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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 9/2022  τακτικής συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Φαρκαδόνας 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ  55/2022 

Περίληψη: Έγκριση του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Βραχυχρόνιων Αγορών του Δήμου 

Φαρκαδόνας σύμφωνα με το Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α’ 207/5-11-2021)       

 

Στη Φαρκαδόνα σήμερα, 05-07-2022, ημέρα Τρίτη   και ώρα 20:00΄  μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου Φαρκαδόνας συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα 

Φαρκαδόνας ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7447/29-06-2022 πρόσκληση του Προέδρου του, που 

επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. 

Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 

συμμετείχαν  δεκαέξι   (16)   μέλη  και  ονομαστικά οι:  

Παρόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Απόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Κουκώνης  Βασίλειος 

2. Παπαγεωργίου Ανδρέας 

3. Κοσμάς  Ευάγγελος 

4. Ζαφείρης Ευάγγελος 

5. Μπότη-Στεργίου Ελένη 

6. Ζώτος Αθανάσιος 

7. Γεωργολόπουλος Ιωάννης 

8. Κακαΐτσα Ειρήνη 

9. Μπαγιώτης Μιχαήλ 

10. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος 

11. Χατζή Κωνσταντινιά 

12. Μιχαλάκης Χρήστος 

13. Μεριβάκης Αθανάσιος 

14. Μέμηλας Ιωάννης 

15. Καραμάνος Χρήστος 

16. Τσιακάρας Ευάγγελος 

1. Γεωργίου Γεώργιος 

2. Βαΐου  Κυριάκος 

3. Δημότσιος Δημήτριος 

4. Αναγνώστου Ιωάννης 

5. Κοσμάς Κωνσταντίνος 

6. Καπνουτζή-Σπήλιου Δέσποινα 

7. Μπλέτσας Δημήτριος 

8. Χαλβατζά Ελένη 

9. Γεωργίου Αθανασία-Σοφία 

10. Νταλαρίζος Νικόλαος 

11. Βανακάρα Αφροδίτη 

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και   

προσκλήθηκαν νόμιμα) 

ΑΔΑ: 9ΕΜΣΩΗΗ-ΘΣΗ
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος κ. Αγναντής Σπυρίδων 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Τσιαούση Ελένη 

 

 

Γίνεται    μνεία   ότι: 

 οι  κ.κ.  Γεωργίου Γεωργίου, Κοσμάς Κωνσταντίνος, Καπνουτζή-Σπήλιου Δέσποινα  και 

Βανακάρα  Αφροδίτη προσήλθαν μετά τη λήψη της απαρτίας και πριν τη συζήτηση των 

θεμάτων Η.Δ. και τη λήψη αποφάσεων  

 η κα Χαλβατζά  Ελένη προσήλθε μετά τη λήψη της απαρτίας και αποχώρησε πριν την συζήτηση 

των θεμάτων  Η.Δ. και τη λήψη των αντίστοιχων αποφάσεων 

 ο κ. Τσιακάρας Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος Η.Δ. και 

πριν τη λήψη της 153/2022 απόφασης 

 ο κ. Ζώτος Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 5ου θέματος Η.Δ. και τη λήψη της 

57/2022 απόφασης 

 ο  κ. Μεριβάκης Αθανάσιος  ήταν εκτός αίθουσας και δεν συμμετείχε στη λήψη των 55/2022 

και 56/2022 αποφάσεων (3ο και  4ο θέμα αντίστοιχα) 

 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

αναγγέλλοντας  το  3ο θέμα της Η.Δ. έθεσε υπόψη του  Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την 23/2022 απόφασή της «Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου Φαρκαδόνας την έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας Βραχυχρόνιων Αγορών του Δήμου 

Φαρκαδόνας  σύμφωνα με το σχέδιο του τμήματος της Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου 

Φαρκαδόνας, που μας υποβλήθηκε με το υπ’ αριθμόν 6558/07-06-2022 έγγραφό του και το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης»  

Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 

 

 

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και τοποθετήσεις συμβούλων (οι οποίες 

καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά)  και αφού έλαβε υπόψη: 

 Το Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2014, Ν. 4849/2021, το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 

 Την ΚΥΑ 16469/25-2-2022 (ΦΕΚ Β 879) 

 τις 138/2015,  91/2016,  173/2018 και 13/2020 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 

 Το υπ’ αριθμόν 6558/07-06-2022 έγγραφο του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

του Δήμου Φαρκαδόνας καθώς και το συνημμένο, εναρμονισμένο με τις διατάξεις του Ν. 

