
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ  ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΔΕΛΦΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
             ____ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθ.  10/23.05.2016 πρακτικό   συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου  Δελφών. 

 
Στην  Άμφισσα  και στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Άμφισσας  σήμερα 23 Μαϊου 2016, 

ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  18.30΄  συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε δημόσια  συνεδρίαση 
ύστερα από την αριθ. 11497/19.05.2016 πρώτη πρόσκληση  του  προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Χαραλάμπους Παναγιωτόπουλου, η οποία δημοσιεύτηκε  και επιδόθηκε με 
αποδεικτικό στους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 

Στη συνεδρίαση παρέστη ο  Δήμαρχος Δελφών κ. Αθανάσιος  Παναγιωτόπουλος. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  Ελ. Λαγγουράνη,  δημ.υπάλληλο. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Α.Αγγελόπουλος Δ.Μπουλούτας 

Α.Ζωμένος  Π.Ταγκαλής 

Κ.Καραγιάννης Ν.Μίχος 

Α.Μανανάς Δ.Καραγιάννης 

Β.Πανάγου Λ.Αναγνωστόπουλος 

Ν.Μολιώτης Χ.Σεγδίτσα-Πονήρη 

Α.Μάνιος Π.Μέγκος 

Τρ. Πιλάλα-Τσακίρη  Γ.Νάκος 

Μ.Ανδρεοπούλου  Χ.Παναγιωτόπουλος 

Α.Κυριακίδης   Π.Κασούτσα 

Γ.Ιωσηφίδης Ι.Γεωργίου 

Ν.Σταντζούρης  Α.Τσονάκας  

 
Επίσης παρέστησαν στη συνεδρίαση και οι κατωτέρω Πρόεδροι  Δημ. και Τοπ. 

Κοινοτήτων: Γ.Μαντά, A.Σολτάτος, Α.Μαστροκωστόπουλος, Ι.Κασβής  και Π.Τσακίρης. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

Λ.Λύτρας Α.Κορδάς 

Α.Παναγιωτόπουλος Α.Παπαλάιος 

Γ.Δρακάκης Ε.Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου 

Ε.Κουμπλή-Λέγκα Β.Καραγιάννης  

Α.Παπαδόπουλος  

 
Οι ανωτέρω  (33) Δημοτικοί Σύμβουλοι καθώς και οι (36) Πρόεδροι  και Πάρεδροι 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν και έλαβαν γνώση νομίμως για την 
συνεδρίαση, όπως προβλέπεται  στις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Νόμου 
3852/2010 ¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ΄.  
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Τροποποίηση - αναμόρφωση (3η) του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016. 
(Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού). 

2. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση 14.31.34.1 με αριθ. πρωτ. 5099/28.4.2016 του 
Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή 
Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού). 

3. Έγκριση  πρωτοκόλλου καταστροφής ηλεκτρονικού υλικού Δ.Ε. Ιτέας. . (Εισηγήτρια: 
κ.Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού). 



4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, 
προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 

5. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  βάσει εισήγησης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού 
Οργάνωσης και Πληροφορικής για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 
έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 

6. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών. (Εισηγητής: κ. 
Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δημ. Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. 
Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 

8. Έγκριση έκθεσης 1ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2016. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή). (Εισηγητής: κ. 
Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 

9. Ακύρωση της αριθμ. 8/164/2016  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα 
«Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2016 για το Κεφάλαιο 
Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Κωνσταντίνου Παπαβιέρου και λήψη νέας. 
(Εισηγήτρια κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων Δήμου). 

10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – 
αντικατάσταση  εορταστικού φωτισμού Τ.Κ. Δελφών. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, 
αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  Δ.Ε.  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. 
προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 

12. Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΥΔΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, 
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ». (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. 
προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 

13. Έγκριση τρόπου υλοποίησης του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ 
ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΓΓ. &  ΕΥΑΣ ΣΙΚΕΛΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΟΣΙΟΥ 
ΛΟΥΚΑ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 

14. Έγκριση Κανονισμού για τη λειτουργία του Δικτύου Κοινωνικής Κατοικίας του Δήμου 
Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Πλουμάκη, αν. προϊσταμένη  Τμ, Κοιν. Προστασίας). 

15. Κατανομή της 2ης δόσης πίστωσης ποσού 71.520,00  € για την κάλυψη λειτ. δαπανών 
σχολείων και σχολικού τροχονόμου έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, 
Δ.Σ. και Πρόεδρος της Δ.Ε.Π.). 

16. Λήψη απόφασης σχετικά με την λήξη της σύμβασης χρησιδανείου με την Τράπεζα 
Πειραιώς. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Λουκάς 
Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 

17. Λήψη απόφασης περί καθορισμού θέσεων υδρονομέων στην Δ.Ε. Δελφών, για την 
αρδευτική περίοδο 2016.  (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 

18. Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου Δελφών και των κ.κ. Μ.Σκούτα, 
Αλ.Γρηγοριάδη και Δ.Παντελάκη. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, 
Αντιδήμαρχος). 

19. Συνδρομή του Δήμου Δελφών στο πρόγραμμα ΄ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 2016΄. 
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

20. Έγκριση Παράτασης της από 31/07/2015 Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: 
«Μελέτη για το Στρατηγικό Σχεδιασμό ανάπτυξης του ελαιώνα της Άμφισσας και των 
όμορων περιοχών του Δήμου Δελφών» μεταξύ του Δήμου Δελφών, του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ελαιουργικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Άμφισσας». 
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

21. Λήψη απόφασης περί καθορισμού θέσεων υδρονομέων στην Τ.Κ. Κίρρας της ΔΕ Ιτέας 
για την αρδευτική περίοδο 2016. (Εισηγήτρια:  Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη 
Αντιδήμαρχος ΔΕ Ιτέας).  

22. Λήψη απόφασης για απόδοση τιμής στην εκλιπούσα υπάλληλο της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης της Δ.Ε. Ιτέας του Δήμου Δελφών, Π.Μαδούρα. (Εισηγήτρια: κ. 
Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, Αντιδήμαρχος). 

23. Ανάκληση της αριθ. 16/343/9.9.2015 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου Δελφών και 
έγκριση παράτασης υφιστάμενης μίσθωσης.. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – 
Τσακίρη, Αντιδήμαρχος). 

