
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Σέρβια: 23-8-2022 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                             Αρ.Πρωτ.: 5365 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩN 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

Για τη διενέργεια Εμποροπανήγυρης Σερβίων (χρόνος, προθεσμίες, υποβολή αιτήσεων 

συμμετοχής, προϋποθέσεις, εγκρίσεις συμμετοχής και λοιπή διαδικασία) 

 

Ο Δήμαρχος Σερβίων έχοντας υπόψη:  

• Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021( ΦΕΚ 207/Α΄/05-11-2021) « Αναμόρφωση και 

εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου 

εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκησης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την 

απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στη εκπαίδευση, βελτιώσεις στην 

επιμελητηριακή νομοθεσία  άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» 

• Την αριθμ. 66/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  με την οποία εγκρίθηκε ο 

Κανονισμός λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης Σερβίων. 

Προκηρύσσει  στο πλαίσιο διενέργειας της Εμποροπανήγυρης Σερβίων την έναρξη 

διαδικασίας υποβολή αιτήσεων συμμετοχής όπως παρακάτω: 

 

Άρθρο 1 

Χώρος και χρόνος διενέργειας 

Η Εμποροπανήγυρη  διεξάγεται στα Σέρβια, έδρα  του Δήμου Σερβίων, σύμφωνα με το  

σχεδιάγραμμα που έχει αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου. Για το έτος 2022 θα διενεργηθεί από 29-09-2022 έως και 03-10-2022. 

 

Άρθρο 2 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Υπεύθυνων δηλώσεων συμμετοχής 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων Υπεύθυνων δηλώσεων συμμετοχής από τους 

ενδιαφερομένους ορίζεται από 23-08-2022 έως 15-09-2022 

Άρθρο 3 

Τρόπος υποβολής αιτήσεων -Υπεύθυνων δηλώσεων συμμετοχής 
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Οι Αιτήσεις- Υπεύθυνες Δηλώσεις  συμμετοχής και τα συνημμένα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στην παρούσα κανονισμό θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους: 

• Δια ζώσης: αυτοπρόσωπα ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου από δημόσια αρχή, 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο δημοτικό κατάστημα (γραφείο πρωτοκόλλου 

στο ισόγειο του καταστήματος).  

• Ταχυδρομικά: στη Διεύθυνση: Δήμος Σερβίων, Πλατεία Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 50500 Σέρβια. 

Η δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών βαρύνει 

τους ενδιαφερόμενους.  

• Ηλεκτρονικά: στην ηλεκτρονική διεύθυνση – e-mail: gaa@dservion.gr 

 

 Η Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής (άρθρο 8 Ν.1599/1986) υποβάλλεται σε έντυπο της 

Υπηρεσίας η οποία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα το Δήμου (www.dservion.gr) και θα και 

περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:  

� Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος  

� Όνομα Πατρός  

� Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την 

αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ  

� Διεύθυνση κατοικίας  

� ΑΦΜ και ΔΟΥ  

� Επιθυμητή Θέση  

� Αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει  

� Πωλούμενο είδος 

Άρθρο 3 

Δικαιούχοι συμμετοχής- δικαιολογητικά 

Στην Εμποροπανήγυρη μπορούν να συμμετέχουν:  

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4849/2021, στην Εμποροπανήγυρη μπορούν να συμμετέχουν 

ως πωλητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:  

1. Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές  

2. Άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται 

στις λαϊκές αγορές (τροπ. με το άρθρο 134 Ν.4887/4.2.2022 ΦΕΚ 16/Α) 

3. Άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο 

4. Άδειας χειροτέχνη -καλλιτέχνη 

Η Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής θα συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

1.1 Την κατά περίπτωση άδεια που διαθέτει ο αιτών, και συγκεκριμένα: 

� Βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές 

ΑΔΑ: ΨΘΗΒ46ΜΓΗ5-ΧΒΟ



� Άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται 

στις λαϊκές αγορές (τροπ. με το άρθρο 134 Ν.4887/4.2.2022 ΦΕΚ 16/Α) 

� Άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο 

� Άδεια χειροτέχνη –καλλιτέχνη.  

1.2 Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή αν πρόκειται για αλλοδαπούς 

φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής σε ισχύ και διαβατηρίου.  

1.3 Πιστοποιητικό Υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.  

1.4 Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Σερβίων (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.), η οποία θα 

αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.  