ΑΔΑ: 9ΕΜΣΩΗΗ-ΘΣΗ
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4849/2021,  σχέδιο του νέου κανονισμού Λειτουργίας Βραχυχρόνιων Αγορών του Δήμου 

Φαρκαδόνας 

 Την 23/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας Βραχυχρόνιων Αγορών του Δήμου Φαρκαδόνας σύμφωνα 

με το Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α’ 207/5-11-2021),  όπως αυτός εισηγήθηκε  από την  Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής  με την 23/2022 απόφασή της και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  55/2022  

 

 

 

 

 

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Ο Πρόεδρος                                                  Τα  μέλη 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος  

 

 

 
   Κουκώνης Βασίλειος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΕΜΣΩΗΗ-ΘΣΗ
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«Νέος Κανονισμός Λειτουργίας βραχυχρόνιων Αγορών του Δήμου Φαρκαδόνας σύμφωνα με το άρθρο 

38 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α’ 207/5-11-2021)» 
 
 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΝΟΥ 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 38, του Ν. 4849/2021, ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας εκδίδει Κανονισμό Λειτουργίας 
Βραχυχρόνιας Αγοράς, που αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του οικείου Δήμου και της οικείας Περιφέρειας 
και καταχωρείται στο ΟΠΣΑΑ.  
Δεδομένου ότι στο Δήμο Φαρκαδόνας υπάρχουν: 

1. Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης στις Δ.Κ Οιχαλίας και Φαρκαδόνας, 
2. Κανονισμός Λειτουργίας Ετήσιων Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων στις Κοινότητες του Δήμου 

Φαρκαδόνας, 
οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, με συνημμένα τα τοπογραφικά διαγράμματα, 
απαιτείται η τροποποίηση τους σύμφωνα με τον ανωτέρω Νόμο και προτείνεται η δημιουργία ενός νέου-
ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας Βραχυχρόνιων Αγορών, ως εξής: 
 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας Βραχυχρόνιων Αγορών του Δήμου Φαρκαδόνας διέπεται από: 
1) τις κατωτέρω διατάξεις: 
-Ν.3463/2006 
-Ν.3852/2014 
-Ν.4849/2021 
-Υπουργική Απόφαση με εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 67 του Ν. 4849/2021, ΚΥΑ 16469/25-2-2022 
(ΦΕΚ Β 879),  
2) τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου όπως ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία: 
- την υπ’ αριθμ. 138/2015 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΤΖ4ΩΗΗ-Β0Ο) & την αριθμ. 91/2016 τροποποίηση της 1ης παρ. 
του άρθρου 5 (ΑΔΑ: ΩΠΨΓΩΗΗ-ΖΟΞ) με συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα, εναρμονισμένες σύμφωνα 
με το ν. 4497/2017 (Αριθμ. απόφαση 173/2018- ΑΔΑ:6ΙΟΞΩΗΗ-Ρ64) «Κανονισμός Λειτουργίας 
εμποροπανήγυρης στις ΔΚ Οιχαλίας και Φαρκαδόνας» 
- την υπ’αριθμ. 13/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΤ9ΔΩΗΗ-89Γ) «Κανονισμός 
Λειτουργίας Ετήσιων Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων στις Κοινότητες του Δήμου Φαρκαδόνας». 
3) την Αρχή της Χρηστής Διοίκησης. 
 

Άρθρο 1 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
Για την συμμετοχή στις θρησκευτικές εορτές- εμποροπανηγύρεις απαιτείται έγκριση συμμετοχής. 
 

♠♠♠ 
 
Η θρησκευτική εμποροπανήγυρη της Δ.Κ Οιχαλίας της 15ης Αυγούστου, με διάρκεια από 11 έως 15 
Αυγούστου κάθε έτους, διεξάγεται επί της Οδού Δημοκρατίας από την κάθετη οδό Αθ. Διάκου & Ανδρούτσου 
μέχρι την κάθετη οδό Κρήνης. 
- Οι θέσεις αποτυπώθηκαν σε ορθοφωτοχάρτη με μέριμνα του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
- Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων: 

 για εγκατάσταση χαλβαδοπωλείων είναι έντεκα (11) με διαστάσεις (4*3μ=12τμ). 

 για εγκατάσταση πωλητών (είδη ένδυσης, δερμάτινα είδη, παιχνίδια, κοσμήματα, λαϊκής τέχνης, 
κτλ)  είναι οχτώ (8) με διαστάσεις (5*3μ=15τμ). 

