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Ημερομηνίες διεξαγωγής των θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων 
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ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 
ΘΕΣΕΙΣ: 

Αγίας Κυριακής 6 & 7 Ιουλίου 2022 
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τοπογραφικό 

διάγραμμα 
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Σύμφωνα με το 

τοπογραφικό 
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τοπογραφικό 
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Ο Δήμος Κηφισιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4849/2021 και τις υπ’ 

αριθμ. 226/2021, 103/2022 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 

Κηφισιάς προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση – 

υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής επισυνάπτοντας τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά από την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 έως και την 

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022. 

Επισημαίνουμε ότι η διεξαγωγή των Εμποροπανηγύρεων θα γίνει με την 

προϋπόθεση ότι δεν θα ισχύει αναστολή λειτουργίας τους λόγω των μέτρων 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊου Covid-19. 

Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για τις ανωτέρω θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις οι αιτήσεις συμμετοχής θα 

γίνονται δεκτές από την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 έως και την Παρασκευή 1 

Ιουλίου 2022.  



Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας οι αιτήσεις θα θεωρούνται 

εκπρόθεσμες. 

Για την απόδοση της θέσης οι υποψήφιοι πωλητές υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή 

δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 

στην προθεσμία που ορίζει η προκήρυξη, αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, 

προσκομίζοντας τη βεβαίωση δραστηριοποίησης ή την άδεια που κατέχουν 

ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

όπως ορίζονται στην παρούσα. Για τους ενδιαφερόμενους υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με τα ανωτέρω δικαιολογητικά και 

μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Κηφισιάς https://www.kifissia.gr/sadk/. 

Β. ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 

1) Στις 6 & 7 Ιουλίου 2022 θα λειτουργήσει το Θρησκευτικό Πανηγύρι του 

Ι.Ν. Αγ. Κυριακής στο πλαίσιο εορτασμού του ναού, με όρια ως εξής: Επί της 

οδού Αγ. Κυριακής και επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη, σύμφωνα με το 

συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου. 

Οι προς απόδοση θέσεις πωλητών είναι εκατόν είκοσι δύο (122) και σύμφωνα με 

το άρθρο 37 του Ν.4849/2021: 

α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων ήτοι οι ενενήντα δύο (92) 

προορίζονται για τους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας 

στις βραχυχρόνιες αγορές, 

β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων ήτοι οι δώδεκα (12) προορίζονται για 

τους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που 

δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές έως και τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα, 

γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων ήτοι οι δώδεκα (12) προορίζονται για 

τους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και 

δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων ήτοι οι έξι (06) προορίζονται για τους 

κατόχους άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη. 

 

2) Στις 16 & 17 Ιουλίου 2022 θα λειτουργήσει το Θρησκευτικό Πανηγύρι 

του Ι.Ν. Αγ. Μαρίνας στο πλαίσιο εορτασμού του ναού, με όρια ως εξής: Στον 

περιβάλλοντα δημοτικό χώρο, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό 

διάγραμμα, που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

Οι προς απόδοση θέσεις πωλητών είναι δέκα (10) και σύμφωνα με το άρθρο 37 

του Ν.4849/2021:  

α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων ήτοι οι επτά (07) 

προορίζονται για τους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας 

στις βραχυχρόνιες αγορές, 

β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων ήτοι η μία (01) προορίζεται για τους 

κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που 

δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές έως και τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα  

γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων ήτοι μία (01) προορίζεται για τους 

κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο  

δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων ήτοι μία (01) προορίζεται για τους 

κατόχους άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη. 

3) Στις 21 & 22 Ιουλίου 2022 θα λειτουργήσει το Θρησκευτικό Πανηγύρι 

του Ι.Ν. Αγ. Μαρκέλλας στο πλαίσιο εορτασμού του ναού , με όρια ως εξής: Επί 

της οδού Μπιζανίου, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, που 

συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

https://www.kifissia.gr/sadk/


Οι προς απόδοση θέσεις πωλητών είναι τρεις (03) και σύμφωνα με το άρθρο 37 

του Ν.4849/2021: 

α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων ήτοι οι δύο (02) 

προορίζονται για τους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας 

στις βραχυχρόνιες αγορές, 

β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων ήτοι η μία (01) προορίζεται για τους 

κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που 

δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές έως και τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα  

ή 

γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων ήτοι μία (01) προορίζεται για τους 

κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο  

ή 

δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων ήτοι μία (01) προορίζεται για τους 

κατόχους άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη. 