1.5 Κατά περίπτωση γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας από 

ΚΕΠΑ για άτομα με αναπηρία σε ποσοστό πάνω από 67% και πιστοποιητικό 

πολυτεκνικής ιδιότητας (ΠΠΙ) από την ΑΣΠΕ (για έκπτωση 15%). 

1.6 Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του 

παρόντος κανονισμού σε περίπτωση συμμετεχόντων που υπάγονται στην 

κατηγορία «επιχείρηση μαζικής εστίασης –επιχείρηση παρασκευής και προσφοράς 

τροφίμων και ποτών σε προσωρινό χώρο». 

1.7 Σε περίπτωση ύπαρξης οχήματος φωτοαντίγραφο της άδεια κυκλοφορίας και 

άδειας ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον 

αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί  για την 

άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας. 

Άρθρο 5 

Βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές 

 

Η βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές της 

περίπτωσης Ια του παρόντος άρθρου εκδίδεται από τον Δήμο της μόνιμης κατοικίας των 

πωλητών ( παρ. 2ε άρθρου 34 Ν. 4849/2021) με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που 

ορίζονται στην με αριθ. 21049/25-2-2022 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων (981/Β [ΦΕΚ 3-3-2022), την με αριθμ.61408/20-06-2022 απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (3132/Β [ΦΕΚ 20-06-2022)  και όπως παρακάτω: 

Φυσικά πρόσωπα 

Για την έκδοση βεβαίωσης δραστηριοποίησης τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν στον Δήμο 

Σερβίων τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά:  

1. Αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται:  

• τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος  

• η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος 

• ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος 
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•  ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο ασφαλιστικός φορέας 

του αιτούντος 

• τα πωλούμενα είδη σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την απόφαση που 

εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν.4849/2021 

• ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σχετικός με δραστηριοποίηση στο 

υπαίθριο εμπόριο και τα πωλούμενα είδη 

• ο αριθμός κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος(ιδιόκτητου ή άλλου 

οχήματος) 

• Υπεύθυνη Δήλωση ότι όλα τα  δηλούμενα στοιχεία είναι αληθή,   

2. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος ότι δεν κατέχει άδεια υπαίθριου εμπορίου, που μπορεί να 

επαληθεύεται από την αρμόδια αρχή μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του άρθρου 56 του νόμου 4849/2021,  

3. Αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και ταμειακής 

μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (TAXIS) ή απαλλαγής από τη σχετική υποχρέωση που έχει εκδοθεί από 

την αρμόδια φορολογική αρχή,  

4. Άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, καθώς και Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε 

ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος(ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος),   

5. Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/04.04.2012 (Β’ 1199) 

απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ισχύει 

6. Άδεια διαμονής σε ισχύ. 

Νομικά πρόσωπα  

Για την έκδοση βεβαίωσης δραστηριοποίησης τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν στον Δήμο τα 

ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου στην οποία περιλαμβάνονται: 

• τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος και η επωνυμία του νομικού προσώπου,  

• η διεύθυνση της έδρας του νομικού προσώπου,  

• ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του νομικού προσώπου,  

• τα πωλούμενα είδη σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την απόφαση που 

εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν.4849/2021,  

• ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σχετικός με δραστηριοποίηση στο 

υπαίθριο εμπόριο και τα πωλούμενα είδη,  

• ο αριθμός κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος(ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος),  

• Υπεύθυνη Δήλωση ότι όλα τα δηλούμενα στοιχεία είναι αληθή,  

2. Αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού με την τελευταία εκπροσώπηση 

και ο αριθμός ΓΕΜΗ(εφόσον είναι υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ),  
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3. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος ότι το νομικό πρόσωπο δεν κατέχει άδεια υπαίθριου 

εμπορίου, που μπορεί να επαληθεύεται από την αρμόδια αρχή μέσω του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος «Ανοικτή Αγορά»(Ο.Π.Σ.Α.Α.) του άρθρου 56 του ν. 

4849/2021,  

4. Αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και ταμειακής 

μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (TAXIS) ή απαλλαγής από τη σχετική υποχρέωση που έχει εκδοθεί από 

την αρμόδια φορολογική αρχή, 

5. Άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, καθώς και Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε 

ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος),  

6. Για το φυσικό πρόσωπο που θα απασχολείται ως πωλητής:  

• τα στοιχεία ταυτότητάς του, 

• ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),  

• ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο ασφαλιστικός του φορέας 

του, 

• Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ. 