ΑΔΑ: 9ΕΜΣΩΗΗ-ΘΣΗ
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- Οι εγκρίσεις συμμετοχής θα έχουν ισχύ πέντε (5) ημερών από την 11 έως και την 15 Αυγούστου ετησίως, 
ημέρες κατά της οποίες θα πραγματοποιείται η εμποροπανήγυρη ενώ μία μέρα νωρίτερα η εγκατάσταση 
και μία μέρα αργότερα η απομάκρυνση αντίστοιχα των πάγκων και των εμπορευμάτων. 
 

♠♠♠ 
 

Η παραδοσιακή εμποροπανήγυρη της Δ.Κ. Φαρκαδόνας της 18-19-20 & 21 ης Αυγούστου, διεξάγεται στη 
δημοτική έκταση απέναντι από την Παλαιά Εθν. Οδό Τρικάλων- Λάρισας και γίνεται παραδοσιακά εδώ και 
πάρα πολλά χρόνια. Οι θέσεις αποτυπώθηκαν σε συνημμένο ορθοφωτοχάρτη με μέριμνα του Τμήματος 
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
- Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων είναι: 

 Εφτά (7) με διαστάσεις (20*10μ) για ψητοπωλεία και αναψυκτήρια. 

 Δύο (2) με διαστάσεις (5*3μ= 15τμ) για Καντίνες. 

 Έξι (6) με διαστάσεις (4*3μ=12τμ) για εγκατάσταση χαλβαδοπωλείων. 

 Δύο (2) με διαστάσεις(4*3μ=12τμ) για πώληση γλυκισμάτων (Λουκουμάδες- Μαλλί της Γριάς). 

 Δώδεκα (12) με διαστάσεις (5*3μ=15τμ) για εγκατάσταση πωλητών (είδη ένδυσης, δερμάτινα είδη, 
παιχνίδια, κοσμήματα, κτλ). 

 Μία (1) με διαστάσεις (50*80μ= 4000τμ) για εγκατάσταση και λειτουργία Ψυχαγωγικής Παιδείας 
Λούνα Παρκ.  

- Οι εγκρίσεις συμμετοχής θα έχουν ισχύ τεσσάρων (4) ημερών από την 18 έως και την 21 Αυγούστου 
ετησίως, ημέρες κατά της οποίες θα πραγματοποιείται η εμποροπανήγυρη ενώ μία μέρα νωρίτερα η 
εγκατάσταση και μία μέρα αργότερα η απομάκρυνση αντίστοιχα των πάγκων και των εμπορευμάτων. 
 

♠♠♠ 
 

Οι Ετήσιες Θρησκευτικές Εορτές που διεξάγονται κατά την διάρκεια του έτους στις Κοινότητες του Δήμου 
Φαρκαδόνας πραγματοποιούνται στους χώρους και κατά τη χρονική διάρκεια που αναφέρονται στον πίνακα 
και στους συνημμένους ορθοφωτοχάρτες. Οι διαστάσεις των θέσεων είναι οι εξής: 
        •     Για είδη παραδοσιακών γλυκών (χαλβάδες, μαλλί της γριάς κ.λπ)  4μ. Χ 3μ.  
        •     Για είδη παιχνιδιών, φο μπιζού κ.λπ  5μ. Χ 3μ.  
           Από την λειτουργία της πανηγύρεως στο συγκεκριμένο χώρο δεν παρεμποδίζεται η πρόσβαση και η 
λειτουργία σε σχολεία, νοσοκομεία, σταθμούς του αστικού και του προαστιακού σιδηρόδρομου, σταθμούς 
υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, εκκλησίες, εισόδους κατοικιών και 
καταστημάτων και οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, ούτε δυσχεραίνεται ο εφοδιασμός κάθε είδους 
καταστημάτων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, εξασφαλίζεται η εύκολη 
πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό. 
 Οι εγκρίσεις συμμετοχής θα έχουν ισχύ σύμφωνα με τις ημέρες κατά της οποίες θα πραγματοποιούνται οι 
ετήσιες θρησκευτικές εορτές που αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα, σύμφωνα με τις αποφάσεις των 
Τοπικών Συμβουλίων των Κοινοτήτων και τον υπάρχοντα εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας, ενώ η 
εγκατάσταση θα γίνεται μία μέρα νωρίτερα και μία μέρα αργότερα η απομάκρυνση αντίστοιχα των πάγκων 
και των εμπορευμάτων. 
 

