοκοτρώνη από τη συμβολή της με την οδό Ναυαρίνου και 

έως την συμβολή της με την οδό Ευαγγελιστρίας, έχουν διαστάσεις (4Χ4), (4Χ5), (4Χ3) και (4Χ6) όπως 

απεικονίζονται στα σχεδιαγράμματα. 

* Τα παραπήγματα επί των οδών Ναυαρίνου, Ευαγγελιστρίας και Ελ. Βενιζέλου θα έχουν  δύο (2) μέτρα 

πρόσοψη αλλά θα δίνεται η δυνατότητα να μικραίνουν ή να μεγαλώνουν σε μέτρα πρόσοψης ανάλογα με 

την περίπτωση.,  

* Όσον αφορά την οδό Ναυαρίνου να καταργηθούν από τρεις (3) θέσεις αριστερά και δεξιά στην είσοδο 

του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου .  

6. Το οικοδομικό τετράγωνο 111 που βρίσκεται στην πολεοδομική ενότητα ΠΕ3, επί της οδού Ναυαρίνου 

απέναντι από την Εκκλησία Ευαγγελισμός της Θεοτόκου για την εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ 

ΠΑΡΚ ή άλλων ψυχαγωγικών παιγνίων μία (1) άδεια, για το χρονικό διάστημα από 12 έως 18 Σεπτεμβρίου 

2022, που διαρκεί η εμποροζωοπανήγυρη  για την ψυχαγωγία των επισκεπτών. Άδεια εγκατάστασης και 

λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ή άλλων ψυχαγωγικών παιγνίων σε ιδιόκτητο χώρο να μην χορηγηθεί. 

7. Ο χώρος της πλατείας που καλύπτεται με γκαζόν, να οριστεί ως χώρος αποκλειστικά για την τοποθέτηση 

και λειτουργία ψησταριών. Προτείνεται, να μην χορηγείται άδεια λειτουργίας ψησταριάς σε κανένα άλλο 

σημείο της εμποροπανήγυρης, εκτός του χώρου της πλατείας. Αυτό σημαίνει πως οι θέσεις της εν λόγω 

πλατείας που καταλαμβάνονταν από εμπόρους, θα μεταφερθούν σε άλλο χώρο της εμποροπανήγυρης 

 8.Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  η διαδικασία παραχώρησης για την εγκατάσταση και  

     λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ή άλλων ψυχαγωγικών παιγνίων θα γίνει με  δημόσιο πλειοδοτικό  

    διαγωνισμό.   

9.Η  Οικονομική Επιτροπή  να προχωρήσει στον καθορισμό των όρων δημοπράτησης για την  
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  εκμίσθωση χώρου  στο Οικ.Τετράγωνο 11 της Δ.Κ Κυπαρισσίας για την λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ   

  το διάστημα  λειτουργίας της Εμποροπανήγυρις. 

10.Η Άδεια Λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ θα εκδοθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Γ. Τα είδη που επιτρέπονται να πωλούνται και να προσφέρονται  είναι είδη ελαφριάς βιοτεχνίας (είδη 

υπόδησης, ένδυσης, είδη υαλοπωλείου, λευκά είδη, μικροεργαλεία, παιχνίδια κ.λ.π.), χειροποίητα προϊόντα, 

χαλιά, τάπητες κ. λ. π. προϊόντα – εδέσματα και τρόφιμα που παρέχονται από κινητή καντίνα-ψησταριές, 

καθώς επίσης και λειτουργία ψυχαγωγικών – τεχνικών παιγνίων για την ψυχαγωγία των επισκεπτών.  

Δ. Δικαιούχοι 
Δικαίωμα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη έχουν, φυσικά πρόσωπα:  

1. Κάτοχοι, εν ισχύ αδειών υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών, πλανοδίου εμπορίου, στάσιμου 

εμπορίου, κυριακάτικων αγορών). 

2.   Κάτοχοι, εν ισχύ βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. 

Στην αίτηση που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι υποχρεωτικά θα πρέπει να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση 

και αποδέχονται τους όρους του κανονισμού λειτουργίας του πανηγυριού. 

Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές του παρόντος άρθρου απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που 

εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου δήμου, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. 

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

πρόσκληση. Οι εγκρίσεις 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. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων 

υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρωση. 

Δημόσια κλήρωση προτείνουμε να διενεργηθεί  και για την θέση στην οποία θα τοποθετηθεί ο κάθε 

αδειοδοτούμενος.  