24. Τροποποίηση της αριθ. 194/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση 
Κανονισμού εμποροπανηγύρεων». (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, 
Αντιδήμαρχος). 



25. Τροποποίηση της αριθ. 154/2016 απόφασης Δημ. Συμβουλίου με θέμα «περί 
καθορισμού δικαιώματος βοσκής και βοσκήσιμων γενικά εκτάσεων περιφέρειας Δ.Ε. 
Καλλιέων για το έτος 2016». . (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος). 

26. Έγκριση παραχώρησης αιγιαλού – παραλίας στη περιοχή ΑΓΙΟΥ  ΜΗΝΑ Δ.Κ.  
Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). 

27. Λειτουργία εμποροπανήγυρης Άμφισσας 2015 (Εισάγεται από την Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος). 

28. Έγκριση μίσθωσης οικοπεδικού χώρου με χρήση χώρου στάθμευσης στη Δ.Κ. 
Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος). 

29. Λήψη απόφασης μεταφοράς της προτομής Δημητρίου Ψαρρού στην Πλατεία Εθνικής 
Αντίστασης. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος). 

30. Τροποποίηση εκ νέου των όρων προκήρυξης για την χορήγηση οικονομικών 
ενισχύσεων σε αναξιοπαθούσες οικογένειες της Δ.Κ. Γαλαξιδίου από το Κεφάλαιο 
Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα Νικ.Μάμα», σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 
925/75556/6-5-2016 έγγραφο Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης 
Δ/σης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος). 

31. Έγκριση παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας Αγίου Βασιλείου Δ.Κ.  
Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος). 

32. Έγκριση διάθεσης πίστωσης εκδήλωσης «Μάχη Ντρέμισσας» Δ.Ε. Καλλιέων. 
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος). 

33. Έγκριση ανανέωσης της ετήσιας μείωσης του μισθώματος του δημοτικού ακινήτου 
καταστήματος στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Μαριολάτας. (Εισηγητής: κ. 
Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος). 

34. Έγκριση τέλεσης της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης  στον δημοτικό χώρο 
στη θέση «Ρεσινίκος» της Τ.Κ. Γραβιάς. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, 
Αντιδήμαρχος). 

35. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη διοργάνωση της ετήσιας εκδήλωσης ιστορικής 
μνήμης στη θέση «Αγία Τριάδα» της Τ.Κ. Καλοσκοπής.  (Εισηγητής: κ. Νικόλαος 
Μολιώτης, Αντιδήμαρχος). 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με την παρουσία των παραπάνω εικοσιτεσσάρων 
(24) υπογραψάντων μελών, ο  πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Χαράλαμπος 
Παναγιωτόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Ακολούθησαν ενημερώσεις. Από κ. Δήμαρχο το θέμα «Αναθεώρηση προηγούμενης απόφασης 
του Δ.Σ. σχετ. με την αποκομιδή των απορριμμάτων στις Δ.Κ. Ιτέας και Γαλαξιδίου. Από κ. 
Μολιώτη σχετ. με την καταγγελία κ. Δ.Μπάκα για το έργο ¨Βελτίωση πολυχώρου 
πληροφορικής-λαογραφίας Δημ. Σχολείου Καστελλίων Δήμου Γραβιάς» 
Από κ. Ταγκαλή υπεβλήθησαν ερωτήσεις α)σχετ. με το διαφημιζόμενο φεστιβάλ Delphi 
camp,β)για την αποκ/ση του δρόμου από Αθ. Διάκο προς Καταφύγιο και γ) γιατί πάγωσαν οι 
ενέργειες σχετ. με την λειτουργία του Νοσοκομείου, καθώς επίσης κατέθεσε έγγραφο με θέμα 
«υγειονομικά επικίνδυνο το καταφύγιο ζώων στο χώρο του αμαξοστασίου της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος στην Άμφισσα». 

Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος ζήτησε να συζητηθούν, λόγω χρονικού περιορισμού,  
Ε.Η.Δ. τα θέματα 1) Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης 
για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής για το χρονικό διάστημα 01.09.2014-
31.12.2015, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.3463/2006, 2) Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού 
αυτοκινήτου εκτός διοικητικών ορίων. 

Το Συμβούλιο αποδέχτηκε  ομόφωνα να συζητηθούν (άρθρο 67 παρ. 7 του 
Ν.3852/2010). 

Οι ΔΣ Κ. Καραγιάννης και Ν.Σταντζούρης απεχώρησαν μετά την συζήτηση του 15ου 
θέματος, οι: Χρ.Σεγδίτσα και Ι.Γεωργίου μετά το 18ο. 

Το 25ο θέμα προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το 13ο θέμα. 
Το 5ο θέμα δεν συζητήθηκε. 

Θέμα  24ο  
Τροποποίηση της αριθ. 194/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση 
Κανονισμού εμποροπανηγύρεων».  
 

                             ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    219/23.05.2016 
 



Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, Αντιδήμαρχος, 
είπε τα εξής:  
 

«…                                                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 07 
 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 33/2016 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ               
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 7ης/23.05.2016 συνεδρίασης  

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών 
 
 ΘΕΜΑ 01ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της τροποποίησης 
του Κανονισμού Εμποροπανηγύρεων του Δήμου Δελφών (άρθρο 07 παρ. 02). 
 Στην Άμφισσα σήμερα, 23.05.2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 11586/19.05.2016 πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Μίχου Νεκτάριου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).  
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω πέντε (05) μέλη: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μίχος Νεκτάριος, Πρόεδρος  1. Κορδάς Αργύριος, Μέλος 
2. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος 2. Καραγιάννης Βασίλειος, Μέλος 
3. Μολιώτης Νικόλαος, Μέλος 3. Κουμπλή Ελένη, Μέλος 
4. Ανδρεοπούλου Μαρία, Μέλος 4. Σεγδίτσα-Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος 
5. Μάνος Ασημάκης, Μέλος   

Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Παπαδήμα Αναστασία μόνιμη υπάλληλος του Δήμου 
Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. 
 Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε κι ο Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιωτόπουλος 
Αθανάσιος. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο (01ο)  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 