35797/04.04.2012 (Β’ 1199) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, όπως ισχύει, 

• Άδεια διαμονής σε ισχύ. 

Η βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές φέρει την 

ονομασία: «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» 

και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:  

1. Την αρχή που τη χορηγεί, την ημερομηνία έκδοσης και λήξης ισχύος αυτής,  

2. Κατά περίπτωση, όταν πρόκειται βα) για φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία της ταυτότητας 

ή της άδειας διαμονής, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και την αρμόδια 

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), τη διεύθυνση κατοικίας του πωλητή και ββ) για 

νομικό πρόσωπο, τα πλήρη στοιχεία του υπαλλήλου/πωλητή (τα στοιχεία της 

ταυτότητας ή της άδειας διαμονής, τον ΑΦΜ, τη διεύθυνση κατοικίας), καθώς και την 

επωνυμία, την έδρα, τον ΑΦΜ, τη ΔΟΥ και τον αριθμό ΓΕΜΗ του νομικού προσώπου, 

3. Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), όταν 

πρόκειται για φυσικό πρόσωπο,  

4. Τον αριθμό της ταμειακής μηχανής,  

5. Τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), 

6. Τον αριθμό κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος, 

7. Στις περιπτώσεις έγκρισης υποβοήθησης, πρόσληψης υπαλλήλου και αναπλήρωσης, τα 

στοιχεία (της ταυτότητας ή της άδειας διαμονής, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας) των 

προσώπων που υποβοηθούν, εργάζονται ή αναπληρώνουν τον δικαιούχο πωλητή. 
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                                                        Άρθρο 6 

Κατηγορίες και είδη πώλησης - Όροι διάθεσης 

Οι κατηγορίες και τα είδη των πωλούμενων ειδών (ΚΥΑ 18982/22-02-2022 (ΦΕΚ 925 Β΄/01-03-

2022)είναι: 

Κατηγορία Α  

1. αγροτικά προϊόντα, όπως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί,  κ.ά. 

2. προϊόντα οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, που 

προβλέπονται από το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 4912/120862/5-11-2015 απόφασης του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 2468), με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή, όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του 

κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα  

3. τυποποιημένο μέλι 

4. ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται χωρίς ψύξη (λουκουμάδες, χαλβάς, κρέπες κ.ά) 

Κατηγορία Β 

1. άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα το 

οποίο δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία,  

2. γλάστρες, εργαλεία κηπουρικής και άλλα βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας, 

Κατηγορία Γ 

Βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως: 

1. είδη ένδυσης νεωτερισμών 

2. κοσμήματα που δεν φέρουν πολύτιμους λίθους ή χρυσά ή αργυρά μέρη (fauxbijoux) 

3. λευκά είδη, είδη προικός  

4. δερμάτινα είδη 

5. ψιλικά 

6. μικροεργαλεία 

7. είδη υπόδησης δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια) 

8. αυτόνομα ηλεκτρικά είδη που δεν έχουν δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού 

ρεύματος 

9. εκκλησιαστικά είδη, αγιογραφίες 

10. είδη δώρων και διακόσμησης ,είδη λαϊκής τέχνης και έργων τέχνης  

11. ασημικά είδη 

12.  είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας 

13. μέσα συσκευασίας 

14. είδη υαλοπωλείου 

15. Βιβλία 
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Κατηγορία Δ 

Πρόχειρα έτοιμα γεύματα(σουβλάκια, λουκάνικα κ.ά.) είδη κυλικείου από καντίνα ή 

φορητή εγκατάσταση έψησης. 

Λοιπά πρόχειρα γεύματα (καλαμπόκι, ποπ κορν, μαλλί της γριάς, παγωτά κ.ά.) 

 

Η διάθεση ειδών και η παροχή υπηρεσιών στην Εμποροπανήγυρη διέπεται υποχρεωτικά, κατά 

περίπτωση, από τους εξής όρους:  

1. Τα πωλούμενα τρόφιμα πρέπει να πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας 

της υπουργικής απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 67 του 

Ν. 4849/2021. Σύμφωνα με την περ. α [ της παρ. 13 του άρθρου 66, μέχρι την έκδοση της 

ανωτέρω απόφασης ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4497/2017 και 

συγκεκριμένα:  

• Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται, σύμφωνα με τους Κανόνες 

ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας ΓΧΚ και 

πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών(υποπαράγραφος Ε1 της παρ. Ε' του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/ 2012 Α' 

222). Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων ή 

να διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων ή διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής 

νομοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/2001, Α' 265) και του ν. 