Α/α Κοινότητα Ημερομηνίες  
διεξαγωγής 
θρησκευτικών 
εμποροπανηγύρεων 

Εκθέτες και είδη 
πώλησης 

Θέσεις 

1. Τ.Κ. 
Αχλαδοχωρίου 

1α. 2η μέρα του Πάσχα 3 θέσεις για πώληση 
χαλβάδων –
γλυκισμάτων  
3 θέσεις για πώληση 
παιχνιδιών  

Έμπροσθεν της Πλατείας και 
Πλαγίως της Εκκλησίας της Αγίας 
Σοφίας 

ΑΔΑ: 9ΕΜΣΩΗΗ-ΘΣΗ
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  1β. 14-15/8 Έθιμο 
μεταφοράς-παράδοσης 
εικόνας Παναγίας 

3 θέσεις για πώληση 
χαλβάδων -γλυκισμάτων 
3 θέσεις για πώληση 
παιχνιδιών 

Έμπροσθεν της Πλατείας και 
Πλαγίως της Εκκλησίας της 
Κοίμησης της Θεοτόκου 

  1γ. 17/9 Εορτή της 
Σοφίας, Αγάπης & 
Ελπίδος 

3 θέσεις για πώληση 
χαλβάδων -γλυκισμάτων 
3 θέσεις για πώληση 
παιχνιδιών 

Έμπροσθεν της Πλατείας και 
Πλαγίως της Εκκλησίας της Αγίας 
Σοφίας 

2. Τ.Κ. 
Γεωργανάδων 

2α. 22-23 Απριλίου – 
Εορτή του Αγ. Γεωργίου 

2 θέσεις  για πώληση 
γλυκισμάτων 
1 θέση για πώληση 
παιχνιδιών 

Κεντρική πλατεία 

3. Τ.Κ. Γριζάνου 3α. Τριήμερο του Αγ. 
Πνεύματος 

2 θέσεις για πώληση 
χαλβάδων 

Στην οδό Εθν. Αντίστασης 
(απέναντι από το ΚΑΠΗ) 

   2 θέσεις για πώληση 
χαλβάδων 

Στην οδό Γρ. Λαμπράκη (Μπροστά 
στο Πρακτορείο ΟΠΑΠ) 

   2 θέσεις για πώληση 
χαλβάδων 

Στην οδό Γρ. Λαμπράκη (Δίπλα από 
περίπτερο Πατλιτζανά-πιάτσα 
ΤΑΞΙ) 

   1 θέση για πώληση 
χαλβάδων 

Στην οδό απέναντι από το 
Κατάστημα Νικολάου Χασιώτη 

   1 θέση για πώληση 
χαλβάδων 

Στην οδό απέναντι από το 
Κατάστημα Χρήστου Πάσχου 

   1 θέση για πώληση 
γλυκισμάτων 

Πεζόδρομο (Νταντάλια με γωνία 
περίπτερο Πατλιτζανά) 

   1 θέση για πώληση 
γλυκισμάτων 

Στην οδό Γρ. Λαμπράκη (Δίπλα από 
κατάστημα Χριστοδούλου 
Τσάτσου) 

   2 θέσεις για πώληση 
παιχνιδιών 

Στην οδό απέναντι από το σούπερ-
μάρκετ της Μεταξίας Γιώτα 

   2 θέσεις για πώληση 
παιχνιδιών 

Στο πεζόδρομο (Νταντάλια- σκαλιά 
Εκκλησίας Αγ. Νικολάου) 

   1 θέσεις για πώληση 
παιχνιδιών 

Στην οδό Γρ. Λαμπράκη (Μπροστά 
από Οικία Στάμου Στάμου μέχρι 
ιδιοκτησία Γ. Μπάρδα) 

4.  Τ.Κ. Διάσελλου 4α. 2η μέρα του Πάσχα 2 θέσεις πωλητών 
(παιχνιδιών) 
 

Δεξιά της πλατείας  
 

   2 θέσεις για πώληση 
γλυκισμάτων- χαλβάδων 

Πλαγίως της Εκκλησίας  

  4β. 14-15/8 Έθιμο 
μεταφοράς-παράδοσης 
εικόνας Παναγίας 

2 θέσεις πωλητών( 
παιχνιδιών) 

Δεξιά της πλατείας 
 

   2 θέσεις για πώληση 
γλυκισμάτων- χαλβάδων  

Πλαγίως της Εκκλησίας  

  4γ. 17/9 Εορτή της 
Σοφίας, Αγάπης & 
Ελπίδος 
 

2 θέσεις πωλητών 
(παιχνιδιών) 
 

Δεξιά της πλατείας 
 

   2 θέσεις για πώληση 
γλυκισμάτων- χαλβάδων 
 

Πλαγίως της Εκκλησίας  

5. Τ.Κ. Ζάρκου 5α. 7-8 Μαΐου- Εορτή 
του Ιωάννου του 

5 θέσεις για πώληση 
γλυκισμάτων 

Προαύλιος χώρος της ομώνυμης Ι. 
Μονής 

ΑΔΑ: 9ΕΜΣΩΗΗ-ΘΣΗ
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Θεολόγου (παραμονή 
και ανήμερα της εορτής) 

