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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 31/2022 ΔΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 

5/20-5-2022 τακτικής με τηλεδιάσκεψη, 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Μαραθώνος 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

.Περί λήψης αποφάσεων α) έγκρισης 

επιλογής χώρων λειτουργίας 

εμποροπανηγύρεων, β) ίδρυσης 

λειτουργίας εμποροπανηγύρεων και γ) 

έγκρισης κανονισμού λειτουργίας 

εμποροπανηγύρεων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4849/5-11-2021,(11-2022 

Απόφαση Κοινότητας Νέας Μάκρης. 

 
 

Την Παρασκευή 20 Μαΐου   2022 και ώρα 14:30 μ..μ,, διεξάχθηκε η με τηλεδιάσκεψη , 5η  τακτική  Συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, και την  από 11-3-2020 Π.Ν.Π 

  ατεπεί οντα μ τρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του  ορωναιού      -1  και της ανά κης 
περιορισμού της διάδοσής του          55),την από  30-3-2020 Π.Ν.Π- ΦΕΚ75/Α/30-3-2020,  την με αρ. πρωτ. 18318/13-03-

2020   Δ   ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1  ) ε κύκλιο του Υπουρ είου  σωτερικών, καθώς και την 31η ΕΓΚΥΚΛΙΟ, 

(ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/8-2-2021), «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού», και κατόπιν της υπ΄αριθμ  9481/16-5-2022  πρόσκλησης του Προ δρου Δ.Σ  κ.  ωνσταντίνου Τσίρκα  στην οποία 

αναφ ρονται όλες οι νόμιμες διατάξεις).  φού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομ νου ότι σε σύνολο  τριάντα τριών  

(33) μελών βρ θηκαν παρόντα   δ κα  επτά    (17)  μ λη, ήλθε η Συνεδρίαση  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

1. ΤΣΙΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Πρόεδρος  

2. ΛΑΣΚΟΣ  ΑΡΓΥΡΗΣ   δημοτικός σύμβουλος  

3.  ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Αντιδήμαρχος     

4. ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος    

5. ΑΝΔΡΩΝΗ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ  ΕΛΕΝΗ  Δημοτικός Σύμβουλος  

6. ΣΤΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αντιδήμαρχος    

7. ΜΠΑΤΖΕΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος   

8. ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  δημοτικός Σύμβουλος 

9.  ΤΣΑΚΙΡΓΙΑΝΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Αντιδήμαρχος    

10. ΜΠΟΥΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αντιδήμαρχος 

11. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος   

12. ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντιδήμαρχος                                                          

13.   ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Αντιδήμαρχος    

14. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Αντιδήμαρχος  

15. ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος  

16. ΡΕΡΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος    

17. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος      

 

18. ΤΣΑΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος 

19. ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος   

20. ΣΙΜΗΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

21. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος   

22. ΛΑΜΠΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Δημοτικός Σύμβουλος     

23. ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος  

24. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος   

25. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος   

26. ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος  

27. ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜ  Δημοτικός Σύμβουλος  

28.   ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  Δημοτικός Σύμβουλος 

29. ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δημοτικός Σύμβουλος 

30. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  Δημοτικός Σύμβουλος  

31. ΖΟΥΡΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος    

32. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος   

33. ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος  

 

 

  

  

Παρών  ο Δήμαρχος Στέργιος Τσίρκας, ο οποίος προσκλήθηκε με τις νόμιμες 

διατάξεις.  
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ, διαπιστωμένης της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της τακτικής 

συνεδρίασης  

Αποφασίστηκε  και ψηφίστηκε από τα  μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, να 

συζητηθούν δύο εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα (λόγω του ότι εκπνέουν χρονικές 

προθεσμίες για την περαίωση των διαδικασιών ),των οποίων το κατεπείγον δικαιολογήθηκε 

πλήρως και ψηφίστηκε από τα μέλη του Δ.Σ. 
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 Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Τσίρκας, με χρήση ηλεκτρονικής και 

τηλεφωνικής επικοινωνίας, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο  κ. Ε. Κυπαρίσση, ο οποίος  

εισηγήθηκε το 1
 ο
 τακτικό θέμα,, ως εξής: 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με την υπ΄αριθμ.19/2022 απόφαση της: Συμφωνούν 

με την Απόφαση 11-2022 της Κοινότητας Νέας Μάκρης, και  εγκρίνουν την επιλογή 

των χώρων λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, β)την  ίδρυση λειτουργίας 

εμποροπανηγύρεων και γ) τον κανονισμό   λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 4849/5-11-2021.  

Η εισήγηση του θέματος, είχε ως εξής: 

                

         «Πρακτικό  της 7 
ης 

  συνεδρίασης 2022 (5-5-22)  του Συμβουλίου της  

Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος. 

 

                   Στη Κοινότητα Νέας Μάκρης Αττικής, σήμερα τη  ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΙΟΥ    

2022  στις  18.00  συνεδρίασε   το Συμβούλιο της Κοινότητας Νέας Μάκρης στο 

Κτίριο Κόλλια , κατόπιν  της αρ.    8343/22  πρόσκλησης του Προέδρου  Κοινότητας 

Νέας Μάκρης, που επιδόθηκε σε καθένα από τους συμβούλους με τη κατ' εφαρμογή 

των διατάξεων του Ν. 4555/19  και  διαπιστώθηκε ότι   υπάρχει νόμιμη  απαρτία, 

δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών του Συμβουλίου Δημοτικής 

Κοινότητας Νέας Μάκρης ,  πήραν μέρος  τα  ΕΝΝΕΑ (9 )   : 

 

 

 

Α/Α  παρόντες 

1 ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    Πρόεδρος παρών 

2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος Απών  

3 ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Απών  

4 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   Μέλος     Παρών (Προσήλθε μετά 

το 1ο έκτατο θέμα  

5 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ    Μέλος Παρών  

6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Μέλος    παρών 

7 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΑ μέλος   παρών 

8 ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜ      Μέλος      παρών 

9  ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Μέλος        παρών 

10 ΑΧΛΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Μέλος  παρών 

11 ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      Μέλος  Παρών (προσήλθε μετά 

το 1ο έκτακτο θέμα) 

 

        Αρ. Απ. 11 /22  

 Ο Πρόεδρος κ. Κουλούκουσας έθεσε στο Σώμα το  πέμπτο  έκτακτο θέμα προ 

ημερήσιας διάταξης που είναι : “ Περί λήψης αποφάσεων α) έγκρισης επιλογής 

χώρων λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, β) ίδρυσης λειτουργίας εμποροπανηγύρεων 

και γ) έγκρισης κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4849/5-11-2021 

To Σώμα αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να συζητηθεί.  

Ο Πρόεδρος έθεσε στη διάθεση του Σώματος την εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος :  
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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ: «Περί λήψης αποφάσεων α)   κρισης επιλο ής χώρων λειτουρ ίας 

εμποροπανη ύρεων, β) ίδρυσης λειτουρ ίας εμποροπανη ύρεων και  )   κρισης 

κανονισμού λειτουρ ίας εμποροπανη ύρεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 484 /5-

11-2021». 

 

 

Σας  νωρίζουμε ότι  ια την εύρυθμη λειτουρ ία κάθε βραχυχρόνιας α οράς 

 μεταξύ των οποίων και οι εμποροπανη ύρεις), ο αρμόδιος φορ ας λειτουρ ίας εκδίδει 

« ανονισμό Λειτουρ ίας βραχυχρόνιας α οράς», στον οποίο περιλαμβάνονται στοιχεία 

όπως: 

α) η οριοθ τηση και η δια ράμμιση του χώρου της βραχυχρόνιας α οράς, η 

δια ράμμιση, η αρίθμηση, η χωροθ τηση και η κατανομή των θ σεων, κατά κατη ορία 

πωλητών και πωλούμενων ειδών. Οι θ σεις και οι διάδρομοι μεταξύ των θ σεων των 

πωλητών πρ πει να είναι οριοθετημ νες κατά τρόπο, ώστε να μην παρεμποδίζονται οι 

είσοδοι κατοικιών και καταστημάτων, να μην κωλύεται η προσ λευση των 

καταναλωτών και  ενικά να επιτυ χάνεται η ομαλή λειτουρ ία της α οράς, 

 

β) το μ  ιστο επιτρεπτό μήκος της πρόσοψης των πά κων ανά κατη ορία πωλητών και 

πωλούμενων ειδών, 

  

 ) η χρονική διάρκεια λειτουρ ίας της βραχυχρόνιας α οράς, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στο άρθρο 36 και το ωράριο λειτουρ ίας της βραχυχρόνιας α οράς, το οποίο 

καθορίζεται με απόφαση του φορ α λειτουρ ίας, 

 

δ) η επισήμανση της υποχρ ωσης των πωλητών να μεριμνούν  ια την καθαριότητα του 

χώρου που χρησιμοποιούν και να διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου 

στο  ρ ο της. Η μ ριμνα  ια την καθαριότητα του χώρου περιλαμβάνει την άμεση και 

συνεχή συλλο ή των απορριμμάτων, 

 

ε) το καταβαλλόμενο τ λος  ια κάθε θ ση που ορίζεται από τον φορ α λειτουρ ίας, 

 

στ) οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τους φορείς λειτουρ ίας, σε περιπτώσεις 

παραβίασης του  ανονισμού Λειτουρ ίας της βραχυχρόνιας α οράς. Οι διοικητικ ς 

κυρώσεις του άρθρου 62 δεν είναι αντικείμενο του  ανονισμού Λειτουρ ίας  άρθρο 38 

Ν. 484 /2021). 

 

Για τις βραχυχρόνιες α ορ ς και συ κεκριμ να  ια τις εμποροπανη ύρεις της 

τοπικής κοινότητας Ν ας Μάκρης, επισημαίνουμε ότι αυτ ς πρα ματοποιούνται εδώ και 

πολλά χρόνια χωρίς να παρεμποδίζονται οι είσοδοι κατοικιών και καταστημάτων και 

χωρίς να κωλύεται η προσ λευση των καταναλωτών.  