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομιστούν από τους ενδιαφερόμενους είναι: 
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 Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφουν ότι έλαβαν γνώση του 

κανονισμού λειτουργίας της ετήσιας  εμποροπανήγυρης. 

 Άδεια υπαίθριου εμπορίου σε ισχύ ή ετήσια βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ανά 

περίπτωση. 

 Πιστοποιητικό υγείας, για την πώληση ειδών που εμπίπτουν στην υγειονομική νομοθεσία. 

 Όποιο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο η αρμόδια επιτροπή. 

 Για τη χορήγηση έγκρισης συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει 

να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο. 

 

 Ε. Χορήγηση άδειας συμμετοχής  

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη, θα 

εξετάζονται από την επιτροπή εμποροπανήγυρης, η οποία είναι αρμόδια να εξετάσει έαν πληρούνται οι 

νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι 

μικρότερος από  τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία, θα γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις. Η 

τοποθέτηση των πωλητών στους χώρους ανάπτυξης της εμποροπανήγυρης θα πραγματοποιείται κατόπιν 

κλήρωσης. Αρμόδιο όργανο για την πραγματοποίηση των κληρώσεων είναι η επιτροπή εμποροπανήγυρης. 

Οι αποφάσεις της επιτροπής εμποροπανήγυρης θα διαβιβάζονται στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση και 

για τη χορήγηση της άδειας συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση εκτός της 

υποβολής της σχετικής αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών απαιτείται η παρουσία του 

αιτούντος ή η προσκόμιση στην επιτροπή εμποροπανήγυρης έγγραφης εξουσιοδότησης για τον 

συγκεκριμένο σκοπό. Η ισχύς της άδειας είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Κάθε 

συμμετέχοντας  στην εμποροπανήγυρη θα πρέπει να έχει στην κατοχή του την χορηγηθείσα από το Δήμο 

σχετική άδεια και θα πρέπει να την επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο του αρμοδίου οργάνου.  

Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων για την 

κάθε υπαίθρια αγορά, 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. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των 

ενδιαφερομένων στο φορέα λειτουργίας. 

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση στην αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου εμποροπανήγυρης Δ.Κ. 

Κυπαρισσίας, της αίτησης και των δικαιολογητικών για την χορήγηση της άδειας συμμετοχής στην 

ετήσια παραδοσιακή εμποροζωοπανήγυρη ορίζεται η 29
η
 Αυγούστου, έτους 2022 και ώρα 14:00΄.  

Ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου εμποροπανήγυρης για την δημόσια κλήρωση για 

την επιλογή των δικαιούχων, καθώς επίσης και για την δημόσια κλήρωση των θέσεων τοποθέτησης των 

αδειοδοτούμενων ορίζεται η  31
η
 Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00΄.  
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Για την συμμετοχή στην κλήρωση εκτός της σχετικής αιτήσεως και της προσκόμισης των δικ/κών 

απαιτείται η παρουσία του αιτούντος ή η προσκόμιση έγγραφης εξουσιοδότησης για το συγκεκριμένο 

σκοπό. 

ΣΤ.  Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων 

Οι συμμετέχοντες  στην εμποροπανήγυρη  οφείλουν: 

Να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους ή άλλο νόμιμο έγγραφο απόδειξης της ταυτότητάς τους και την 

άδεια συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, τα οποία είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο 

αρμοδίου οργάνου. 

Να περιορίζονται στη θέση που δικαιούνται χωρίς να δημιουργούν πρόβλημα στους περιοίκους και στους 

ελεύθερους χώρους κίνησης (διαδρόμους) για διευκόλυνσή τους και εξυπηρέτηση των καταναλωτών και να 

έχουν ευπρεπή εμφάνιση στους πάγκους έκθεσης των προϊόντων τους. 

Να μην παρακωλύουν το έργο των αρμοδίων οργάνων ελέγχου, να πειθαρχούν στις συστάσεις και 

αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και να μην διαταράσσουν καθοιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία της 

εμποροπανήγυρης με θορύβους, διαπληκτισμούς και ύβρεις. 

Μετά το πέρας της εμποροπανήγυρης να φροντίζουν για την καθαριότητα του χώρου, την τοποθέτηση των 

σκουπιδιών του σε σάκους και την απομάκρυνση των κατάλοιπων των προϊόντων τους. 