1.Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.10.2010).  
 2.Την με αριθμ. 09/194/05.05.2016 (ΑΔΑ:6Ω44Ω9Θ-ΛΗΑ) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Δελφών με θεμα «Έγκριση Κανονισμού Εμποροπανηγύρεων».  
 3.Την από 19.05.2016 εισήγηση της Αντιδημάρχου της Δ.Ε. Ιτέας κ. Πιλάλα-Τσακίρη 
Τριανταφυλλιάς, η οποία αναφέρει τα εξής:  
 «… 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Έγκριση της τροποποίηση Κανονισμού Εμποροπανήγυρης του Δήμου Δελφών 

 
Ο Κανονισμός Εμποροπανήγυρης Δήμου Δελφών εγκρίθηκε βάση της 194/05-05-2016 

(ΑΔΑ:6Ω44Ω9Θ-ΛΗΑ) Απόφασης του Δ.Σ. Δ. Δελφών.  
Σε μια πρώτη έρευνα για την εμποροπανήγυρη της Άμφισσας, είδαμε ότι υπάρχουν 

αντικειμενικοί λόγοι βάση των οποίων δεν μπορούν να έρχονται αυτοπροσώπως πάντα οι 
ενδιαφερόμενοι λόγω φόρτου εργασίας (οι εμποροπανηγύρεις πραγματοποιούνται συνήθως 
κατά τους θερινούς μήνες). Οπότε προς διευκόλυνση και μόνο της ομαλής διεξαγωγής, 
προτείνω να τροποποιηθεί το άρθρο 7 «Τρόποι διάθεσης και κατοχύρωσης των θέσεων 
εμπορικών δραστηριοτήτων  στην παράγραφο» στην  παρ. 2 όπου αναγράφεται «Κανείς 
εντολοδόχος δεν μπορεί να εκπροσωπεί ταυτόχρονα περισσότερους από δύο εντολείς-
ενδιαφερόμενους» να γραφεί το: «Κανείς εντολοδόχος δεν μπορεί να εκπροσωπεί ταυτόχρονα 
περισσότερους από πέντε εντολείς-ενδιαφερόμενους» …». 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 

παραπάνω: 
Αποφασίζει ομόφωνα 

 



 1.Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών τη λήψη απόφασης σχετικά 
με την τροποποίηση του Κανονισμού Εμποροπανηγύρεων του Δήμου Δελφών, και 
συγκεκριμένα στο άρθρο 07 παρ. 02, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση να γραφεί το: 
«…κανείς εντολοδόχος δεν μπορεί να εκπροσωπεί ταυτόχρονα περισσότερους από πέντε 
εντολείς-ενδιαφερόμενους...». 
 2.Η παρούσα θα αποσταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 33/23.05.2016. 

……………………………………………………………………………. 
 
 
 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την Αντιδήμαρχο και έχοντας υπόψη του την αριθ. 
194/2016 προηγούμενη απόφασή του καθώς και την αριθ. 33/2016 απόφαση της Ο.Ε., μετά 
από διαλογική συζήτηση, 
                                            Αποφασίζει  ομόφωνα 
 

Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθ. 194/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με 
θέμα «Έγκριση Κανονισμού εμποροπανηγύρεων» και συγκεκριμένα στο άρθρο 07 παρ. 02,  να 
γραφεί το: «…κανείς εντολοδόχος δεν μπορεί να εκπροσωπεί ταυτόχρονα περισσότερους από 
πέντε εντολείς-ενδιαφερόμενους...». 

Συνεπώς ο Κανονισμός εμποροπανηγύρεων έχει ως εξής: 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 
(Σχετικά με την οργάνωση, προϋποθέσεις λειτουργίας και τον καθορισμό των όρων 

για τη διάθεση των χώρων) 
 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο Κανονισμού 

Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει:  

(1) Τις προϋποθέσεις λειτουργίας  και την οργάνωση των εμποροπανηγύρεων του Δήμου 
Δελφών 

(2)  Τους κανόνες οι οποίοι θα ρυθμίζουν  την αισθητική, υγιεινή και την τάξη στο χώρο των 
Εμποροπανηγύρεων.  

Άρθρο 2 
Νομικό πλαίσιο 

 Για τη σύνταξη του παρόντος Κανονισμού έχουν ληφθεί υπόψη :   
➢ Το άρθρο 75 ενότητα Ι, §γ περ.5 & ενότητα ΙΙ περ. 19 το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 
(ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
➢ Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) και Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/4/7-6-2010) όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα  
➢ Το άρθρο 26 §1, 4 και 6 του Ν.4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός 
καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α/15-5-2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
➢ Η Υγειονομική διάταξη Υ1γ/Γ.Π. / οικ 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718/Β/08.10.2012), καθώς 
και των διευκρινιστικών εγκυκλίων αυτής  
➢ Η ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/Β/09-12-2013) 
➢ Το άρθρο 19 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον 
νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 3 
Περιγραφή 

Στο Δήμο Δελφών δύναται να διενεργηθούν οι εξής καθιερωμένες πλέον εμποροπανηγύρεις:  
     Η εμποροπανήγυρη που διενεργείται στα πλαίσια του θρησκευτικού εορτασμού των Αγίων 
Αναργύρων την 1η Ιουλίου, διάρκειας έως πέντε (5) συναπτών ημερών, στην Δ.Κ. Άμφισσας 
της Δ.Ε. Άμφισσας και συγκεκριμένα στο χώρο από τον κόμβο του Υλαίθου  ποταμού και της 
Λεωφόρου Καραμανλή μέχρι τον κόμβο εισόδου Β. Α. της πόλης. 
     Η ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη που διενεργείται στα πλαίσια του θρησκευτικού 
εορτασμού της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος, διάρκειας έως πέντε (5) συναπτών 
ημερών, σε δημοτικό χώρο στη θέση «Ρεσινίκος» της Τ.Κ. Γραβιάς της Δ.Ε. Γραβιάς.  