Οι χώροι λειτουρ ίας της εμποροπανη ύρεων, οι οποίοι αποτυπώνονται σε 

σχεδια ράμματα του Google Earth, είναι οι κάτωθι: 

1) Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης,  η  εμποροπανή υρη  διενερ είται στη Ν α Μάκρη 

επί της οδού Λιβυσίου και συ κεκριμ να από την πίσω πλευρά του προαύλιου χώρου 

της εκκλησίας μ χρι και τη διασταύρωση των οδών Λιβυσίου και Μωσαίου. 

 

2) Αγία Κυριακή, η εμποροπανή υρη διενερ είται στην παραλία της Ν ας Μάκρης 

 μπροσθεν της εκκλησίας. 
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3) Αγίας Μαρίνας, η εμποροπανή υρη διενερ είται στη Ν α Μάκρη και συ κεκριμ να 

πρα ματοποιείται επί της οδού   ίας Μαρίνας πλησίον της εκκλησίας.  

 

4) Μεταμόρφωση Σωτήρος Ζούμπερι, η εμποροπανή υρη διενερ είται στους 

παράδρομους μεταξύ του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος και της οδού 

 εροπορίας στο Ζούμπερι Ν ας Μάκρης. 

 

5) Κοιμήσεως Θεοτόκου-Μάτι, η εμποροπανή υρη διενερ είται στην περιοχή Μάτι 

Ν ας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος και συ κεκριμ να θα πρα ματοποιείται στην οδό 

Στεφάνου στο Μάτι. 

 

6) Άγιος Εφραίμ, οι δύο εμποροπανη ύρεις διενερ ούνται  ξωθεν του προαυλίου 

χώρου της Ιεράς Μονής, επί της οδού   . Παρασκευής. 

  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Ν α  ρχιτεκτονική της 

 υτοδιοίκησης και της  ποκεντρωμ νης Διοίκησης-Πρό ραμμα  αλλικράτης», άρθρο 

83 παρα ρ. 1, εδάφιο  , το συμβούλιο της κοινότητας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 

του, προτείνει τις θ σεις όπου επιτρ πεται η  άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και 

 ενικά οι υπαίθριες εμπορικ ς δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της 

 οινότητας αποστ λλονται στην  πιτροπή Ποιότητας Ζωής προκειμ νου να 

διαμορφώσει την εισή ησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο  ια την  κδοση των 

προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.     

 Η σχετική αλληλο ραφία είναι στην διάθεση των μελών του Συμβουλίου 

της   οινότητας Ν ας Μάκρης. 

 

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Τ Α Ι 

Η λήψη αποφάσεων α) για έγκριση της επιλογής των κάτωθι σημείων 

λειτουργίας: 

 1)   ίου  ωνσταντίνου και  λ νης,  η  εμποροπανή υρη  διενερ είται στη Ν α 

Μάκρη επί της οδού Λιβυσίου και συ κεκριμ να από την πίσω πλευρά του προαύλιου 

χώρου της εκκλησίας μ χρι και τη διασταύρωση των οδών Λιβυσίου και Μωσαίου. 

2)   ία  υριακής, η εμποροπανή υρη διενερ είται στην παραλία της Ν ας 

Μάκρης  μπροσθεν της εκκλησίας. 

3)   ίας Μαρίνας, η εμποροπανή υρη διενερ είται στη Ν α Μάκρη και 

συ κεκριμ να πρα ματοποιείται επί της οδού   ίας Μαρίνας πλησίον της εκκλησίας.  

4) Μεταμόρφωσης Σωτήρος Ζούμπερι, η εμποροπανή υρη διενερ είται στους 

παράδρομους μεταξύ του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος και της οδού 

 εροπορίας στο Ζούμπερι Ν ας Μάκρης. 

5)  οιμήσεως Θεοτόκου-Μάτι, η εμποροπανή υρη διενερ είται στην περιοχή 

Μάτι Ν ας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος και συ κεκριμ να θα πρα ματοποιείται 

στην οδό Στεφάνου στο Μάτι. 

6) Ά ιου  φραίμ, οι δύο εμποροπανη ύρεις διενερ ούνται  ξωθεν του 

προαυλίου χώρου της Ιεράς Μονής, επί της οδού   . Παρασκευής. 

β) για ίδρυση λειτουργίας των κάτωθι εμποροπανη ύρεων στη Ν α Μάκρη:  

         1)   ίου  ωνσταντίνου και  λ νης,  η  εμποροπανή υρη  διενερ είται στη Ν α 

Μάκρη επί της οδού Λιβυσίου και συ κεκριμ να από την πίσω πλευρά του προαύλιου 

χώρου της εκκλησίας μ χρι και τη διασταύρωση των οδών Λιβυσίου και Μωσαίου. 

2)   ίας  υριακής, η εμποροπανή υρη διενερ είται στην παραλία της Ν ας 

Μάκρης  μπροσθεν της εκκλησίας. 

3)   ίας Μαρίνας, η εμποροπανή υρη διενερ είται στη Ν α Μάκρη και 

συ κεκριμ να πρα ματοποιείται επί της οδού   ίας Μαρίνας πλησίον της εκκλησίας.  
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4) Μεταμόρφωσης Σωτήρος Ζούμπερι, η εμποροπανή υρη διενερ είται στους 

παράδρομους μεταξύ του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος και της οδού 

 εροπορίας στο Ζούμπερι Ν ας Μάκρης. 

                              

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ  ΝΟΜΟΥ 4849/2021 

 

  

Άρθρο 1  

 

Αντικείμενο Κανονισμού  

 

Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει:  

1. Τις προϋποθ σεις ορ άνωσης και λειτουρ ίας των εμποροπανη ύρεων της 

 οινότητας Ν ας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος.  

2. Τους κανόνες οι οποίοι θα ρυθμίζουν την αισθητική, την υ ιεινή και την τάξη στο 

χώρο των  μποροπανη ύρεων.  

 

Άρθρο 2  

 

Νομοθετικό Πλαίσιο  

 

Ο παρών κανονισμός εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Το Β.Δ. 24-9/20-10-1 58 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενο νόμου των 

ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και  οινοτήτων»,  

2. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τ λος χρήσεων πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών 

κοινοχρήστων χώρων»,  

3. Το άρθρο 7  Ν. 3463/2006 περί « ανονιστικών  ποφάσεων»,  

4. Το άρθρο 73 Ν. 3852/2010 περί « πιτροπής Ποιότητας Ζωής»,  

5. Τα άρθρα 2, 22, 25, 34, 36, 37, 38, 40 και 62 του Νόμου 484 /2021, 

6. Την υπ’ αριθ. 96/26-10-2021 απόφαση του Δ.Σ. Μαραθώνα περί λήψης απόφασης 

 ια καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων  ια το  τος 2022. 

 

και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη.  

 

Άρθρο 3  

Ορισμοί  

 

Για την εφαρμο ή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 484 /2021      207  ’/5-11-2021):  

1. «Υπαίθριο εμπόριο»:  μπορική δραστηριότητα που ασκείται σε υπαίθριο χώρο, 

δημόσιο ή ιδιωτικό, ιδιόκτητο ή μισθωμ νο, και διακρίνεται σε εμπόριο σε 

ορ ανωμ νες υπαίθριες α ορ ς, στάσιμο εμπόριο και πλανόδιο εμπόριο. 

 

2. «Ορ ανωμ νες υπαίθριες α ορ ς»: Οι λαϊκ ς α ορ ς, οι βραχυχρόνιες α ορ ς, οι 

υπαίθριες α ορ ς παρασκευής και πώλησης  τοιμου φα ητού και ποτών επί του δρόμου 

(street food markets), οι πρότυπες λαϊκ ς α ορ ς και οι  

α ορ ς χειροτεχνών/καλλιτεχνών. 

   

3. «Βραχυχρόνιες α ορ ς»: Ορ ανωμ νες υπαίθριες α ορ ς, με σαφή και καθορισμ νη 

περιορισμ νη διάρκεια, οι οποίες περιλαμβάνουν τις θρησκευτικού χαρακτήρα α ορ ς 

 ολι οήμερες εορταστικ ς α ορ ς, θρησκευτικά πανη ύρια, α ορ ς Χριστου  ννων και 
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α ορ ς Πάσχα), τις εμποροπανη ύρεις, τις επετειακ ς α ορ ς, τις πολιτιστικ ς α ορ ς, 

τις εποχιακ ς α ορ ς, τις κυριακάτικες α ορ ς και τις α ορ ς ρακοσυλλεκτών. 

 

4. « ορ ας λειτουρ ίας»: Ο δήμος ή η περιφ ρεια που ορ ανώνει υπαίθριες α ορ ς και 

είναι αρμόδιος/α  ια την εύρυθμη λειτουρ ία τους, την αντιμετώπιση κάθε σχετικού 

ζητήματος που ανακύπτει όσον αφορά στην εν   νει λειτουρ ία τους και στη 

δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτ ς. 

 

5. «Πωλητής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο  χει χορη ηθεί άδεια, 

προκειμ νου να δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, από αρμόδια αρχή. 

 

6.«Παρα ω ός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: Ο παρα ω ός που είναι ε  ε ραμμ νος 

στο Μητρώο   ροτών και   ροτικών  κμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010   ’ 151), 

δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο διαθ τοντας προς πώληση α ροτικά προϊόντα 

αποκλειστικά ιδίας παρα ω ής και στον οποίο  χει χορη ηθεί άδεια δραστηριοποίησης 

από αρμόδια αρχή. 

 

7. « πα  ελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: Το φυσικό πρόσωπο που 

δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο διαθ τοντας προς πώληση τα είδη που 

ορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 66, τα οποία δεν προ ρχονται από 

ιδία παρα ω ή, και στον οποίο  χει χορη ηθεί άδεια δραστηριοποίησης από αρμόδια 

αρχή. 