3 θέσεις για πώληση 
παιχνιδιών 
2 θέσεις για πώληση 
κοσμημάτων 

  5β. 14-15 Αυγούστου- 
Εορτή της Κοιμήσεως 
Θεοτόκου (παραμονή 
και ανήμερα της εορτής) 

5 θέσεις  για πώληση 
γλυκισμάτων 
3 θέσεις για πώληση 
παιχνιδιών 
2 θέσεις για πώληση 
κοσμημάτων 

Ανατολική πλευρά της κεντρικής 
πλατείας  

6. Τ.Κ. Κεραμιδίου 6α. 9-10 Φεβρουαρίου- 
Εορτή Αγ. Χαραλάμπους 

3 θέσεις για πώληση 
γλυκισμάτων 
2 θέσεις για πώληση 
παιχνιδιών 

Προαύλιος χώρος της Εκκλησίας 
του Αγ. Χαραλάμπους 

7. Τ.Κ. Κλοκοτού 7α. 2 Μαΐου- Εορτή Αγ. 
Αθανασίου 

5 θέσεις για πώληση 
ειδών χαλβαδοποιείου-
γλυκισμάτων 
3 θέσεις για πώληση 
παιχνιδιών 

Πάρκο του Αγ. Αθανασίου 

  7β. 26 Ιουλίου- Εορτή 
Αγ. Παρασκευής 

5 θέσεις για πώληση 
ειδών χαλβαδοποιείου-
γλυκισμάτων  
3 θέσεις για πώληση 
παιχνιδιών 

Προαύλιος χώρος της Εκκλησίας 
της Αγ. Παρασκευής 

  7γ. 15 Αυγούστου- 
Εορτή Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου 

5 θέσεις για πώληση 
ειδών χαλβαδοποιείου-
γλυκισμάτων  
3 θέσεις για πώληση 
ειδών χαλβαδοποιείου-
γλυκισμάτων παιχνιδιών 

Στην Κεντρική πλατεία 

  7δ. 11 Νοεμβρίου- 
Εορτή του Αγ. Μηνά 

5 θέσεις για πώληση 
ειδών χαλβαδοποιείου-
γλυκισμάτων  
3 θέσεις για πώληση 
παιχνιδιών 

Στην κεντρική πλατεία στο 
προαύλιο χώρος της Εκκλησίας 

8. Τ.Κ. Νομής 8α . Της Αναλήψεως 
(κινητή εορτή) 
 

3 θέσεις για πώληση 
χαλβάδων 
3 θέσεις για πώληση 
ζαχαρωδών  
3 θέσεις για πώληση 
παιχνιδιών 

Πλησίον ομώνυμης εκκλησίας  

  8β . 26/7- Εορτή της Αγ. 
Παρασκευής 

3 θέσεις για πώληση 
χαλβάδων 
3 θέσεις για πώληση 
ζαχαρωδών  
3 θέσεις για πώληση 
παιχνιδιών 

Πλησίον ομώνυμης εκκλησίας 

9. Δ.Κ. Οιχαλίας 9α. 7-8 Σεπτεμβρίου- 
Εορτή της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου 

15 θέσεις για πώληση 
χαλβάδων-γλυκισμάτων 
15 θέσεις για πώληση 
παιχνιδιών-κοσμημάτων 

Προαύλιος χώρος της Ιεράς Μονής 
Κοιμ. της Θεοτόκου θέση 
‘Ορφανός’ 

  9β.  5-6 Δεκεμβρίου 
Εορτή Αγ. Νικολάου 

5 θέσεις για πώληση 
χαλβάδων-γλυκισμάτων 
5 θέσεις για πώληση 
παιχνιδιών-κοσμημάτων 

Προαύλιος χώρος της Εκκλησίας 
του Αγ. Νικολάου και στην οδό 
Δημοκρατίας 

10. Τ.Κ. Παναγίτσας 10α. Μια εβδομάδα 
μετά το Πάσχα (Εορτή 
της Ζωοδόχου Πηγής) 

3 θέσεις  για πώληση 
ζαχαρωδών και γλυκών 
(χαλβάδες) 

Ένθεν κακείθεν του Κεντρικού 
δρόμου στο σημείο της πλατείας 

ΑΔΑ: 9ΕΜΣΩΗΗ-ΘΣΗ
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3 θέσεις για πώληση 
παιχνιδιών 
 