     Η εμποροπανήγυρη που διενεργείται στα πλαίσια του θρησκευτικού εορτασμού του Αγίου 
Ιωάννου Προδρόμου την 29η Αυγούστου, διάρκειας έως πέντε (5) συναπτών ημερών, στην Τ.Κ. 
Κίρρας της Δ.Ε. Ιτέας και συγκεκριμένα στον δημοτικό χώρο επί της πλατείας και ανατολικά και 
δυτικά αυτής, αφήνοντας ελεύθερα τα πεζοδρόμια της οδού Αγ.Ιωάννου για τους πεζούς.  
1. Η εμποροπανήγυρη θα διεξάγετε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που θα περιγράφεται 
στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα εγκρίνεται η διενέργεια της κάθε 
εμποροπανήγυρης. Οι προς χρήση χώροι της Εμποροπανήγυρης δύναται να αποτυπώνονται 
σε τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εγκριτικής ως προς 
την ετήσια διενέργεια, απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
2. Η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης θα 
γίνεται με μέριμνα και εποπτεία των κατά τόπο Αντιδημάρχου της Δ.Ε. και Προέδρου του 
Συμβουλίου Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας στα εδαφικά όρια των οποίων θα διενεργείται η 
εμποροπανήγυρη. Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους 
κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, ώστε συνολικά ο χώρος της εμποροπανήγυρης να είναι 
λειτουργικός, ασφαλής και ακίνδυνος για τους συμμετέχοντες επαγγελματίες, αλλά και για τους 
επισκέπτες της.   
3. Όλες οι ενέργειες προς τη διενέργεια των εμποροπανηγύρεων θα είναι σύμφωνες με τις 
ισχύουσες διατάξεις. Ενδεικτικά οι ακολουθούμενες ενέργειες θα πρέπει να κινούνται με το εξής 
πνεύμα και κατεύθυνση:   
- Ο-η κατά τόπο Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. στα εδαφικά όρια της οποίας θα διενεργείται η 
εμποροπανήγυρη εάν και εφόσον κρίνει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις ομαλής και επιτυχούς 
διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης, απευθύνει έγγραφο προς το Συμβούλιο της αντίστοιχης 
Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας με το οποίο ζητά την γνώμη του για την εκ νέου διεξαγωγή 
της στον ήδη προκαθορισμένο χώρο και για οτιδήποτε άλλο θεωρεί καθοριστικής σημασίας. 
-  Ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος διαβιβάζει με τη σύμφωνη ή μη γνώμη του, την απόφαση-
πρόταση του Συμβουλίου Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας στην Ε.Π.Ζ. για να διαμορφώσει την 
εισήγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την διενέργεια ή μη της εμποροπανηγύρεως. 
- Εάν κι εφόσον ακολουθήσει εγκριτική ως προς την διενέργεια, απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος, την διαβιβάζει μαζί με την πρότασή του για τους 
υπαλλήλους-μέλη της Επιτροπής διενέργειας Εμποροπανήγυρης στην Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου, προκειμένου η τελευταία να αποφασίσει για την κατάρτιση των όρων και τη 
διακήρυξη της διάθεσης-εκμίσθωσης των χώρων, την συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας 
Εμποροπανήγυρης η οποία είναι αρμόδια και για την διεξαγωγή της δημοπρασίας για την 
διάθεση χώρων της εμποροπανήγυρης. 
- Ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος διαβιβάζει τυχόν πρακτικά διεξαγωγής δημοπρασιών (π.χ. 
για κατασκευή παραγκών ή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κλπ) στην Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου για την διεξαγωγή-κατακύρωση των δημοπρασιών. 
- Ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος διαβιβάζει στην Ε.Π.Ζ. του Δήμου τον πίνακα δικαιούχων 
συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, ο οποίος θα συνταχθεί από την Επιτροπή διενέργειας 
Εμποροπανήγυρης κατόπιν αιτήσεών τους, προκειμένου να εγκριθούν οι οριστικές άδειες 
συμμετοχής. 
- Με μέριμνα κι ευθύνη των κατά τόπο Αντιδημάρχου και του Προέδρου του Συμβουλίου 
της Δ. ή Τ. Κοινότητας, θα γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την καλή, σύννομη και 
ομαλή διεξαγωγή της κάθε εμποροπανηγύρεως μέχρι λήξεως όλων των υποχρεώσεων ή 
δεσμεύσεων που απορρέουν από αυτή.     
4. Ορίζεται Επιτροπή διενέργειας Εμποροπανήγυρης, η οποία απαρτίζεται από: 
Α) Τον κατά τόπο Αντιδήμαρχο της Δ.Ε. στα εδαφικά όρια της οποίας θα διενεργείται η 
εμποροπανήγυρη ως Πρόεδρο.  
Β) Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας στα εδαφικά όρια της οποίας 
θα διενεργείται η εμποροπανήγυρη.  
Γ) Τρείς (3) υπαλλήλους του Δήμου Δελφών εκ των οποίων τουλάχιστον δύο θα μπορούν να 
ενεργήσουν ως εισπράκτορες, ως μέλη, οι οποίοι θα ορίζονται με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής ύστερα από πρόταση του κατά τόπο Αντιδημάρχου-Προέδρου της επιτροπής.  
Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ασκεί ένας εκ των δημοτικών υπαλλήλων, που ορίζεται 
από τον Αντιδήμαρχο-Πρόεδρο της Επιτροπής διενέργειας Εμποροπανήγυρης. 
Μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου δύναται να καθορίζεται  το ύψος 
του ποσού της αποζημίωσης των οριζόμενων ως μελών της Επιτροπής υπαλλήλων του Δήμου.  
Η Επιτροπή διενέργειας Εμποροπανήγυρης είναι αρμόδια για: 



• Τη σύνταξη και αποστολή των απαραίτητων διατυπώσεων προς τα αρμόδια όργανα 
του Δήμου, τη λήψη αποφάσεων και την υποβολή διαπιστώσεων και προτάσεων για την 
λειτουργία της εμποροπανήγυρης,  

• Την δημοσιοποίηση 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 της εμποροπανήγυρης και η διενέργεια τυχόν απαιτούμενης δημοπρασίας εφόσον 
υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι για την ίδια θέση,  

• Την κατάρτιση του πίνακα δικαιούχων συμμετοχής και τη διαβίβασή του στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην οριστική έγκριση 
των αδειών συμμετοχής, 