 

8.«Μεταποίηση»: Η ουσιαστική τροποποίηση του πρωτο ενούς προϊόντος που 

συμπεριλαμβάνει ιδίως τη θερμική επεξερ ασία, το κάπνισμα, το αλάτισμα, την 

ωρίμανση, την αποξήρανση, το μαρινάρισμα, την εκχύλιση, την εξώθηση ή τον 

συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων. 

 

 . «Μεταποιημ να προϊόντα»: Τα τρόφιμα που προ ρχονται από τη μεταποίηση 

πρωτο ενών προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περι χουν συστατικά τα 

οποία είναι ανα καία  ια την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά. 

 

10. «  ροτικά προϊόντα»: Τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της 

πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπο  αλιείας, της 

οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλι ρ ειας, της 

δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών, καθώς και κάθε άλλο 

προϊόν που προ ρχεται από την α ροτική εν   νει δραστηριότητα. 

 

11. «Οικοτεχνία»: Η μικρής κλίμακας μεταποίηση  εωρ ικών προϊόντων από 

παρα ω ό ε  ε ραμμ νο στο  εντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας της παρ. 2 

του άρθρου 56 του ν. 4235/2014. 

 

12. « ινητ ς καντίνες»: Οχήματα, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμ να σε 

κινητά καταστήματα, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπό στοιχεία 

Υ1 /Γ.Π./οικ.4782 /21.6.2017 απόφασης του Υπουρ ού Υ είας  Β’ 2161), 

κατατάσσονται στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και, ειδικότερα, στις επιχειρήσεις 

παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους. 

 

13. « ορητ ς ε καταστάσεις  ψησης»: Οι φορητ ς ε καταστάσεις  ια την παρασκευή 

πρόχειρων  ευμάτων, όπως ποπ κορν, μαλλί της  ριάς, λουκουμάδες και κάστανα που 

σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπό στοιχεία Υ1 /Γ.Π./οικ.4782 /21.6.2017 απόφασης 

του Υπουρ ού Υ είας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή προσφοράς 

τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους. 
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14. «Βεβαίωση δραστηριοποίησης στις βραχυχρόνιες α ορ ς»: Η βεβαίωση που 

χορη είται από τον αρμόδιο φορ α σε πωλητ ς, προκειμ νου να δραστηριοποιούνται σε 

βραχυχρόνιες α ορ ς. 

Άρθρο 4  

 

Χώροι Διενέργειας και Διάρκεια των Εμποροπανηγύρεων  

 

1) Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης: Η εμποροπανή υρη  διενερ είται στα πλαίσια του 

θρησκευτικού εορτασμού των πολιούχων της πόλης, στην Δημοτική  οινότητα Ν ας 

Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος και συ κεκριμ να πρα ματοποιείται στη Ν α Μάκρη 

επί της οδού Λιβυσίου και συ κεκριμ να από την πίσω πλευρά του προαύλιου χώρου 

της εκκλησίας μ χρι και τη διασταύρωση των οδών Λιβυσίου και Μωσαίου. 

α) Το σύνολο των διατιθ μενων θ σεων είναι εκατό πενήντα  150).  

β) Όλες οι θ σεις θα δια ραμμίζονται και θα αριθμούνται με ευθύνη του Δήμου 

εκατ ρωθεν του δρόμου.  

 ) Η εμποροπανή υρη θα διαρκεί δύο συναπτ ς ημ ρες, ήτοι την 20η και 21
η
 Μαΐου, 

ημ ρες κατά τις οποίες θα πρα ματοποιείται η ε κατάσταση και η απομάκρυνση 

αντίστοιχα των πά κων και των εμπορευμάτων.  

 

2) Αγία Κυριακή: Η εμποροπανή υρη διενερ είται στα πλαίσια του θρησκευτικού 

εορτασμού της εκκλησίας της   ίας  υριακής και συ κεκριμ να πρα ματοποιείται στην 

παραλία της Ν ας Μάκρης  μπροσθεν της εκκλησίας. 

α) Το σύνολο των διατιθ μενων θ σεων είναι τριάντα  30).  

β) Όλες οι θ σεις θα δια ραμμίζονται και θα αριθμούνται με ευθύνη του Δήμου.  

 ) Η εμποροπανή υρη θα διαρκεί δύο συναπτ ς ημ ρες, ήτοι την 6η Ιουλίου και την 7η 

Ιουλίου, ημ ρες κατά τις οποίες θα πρα ματοποιείται η ε κατάσταση και η 

απομάκρυνση αντίστοιχα των πά κων και των εμπορευμάτων.  

 

3) Αγίας Μαρίνας: Η εμποροπανή υρη διενερ είται στα πλαίσια του θρησκευτικού 

εορτασμού του Ιερού Ναού   ίας Μαρίνης, στη Ν α Μάκρη και συ κεκριμ να 

πρα ματοποιείται επί της οδού   ίας Μαρίνας πλησίον της εκκλησίας.  

α) Το σύνολο των διατιθ μενων θ σεων είναι εκατό ο δόντα  180).   

β) Όλες οι θ σεις θα δια ραμμίζονται και θα αριθμούνται με ευθύνη του Δήμου 

εκατ ρωθεν του δρόμου.  

 ) Η εμποροπανή υρη θα διαρκεί δύο συναπτ ς ημ ρες, ήτοι την 16η και 17
η
 Ιουλίου, 

ημ ρες κατά τις οποίες θα πρα ματοποιείται η ε κατάσταση και η απομάκρυνση 

αντίστοιχα των πά κων και των εμπορευμάτων.  

 

4) Μεταμόρφωση Σωτήρος Ζούμπερι: Η εμποροπανή υρη διενερ είται στα πλαίσια 

του θρησκευτικού εορτασμού του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος και 

συ κεκριμ να πρα ματοποιείται στους παράδρομους μεταξύ του Ιερού Ναού 

Μεταμόρφωσης Σωτήρος και της οδού  εροπορίας στο Ζούμπερι Ν ας Μάκρης. 

α) Το σύνολο των διατιθ μενων θ σεων είναι εκατό είκοσι  120).  

β) Όλες οι θ σεις θα δια ραμμίζονται και θα αριθμούνται με ευθύνη του Δήμου.  

 ) Η εμποροπανή υρη θα διαρκεί δύο συναπτ ς ημ ρες, ήτοι την 5η και 6
η
  υ ούστου, 

ημ ρες κατά τις οποίες θα πρα ματοποιείται η ε κατάσταση και η απομάκρυνση 

αντίστοιχα των πά κων και των εμπορευμάτων.  

 

5) Κοιμήσεως Θεοτόκου-Μάτι: Η εμποροπανή υρη θα διενερ είται στα πλαίσια του 

θρησκευτικού εορτασμού του Ιερού Ναού  οιμήσεως της Θεοτόκου στην περιοχή Μάτι 

Ν ας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος και συ κεκριμ να θα πρα ματοποιείται στην οδό 

Στεφάνου στο Μάτι. 

α) Το σύνολο των διατιθ μενων θ σεων είναι εκατό  100).  
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3) Όλες οι θ σεις θα δια ραμμίζονται και θα αριθμούνται με ευθύνη του Δήμου, 

εκατ ρωθεν του δρόμου. 

4) Η εμποροπανή υρη θα διαρκεί δύο συναπτ ς ημ ρες, ήτοι την 14η  υ ούστου και 

15η  υ ούστου, ημ ρες κατά τις οποίες θα πρα ματοποιείται η ε κατάσταση και η 

απομάκρυνση αντίστοιχα των πά κων και των εμπορευμάτων.  

 

6) Άγιος Εφραίμ: Οι εμποροπανη ύρεις θα διενερ ούνται στα πλαίσια του 

θρησκευτικού εορτασμού του με αλομάρτυρα   ίου  φραίμ, στη Δημοτική  οινότητα 

Ν ας Μάκρης. Συ κεκριμ να πρα ματοποιούνται δύο εμποροπανη ύρεις,  ξωθεν του 

προαυλίου χώρου της Ιεράς Μονής, επί της οδού   . Παρασκευής. 

α) Το σύνολο των διατιθ μενων θ σεων είναι τριάντα  30).  

3) Όλες οι θ σεις θα δια ραμμίζονται και θα αριθμούνται με ευθύνη του Δήμου.  

4) Οι εμποροπανη ύρεις θα διαρκούν δύο συναπτ ς ημ ρες, την 2
η
 και 3

η
 Ιανουαρίου 

και την 4
η
 και 5

η
  Μαΐου, κατά τις οποίες θα πρα ματοποιείται η ε κατάσταση και η 

απομάκρυνση αντίστοιχα των πά κων και των εμπορευμάτων.  

Άρθρο 5  

 

Δικαιούχοι Συμμετοχής  

 

 

1. Στις  εμποροπανη ύρεις μπορούν να  δραστηριοποιούνται ως  πωλητ ς,  φυσικά και 

νομικά πρόσωπα, κάτοχοι: 

 

α) βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες α ορ ς, 

 

β) άδειας παρα ω ού πωλητή και επα  ελματία πωλητή που δραστηριοποι- 

ούνται στις λαϊκ ς α ορ ς, 

 

 ) άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο, 

 

δ) άδειας χειροτ χνη - καλλιτ χνη. 

 

2.  άθε πωλητής της παρ. 1 δεν μπορεί να κατ χει περισσότερες από μία  1) θ σεις σε 

κάθε εμποροπανή υρη. 

 

3. Για την απόδοση θ σεων πωλητών σε εμποροπανή υρη εκδίδεται από τον οικείο 

φορ α λειτουρ ίας προκήρυξη. Οι θ σεις αποδίδονται στις κατη ορίες των πωλητών της 

παρ. 1 με την ακόλουθη ποσόστωση  άρθρο 37 Ν. 484 /2021) : 

 

α) το εβδομήντα π ντε τοις εκατό  75%) των θ σεων στους κατόχους βεβαίωσης 

δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες α ορ ς, 

 

β) το δ κα τοις εκατό  10%) των θ σεων στους κατόχους άδειας παρα ω ού πωλητή 

και επα  ελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκ ς α ορ ς, 

 

 ) το δ κα τοις εκατό  10%) των θ σεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο 

στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και 

 

δ) το π ντε τοις εκατό  5%) των θ σεων στους κατόχους άδειας χειροτ χνη καλλιτ χνη. 