11. Τ.Κ. Πετροπόρου 11α. 2 Μαϊου- 
Ανακομιδή Ιερών 
λειψάνων Αγ. 
Αθανασίου 

3 θέσεις για πώληση 
χαλβάδων 
3 θέσεις για πώληση 
ζαχαρωδών  
3 θέσεις για πώληση 
παιχνιδιών 

Αποτύπωση στο ορθοφωτοχάρτη 

  11β . 1 Ιουλίου-  Εορτή 
των Αγίων Αναργύρων  

3 θέσεις για πώληση 
χαλβάδων 
3 θέσεις για πώληση 
ζαχαρωδών  
3 θέσεις για πώληση 
παιχνιδιών 

Αποτύπωση στο ορθοφωτοχάρτη 

  11γ. 26 Ιουλίου- Εορτή 
της Αγ. Παρασκευής 

3 θέσεις για πώληση 
χαλβάδων 
3 θέσεις για πώληση 
ζαχαρωδών  
3 θέσεις για πώληση 
παιχνιδιών 

Αποτύπωση στο ορθοφωτοχάρτη 

12. Τ.Κ. Πετρωτού 12α. 21 Μαϊου- Εορτή 
των Αγίων Κων/νου και 
Ελένης 

3 θέσεις για πώληση 
χαλβάδων 
3 θέσεις για πώληση 
ζαχαρωδών  
3 θέσεις για πώληση 
παιχνιδιών  

Αποτύπωση στο ορθοφωτοχάρτη 

  12β. 23 Απριλίου ή την 
3η μέρα του Πάσχα-
Εορτή του Αγ. Γεωργίου 

3 θέσεις για πώληση 
χαλβάδων 
3 θέσεις για πώληση 
ζαχαρωδών  
3 θέσεις για πώληση 
παιχνιδιών 
3 θέσεις για καντίνα 

Αποτύπωση στο ορθοφωτοχάρτη 

13. Τ.Κ. Πηνειάδας 13α. 14-15 Αυγούστου  3 θέσεις  για πώληση 
ζαχαρωδών και γλυκών 
(χαλβάδες) 
3 θέσεις για πώληση 
παιχνιδιών 
 

Αριστερά και δεξιά, έξω από τον 
προαύλιο χώρο της πλατείας 

14. Τ.Κ. Σερβωτών 14α. 30 Ιουνίου- Εορτή 
Αγ. Αποστόλων 

11 θέσεις για πώληση 
χαλβάδων 
5 θέσεις για πώληση 
ζαχαρωδών 
5 θέσεις για πώληση 
παιχνιδιών 
 

Κεντρική πλατεία- Αποτύπωση στο 
ορθοφωτοχάρτη 

15. Τ.Κ. Ταξιαρχών 15α. 6 Αυγούστου Εορτή 
της Μεταμορφώσεως 
του Σωτήριος 

3 θέσεις για πώληση 
χαλβάδων  
3 θέσεις για πώληση 
ζαχαρωδών  
3 θέσεις για πώληση 
παιχνιδιών 

Αποτύπωση στο ορθοφωτοχάρτη 

  15β. 7 Νοεμβρίου Εορτή 
Τιμίων Ταξιαρχών 

3 θέσεις για πώληση 
χαλβάδων 
3 θέσεις για πώληση 
ζαχαρωδών  

Αποτύπωση στο ορθοφωτοχάρτη 

ΑΔΑ: 9ΕΜΣΩΗΗ-ΘΣΗ
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3 θέσεις για πώληση 
παιχνιδιών 

16. Τ.Κ. 
Φανερωμένης 

16α. 8 Σεπτεμβρίου –
Εορτή της Γέννησης της 
Θεοτόκου 

3 θέσεις για πώληση 
χαλβάδων 
3 θέσεις για πώληση 
ζαχαρωδών  
3 θέσεις για πώληση 
παιχνιδιών 

Κεντρική πλατεία- Αποτύπωση στο 
ορθοφωτοχάρτη 

17. Δ.Κ. Φαρκαδόνας 17α. 19-20 Μαΐου- 
Ανακομιδή λειψάνων Αγ. 
Νικολάου 

4 θέσεις για πώληση 
χαλβάδων 
1 θέση για πώληση 
ζαχαρωδών  
1 θέση πωλητών 
(παιχνιδιών) 

Αποτύπωση στο ορθοφωτοχάρτη 

  17β. 28-29 Ιουνίου- 
Εορτή Πέτρου και 
Παύλου 

4 θέσεις για πώληση 
χαλβάδων 
1 θέση για πώληση 
ζαχαρωδών  
1 θέση πωλητών 
(παιχνιδιών) 

Αποτύπωση στο ορθοφωτοχάρτη 

 
 
 

Άρθρο 2° 
ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

 
Σύμφωνα με την 1. ΚΥΑ 18962/22-2-2022 (ΦΕΚ Β 925): 
Επαγγελματίες Πωλητές 
Κατηγορία Α: Ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται χωρίς ψύξη. 
Κατηγορία Δ: Βιομηχανικά είδη. 
Κατηγορία Ε: Παροχή πρόχειρων έτοιμων γευμάτων και άλλα. 
 