• Τον έλεγχο της λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, την παροχή διευκρινίσεων και την 
εξέταση τυχόν παραπόνων ή καταγγελιών 

• τη παροχή οδηγιών και τη επίλυση κάθε προβλήματος που θα ανακύψει από την 
διενέργεια της εμποροπανήγυρης,     
5. Το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί και δια του παρόντος Κανονισμού την Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών, για την έγκριση των οριστικών αδειών συμμετοχής.                  
Επίσης για την εξαιρετική περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν συνεδριάσει εγκαίρως, 
προς το σκοπό αυτό η Ε.Π.Ζ., το  Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί δια του παρόντος 
Κανονισμού την Επιτροπή διενέργειας Εμποροπανήγυρης για την έκδοση των αδειών 
συμμετοχής τις οποίες θα υπογράφει ο Πρόεδρος αυτής και οι οποίες αμέσως θα διαβιβάζονται 
και αυτές στην Ε.Π.Ζ. για την οριστική έγκριση τους.  

Άρθρο 4 
Γενικές Υποχρεώσεις 

1. Η κατανομή των θέσεων, ο καθορισμός των όρων συμμετοχής, η παραλαβή των 
προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έκδοση των αδειών συμμετοχής, η  τήρηση των σχετικών 
φακέλων σε ειδικό για το σκοπό αυτό αρχείο, η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και η έγκαιρη 
πληροφόρηση των ενδιαφερομένων πάνω σε θέματα που τους αφορούν, αποτελούν 
υποχρεώσεις του Δήμου.  
2. Η κατάθεση αίτησης και έγκαιρη υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στην 
Επιτροπή διενέργειας Εμποροπανήγυρης και η καταβολή των προβλεπόμενων τελών, 
αποτελούν υποχρεώσεις των ενδιαφερόμενων και προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας 
συμμετοχής  τους στην Εμποροπανήγυρη.    
3. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν:  
α) να φροντίζουν για την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και για την καθαριότητα του χώρου της 
Εμποροπανήγυρης, τηρώντας τους όρους και τις διατάξεις της κανονιστικής απόφασης του 
Δήμου Δελφών, που αφορά στον κανονισμό καθαριότητας. Ειδικότερα τα απορρίμματα θα 
συλλέγονται αποκλειστικά από τους συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη, εντός πλαστικών 
σάκων και θα εναποτίθενται σε κάδους που θα τοποθετήσει ο Δήμος Δελφών  σε κατάλληλες 
θέσεις ώστε να είναι δυνατή η τακτική και απρόσκοπτη συγκέντρωσή τους από τα 
απορριμματοφόρα αυτοκίνητα του Δήμου. 
β) να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και 
έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και τον 
πολιτισμό του Δήμου, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και 
συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς, 
γ) να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., αποφάσεων, εγκυκλίων και 
οδηγιών, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του  παρόντος κανονισμού, 
δ) να μην προβαίνουν σε οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στους παραχωρημένους  προς 
χρήση χώρους, πέραν των όσων ορίζονται στην παρούσα  
4. Η άδεια συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση 
(ή θέσεις) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα διενέργειας της 
εμποροπανήγυρης. 
5. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση 
και η παραχώρησή τους κατά χρήση, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν 
από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τον/τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων τους.  
6. Η διάθεση των θέσεων γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος 
Κανονισμού με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους.  



7. Κανένας έμπορος δεν μπορεί να εισέλθει στον χώρο της εμποροπανήγυρης, αν δεν 
διαθέτει και προσκομίσει την άδεια συμμετοχής 

Άρθρο 5 
Δικαιούχοι συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις έχουν: 
α) οι επαγγελματίες έμποροι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που νόμιμα δραστηριοποιούνται 
αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές πλην των πωλητών λαϊκών αγορών. 
β)   οι κάτοχοι άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές. 
γ)  οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών. 
δ)   οι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου.   
ε)   λοιποί επαγγελματίες, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τη νόμιμη άδεια. 
       Οι κάτοχοι άδειας πωλητή λαϊκών αγορών δεν δύνανται να συμμετέχουν στις  
δραστηριότητες των εμποροπανηγύρεων.  

Άρθρο 6 
Διατιθέμενες θέσεις εμποροπανήγυρης 

Οι άδειες που διατίθενται στην εμποροπανήγυρη, ανά κατηγορία δραστηριότητας, έχουν ως 
εξής: 
Εμποροπανήγυρη Δ.Κ. Άμφισσας: 
1. Μέχρι πέντε (5) άδειες σε πωλητές λουκουμάδων ή χαλβά (κατέχοντες τη νόμιμη άδεια 
εμπορικής δραστηριότητας).  
2. Μέχρι πέντε (5) άδειες σε μικροπωλητές (δημότες Δήμου Δελφών κατά προτεραιότητα) 
οι οποίοι θα κατέχουν τη νόμιμη άδεια για την  πώληση παραδοσιακών ειδών. Ως  παραδοσιακά 
είδη θεωρούνται το καλαμπόκι, το κάστανο, τα τυποποιημένα  μαντολάτο & παστέλι, το «μαλλί 
της γριάς».  
3.   Μέχρι εκατόν πενήντα (150) λοιπές άδειες για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του 
εμπορικού τομέα.  
Εμποροπανήγυρη Τ.Κ. Γραβιάς: 
1. Μέχρι πέντε (5) άδειες σε πωλητές λουκουμάδων ή χαλβά και μέχρι πέντε (5) άδειες 
σε  πωλητές ξηρών καρπών, κάτοχοι νομίμων αδειών.  
2. Μέχρι πέντε (5) άδειες σε μικροπωλητές παραδοσιακών ειδών (καλαμπόκι, το 
κάστανο, τυποποιημένα  μαντολάτο & παστέλι, «μαλλί της γριάς»), κατόχους νομίμων αδειών 
και κατά προτεραιότητα δημότες Δήμου Δελφών.   
3. Μέχρι πέντε (5) άδειες σε επαγγελματίες εστίασης και αναψυχής σε ειδικούς χώρους 
κάτω από τα πλατάνια, κάτοχοι νομίμων αδειών, κατά προτεραιότητα δημότες Δ.Κ. Γραβιάς. 
4. Μέχρι εκατό (100)  λοιπές άδειες για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του εμπορικού 
τομέα.   
Εμποροπανήγυρη T.K. Κίρρας: 
1. Μέχρι τρεις (3) άδειες σε πωλητές λουκουμάδων ή χαλβά, κατέχοντες τη νόμιμη άδεια  
2. Μέχρι τρεις (3) άδειες σε μικροπωλητές για «μαλλί της γριάς» και μέχρι δύο (2) άδειες 
σε μικροπωλητές για καλαμπόκι οι οποίοι θα κατέχουν τη νόμιμη άδεια 
3. Μέχρι  εκατό (100)  λοιπές άδειες για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του εμπορικού 
τομέα.  
Για την εύρυθμη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης, οι θέσεις των ανωτέρω αδειών δύναται να 
καθορίζονται σε σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα.   