 

 4. Για την απόδοση της θ σης οι υποψήφιοι πωλητ ς υποβάλλουν τη βεβαίωση 

δραστηριοποίησης ή την άδεια που κατ χουν ανάλο α με την κατη ορία στην οποία 

ανήκουν. 
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5. Οι πωλητ ς στους οποίους αποδίδονται οι θ σεις δραστηριοποίησης στην 

εμποροπανή υρη καταβάλλουν εφάπαξ το τ λος θ σης, όπως ορίζεται στην οικεία 

προκήρυξη θ σεων. 

 

6. Οι κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες 

α ορ ς επιτρ πεται να δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία  1) 

εμποροπανη ύρεις, μ σω αναπλήρωσης ή πρόσληψης υπαλλήλων, σύμφωνα με το με 

άρθρο 22 του Ν. 4849/2021. 

 

7. Στις εμποροπανη ύρεις συμμετ χουν οι πωλητ ς που διαθ τουν όλα τα νόμιμα 

φορολο ικά παραστατικά.  

Άρθρο 6  

 

Πωλούμενα Είδη  

 

Τα προς πώληση είδη που επιτρ πονται στον εμπορικό τομ α είναι:  

 

Τεχνητά & αποξηραμ να άνθη και φυτά  

 σημικά και Faux B j u   ο Μπιζού)  

Βιβλία 

Άνθη –  υτά 

Λουκουμάδες και ζαχαρώδη προϊόντα 

Μικροερ αλεία  

 ίδη Λαϊκής Τ χνης  

 ίδη Δώρων και διακόσμησης  

 ίδη οικιακής χρήσης –Υαλικά  

 αλλυντικά  

Ξηροί καρποί 

Μ λι και προϊόντα μελισσοκομίας 

Γαλακτοκομικά Τυροκομικά 

Οπωρολαχανικά 

Ηλεκτρονικά 

 ίδη Pet Sh p 

Λευκά είδη – είδη προικός  

 κκλησιαστικά είδη  

 ίδη Ένδυσης –Υπόδησης  

 ξεσουάρ  νδυσης  

Παιδικά παιχνίδια  

Παραδοσιακά προϊόντα  

Νωπά και αποξηραμ να φρούτα  

Παραδοσιακά Γλυκά - Πα ωτά  

 αλαμπόκι 

Ψυχα ω ικά παί νια 

Μαλλί  ριάς και λουκουμάδες  

Παρασκευοποιημ να τρόφιμα ψησταριάς  σουβλάκια-λουκάνικα-σάντουιτς- πατάτες 

κ.λπ.), εμπορεύματα που παρ χονται από κινητή καντίνα, παροχή πρόχειρων  ευμάτων 

στους διερχόμενους που παρασκευάζονται επί τόπου εντός αυτοκινούμενων ή 

ρυμουλκούμενων οχημάτων  καντίνες) που σταθμεύουν σε συ κεκριμ νη θ ση και  ια 

χρόνο ίσο προς τη ληφθείσα άδεια.  

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρ πεται η πώληση ειδών που προκαλούν την δημόσια 

αιδώ ή μπορούν να προκαλ σουν ατυχήματα σε μικρούς ή με άλους καθώς και ο κώδη 
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εμπορεύματα που ενδεχομ νως δυσκολεύουν τις μετακινήσεις μ σα στο χώρο της 

εμποροπανή υρης και  ενικά προκαλούν δυσχ ρεια στους λοιπούς εμπόρους.  

 

Άρθρο 7  

 

Διενέργεια Εμποροπανηγύρεων  

 

Το τμήμα αδειοδοτήσεων, ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων και τουρισμού 

είναι αρμόδιο  ια: την υποβολή των απαραίτητων ειση ήσεων προς το αρμόδια 

συλλο ικά όρ ανα του δήμου  σύμφωνα με το άρθρο 7  του Ν. 3463/2006), τη λήψη 

αποφάσεων και την υποβολή διαπιστώσεων και προτάσεων  ια την λειτουρ ία των 

εμποροπανη ύρεων, την  νωστοποίηση με κάθε πρόσφορο μ σο του παρόντος 

 ανονισμού και την  κδοση ανακοινώσεων  όπου αυτό απαιτείται) την συλλο ή και 

 λε χο των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των συνημμ νων σε αυτ ς απαραίτητων 

δικαιολο ητικών, την ορ άνωση και διεκπεραίωση των διαδικασιών διάθεσης και 

κατοχύρωσης των θ σεων των εμποροπανη ύρεων και τη διεν ρ εια τυχόν 

απαιτούμενων κληρώσεων εφόσον υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι  ια την ίδια 

θ ση, την κατανομή των θ σεων, την κατάρτιση του πίνακα δικαιούχων συμμετοχής, 

τον  λε χο της λειτουρ ίας των εμποροπανη ύρεων, την παροχή διευκρινίσεων και την 

εξ ταση τυχόν παραπόνων ή κατα  ελιών, τη παροχή οδη ιών και τη επίλυση κάθε 

προβλήματος που θα ανακύπτει από τη διεν ρ εια των εμποροπανη ύρεων.  

Άρθρο 8  

 

Δικαιολογητικά-προϋποθέσεις  συμμετοχής  

 

1. Για τη συμμετοχή στις εμποροπανη ύρεις απαιτείται ειδική άδεια χρονικής ισχύος 2 

ημερών  ια κάθε συμμετ χοντα.  

2. Η άδεια χορη είται σε δικαιούχους που  χουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση- 

υπεύθυνη δήλωση στο πρωτόκολλο του Δήμου. Οι αιτήσεις και τα δικαιολο ητικά 

συμμετοχής μπορούν να αποστ λλονται και ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του Δήμου.  

3. Η σχετική αίτηση συμμετοχής – υπεύθυνη δήλωση   ντυπο) θα χορη είται από το 

αρμόδιο  ραφείο του Δήμου και θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως: Ονοματεπώνυμο ή 

 πωνυμία του αιτούντος, Όνομα Πατρός,  ρ.  στυνομ. Ταυτότητας ή θεωρημ νο 

διαβατήριο  ια αλλοδαπούς, με την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ, διεύθυνση 

κατοικίας,   Μ και η αρμόδια Δ.Ο.Υ., το  Μ  , η διεύθυνση της ασκούμενης 

δραστηριότητας, τα προς πώληση είδη, το πλήθος των θ σεων που επιθυμεί, ο αριθμός 

τηλεφώνου και η ηλεκτρονική διεύθυνση εάν υπάρχει, η ιδιότητα με την οποία 

συμμετ χει στην α ορά  άρθρο 37 παρ. 7 του Ν. 484 /2021) και θα συνοδεύεται 

υποχρεωτικά από τα ακόλουθα δικαιολο ητικά:  

α. την κατεχόμενη άδεια υπαίθριου εμπορίου ή βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου 

εμπορίου ετήσιας διάρκειας. 

β. το βιβλιάριο υ είας, εφόσον πρόκειται  ια πώληση τροφίμων 

 . δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής 

δ. Ταμειακή απόδειξη 

4. Οι χώροι πώλησης διατίθενται εφόσον καταβληθούν τα αντίστοιχα τ λη.  

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 

σχετικά με τις αποφάσεις και την εξ λιξη των αιτήσεων τους.  

Οι καντίνες που θα συμμετ χουν στις εμποροπανη ύρεις υπά ονται στην 

κατη ορία «επιχείρηση μαζικής εστίασης – επιχείρηση παρασκευής και προσφοράς 
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τροφίμων και ποτών σε προσωρινό χώρο» σύμφωνα με την Υ ειονομική Διάταξη 

Υ1 /Γ.Π/οικ. 4782 /21.06.2017      2161/23.06.2017) καθώς και των 

διευκρινιστικών ε κυκλίων αυτής, και πρ πει να κατ χουν την αντίστοιχη άδεια. Οι 

ψησταρι ς που θα χρησιμοποιούν υ ρα ριο πρ πει να είναι εφοδιασμ νες με τις κατά 

νόμο άδειες χρήσης υ ραερίου και πυρασφάλειας.  

Άρθρο 9  

 

Καταβαλλόμενα τέλη  

 

Το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τ λους ανά άδεια/θ ση 

καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος μετά από πρόταση 

της Οικονομικής  πιτροπής  άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-1 58, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80     246/ /1 80).  

 

Άρθρο 10 

 

Ψυχαγωγικά παίγνια  

 

Χορη ούνται στους ενδιαφερόμενους άδειες λειτουρ ίας ψυχα ω ικών 

παι νίων, εφ’ όσον κατ χουν τα προβλεπόμενα από άλλες ισχύουσες διατάξεις 

δικαιολο ητικά. 

Άρθρο 11 

 

Διαγράμμιση- αρίθμηση θέσεων 

 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου είναι υπεύθυνη  ια τη διαγράμμιση και 

αρίθμηση των θέσεων επί των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων  πεζοδρομίων 

ή και τμήματος του οδοστρώματος)  ια κάθε πανη ύρι, με κατάλληλο, ανεξίτηλο, 

κίτρινο χρώμα, φροντίζοντας πριν την  ναρξη κάθε πανη υριού  ια την ευκρίνεια της 

δια ράμμισης και αρίθμησης. 