 Να τηρούν τις διατάξεις του αγορανομικού κώδικα και ισχύουσες υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές 

διατάξεις, όσον αφορά την πώληση των επιτρεπόμενων ειδών τροφίμων. Δεν επιτρέπεται από οποιονδήποτε 

πωλητή η έκθεση προς πώληση ή η προς πώληση προϊόντων που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία 

του καταναλωτή. 

Ζ. Διοικητικές Κυρώσεις 

Απαγορεύονται αυστηρά η συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη χωρίς άδεια συμμετοχής, η οποία θα έχει 

εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου ή έστω του διπλότυπου είσπραξης του τέλους χρήσης της 

θέσης. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο το ύψος του οποίου ανέρχεται στο ποσό των €500,00 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα ΙΓ του Ν.4497/2017. Οι παραβάτες θα απομακρύνονται από 

τους χώρους της εμποροπανήγυρης και θα γίνεται κατάσχεση των εμπορευμάτων από τα αρμόδια όργανα. 

   

Η. Επιτροπή Ελέγχου  

Ορίζει πενταμελή Επιτροπή Ελέγχου της εμποροπανήγυρης αποτελούμενη από: 

 α)Μαρία Παναγοπούλου Δ.Σ(Πρόεδρος επιτροπής)με αναπληρωτή τον κ Χαράλαμπο Αυρηλιώνη Δ. Σ 

 β)  Βλάχος Αντώνιος    Δ . Σ  μέλος με αναπληρωτή τον κ  Στριμπάκο Δημήτριο Δ. Σ 

 γ)  Μπακούρος Σωτήριος    Δ. Σ  μέλος με αναπληρωτή  τον κ.  Κουκούμη Σαράντο Δ. Σ 

 δ)  Κουτρουμπής Αλέξανδρος   Δ  Σ μέλος με αναπληρωτή  την κ  Σταματία Αλεξοπούλου Δ  Σ 

 ε)  Φρούσος Νικόλαος  Δ Σ μέλος με αναπληρωτή  τον κ  Παναγιώτη Τσαφαρά  Δ. Σ   
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Καθήκον της πενταμελούς Επιτροπής Ελέγχου θα είναι η παρακολούθηση και εν γένει η όλη διαχείριση της 

πανηγύρεως καθώς επίσης και η διεξαγωγή της κλήρωσης για την επιλογή των δικαιούχων και των θέσεων 

τοποθέτησης αυτών. Η επιτροπή θα δικαιούται να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, να αξιολογεί 

τις εισερχόμενες αιτήσεις, να εισηγείται την παραχώρηση ή μη των θέσεων στους αιτούντες, να 

επιλαμβάνεται οποιοδήποτε θέμα προκύψει στη διάρκεια της εμποροπανήγυρης που δεν προβλέπεται από 

την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να ενεργεί τακτικούς ελέγχους στους χώρους ανάπτυξης της 

εμποροπανήγυρης για την διαπίστωση της καλής και ομαλής λειτουργίας, να συνεργάζεται με την υπηρεσία 

εσόδων και την ταμειακή υπηρεσία για την τυχόν καθυστερημένη είσπραξη εσόδων και να συντάσσει τον 

απολογισμό της εμποροπανήγυρης. 

Το έργο της επιτροπής να υποστηρίζεται όποτε ζητηθεί και παραστεί ανάγκη από φορτηγό και εργάτες για 

την απομάκρυνση των παράνομων καταληψιών και την επιβολή των κυρώσεων. 

Θ. Σύμφωνα με την  152/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής οι τιμές για την  μίσθωση των θέσεων 

για το έτος 2022 καθορίζονται με τις ίδιες τιμές που ίσχυαν για το έτος 2019.  Πιο συγκεκριμένα : 

1. Για τις θέσεις που βρίσκονται στα δύο Οικοδομικά Τετράγωνα της Πλατείας Απόδημου Ελληνισμού 

και της πλατείας με το γκαζόν, καθώς και στο πεζοδρόμιο της οδού Κολοκοτρώνη, η τιμή καθορίζεται 

στα  72,00€  ανά τρέχον μέτρο. 

2.  Η τιμή στο πεζοδρόμιο της οδού Ναυαρίνου ανατολικά και δυτικά και της οδού Ελ. Βενιζέλου βόρεια 

και νότια καθορίζεται στα   72,00 €  ανά τρέχον μέτρο. 

3.  H τιμή στο πεζοδρόμιο της οδού Ευαγγελιστρίας ανατολικά και δυτικά καθορίζεται στα  63,00 €  ανά 

τρέχον μέτρο. 