 

Άρθρο 3° 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

 
Στις βραχυχρόνιες αγορές 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 δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές, 
γ) άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο, 
δ) άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη (άρθρο 37 παρ.1 Ν.4849/21). 
 
 

Άρθρο 4 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 

 
Για την απόδοση θέσεων πωλητών σε βραχυχρόνια αγορά εκδίδεται από τον οικείο φορέα 
λειτουργίας προκήρυξη εκτός από την περίπτωση της αγοράς ρακοσυλλεκτών. Οι θέσεις αποδίδονται στις 
κατηγορίες των πωλητών της παρ. 1 με την ακόλουθη ποσόστωση: 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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,  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-37-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1/
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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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. (άρθρο 37 παρ.3 
Ν.4849/21 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 134 του  Ν. 4887/22)  
Για την απόδοση της θέσης οι υποψήφιοι πωλητές υποβάλλουν αίτηση υπεύθυνη δήλωση για έγκριση 
συμμετοχής με τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
- Βεβαίωση δραστηριοποίησης ή την άδεια που κατέχουν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία 
ανήκουν. (άρθρο 37 παρ.4 Ν.4849/21) 
-  Πιστοποιητικό Υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων 
-  Δημοτική Ενημερότητα 
Κάθε πωλητής δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία (1) θέσεις σε κάθε βραχυχρόνια αγορά. (άρθρο 
37 παρ.2 Ν.4849/21). Εφόσον παραμείνουν αδιάθετες θέσεις, δύναται να χορηγηθούνε επιπλέον θέσεις 
στους ενδιαφερομένους . 
 

Άρθρο 5ο 
ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 

 
Στο χώρο λειτουργίας της Παραδοσιακής Εμποροπανήγυρης της Δ.Κ. Φαρκαδόνας και συγκεκριμένα στο 
τμήμα που αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει τον Κανονισμό Λειτουργίας 
Βραχυχρόνιων Αγορών του Δήμου Φαρκαδόνας, δύναται να λειτουργήσει προσωρινά Λούνα Παρκ. 
Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται από τον Δήμαρχο Φαρκαδόνας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
έπειτα από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας που συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

1. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Oικονομικής Υπηρεσίας περί υποβολής δήλωσης έναρξης-άσκησης 
επιτηδεύματος 

2. Εφόσον πρόκειται για εταιρία το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρίας σε ΦΕΚ για Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε. ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. 

3. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας  

4. Εκκαθαριστικό της τελευταίας τριετίας 

5. Δύο (2) φωτογραφίες 

6. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης 

7. Γνωμάτευση Kτηνιάτρου της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της ΠΕ Τρικάλων 

8. Πιστοποίηση καλής κατασκευής υλικών-λειτουργίας εξοπλισμού-συντήρηση παιχνιδιών-
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων σε λούνα παρκ ανά εγκατάσταση από αναγνωρισμένο φορέα 
Επιθεώρησης και πιστοποίησης  

9. Βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία 
των παιχνιδιών 

10. Βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων 

11. Βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των τυχόν 
χρησιμοποιουμένων αερίων ή άλλων υλών 

12. Άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 (Ά216).  

Εάν δεν υπάρχουν, υπεύθυνη δήλωση  
13. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση 

αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους 
οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένι κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου 

14. Βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να 
γίνει πτήση ή ανύψωση 

15. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας (ενεργητικής) για την τήρηση των μέτρων και μέσων 
πυροπροστασίας που προβλέπονται κατά περίπτωση στις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις 

16. Δημοτική, Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-37-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-37-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-134-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bd%cf%84-3/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4887-22_fek_16-04-02-2022_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-37-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-37-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-37-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1/
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Η αίτηση με τα ανωτέρω δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην Αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου βάσει της 
υπ. αρ.1/37698/3-4-2018 εγκυκλίου του Υπ. Oικονομίας και Aνάπτυξης για αυτοψία στο συγκεκριμένο χώρο 
για την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του λούνα παρκ. 
Σε περίπτωση μη νόμιμης εγκατάστασης και λειτουργίας χωρίς την απαιτούμενη έγκριση από την Τεχνική 
Υπηρεσία ή παράβαση των όρων λειτουργίας, τότε ο Δήμος δεν θα χορηγεί την άδεια ή θα προβαίνει στην 
ανάκληση αυτής.  
Μετά την σχετική έκθεση της ανωτέρου υπηρεσίας βγαίνει η απαιτούμενη άδεια σύμφωνα με τον 
Ν.4796/2021 η οποία χορηγείται από τον Δήμαρχο (άρθρο 80 και 81 του Ν. 3463/2006). Πριν την παραλαβή 
της άδειας θα πρέπει να προσκομιστεί η απόδειξη πληρωμής του κοινόχρηστου χώρου. 