Άρθρο 12 

 

Καθαριότητα χώρων  

 

Για την καθαριότητα των χώρων και τις διαδικασίες χορτοκοπτικών ενερ ειών 

των εμποροπανη ύρεων αρμόδια είναι η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Μετά την 

λήξη των εμποροπανη ύρεων συνερ εία καθαριότητας θα φροντίζουν  ια την πλήρη 

αποκατάσταση των χώρων. Οι πωλητ ς υποχρεούνται να μεριμνούν  ια την 

καθαριότητα του χώρου που χρησιμοποιούν και να διευκολύνουν την υπηρεσία 

καθαριότητας του δήμου στο  ρ ο της. Η μ ριμνα  ια την καθαριότητα του χώρου 

περιλαμβάνει την άμεση και συνεχή συλλο ή των απορριμμάτων. 

Άρθρο 13  

 

Γενικές υποχρεώσεις πωλητών  

 

Οι πωλητ ς που συμμετ χουν στις εμποροπανη ύρεις υποχρεούνται:  

 

α) να δ χονται τον  λε χο στο χώρο επα  ελματικής δραστηριότητας, στο χώρο που 

τηρούνται τα    ραφα, παραστατικά στοιχεία 

β) να εφοδιάζουν τον  λε χο με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία. 

 ) Να φροντίζουν  ια την εμφάνιση, την πολιτισμ νη ατμόσφαιρα και να διατηρούν 

καθαρό τον χώρο εντός και π ριξ των ε καταστάσεων των εμποροπανη ύρεων καθ’ 

όλη την διάρκεια τους προβαίνοντας στη συλλο ή των απορριμμάτων σε σακούλες 
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απορριμμάτων και χάρτινα κιβώτια προκειμ νου η υπηρεσία του Δήμου μας να 

προβαίνει στην αποκομιδή των απορριμμάτων.  

δ) Ο κάθε πωλητής υποχρεούται να κάνει χρήση αποκλειστικά του χώρου που βρίσκεται 

εντός των ορίων του ή των παραπη μάτων του και απα ορεύεται να επεκτείνεται εκτός 

τούτων σε άλλους χώρους  διαδρόμους, τυχόν κεν ς θ σεις κ.τ.λ.).  υτονόητο ότι 

απα ορεύεται στους εμπόρους που  χουν τη χρήση πά κων, αλλά και σε κάθε τρίτο να 

δημιουρ εί κάθε είδους δυσκολίες ή προσκόμματα σε πεζούς αλλά και στα οχήματα της 

πυροσβεστικής, της αστυνομίας, του    Β, και του Δήμου τα οποία θα πρ πει να  χουν 

τη δυνατότητα, ανά πάσα στι μή, να κινούνται ακώλυτα στους διαδρόμους.  

ε)  πα ορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οπουδήποτε χώρου από τους 

δικαιούχους, σε τρίτο ή η χρησιμοποίηση του  ια κάθε άλλο σκοπό, εκτός αυτού  ια τον 

οποίο διατίθεται ο χώρος.  

 

Άρθρο 14  

 

Εγκαταστάσεις πωλητών  

 

1. Οι ε καταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων θα  ίνονται σε πά κους ερ ασίας 

κατά σειρά διατετα μ νες όπως στο τοπο ραφικό. Όλοι οι πά κοι ερ ασίας θα 

φιλοξενούν τις εμπορικ ς δραστηριότητες.  

2. Οι ε καταστάσεις αυτ ς θα τοποθετούνται με επιμ λεια, δαπάνη και ευθύνη των 

ίδιων των συμμετεχόντων εμπόρων και θα απομακρύνονται πάλι από τους ίδιους, υπό 

την επίβλεψη του Δήμου. Ο Δήμος δεν επιβαρύνεται με καν να απολύτως κόστος  ια 

την κατασκευή-τοποθ τηση-απόσυρση των πά κων ερ ασίας.  

Σε περίπτωση που η εμποροπανή υρη δεν πρα ματοποιηθεί λό ω αστάθμητων 

παρα όντων  π.χ. καιρικά φαινόμενα, κλπ.), αλλά εν τω μεταξύ  χουν προχωρήσει οι 

συμμετ χοντες  μποροι σε κατασκευ ς, ή  χουν  ίνει από εκείνους οποιαδήποτε άλλα 

 ξοδα, ο Δήμος δεν φ ρει καμία ευθύνη και καμία οικονομική απαίτηση δεν υπάρχει 

εναντίον του, η όποια δαπάνη καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους συμμετ χοντες, οι 

οποίοι θα αναλαμβάνουν την αποξήλωση των κατασκευών.                                                                                           

Σε περίπτωση, επίσης, που η εμποροπανή υρη πρα ματοποιηθεί, αλλά ο 

συμμετ χων  μπορος υπαναχωρήσει ή δεν συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθ ν τ λος 

χρήσης εκπίπτει υπ ρ του Δήμου ως εύλο η και δίκαιη ποινική ρήτρα.  

 ξαιρείται της τοποθ τησης πά κων ο χώρος μπροστά από τα καταστήματα 

εστίασης και τα εμπορικά καταστήματα. Οι υπόλοιποι καταστηματάρχες εάν επιθυμούν 

το χώρο μπροστά από το κατάστημα τους κενό, θα πρ πει να πληρώσουν το 50% του 

αντιτίμου της θ σης, σε αντίθετη περίπτωση ο χώρος θα τίθεται προς ενοικίαση. 

Οι προβλεπόμενες θ σεις ορίζεται να καταλαμβάνουν επιφάνεια 2 και 4 μ τρων. 

Η απόσταση μεταξύ των θ σεων άσκησης υπαίθριου εμπορίου κατά την 

διάρκεια των εμποροπανη ύρεων, ορίζεται στο ενάμιση μ τρο. 

Άρθρο 15  

 

Περιορισμοί-απαγορεύσεις 

 

.  πα ορεύεται στο χώρο της εμποροπανή υρης το άναμμα φωτιάς  ια 

οποιονδήποτε λό ο. 

•  πα ορεύεται η στάθμευση μεταφορικών μ σων στους ενοικιαζόμενους – 

παραχωρημ νους χώρους. 

•  πα ορεύονται οι θορυβώδεις διαφημίσεις. 

•  πα ορεύονται οι διαφημίσεις των εκθεμάτων εκτός του ενοικιαζόμενου – 

παραχωρημ νου χώρου. 

•  πα ορεύεται στους μικροπωλητ ς με καροτσάκια να σταθμεύσουν και να 

περιφ ρονται σε Δημοτικούς δρόμους και χώρους. 
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Άρθρο 16 

 

Έλεγχος και Πρόστιμα και Κυρώσεις  

 

Ο  λε χος, οι διοικητικ ς και ποινικ ς κυρώσεις καθώς επίσης και η επιβολή-

είσπραξη και απόδοση διοικητικών προστίμων, καθώς επίσης και η Διοικητική και 

δικαστική προστασία καθορίζονται αντίστοιχα στα άρθρα 62-65 του Ν. 484 /2021. 

Η Δημοτική  στυνομία είναι αρμόδια  ια τον  λε χο της υπάρξεως αδειών, 

καθώς και  ια την τήρηση των όρων του παρόντος κανονισμού. 

                                    Κατόπιν διαλογικής συζήτησης , αποφασίστηκε  

 

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Η έγκρισης επιλογής χώρων λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, β) ίδρυσης 

λειτουργίας εμποροπανηγύρεων και γ) έγκρισης κανονισμού λειτουργίας 

εμποροπανηγύρεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/5-11-2021 ως κάτωθι:  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ  ΝΟΜΟΥ 4849/2021 

 

  

 

Άρθρο 1  

 

Αντικείμενο Κανονισμού  

 

Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει:  

1. Τις προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων της 

Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος.  

2. Τους κανόνες οι οποίοι θα ρυθμίζουν την αισθητική, την υγιεινή και την τάξη στο 

χώρο των Εμποροπανηγύρεων.  

Άρθρο 2  

 

Νομοθετικό Πλαίσιο  

 

Ο παρών κανονισμός εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενο νόμου των 

ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»,  

2. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεων πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών 

κοινοχρήστων χώρων»,  

3. Το άρθρο 79 Ν. 3463/2006 περί «Κανονιστικών Αποφάσεων»,  

4. Το άρθρο 73 Ν. 3852/2010 περί «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»,  

5. Τα άρθρα 2, 22, 25, 34, 36, 37, 38, 40 και 62 του Νόμου 4849/2021, 

6. Την υπ’ αριθ. 96/26-10-2021 απόφαση του Δ.Σ. Μαραθώνα περί λήψης απόφασης 

για καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2022. 

 

και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη.  

 

Άρθρο 3  

 

Ορισμοί  
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Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207 Α’/5-11-2021):  

1. «Υπαίθριο εμπόριο»: Εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε υπαίθριο χώρο, 

δημόσιο ή ιδιωτικό, ιδιόκτητο ή μισθωμένο, και διακρίνεται σε εμπόριο σε 

οργανωμένες υπαίθριες αγορές, στάσιμο εμπόριο και πλανόδιο εμπόριο. 

 

2. «Οργανωμένες υπαίθριες αγορές»: Οι λαϊκές αγορές, οι βραχυχρόνιες αγορές, οι 

υπαίθριες αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του 

δρόμου (street food markets), οι πρότυπες λαϊκές αγορές και οι  

αγορές χειροτεχνών/καλλιτεχνών. 

   

3. «Βραχυχρόνιες αγορές»: Οργανωμένες υπαίθριες αγορές, με σαφή και 

καθορισμένη περιορισμένη διάρκεια, οι οποίες περιλαμβάνουν τις θρησκευτικού 

χαρακτήρα αγορές (ολιγοήμερες εορταστικές αγορές, θρησκευτικά πανηγύρια, αγορές 

Χριστουγέννων και αγορές Πάσχα), τις εμποροπανηγύρεις, τις επετειακές αγορές, τις 

πολιτιστικές αγορές, τις εποχιακές αγορές, τις κυριακάτικες αγορές και τις αγορές 

ρακοσυλλεκτών. 

 

4. «Φορέας λειτουργίας»: Ο δήμος ή η περιφέρεια που οργανώνει υπαίθριες αγορές 

και είναι αρμόδιος/α για την εύρυθμη λειτουργία τους, την αντιμετώπιση κάθε 

σχετικού ζητήματος που ανακύπτει όσον αφορά στην εν γένει λειτουργία τους και 

στη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτές. 