4.  Η τιμή στο πεζοδρόμιο επί των δρόμων, καθώς και σε θέση εντός πλατείας, για τοποθέτηση 

ψησταριάς, καθορίζεται στα 103,50 €  ανά τρέχον μέτρο.  

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Στις παραπάνω αναγραφόμενες τιμές έχει συμπεριληφθεί το ΦΠΑ 24%. 

 

Ι.  Λοιπές Λεπτομέρειες 

Οι έμποροι - μικροπωλητές όταν κληρωθούν για θέση έως δώδεκα (12) μέτρα δεν έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής για κλήρωση σε επιπλέον μέτρα, εκτός και αν δεν υπάρχουν άλλοι ενδιαφερόμενοι.  

  Ο πιο πάνω περιορισμός ισχύει για όλη την έκταση της πανηγύρεως.    

  Η κατασκευή στεγάστρων ηλιοπροστασίας – βροχοπροστασίας ανήκει αποκλειστικά στους 

συμμετέχοντες. Ο Δήμος παραχωρεί μόνο κοινόχρηστο χώρο, για έκθεση και πώληση εμπορευμάτων 

και προϊόντων καθώς επίσης και λειτουργία ψυχαγωγικών – τεχνικών παιγνίων για την ψυχαγωγία των 

επισκεπτών.  

   Ο Δήμος να μεριμνήσει ώστε:  

 να υπάρχουν διάδρομοι στο χώρο της εμποροπανήγυρης για την εξυπηρέτηση των κατοίκων στις 

οικίες τους, καθώς και του κοινού όπου υπάρχουν  υπηρεσίες. 
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 να υπάρξει συνεχής αστυνομική υποστήριξη του Δήμου, της Επιτροπής κ.τ.λ. από το              

Αστυνομικό τμήμα Τριφυλίας . 

 να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες για την εξυπηρέτηση των εμπόρων και των επισκεπτών.  

 να γίνει διακοπή της κυκλοφορίας των αυτ/των από Κυπαρισσία προς Πύλο στην οδό Ελ. Βενιζέλου 

στη συμβολή της με την οδό Γρηγοριάδη και  παράκαμψη της κυκλοφορίας μέσω των οδών 

Γρηγοριάδη, 28ης Οκτωβρίου και Ναυαρίνου και από Πύλο προς Πύργο από την οδό Ναυαρίνου στη 

συμβολή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου και παράκαμψη της κυκλοφορίας μέσω των οδών 28ης 

Οκτωβρίου, Λαμπροπούλου και Ελ. Βενιζέλου. 

 Ως προς τη χωροθεσία πάγκων και τραπεζοκαθισμάτων για χορήγηση εδεσμάτων - ποτών και 

τροφίμων στους επισκέπτες (Ψησταριές), η θέση τους να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη 

των 150μ, από την πλησιέστερη τουριστική μονάδα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τον 

χώρο τοποθέτησής  τους θα τον ορίσει η Επιτροπή ελέγχου και Λειτουργίας της  

Εμποροζωοπανήγυρης. 

Κ.  Εξουσιοδοτεί  τον κ. Δήμαρχο, όπως προβεί στην επιλογή των υπαλλήλων του Δήμου, οι 

οποίοι θα πλαισιώσουν την Επιτροπή Ελέγχου εμποροπανήγυρης. 

  Εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Ελέγχου για την παραχώρηση των θέσεων με την σύνταξη 

σχετικών πρακτικών. Μετά την λήξη του πανηγυριού η Επιτροπή θα καταθέσει τα εν λόγω 

πρακτικά  προς έγκριση  στο  Δημοτικό Συμβούλιο.  

Λ.  Ορίζει ότι κάθε πωλητής – έμπορος, είναι υποχρεωμένος: 

Κατά την ημέρα της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, από το πρωί και μέχρι το πέρας της 

Λιτανείας, τα καταστήματα (παράγκες) των πωλητών να παραμείνουν κλειστά και οι δρόμοι της 

εμποροζωοπανήγυρης να είναι ανοικτοί και ελεύθεροι , χωρίς πράγματα, σχοινιά και άλλα εμπόδια. 

 

                  H            Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό     61/2022. 

                                   Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει. 

                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           ΤΑ  ΜΕΛΗ 

                                                                        Ακολουθούν υπογραφές              

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

                                                                           Κυπαρισσία  08-07-2022 

                                                                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

   

                                                                    ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΑΔΑ: Ω26ΗΩΗΕ-ΙΗ4
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