2969/2001 (Α' 281). 

• Κάθε πωλητής υπαίθριου εμπορίου, ο οποίος διακινεί βιομηχανικά προϊόντα ή 

μεταποιημένα τρόφιμα απευθείας από ειδικά διασκευασμένο όχημα, καταλαμβάνει 

αριθμό μέτρων ίσο με το μήκος του οχήματός του, όχι όμως, άνω των οχτώ (8 

μέτρων).Στην περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ξεχωριστού πάγκου, εκτός 

εάν το μήκος του οχήματος είναι μικρότερο από το οριζόμενο μήκος πάγκων για τις 

συγκεκριμένες κατηγορίες πωλούμενων ειδών και εφόσον υπάρχει δυνατότητα από 

άποψη χώρου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα διασκευασμένα οχήματα να 

διαθέτουν Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της 

5299/406/9.10.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β' 2840). Κατά τη διακίνηση 

και πώληση των τροφίμων τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του 

Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού ΕΚ 852/2004 (L 139). 

• Ειδικά, για τα τρόφιμα που συντηρούνται με ψύξη και κατάψυξη πρέπει να α)τηρείται η 

αλυσίδα ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο παρασκευαστής 

των τροφίμων. 
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2. Τα πωλούμενα βιομηχανικά είδη πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η 

διάθεσή τους να γίνεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την υπ’ αρ. 91354/30-07-

2017 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κωδικοποίηση Κανόνων 

Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 

2983). 

3. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας της 

εκάστοτε ισχύουσας, για κάθε είδος υπηρεσίας, ειδικής νομοθεσίας 

4. Δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια αιδώ ή μπορούν να 

προκαλέσουν ατυχήματα σε ενήλικους και ανήλικους, καθώς και ογκώδη εμπορεύματα που 

ενδεχομένως δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μέσα στο χώρο της Εμποροπανήγυρης και 

γενικά προκαλούν δυσχέρεια στους λοιπούς. 

Άρθρο 7 

Διαδικασία έγκρισης συμμετοχής 

Κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει Αίτηση για συγκεκριμένη κατηγορία πωλούμενων 

ειδών/παροχή υπηρεσίας, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού λειτουργίας 

και η επιλογή θα γίνεται ανά κατηγορία.  

Μετά το πέρας υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής και τον έλεγχο αυτών, ακολουθεί η 

διαδικασία έγκρισης της συμμετοχής από την Επιτροπή και η τοποθέτηση των πωλητών σε 

θέσεις ανά κατηγορία θα γίνεται ως εξής: 

1. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις μίας κατηγορίας είναι λιγότερες από τον αριθμό των θέσεων 

της κατηγορίας, τότε επιλέγονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων 

υπερβαίνει των αριθμό των θέσεων για τη συγκεκριμένη κατηγορία, τότε θα γίνεται η 

επιλογή  με μοριοδότηση βάση των τριών κριτηρίων που αναφέρονται παρακάτω (περ.3). 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργείται κλήρωση. Οι λοιποί αιτούντες θα θεωρούνται 

επιλαχόντες. 

2. Σε κάθε πωλητή που επιλέχθηκε για τη συγκεκριμένη κατηγορία, θα του αποδίδεται η θέση 

που  έχει αιτηθεί, σε περίπτωση που δεν ζητείται από άλλον πωλητή που επιλέχθηκε για 

την ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που μια θέση ζητείται από περισσότερους αιτούντες τότε 

αυτή θα αποδίδεται με μοριοδότηση βάση των ίδιων κριτηρίων που αναφέρονται 

παρακάτω (περ.3) Σε περίπτωση  ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.  

3. Η επιλογή των αιτούντων ανά κατηγορία καθώς και η προτεραιότητα στην επιλογή θέσης 

σε κάθε κατηγορία θα γίνεται βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 

� Πέντε  (5) μόρια θα δίνονται στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται με 

έδρα το Δήμο Σερβίων ή διατηρούν καταστήματα στο Δήμο ή σε δημότες που 

θέλουν να συμμετάσχουν. 
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� Πέντε  (5) μόρια ανά έτος για την παλαιότητα κατοχής συγκεκριμένης θέσης για τα 

τελευταία πέντε (5) συνεχόμενα έτη, στην περίπτωση που κατείχαν τη θέση αυτή 

σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί ο Δήμος  Σερβίων 

� Πέντε (5) μόρια για όσους κατά την ημερομηνία υποβολή της αίτησης δεν είχαν 

οικονομικές εκκρεμότητες με τον Δήμο.  

Σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις σε κάποια κατηγορία και περισσότερες 

αιτήσεις από τις θέσεις σε άλλη κατηγορία δύναται να καταλαμβάνονται οι κενές 

θέσεις  της μια κατηγορίας από αιτούντες της κατηγορίας που οι αιτήσεις υπερτερούν 

των θέσεων. Αυτό θα γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του αιτούντα  και εφόσον το 

αποφασίσει η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης αφού κρίνει ότι με αυτόν τον τρόπο δεν 

διαταράσσεται η λειτουργία της Εμποροπανήγυρης. 

4. Η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης στη συνέχεια συντάσσει κατάλογο συμμετεχόντων με 

επιλαχόντες  ανά κατηγορία ο οποίος αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου για υποβολή τυχόν ενστάσεων σε προθεσμία(5)ημερών που θα 

ορίζεται από την προκήρυξη. 

5. Μετά το πέρας υποβολής των ενστάσεων και εξέτασης αυτών από την Επιτροπή 

Εμποροπανήγυρης, ο κατάλογος συμμετεχόντων οριστικοποιείται και διαβιβάζεται στο 

αρμόδιο τμήμα του Δήμου για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα, 

προκειμένου να καταβληθεί από τους επιλεγέντες το ανάλογο τέλος. 

6. Η καταβολή του ανάλογου τέλους θα γίνεται από τους επιλεγέντες πωλητές, σε λογαριασμό 

υπέρ του Δήμου Σερβίων, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα 

δημοσιοποίησης του οριστικού πίνακα των συμμετεχόντων (επιλεγέντων πωλητών). Σε 

περίπτωση μη καταβολής του τέλους από τον επιλεγέντα πωλητή εντός της παραπάνω 

προθεσμίας ο πρώτος επιλαχών, σύμφωνα με την κατάλογο επιλαχόντων. 

7. Στη συνέχεια θα εκδίδονται οι αποφάσεις έγκρισης συμμετοχής από τον αρμόδιο 

αντιδήμαρχο, οι οποίες θα αναρτώνται στο Ο.Π.Σ.Α.Α.  

8. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των 

ενδιαφερομένων στον Δήμο και έγκριση από  την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης.  

9. Σε περίπτωση που μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και μέχρι την 

έναρξη της Εμποροπανήγυρης υπάρχουν κενές θέσεις, δύναται να γίνονται δεκτές 

εκπρόθεσμες αιτήσεις μέχρι της πλήρωσης των θέσεων, για τις οποίες θα ακολουθείται η 

ίδια ως άνω διαδικασία (η περίπτωση αυτή θα προβλέπεται στην προκήρυξη).  

10. Εφόσον παραμένουν αδιάθετοι χώροι μετά την έναρξη της Εμποροπανήγυρης, θα 

διατίθενται σε τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις ενδιαφερομένων, με ευθύνη της Επιτροπής 

Εμποροπανήγυρης, καταβάλλοντας δε το προβλεπόμενο για όλη τη διάρκεια της 

Εμποροπανήγυρης τέλος χρήσης.  
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11. Η όλη διαδικασία θα γίνεται από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης η οποία επίσης 

εξουσιοδοτείται για την εύρυθμη λειτουργία της. 

 

Άρθρο 8 

Καταβαλλόμενα τέλη 

1. Το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση 

καθορίστηκαν με την αριθμ. 66/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελεί 

δε αρμοδιότητα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το ισχύοντα Ο.Ε.Υ. 

του Δήμου. 

2. Οι εργασίες σύνδεσης παροχών κ.λ.π. θα γίνουν αποκλειστικά με ευθύνη 

ηλεκτρολόγου. 

3. Η καταβολή των αναλογούντων τελών υπέρ του Δήμου γίνεται τοις μετρητοίς 

εισπράττονται συνολικά και εφάπαξ στο Ταμείο του Δήμου, κατά την έκδοση της άδειας 

συμμετοχής και πριν της εγκατάσταση των συμμετεχόντων, αναγραφόμενου επ’ αυτής 

του αριθμού του διπλότυπου είσπραξης. Η καταβολή μπορεί επίσης να γίνει με 

κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου. 