 

5. «Πωλητής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια, 

προκειμένου να δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, από αρμόδια αρχή. 

 

6.«Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: Ο παραγωγός που είναι 

εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 

3874/2010 (Α’ 151), δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο διαθέτοντας προς 

πώληση αγροτικά προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής και στον οποίο έχει 

χορηγηθεί άδεια δραστηριοποίησης από αρμόδια αρχή. 

 

7. «Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: Το φυσικό πρόσωπο που 

δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο διαθέτοντας προς πώληση τα είδη που 

ορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 66, τα οποία δεν προέρχονται από 

ιδία παραγωγή, και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια δραστηριοποίησης από αρμόδια 

αρχή. 

 

8.«Μεταποίηση»: Η ουσιαστική τροποποίηση του πρωτογενούς προϊόντος που 

συμπεριλαμβάνει ιδίως τη θερμική επεξεργασία, το κάπνισμα, το αλάτισμα, την 

ωρίμανση, την αποξήρανση, το μαρινάρισμα, την εκχύλιση, την εξώθηση ή τον 

συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων. 

 

9. «Μεταποιημένα προϊόντα»: Τα τρόφιμα που προέρχονται από τη μεταποίηση 

πρωτογενών προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα 

οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά. 

 

10. «Αγροτικά προϊόντα»: Τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της 

πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της 

οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της 

δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών, καθώς και κάθε 

άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα. 
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11. «Οικοτεχνία»: Η μικρής κλίμακας μεταποίηση γεωργικών προϊόντων από 

παραγωγό εγγεγραμμένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας της παρ. 2 

του άρθρου 56 του ν. 4235/2014. 

 

12. «Κινητές καντίνες»: Οχήματα, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα 

σε κινητά καταστήματα, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπό στοιχεία 

Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 2161), 

κατατάσσονται στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και, ειδικότερα, στις επιχειρήσεις 

παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς 

χώρους. 

 

13. «Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: Οι φορητές εγκαταστάσεις για την παρασκευή 

πρόχειρων γευμάτων, όπως ποπ κορν, μαλλί της γριάς, λουκουμάδες και κάστανα που 

σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 απόφασης 

του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή προσφοράς 

τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους. 

 

14. «Βεβαίωση δραστηριοποίησης στις βραχυχρόνιες αγορές»: Η βεβαίωση που 

χορηγείται από τον αρμόδιο φορέα σε πωλητές, προκειμένου να δραστηριοποιούνται 

σε βραχυχρόνιες αγορές. 

Άρθρο 4  

Χώροι Διενέργειας και Διάρκεια των Εμποροπανηγύρεων  

 

1) Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης: Η εμποροπανήγυρη  διενεργείται στα πλαίσια 

του θρησκευτικού εορτασμού των πολιούχων της πόλης, στην Δημοτική Κοινότητα 

Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος και συγκεκριμένα πραγματοποιείται στη Νέα 

Μάκρη επί της οδού Λιβυσίου και συγκεκριμένα από την πίσω πλευρά του προαύλιου 

χώρου της εκκλησίας μέχρι και τη διασταύρωση των οδών Λιβυσίου και Μωσαίου. 

α) Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων είναι εκατό πενήντα (150).  

β) Όλες οι θέσεις θα διαγραμμίζονται και θα αριθμούνται με ευθύνη του Δήμου 

εκατέρωθεν του δρόμου.  

γ) Η εμποροπανήγυρη θα διαρκεί δύο συναπτές ημέρες, ήτοι την 20η και 21
η
 Μαΐου, 

ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιείται η εγκατάσταση και η απομάκρυνση 

αντίστοιχα των πάγκων και των εμπορευμάτων.  

 

2) Αγία Κυριακή: Η εμποροπανήγυρη διενεργείται στα πλαίσια του θρησκευτικού 

εορτασμού της εκκλησίας της Αγίας Κυριακής και συγκεκριμένα πραγματοποιείται 

στην παραλία της Νέας Μάκρης έμπροσθεν της εκκλησίας. 

α) Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων είναι τριάντα (30).  

β) Όλες οι θέσεις θα διαγραμμίζονται και θα αριθμούνται με ευθύνη του Δήμου.  

γ) Η εμποροπανήγυρη θα διαρκεί δύο συναπτές ημέρες, ήτοι την 6η Ιουλίου και την 

7η Ιουλίου, ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιείται η εγκατάσταση και η 

απομάκρυνση αντίστοιχα των πάγκων και των εμπορευμάτων.  

 

3) Αγίας Μαρίνας: Η εμποροπανήγυρη διενεργείται στα πλαίσια του θρησκευτικού 

εορτασμού του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης, στη Νέα Μάκρη και συγκεκριμένα 

πραγματοποιείται επί της οδού Αγίας Μαρίνας πλησίον της εκκλησίας.  

α) Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων είναι εκατό ογδόντα (180).   

β) Όλες οι θέσεις θα διαγραμμίζονται και θα αριθμούνται με ευθύνη του Δήμου 

εκατέρωθεν του δρόμου.  

γ) Η εμποροπανήγυρη θα διαρκεί δύο συναπτές ημέρες, ήτοι την 16η και 17
η
 Ιουλίου, 

ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιείται η εγκατάσταση και η απομάκρυνση 

αντίστοιχα των πάγκων και των εμπορευμάτων.  
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4) Μεταμόρφωση Σωτήρος Ζούμπερι: Η εμποροπανήγυρη διενεργείται στα 

πλαίσια του θρησκευτικού εορτασμού του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος και 

συγκεκριμένα πραγματοποιείται στους παράδρομους μεταξύ του Ιερού Ναού 

Μεταμόρφωσης Σωτήρος και της οδού Αεροπορίας στο Ζούμπερι Νέας Μάκρης. 

α) Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων είναι εκατό είκοσι (120).  

β) Όλες οι θέσεις θα διαγραμμίζονται και θα αριθμούνται με ευθύνη του Δήμου.  

γ) Η εμποροπανήγυρη θα διαρκεί δύο συναπτές ημέρες, ήτοι την 5η και 6
η
 

Αυγούστου, ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιείται η εγκατάσταση και η 

απομάκρυνση αντίστοιχα των πάγκων και των εμπορευμάτων.  

 

5) Κοιμήσεως Θεοτόκου-Μάτι: Η εμποροπανήγυρη θα διενεργείται στα πλαίσια του 

θρησκευτικού εορτασμού του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην περιοχή 

Μάτι Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος και συγκεκριμένα θα πραγματοποιείται 

στην οδό Στεφάνου στο Μάτι. 

α) Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων είναι εκατό (100).  

3) Όλες οι θέσεις θα διαγραμμίζονται και θα αριθμούνται με ευθύνη του Δήμου, 

εκατέρωθεν του δρόμου. 

4) Η εμποροπανήγυρη θα διαρκεί δύο συναπτές ημέρες, ήτοι την 14η Αυγούστου και 

15η Αυγούστου, ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιείται η εγκατάσταση και η 

απομάκρυνση αντίστοιχα των πάγκων και των εμπορευμάτων.  

 

6) Άγιος Εφραίμ: Οι εμποροπανηγύρεις θα διενεργούνται στα πλαίσια του 

θρησκευτικού εορτασμού του μεγαλομάρτυρα Αγίου Εφραίμ, στη Δημοτική 

Κοινότητα Νέας Μάκρης. Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται δύο εμποροπανηγύρεις, 

έξωθεν του προαυλίου χώρου της Ιεράς Μονής, επί της οδού Αγ. Παρασκευής. 

α) Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων είναι τριάντα (30).  

3) Όλες οι θέσεις θα διαγραμμίζονται και θα αριθμούνται με ευθύνη του Δήμου.  

4) Οι εμποροπανηγύρεις θα διαρκούν δύο συναπτές ημέρες, την 2
η
 και 3

η
 Ιανουαρίου 

και την 4
η
 και 5

η
  Μαΐου, κατά τις οποίες θα πραγματοποιείται η εγκατάσταση και η 

απομάκρυνση αντίστοιχα των πάγκων και των εμπορευμάτων.  

Άρθρο 5  

 

Δικαιούχοι Συμμετοχής  

1. Στις  εμποροπανηγύρεις μπορούν να  δραστηριοποιούνται ως  πωλητές,  φυσικά 

και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι: 

 

α) βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, 

 

β) άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποι- 

ούνται στις λαϊκές αγορές, 

 

γ) άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο, 

 

δ) άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη. 

 

2. Κάθε πωλητής της παρ. 1 δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία (1) θέσεις 

σε κάθε εμποροπανήγυρη. 

 

3. Για την απόδοση θέσεων πωλητών σε εμποροπανήγυρη εκδίδεται από τον οικείο 

φορέα λειτουργίας προκήρυξη. Οι θέσεις αποδίδονται στις κατηγορίες των πωλητών 

της παρ. 1 με την ακόλουθη ποσόστωση (άρθρο 37 Ν. 4849/2021) : 

ΑΔΑ: 9ΕΥΑΩΛΜ-ΤΔΔ



 17 

 

α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης 

δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, 

 

β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή 

και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές, 

 

γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης 

στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και 

 

δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη 

καλλιτέχνη. 

 

 4. Για την απόδοση της θέσης οι υποψήφιοι πωλητές υποβάλλουν τη βεβαίωση 

δραστηριοποίησης ή την άδεια που κατέχουν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία 

ανήκουν. 

 

 

5. Οι πωλητές στους οποίους αποδίδονται οι θέσεις δραστηριοποίησης στην 

εμποροπανήγυρη καταβάλλουν εφάπαξ το τέλος θέσης, όπως ορίζεται στην οικεία 

προκήρυξη θέσεων. 