Άρθρο 7 
Τρόποι διάθεσης και κατοχύρωσης των θέσεων  

εμπορικών δραστηριοτήτων  
1. Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις και παραχώρηση θέσεων 
υποβάλλουν αίτηση προς την Επιτροπή διενέργειας Εμποροπανήγυρης η οποία περιλαμβάνει 
τα παρακάτω στοιχεία: 
➢ Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος  
➢ Όνομα Πατρός   
➢ Α.Δ. Αστυνομικής Ταυτότητας ή για αλλοδαπούς θεωρημένο διαβατήριο με την 
νόμιμη άδεια παραμονής για την αντίστοιχη δραστηριότητα σε ισχύ (επιδεικνύονται όποτε 
χρειασθεί)  
➢ Διεύθυνση κατοικίας   
➢ ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. 
➢ Αριθμός τηλεφώνου και ηλεκτρονική δ/νση αν υπάρχει 
➢ Διεύθυνση της ασκούμενης δραστηριότητας  
➢ Τομέας δραστηριότητας   



➢ Την ακριβή θέση (ή θέσεις) του χώρου  
Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά 
➢ Απόδειξη Ταμειακής μηχανής  
➢ Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή νόμιμη άδεια άσκησης 
επαγγέλματος.  
➢ Άδεια διαμονής συμβατή με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα (αν πρόκειται για 
αλλοδαπό) 
➢ Ο έλεγχος των ανωτέρω αιτήσεων και των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών θα γίνεται 
από την Επιτροπή διενέργειας Εμποροπανήγυρης η οποία θα βεβαιώνει στην αίτηση την 
καταβολή ή μη του καθορισμένου τέλους –αντιτίμου.  
2. Η καταβολή του τέλους πάντα προηγείται της έκδοσης άδειας και μπορεί να γίνει από τον 
αιτούντα: 
α) απ’ ευθείας στο Ταμείο του Δήμου Δελφών ή στον εισπράκτορα της επιτροπής, 
β) με κατάθεση σε Τράπεζα, στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Δελφών και   
γ) με οποιοδήποτε άλλο αποδεκτό από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου τρόπο 
Στην περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναγράφει ως 
αιτιολογία τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη του Δήμου και το συνολικό αριθμό των θέσεων 
που επιθυμεί να του χορηγηθούν.  
Η υποβολή της αίτησης με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά θα γίνεται το ίδιο διάστημα είτε 
αυτοπρόσωπα από τον ενδιαφερόμενο, είτε με ηλεκτρονική αίτηση, είτε ταχυδρομικά ύστερα 
από βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στην αίτηση.  
Μετά τη λήξη της τασσόμενης από τη διακήρυξη προθεσμίας, σε τόπο και χρόνο που θα 
καθορισθεί και θα ανακοινωθεί έγκαιρα, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής, με 
δυνατότητα παρουσίας των αιτούντων τη χορήγηση θέσεων ή νόμιμα εξουσιοδοτημένων απ’ 
αυτούς προσώπων (αν κριθεί από την ως άνω Επιτροπή αναγκαίο), με αντικείμενο την 
κατακύρωση των θέσεων της εμποροπανήγυρης σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις.  
Για το σκοπό αυτό, βάσει του αριθμού διπλοτύπου είσπραξης του αναλογούντος τέλους από 
το Δήμο και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καλείται από την Επιτροπή ο κάθε 
ενδιαφερόμενος  να υποδείξει τις θέσεις τις οποίες επιθυμεί να καταλάβει, ανάλογα με το είδος 
δραστηριότητάς του. 
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να παρευρεθεί στην ανωτέρω συνεδρίαση, 
μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο άτομο της επιλογής του, ο οποίος θα έχει για το σκοπό 
αυτό τη σχετική εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του 
εξουσιοδοτούντος. Κανείς εντολοδόχος δεν μπορεί να εκπροσωπεί ταυτόχρονα περισσότερους 
από πέντε (5) εντολείς-ενδιαφερόμενους.  
3. Ενδιαφερόμενος για συμμετοχή ο οποίος υπέβαλε εμπρόθεσμη αίτηση με ελλιπή 
δικαιολογητικά, τίθεται εκτός διαδικασίας χορήγησης άδειας-θέσης. Το ίδιο ισχύει και στην 
περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν παρευρεθεί ή δεν εκπροσωπηθεί στην ανωτέρω 
συνεδρίαση. Σε αυτούς είναι δυνατή η χορήγηση θέσεων μετά το τέλος της διαδικασίας 
προτεραιότητας, ανάλογα με τις τυχόν υφιστάμενες αδιάθετες θέσεις ανά δραστηριότητα, κατά 
την κρίση της Επιτροπής και υπό την προϋπόθεση (για την πρώτη περίπτωση) της 
συμπλήρωσης των ελλείψεων. 
4. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, δύναται να εξετάζονται μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας της ανωτέρω παραγράφου, μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν αδιάθετες θέσεις 
και υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες κατέχουν τα νόμιμα ως άνω δικαιολογητικά. 
5. Η οριστική έγκριση της άδειας συμμετοχής με τις χορηγούμενες θέσεις χορηγείται από την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, μετά από την υποβολή σε αυτή του τελικού πίνακα 
δικαιούχων συμμετοχής από την Επιτροπή διενέργειας Εμποροπανήγυρης. 
6. Η άδεια συμμετοχής δύναται να ενσωματώνεται σε ενιαίο έντυπο με την αίτηση συμμετοχής 
και υπογράφεται από τον Πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας εμποροπανήγυρης.  
7. Ο καθένας από τους έχοντες, κατά τα ανωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής, μπορεί, για την 
ευχερή άσκηση της δραστηριότητάς του, να  ζητήσει με αίτησή του περισσότερες της μίας 
θέσεις, που σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις έξι (6). Σ’ αυτή την περίπτωση 
αυτοδικαίως θα κατοχυρώνονται στον δικαιούχο οι όμορες, κατ’ αύξοντα αριθμό, θέσεις.   
8. Γωνιακές θέσεις δεν παραχωρούνται μεμονωμένα, αλλά μαζί με τις όμορες εκατέρωθεν 
αυτών ή τις δύο (2) συνεχόμενες κατ’ αύξοντα ή φθίνοντα αριθμό.  
9. Σε περίπτωση μη χρήσης του χώρου από το δικαιούχο, από το δικαιούχο, το καταβληθέν 
ποσό παρακρατείται από τον Δήμο.  
10. Εάν μετά την ολοκλήρωση των επιλογών των θέσεων από τους δικαιούχους  υποβληθεί 
κοινό αίτημα, έγγραφο ή προφορικό, για αμοιβαία ανταλλαγή θέσεων μεταξύ δικαιούχων, 