 
 

Άρθρο 6ο  
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Οι πωλητές στους οποίους αποδίδονται οι θέσεις δραστηριοποίησης στη βραχυχρόνια αγορά καταβάλλουν 
το τέλος θέσης, όπως ορίζεται στην οικεία προκήρυξη θέσεων. (άρθρο 37 παρ.6 Ν.4849/21) 
Το ύψος των τελών καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από  τις αριθμ.136/2015 και 
86/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας ως εξής: 
-Δικαίωμα χρήσης των χώρων στις εμποροπανήγυρεις των Δ.Κ Οιχαλίας και Φαρκαδόνας 
1. για ψησταριές,  18€/τρέχον μέτρο  
2. για εκθέτες λοιπών εμπορευμάτων (παιχνίδια, νεοτερισμοί, υποδήματα, βιβλία, μπιζού, είδη οικιακής 
χρήσης, 100€/θέση 
3. για καντίνες 70€ κατ’ αποκοπή 
4. για τους πάγκους παρασκευής ειδών ζαχαροπλαστείου και λοιπών τροφίμων 100€/θέση 
5.για μπαρ-αναψυκτήριο 50€/τρέχον μέτρο 
 
-Δικαίωμα χρήσης κοινοχρήστων χώρων για όλες τις ετήσιες θρησκευτικές εορτές όλων των Kοινοτήτων για 
πάγκους παιχνιδιών και χαλβάδες (γενικά) πρόσοψης 3 μέτρων, 150€ ετησίως 
 

 
Άρθρο 7ο  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Η συμμετοχή στις ετήσι ες  θρησκευτικές εορτές  και  εμποροπανηγύρεις του Δήμου Φαρκαδόνας 
συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων του παρόντος κανονισμού. 
Περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν και δεν αναφέρονται στον Κανονισμό, θα καλύπτονται από τους 
σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις. 
 

 
 

Άρθρο 8ο  
ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Οι συμμετέχοντες πωλητές είναι προσωπικά υπεύθυνοι και υπόλογοι για την συνεχή καθαριότητα του 
χώρου ευθύνης της. Μετά την αποχώρησή της ο χώρος θα είναι ελεύθερος και καθαρός όπως τον 
παρέλαβαν. Οι σάκοι απορριμμάτων θα μένουν στην κάθε θέση, και θα τις συγκεντρώνει η υπηρεσία 
καθαριότητας. 
Οι κάτοχοι αδείας πρέπει να τηρούν της όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης υπαίθριου εμπορίου, να 
περιορίζονται στο χώρο που τους όρισε ο Δήμος και να μην δημιουργούν προβλήματα σε βάρος του 
περιβάλλοντος και των περιοίκων. 

 
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-37-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1/
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Άρθρο 9° 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
Σε περίπτωση μη τήρησης των υγειονομικών όρων, της μη ύπαρξης άδειας, της μη θεώρησής της ή της μη 
καταβολής του ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών και γενικότερα της αυθαίρετης επιπλέον χώρου ή της 
αυθαίρετης μετακίνησης πωλητή από την θέση που του έχει αποδοθεί, σε οποιαδήποτε άλλη θέση όπως και 
η οποιαδήποτε παρέκκλιση από τον παρόντα Κανονισμό, θα επιφέρει την αυτόματα την αυτοδίκαιη 
αναστολή της θέσης που κατέχει ο πωλητής, με απόφαση του Δήμου αλλά και σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
Ν.4849/2021. 
Οι κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται περιγράφονται στο άρθρο 62 (Ν. 4849/2021) και 
δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος τροποποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 
σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4849/2021. 
 

Άρθρο 10Ο  
ΙΣΧΥΣ 

 
Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο και καταργεί κάθε 
προηγούμενο για την θρησκευτική εμποροπανήγυρη της Δ.Κ. Οιχαλίας, την ετήσια παραδοσιακή 
εμποροπανήγυρης της Δ.Κ. Φαρκαδόνας και τις ετήσιες θρησκευτικές εορτές. 
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