 

6. Οι κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες 

αγορές επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία (1) 

εμποροπανηγύρεις, μέσω αναπλήρωσης ή πρόσληψης υπαλλήλων, σύμφωνα με το με 

άρθρο 22 του Ν. 4849/2021. 

 

7. Στις εμποροπανηγύρεις συμμετέχουν οι πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα 

φορολογικά παραστατικά.  

Άρθρο 6  

 

Πωλούμενα Είδη  

 

Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται στον εμπορικό τομέα είναι:  

 

Τεχνητά & αποξηραμένα άνθη και φυτά  

Ασημικά και Faux Bijou (Φο Μπιζού)  

Βιβλία 

Άνθη – Φυτά 

Λουκουμάδες και ζαχαρώδη προϊόντα 

Μικροεργαλεία  

Είδη Λαϊκής Τέχνης  

Είδη Δώρων και διακόσμησης  

Είδη οικιακής χρήσης –Υαλικά  

Καλλυντικά  

Ξηροί καρποί 

Μέλι και προϊόντα μελισσοκομίας 

Γαλακτοκομικά Τυροκομικά 

Οπωρολαχανικά 

Ηλεκτρονικά 

Είδη Pet Shop 

Λευκά είδη – είδη προικός  

Εκκλησιαστικά είδη  

Είδη Ένδυσης –Υπόδησης  
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Αξεσουάρ ένδυσης  

Παιδικά παιχνίδια  

Παραδοσιακά προϊόντα  

Νωπά και αποξηραμένα φρούτα  

Παραδοσιακά Γλυκά - Παγωτά  

Καλαμπόκι 

Ψυχαγωγικά παίγνια 

Μαλλί γριάς και λουκουμάδες  

Παρασκευοποιημένα τρόφιμα ψησταριάς (σουβλάκια-λουκάνικα-σάντουιτς- πατάτες 

κ.λπ.), εμπορεύματα που παρέχονται από κινητή καντίνα, παροχή πρόχειρων 

γευμάτων στους διερχόμενους που παρασκευάζονται επί τόπου εντός 

αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες) που σταθμεύουν σε 

συγκεκριμένη θέση και για χρόνο ίσο προς τη ληφθείσα άδεια.  

Διευκρινίζεται 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.  

Άρθρο 7  

 

Διενέργεια Εμποροπανηγύρεων  

 

Το τμήμα αδειοδοτήσεων, ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων και 

τουρισμού είναι αρμόδιο για: την υποβολή των απαραίτητων εισηγήσεων προς το 

αρμόδια συλλογικά όργανα του δήμου (σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006), 

τη λήψη αποφάσεων και την υποβολή διαπιστώσεων και προτάσεων για την 

λειτουργία των εμποροπανηγύρεων, την γνωστοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο του 

παρόντος Κανονισμού και την έκδοση ανακοινώσεων (όπου αυτό απαιτείται) την 

συλλογή και έλεγχο των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτές 

απαραίτητων δικαιολογητικών, την οργάνωση και διεκπεραίωση των διαδικασιών 

διάθεσης και κατοχύρωσης των θέσεων των εμποροπανηγύρεων και τη διενέργεια 

τυχόν απαιτούμενων κληρώσεων εφόσον υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι για 

την ίδια θέση, την κατανομή των θέσεων, την κατάρτιση του πίνακα δικαιούχων 

συμμετοχής, τον έλεγχο της λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων, την παροχή 

διευκρινίσεων και την εξέταση τυχόν παραπόνων ή καταγγελιών, τη παροχή οδηγιών 

και τη επίλυση κάθε προβλήματος που θα ανακύπτει από τη διενέργεια των 

εμποροπανηγύρεων.  

 

Άρθρο 8  

Δικαιολογητικά-προϋποθέσεις  συμμετοχής  

 

1. Για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις απαιτείται ειδική άδεια χρονικής ισχύος 

2 ημερών για κάθε συμμετέχοντα.  

2. Η άδεια χορηγείται σε δικαιούχους που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση- 

υπεύθυνη δήλωση στο πρωτόκολλο του Δήμου. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του 

Δήμου.  

3. Η σχετική αίτηση συμμετοχής – υπεύθυνη δήλωση (έντυπο) θα χορηγείται από το 

αρμόδιο γραφείο του Δήμου και θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως: Ονοματεπώνυμο ή 

Επωνυμία του αιτούντος, Όνομα Πατρός, Αρ. Αστυνομ. Ταυτότητας ή θεωρημένο 

διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ, διεύθυνση 

κατοικίας, ΑΦΜ και η αρμόδια Δ.Ο.Υ., το ΑΜΚΑ, η διεύθυνση της ασκούμενης 

δραστηριότητας, τα προς πώληση είδη, το πλήθος των θέσεων που επιθυμεί, ο 

αριθμός τηλεφώνου και η ηλεκτρονική διεύθυνση εάν υπάρχει, η ιδιότητα με την 
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οποία συμμετέχει στην αγορά (άρθρο 37 παρ. 7 του Ν. 4849/2021) και θα 

συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

α. την κατεχόμενη άδεια υπαίθριου εμπορίου ή βεβαίωση δραστηριοποίησης 

υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. 

β. το βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων 

γ. δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής 

δ. Ταμειακή απόδειξη 

4. Οι χώροι πώλησης διατίθενται εφόσον καταβληθούν τα αντίστοιχα τέλη.  

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την αρμόδια υπηρεσία του 

Δήμου σχετικά με τις αποφάσεις και την εξέλιξη των αιτήσεων τους.  

Οι καντίνες που θα συμμετέχουν στις εμποροπανηγύρεις υπάγονται στην 

κατηγορία «επιχείρηση μαζικής εστίασης – επιχείρηση παρασκευής και προσφοράς 

τροφίμων και ποτών σε προσωρινό χώρο» σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη 

Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017) καθώς και των 

διευκρινιστικών εγκυκλίων αυτής, και πρέπει να κατέχουν την αντίστοιχη άδεια. Οι 

ψησταριές που θα χρησιμοποιούν υγραέριο πρέπει να είναι εφοδιασμένες με τις κατά 

νόμο άδειες χρήσης υγραερίου και πυρασφάλειας.  

 

 

Άρθρο 9  

 

Καταβαλλόμενα τέλη  

 

 

 

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

καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος μετά από 

πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 ΦΕΚ 246/Α/1980).  

 

 

Άρθρο 10 

 

Ψυχαγωγικά παίγνια  

 

Χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους άδειες λειτουργίας ψυχαγωγικών 

παιγνίων, εφ’ όσον κατέχουν τα προβλεπόμενα από άλλες ισχύουσες διατάξεις 

δικαιολογητικά. 

 

 

Άρθρο 11 

 

Διαγράμμιση- αρίθμηση θέσεων 

 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου είναι υπεύθυνη για τη διαγράμμιση και 

αρίθμηση των θέσεων επί των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων 

(πεζοδρομίων ή και τμήματος του οδοστρώματος) για κάθε πανηγύρι, με κατάλληλο, 

ανεξίτηλο, κίτρινο χρώμα, φροντίζοντας πριν την έναρξη κάθε πανηγυριού για την 

ευκρίνεια της διαγράμμισης και αρίθμησης. 
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Άρθρο 12 

 

Καθαριότητα χώρων  

 

Για την καθαριότητα των χώρων και τις διαδικασίες χορτοκοπτικών ενεργειών 

των εμποροπανηγύρεων αρμόδια είναι η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Μετά 

την λήξη των εμποροπανηγύρεων συνεργεία καθαριότητας θα φροντίζουν για την 

πλήρη αποκατάσταση των χώρων. Οι πωλητές υποχρεούνται να μεριμνούν για την 

καθαριότητα του χώρου που χρησιμοποιούν και να διευκολύνουν την υπηρεσία 

καθαριότητας του δήμου στο έργο της. Η μέριμνα για την καθαριότητα του χώρου 

περιλαμβάνει την άμεση και συνεχή συλλογή των απορριμμάτων. 

 

 

Άρθρο 13  

 

Γενικές υποχρεώσεις πωλητών  

 

Οι πωλητές που συμμετέχουν στις εμποροπανηγύρεις υποχρεούνται:  

 

α) να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, στο χώρο που 

τηρούνται τα έγγραφα, παραστατικά στοιχεία 

β) να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία. 

γ) Να φροντίζουν για την εμφάνιση, την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και να διατηρούν 

καθαρό τον χώρο εντός και πέριξ των εγκαταστάσεων των εμποροπανηγύρεων καθ’ 

όλη την διάρκεια τους προβαίνοντας στη συλλογή των απορριμμάτων σε σακούλες 

απορριμμάτων και χάρτινα κιβώτια προκειμένου η υπηρεσία του Δήμου μας να 

προβαίνει στην αποκομιδή των απορριμμάτων.  

δ) Ο κάθε πωλητής υποχρεούται να κάνει χρήση αποκλειστικά του χώρου που 

βρίσκεται εντός των ορίων του ή των παραπηγμάτων του και απαγορεύεται να 

επεκτείνεται εκτός τούτων σε άλλους χώρους (διαδρόμους, τυχόν κενές θέσεις κ.τ.λ.). 

Αυτονόητο ότι απαγορεύεται στους εμπόρους που έχουν τη χρήση πάγκων, αλλά και 

σε κάθε τρίτο να δημιουργεί κάθε είδους δυσκολίες ή προσκόμματα σε πεζούς αλλά 

και στα οχήματα της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, του ΕΚΑΒ, και του Δήμου τα 

οποία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να κινούνται ακώλυτα 

στους διαδρόμους.  

ε) Απαγορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οπουδήποτε χώρου από τους 

δικαιούχους, σε τρίτο ή η χρησιμοποίηση του για κάθε άλλο σκοπό, εκτός αυτού για 

τον οποίο διατίθεται ο χώρος.  

 

 

Άρθρο 14  

 

Εγκαταστάσεις πωλητών  

 

1. Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων θα γίνονται σε πάγκους εργασίας 

κατά σειρά διατεταγμένες όπως στο τοπογραφικό. Όλοι οι πάγκοι εργασίας θα 

φιλοξενούν τις εμπορικές δραστηριότητες.  

2. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα τοποθετούνται με επιμέλεια, δαπάνη και ευθύνη των 

ίδιων των συμμετεχόντων εμπόρων και θα απομακρύνονται πάλι από τους ίδιους, υπό 

την επίβλεψη του Δήμου. Ο Δήμος δεν επιβαρύνεται με κανένα απολύτως κόστος για 

την κατασκευή-τοποθέτηση-απόσυρση των πάγκων εργασίας.  
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Σε περίπτωση που η εμποροπανήγυρη δεν πραγματοποιηθεί λόγω αστάθμητων 

παραγόντων (π.χ. καιρικά φαινόμενα, κλπ.), αλλά εν τω μεταξύ έχουν προχωρήσει οι 

συμμετέχοντες έμποροι σε κατασκευές, ή έχουν γίνει από εκείνους οποιαδήποτε άλλα 

έξοδα, ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη και καμία οικονομική απαίτηση δεν υπάρχει 

εναντίον του, η όποια δαπάνη καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους συμμετέχοντες, οι 

οποίοι θα αναλαμβάνουν την αποξήλωση των κατασκευών.                                                                                           

Σε περίπτωση, επίσης, που η εμποροπανήγυρη πραγματοποιηθεί, αλλά ο 

συμμετέχων έμπορος υπαναχωρήσει ή δεν συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος 

χρήσης εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα.  

Εξαιρείται της τοποθέτησης πάγκων ο χώρος μπροστά από τα καταστήματα 

εστίασης και τα εμπορικά καταστήματα. Οι υπόλοιποι καταστηματάρχες εάν 

επιθυμούν το χώρο μπροστά από το κατάστημα τους κενό, θα πρέπει να πληρώσουν 

το 50% του αντιτίμου της θέσης, σε αντίθετη περίπτωση ο χώρος θα τίθεται προς 

ενοικίαση. 

Οι προβλεπόμενες θέσεις ορίζεται να καταλαμβάνουν επιφάνεια 2 και 4 

μέτρων. 

Η απόσταση μεταξύ των θέσεων άσκησης υπαίθριου εμπορίου κατά την 

διάρκεια των εμποροπανηγύρεων, ορίζεται στο ενάμιση μέτρο. 

 

 

Άρθρο 15  

 

Περιορισμοί-απαγορεύσεις 

 

. Απαγορεύεται στο χώρο της εμποροπανήγυρης το άναμμα φωτιάς για 

οποιονδήποτε λόγο. 

• Απαγορεύεται η στάθμευση μεταφορικών μέσων στους ενοικιαζόμενους – 

παραχωρημένους χώρους. 

• Απαγορεύονται οι θορυβώδεις διαφημίσεις. 

• Απαγορεύονται οι διαφημίσεις των εκθεμάτων εκτός του ενοικιαζόμενου – 

παραχωρημένου χώρου. 

• Απαγορεύεται στους μικροπωλητές με καροτσάκια να σταθμεύσουν και να 

περιφέρονται σε Δημοτικούς δρόμους και χώρους. 

 

 

Άρθρο 16 

 

Έλεγχος και Πρόστιμα και Κυρώσεις  

 

Ο έλεγχος, οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις καθώς επίσης και η επιβολή-

είσπραξη και απόδοση διοικητικών προστίμων, καθώς επίσης και η Διοικητική και 

δικαστική προστασία καθορίζονται αντίστοιχα στα άρθρα 62-65 του Ν. 4849/2021. 

Η Δημοτική Αστυνομία είναι αρμόδια για τον έλεγχο της υπάρξεως αδειών, 

καθώς και για την τήρηση των όρων του παρόντος κανονισμού. 

 

 

 

 

επιλογή χώρων λειτουργίας εμποροπανηγύρεων,  ίδρυση λειτουργίας 

εμποροπανηγύρεων 
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α) η οριοθέτηση και η διαγράμμιση του χώρου της βραχυχρόνιας αγοράς, η 

διαγράμμιση, η αρίθμηση, η χωροθέτηση και η κατανομή των θέσεων, κατά 

κατηγορία πωλητών και πωλούμενων ειδών. Οι θέσεις και οι διάδρομοι μεταξύ των 

θέσεων των πωλητών πρέπει να είναι οριοθετημένες κατά τρόπο, ώστε να μην 

παρεμποδίζονται οι είσοδοι κατοικιών και καταστημάτων, να μην κωλύεται η 

προσέλευση των καταναλωτών και γενικά να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία της 

αγοράς, 

 

β) το μέγιστο επιτρεπτό μήκος της πρόσοψης των πάγκων ανά κατηγορία πωλητών 

και πωλούμενων ειδών, 

  

γ) η χρονική διάρκεια λειτουργίας της βραχυχρόνιας αγοράς, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στο άρθρο 36 και το ωράριο λειτουργίας της βραχυχρόνιας αγοράς, το 

οποίο καθορίζεται με απόφαση του φορέα λειτουργίας, 

 

δ) η επισήμανση της υποχρέωσης των πωλητών να μεριμνούν για την καθαριότητα 

του χώρου που χρησιμοποιούν και να διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του 

δήμου στο έργο της. Η μέριμνα για την καθαριότητα του χώρου περιλαμβάνει την 

άμεση και συνεχή συλλογή των απορριμμάτων, 

 

ε) το καταβαλλόμενο τέλος για κάθε θέση που ορίζεται από τον φορέα λειτουργίας, 

 

στ) οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τους φορείς λειτουργίας, σε περιπτώσεις 

παραβίασης του Κανονισμού Λειτουργίας της βραχυχρόνιας αγοράς. Οι διοικητικές 

κυρώσεις του άρθρου 62 δεν είναι αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας (άρθρο 

38 Ν. 4849/2021). 

 

Για τις βραχυχρόνιες αγορές και συγκεκριμένα για τις εμποροπανηγύρεις της 

τοπικής κοινότητας Νέας Μάκρης, επισημαίνουμε ότι αυτές πραγματοποιούνται εδώ 

και πολλά χρόνια χωρίς να παρεμποδίζονται οι είσοδοι κατοικιών και καταστημάτων 

και χωρίς να κωλύεται η προσέλευση των καταναλωτών.  

Οι χώροι λειτουργίας της εμποροπανηγύρεων, οι οποίοι αποτυπώνονται σε 

σχεδιαγράμματα του Google Earth, είναι οι κάτωθι: 

1) Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης,  η  εμποροπανήγυρη  διενεργείται στη Νέα 

Μάκρη επί της οδού Λιβυσίου και συγκεκριμένα από την πίσω πλευρά του προαύλιου 

χώρου της εκκλησίας μέχρι και τη διασταύρωση των οδών Λιβυσίου και Μωσαίου. 

 

2) Αγία Κυριακή, η εμποροπανήγυρη διενεργείται στην παραλία της Νέας Μάκρης 

έμπροσθεν της εκκλησίας. 

 

3) Αγίας Μαρίνας, η εμποροπανήγυρη διενεργείται στη Νέα Μάκρη και 

συγκεκριμένα πραγματοποιείται επί της οδού Αγίας Μαρίνας πλησίον της εκκλησίας.  

 

4) Μεταμόρφωση Σωτήρος Ζούμπερι, η εμποροπανήγυρη διενεργείται στους 

παράδρομους μεταξύ του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος και της οδού 

Αεροπορίας στο Ζούμπερι Νέας Μάκρης. 

 

5) Κοιμήσεως Θεοτόκου-Μάτι, η εμποροπανήγυρη διενεργείται στην περιοχή Μάτι 

Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος και συγκεκριμένα θα πραγματοποιείται στην 

οδό Στεφάνου στο Μάτι. 

 

6) Άγιος Εφραίμ, οι δύο εμποροπανηγύρεις διενεργούνται έξωθεν του προαυλίου 

χώρου της Ιεράς Μονής, επί της οδού Αγ. Παρασκευής. 
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 ρ.  π. 11/22  
             Ο    Πρόεδρος                                                                               Τα       μέλη                                                                                                                               

                                                                                                  

         ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                                                                            
  ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ        

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ     

 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΑ 

  ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      

                                       ΑΧΛΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜ  

ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

                                                                                                                      

Κατόπιν ο   Πρόεδρος    κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν. 

Τα μέλη του Δ.Σ., έπειτα από διαλογική συζήτηση, με χρήση ηλεκτρονικής 

και τηλεφωνικής επικοινωνίας, και αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του   

Αντιδημάρχου, την  19/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

 

αποφασίζουν ομόφωνα: 

Εγκρίνουν την επιλογή των χώρων λειτουργίας εμποροπανηγύρεων 

κοινότητας Ν. Μάκρης Δήμου Μαραθώνος β) την  ίδρυση λειτουργίας 

εμποροπανηγύρεων και γ) τον κανονισμό   λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 4849/5-11-2021, ως αναγράφεται πλήρως στο εισηγητικό 

μέρος της παρούσας απόφασης   

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/2022  

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η 

συνεδρίαση.  

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω. 

Ακριβές απόσπασμα   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ    

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ  

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

.  

 

1. ΛΑΣΚΟΣ  ΑΡΓΥΡΗΣ   δημοτικός σύμβουλος  

2.  ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Αντιδήμαρχος     

3. ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος  

4. ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος    

5.  ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Αντιδήμαρχος    

6. ΑΝΔΡΩΝΗ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ  ΕΛΕΝΗ  Δημοτικός Σύμβουλος  

7. ΣΤΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αντιδήμαρχος    

8. ΜΠΑΤΖΕΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος   

9. ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  δημοτικός Σύμβουλος 

10.  ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αντιδήμαρχος     

11. ΡΕΡΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   Δημοτικός Σύμβουλος   

12.  ΜΠΟΥΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος    

13. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος   

14. ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντιδήμαρχος     

15. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     Δημοτικός Σύμβουλος   

16. ΤΣΑΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος   
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