αρμόδια να αποφανθεί είναι η Επιτροπή Εμποροπανήγυρης, τηρώντας σε κάθε περίπτωση την 
προβλεπόμενη από τον παρόντα Κανονισμό χωροθέτηση των εμπορευμάτων.  
11. Η άδεια χορηγείται αποκλειστικά για την έκθεση και πώληση ειδών που είναι αντικείμενο 
δραστηριότητας του αιτούντος επαγγελματία και δεν επιτρέπεται η υπεκμίσθωση της άδειας ή 
των θέσεων που του εγκρίθηκαν.   

Άρθρο 8 
Στέγαστρα - Τρόπος κατασκευής 

1. Η κατασκευή των παραγκών ή στεγάστρων ή άλλης εγκατάστασης-παροχής και οι 
λοιπές εργασίες δύναται να γίνονται από τους ίδιους του δραστηριοποιούμενους (όταν 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις με απόφαση της επιτροπής διενέργειας εμποροπανήγυρης) ή μετά 
από δημοπρασία για την εκτέλεση των εργασιών. Στην τελευταία περίπτωση η κατασκευή των 
παραγκών ανατίθεται με δημοπρασία είτε μια από κοινού είτε αυτοτελώς κάθε υπηρεσία, κατά 
τους ορισμούς του νόμου και η αμοιβή του αναδόχου καταβάλλεται υπό τις νόμιμες 
προϋποθέσεις  μέχρι δέκα (10) ημέρες μετά τη διενέργεια της εμποροπανηγύρεως. Η 
δημοπρασία διενεργείται από την Οικονομική Επιτροπή ή από τριμελή επιτροπή διενέργειας 
δημοπρασίας αποτελούμενη από τρεις (3) υπαλλήλους του Δήμου με τους αναπληρωτές τους, 
η οποία συγκροτείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, ύστερα από 
σχετική κλήρωση κατόπιν υπόδειξης του κατά τόπο Αντιδημάρχου-Προέδρου της Επιτροπής 
διενέργειας Εμποροπανήγυρης. Δεν θα γίνεται δεκτή αίτηση-προσφορά ενδιαφερόμενου ο 
οποίος κατά το παρελθόν επέδειξε προβληματική ή δυσχερή συνεργασία. Η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Δελφών κατακυρώνει τυχόν διαγωνισμούς-δημοπρασίες. 
Ειδικά για την εμποροπανήγυρη της Τ.Κ. Γραβιάς υπάρχει η δυνατότητα να μην αναλάβει ή 
αναθέσει ο Δήμος σε συγκεκριμένο ανάδοχο την κατασκευή παραγκών ή ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης, αλλά να διαθέσει ο Δήμος τον χώρο και τα ανωτέρω να αναλάβουν οι 
συμμετέχοντες-δραστηριοποιούμενοι έμποροι.  
2. Ο Δήμος Δελφών ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν προκληθεί 
και για οποιαδήποτε αιτία από την κατασκευή των παραγκών ή άλλων προσωρινών 
κατασκευών ή παροχών καθώς και από αυτή που τυχόν προκληθεί από  οποιονδήποτε 
δραστηριοποιούμενο.   
3. Ο Δήμος Δελφών έχει το δικαίωμα επίβλεψης της κατασκευής και ηλεκτροδότησης 
όλων των θέσεων και χώρων ανάπτυξης κάθε δραστηριότητας της εμποροπανήγυρης.  

Άρθρο 9 
Ειδικές διατάξεις 

1. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εμποροπανήγυρης δεν επιτρέπεται η 
παραχώρηση των χώρων για άλλο σκοπό, εμπορικού ή άλλου χαρακτήρα.  
2. Η Επιτροπή διενέργειας Εμποροπανήγυρης, η οποία έχει την ευθύνη της οργάνωσης 
και της λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού, εξουσιοδοτείται να ρυθμίζει άμεσα οποιοδήποτε 
θέμα ανακύπτει κατά την προετοιμασία ή διεξαγωγή της διοργάνωσης. 
3. Η Επιτροπή διενέργειας Εμποροπανήγυρης για όλες τις πράξεις της δύναται να τηρεί 
πρόχειρα πρακτικά, με ευθύνη του Προέδρου αυτής, που υπογράφονται από όλα τα μέλη της. 