 

Άρθρο 9 

Απόφαση Έγκρισης Συμμετοχής (Άδεια Συμμετοχής) 

1. Η απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη χορηγείται από τον αρμόδιο 

Αντιδήμαρχο, για συγκεκριμένο χώρο, εφόσον καταβληθεί το αναλογούν τέλος και δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 4 του  κανονισμού.  

2. Χρήση της απόφασης έγκρισης συμμετοχής μπορούν να κάνουν μόνο τα φυσικά ή τα 

νομικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η άδεια. 

3. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, 

των εγκρίσεων συμμετοχής 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 εγκρίσεων, με την 

προϋπόθεση ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου. 

 

Άρθρο 10 

Επιτροπή διεξαγωγής Εμποροπανήγυρης 

H ευθύνη  για τη διεξαγωγή και λειτουργία της Εμποροπανήγυρης ο συντονισμός της 

διοίκησης για όλη τη διάρκειά της, καθώς και η διοργάνωση, ανατίθεται στην Επιτροπή 

διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρη. Η οποία  ορίστηκε με την αριθμ. 66/2022 Απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων αποτελούμενη από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο της 

Επιτροπής,  τον  Πρόεδρο της  Δημοτικής κοινότητας  Σερβίων και έναν Δημοτικό Σύμβουλο.  Η 
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Επιτροπή διεξαγωγής Εμποροπανήγυρης θα προβεί στη διενέργεια απαιτούμενων κληρώσεων, 

την κατανομή των θέσεων, την κατάρτιση του πίνακα δικαιούχων συμμετοχής με τους 

επιλαχόντες ανά κατηγορία και τη διαβίβασή του οριστικοποιημένου πίνακα στην αρμόδια 

υπηρεσία, προκειμένου αυτή να προχωρήσει στα βήματα για τη χορήγηση των εγκρίσεων 

συμμετοχής. 

Η Επιτροπή διεξαγωγής Εμποροπανήγυρης θα είναι στη διάθεση όλων των εκθετών και 

επισκεπτών για οποιοδήποτε ζήτημα ενημέρωσης ή για την έκθεση απόψεων τους. 

Επίσης με ευθύνης της Επιτροπής  θα γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και ο σχετικός έλεγχος 

της ορθής εγκατάστασης των δικαιούχων. Καθήκον της Επιτροπής θα είναι η παρακολούθηση 

και εν γένει η διαχείριση της Εμποροπανήγυρης. 

Επιπλέον η Επιτροπή διεξαγωγής Εμποροπανήγυρης θα είναι αρμόδια για την 

τροποποίηση της διαρρύθμισης των πάγκων  προς όφελος της λειτουργικότητας της 

Εμποροπανήγυρης τη διασφάλισης της δημόσιας  υγείας και ασφάλειας. 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να ρυθμίζει άμεσα κατά την κρίση της οποιοδήποτε θέμα 

ανακύψει και δεν περιλαμβάνεται στον Κανονισμό κατά την προετοιμασία, τη διάρκεια μέχρι τη 

λήξη της διοργάνωσης, Η Επιτροπή θα υποχρεούται να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, να εισηγείται προτάσεις, να επιλαμβάνεται οποιοδήποτε θέμα προκύψει στη 

διάρκεια λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης που δεν προβλέπεται από την κανονιστική 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και να διενεργεί τακτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση 

της καλής και ομαλής λειτουργίας της. Η Επιτροπή θα εξετάζει τυχόν παράπονα ή καταγγελίες, 

την παροχή οδηγιών και την επίλυση κάθε προβλήματος που θα ανακύψει από την διενέργεια 

της Εμποροπανήγυρης, να συνεδριάζει εκτάκτως όσες φορές παρουσιαστούν προβλήματα στην 

ομαλή διεξαγωγή της Εμποροπανήγυρης. 

Άρθρο 10 

Λοιπές προϋποθέσεις 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι περιορισμοί που αναγράφονται στον Κανονισμό 

λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Σερβίων (dservion.gr) 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στο Αρμόδιο Τμήμα 

του Δήμου. Τηλ. επικ.:2464350118, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gaa@dservion.gr 

 

 

                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

                                                                                                                 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ 
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