Άρθρο 10 
Πωλούμενα είδη 

Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται στον εμπορικό τομέα είναι:  
➢ Τεχνητά & αποξηραμένα άνθη και φυτά  
➢ Ασημικά και Faux Bijou  (Φο Μπιζού) 
➢ Βιβλία 
➢ Είδη Αυτοκινήτου 
➢ Αγροτικά εργαλεία – μηχανήματα 
➢ Είδη Λαϊκής Τέχνης 
➢ Είδη Δώρων και διακόσμησης 
➢ Είδη Οικιακής Χρήσης –Υαλικά & Είδη Μπάνιου 
➢ Καλλυντικά 
➢ Λευκά είδη – είδη προικός 
➢ Εκκλησιαστικά Είδη 
➢ Αξεσουάρ Μικρών Ζώων & Ιχθύων 
➢ Είδη Ένδυσης –Υπόδησης 
➢ Αξεσουάρ Ένδυσης 
➢ Παιδικά παιχνίδια 
➢ Ηλεκτρονικά 



➢ Είδη παντοπωλείου – Ψιλικά 
➢ Παραδοσιακά προϊόντα 
➢ Βιολογικά – οικολογικά προϊόντα 

Άρθρο 11 
Τέλη διάθεσης θέσεων 

1. Ο καθορισμός του ύψους των τελών για κάθε κατηγορία θέσης και γενικότερα η κατάρτιση 
των όρων παραχώρησης-εκμίσθωσης των χώρων, γίνεται με την απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου, με την οποία καθορίζονται οι όροι διενέργειας δημοπρασίας.  
2. Για κάθε δημότη του Δήμου Δελφών, που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με 
την εμποροπανήγυρη και επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτή, παρέχεται έκπτωση σε ποσοστό 
50% επί του ανωτέρω τέλους. Η εντοπιότητα αποδεικνύεται από την πρόσφατη Βεβαίωση 
έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ ή από το αντίγραφο άδειας άσκησης της 
εμπορικής δραστηριότητας. 

Άρθρο 12 
2. Η άδεια συμμετοχής στις παραδοσιακή  Εμποροπανηγύρεις του  Δήμου, θα περιλαμβάνει 
τα παρακάτω στοιχεία Δικαιούχου :   
Ονοματεπώνυμο        :…………………………………….  
Όνομα Πατρός            :……………………………………. 
ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ.                :……………………………………. 
Είδος δραστηριότητας :……………………………………………………………  
Αριθμός θέσης            :……………………………………. 
Αριθμός χώρων          :…………………………………….    
Ενοίκιο χώρου            :…………………                       Έκπτωση (Τυχόν): ………….…  
Καταβολή                   :…………………                        Αρ. Διπλ. Είσπραξης :………...   
  

Άρθρο 13 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Απαγορεύεται η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οποιουδήποτε χώρου ή θέσης από  τους 
δικαιούχους, σε τρίτο ή η χρησιμοποίησή τους για άλλο σκοπό, εκτός αυτού για τον οποίο 
διατέθηκαν. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τα στοιχεία Ταμειακής Μηχανής ή από 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση χώρου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 
2.000,00 € σε βάρος του δικαιούχου (το οποίο εισπράττεται  κατά τις διατάξεις περί είσπραξης 
δημοτικών εσόδων) σύμφωνα με την άδεια χρήσης, ο δε εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής δύναται 
να αποβληθεί από το χώρο, κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας Εμποροπανυγήρεως.  
2. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του χώρου της  Εμποροπανήγυρης διέπονται από τους 
κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλειά τους. Ουδεμία ευθύνη υπέχει ο 
Δήμος Δελφών. 
3. Οι εκμεταλλευτές δραστηριοτήτων υγειονομικού ενδιαφέροντος υποχρεούνται στην 
τήρηση των σχετικών υγειονομικών διατάξεων και γενικότερα της ισχύουσας νομοθεσίας, είναι 
δε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκληθεί από υπαιτιότητά τους, 
λόγω μη τήρησης αυτών. 
4. Απαγορεύεται το κλείσιμο των διαδρόμων με εμπορεύματα κ.λ.π., το πλάτος των οποίων 
έχει υπολογισθεί για τη διέλευση των πολιτών ή και οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση 
παράβασης, θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ήμισυ του τέλους της θέσης, για κάθε φορά 
που θα σημειώνεται παράβαση και ο παραβάτης δύναται να αποβληθεί από τους χώρους της 
εμποροπανηγύρεως.   
5. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οποιουδήποτε προς τους παραπάνω όρους, ο Δήμος 
Δελφών:  
α) θα αποκλείει αυτούς από το δικαίωμα της συμμετοχής για την επόμενη χρονιά. 
β) θα διακόπτει τη χορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος και θα αποκλείει την περαιτέρω 
λειτουργία του χώρου, αποβάλλοντάς τον. 
γ) ο χώρος θα διατίθεται σε άλλον ενδιαφερόμενο επιλαχόντα και γενικά θα λαμβάνεται κάθε 
νόμιμο μέτρο, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δήμου και η εύρυθμη 
λειτουργία της εμποροπανήγυρης. 
6. Όποιος συμμετέχει στην Εμποροπανήγυρη τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα 
όλους τους όρους του παρόντος Κανονισμού.  
7. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Εμποροπανήγυρη μπορούν να 
προμηθευτούν εγκαίρως τον παρόντα κανονισμό από την Επιτροπή διενέργειας 
Εμποροπανήγυρης.  



8. Ότι δεν προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζεται άμεσα με απόφαση της 
5μελούς Επιτροπής διενέργειας Εμποροπανήγυρης του Δήμου Δελφών, η οποία θα 
αποτελείται: 
 

• Από τον/την τοπικό/ή  Αντιδήμαρχο. 

• Τον/την Πρόεδρο της οικείας  Κοινότητας που διενεργεί την εμποροπανήγυρη. 

• Είτε (3) υπαλλήλους του Δήμου, είτε (2) υπαλλήλους του Δήμου και (1) Δημοτικό 
Σύμβουλο. 

   
 Άρθρο 14 

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του, κατά τις διατάξεις της παρ. 
4 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
114/Α΄/8-6-2006)     …». 

 
 

…………………………………………………………………………………………………….. 
Αφού συντάχτηκε το παρόν υπογράφεται 

Ο  Πρόεδρος                                   Ο Γραμματέας                               Τα    Μέλη 
                                        Ακριβές απόσπασμα 
                                        Άμφισσα  25.05.2016 
                                              Ο  Πρόεδρος 
 
                             ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 