4) Στις 25 & 26 Ιουλίου 2022 θα λειτουργήσει το Θρησκευτικό Πανηγύρι 

του Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής στο πλαίσιο εορτασμού του ναού, με όρια ως εξής: Επί 

της οδού Αγ. Παρασκευής και επί της οδού Πέλλης από τον αριθμό 1 έως 6, 

σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

Οι προς απόδοση θέσεις πωλητών είναι σαράντα (40) και σύμφωνα με το άρθρο 37 

του Ν.4849/2021: 

α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων ήτοι οι τριάντα (30) 

προορίζονται για τους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας 

στις βραχυχρόνιες αγορές, 

β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων ήτοι οι τέσσερις (04) προορίζονται για 

τους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που 

δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές έως και τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα, 

ή  

γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων ήτοι οι τέσσερις (04) προορίζονται για 

τους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο  

ή  

δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων ήτοι οι δύο (02) προορίζονται για τους 

κατόχους άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη. 

5) Στις 26 & 27 Αυγούστου 2022 θα λειτουργήσει το Θρησκευτικό 

Πανηγύρι του Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου στο πλαίσιο εορτασμού του ναού , με όρια 

ως εξής: επί της οδού Αγ. Φανουρίου, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό 

διάγραμμα, που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

Οι προς απόδοση θέσεις πωλητών είναι πέντε (05) και σύμφωνα με το άρθρο 37 

του Ν.4849/2021: 

α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων ήτοι οι τέσσερις (04) 

προορίζονται για τους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας 

στις βραχυχρόνιες αγορές, 



β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων ήτοι η μία (01) προορίζεται για τους 

κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που 

δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές έως και τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα, 

ή  

γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων ήτοι η μία (01) προορίζεται για τους 

κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο  

ή  

δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων ήτοι η μία (01) προορίζεται για τους 

κατόχους άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη. 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο των μέτρων – ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου Covid-19, ο αριθμός των 

θέσεων των παραπάνω εμποροπανηγύρεων θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τους 

κανόνες που θα ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες Κ.Υ.Α. 

Γ. ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

Στα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη των εν λόγω βραχυχρόνιων αγορών ενδεικτικά 

περιλαμβάνονται: 

Λευκά είδη – είδη προικός  

Είδη ένδυσης – υπόδησης   

Αξεσουάρ ένδυσης  

Εκκλησιαστική είδη  

Ασημικά και Faux Bijou 

Βιβλία  

Άνθη – φυτά  

Μικροεργαλεία  

Είδη λαϊκής τέχνης  

Είδη δώρων και διακόσμησης  

Είδη οικιακής χρήσης – Υαλικά  

Καλλυντικά  

Ξηροί καρποί 

Λουκουμάδες και ζαχαρώδη προϊόντα 

Μέλι και προϊόντα μελλισοκομίας  

Γαλακτοκομικά – Τυροκομικά  

Οπωρολαχανικά  

Ηλεκτρονικά  

Είδη Pet shop 

Παιδικά παιχνίδια 

Παραδοσιακά προϊόντα  

Νωπά και αποξηραμένα φρούτα  

Παραδοσιακά γλυκά – παγωτά  

Καλαμπόκι  

Μαλλί γριάς και λουκουμάδες  

 

Παρασκευασμένα τρόφιμα ψησταριάς (σουβλάκια – λουκάνικα – σάντουιτς – 

πατάτες κ.λ.π.) εμπορεύματα που παρέχονται από κινητή καντίνα, παροχή 

πρόχειρων γευμάτων στους διερχόμενους που παρασκευάζονται επί τόπου εντός 

αυτοκινούμενων ή ρυμουλκόμενων οχημάτων (καντίνες) που σταθμεύουν σε 

συγκεκριμένη θέση και για χρόνο ίσο προς τη ληφθείσα άδεια, χωρίς δυνατότητα 

ανάπτυξης  τραπεζοκαθισμάτων. 

 

 

 



Δ. ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής 

συνοδευόμενη από αντίγραφα: 

α) του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας ή του Διαβατηρίου ή Άδεια Διαμονής σε 

ισχύ. 

β) την κατεχόμενη άδεια υπαίθριου εμπορίου ή βεβαίωση δραστηριοποίησης 

υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.  

Ειδικά στην περίπτωση Άδειας Πλανοδίου εμπορίου πρέπει να επισυνάπτεται και 

αντίγραφο της αντίστοιχης Έγκρισης Δραστηριοποίησης από την εκάστοτε 

Περιφέρεια. 

γ) το βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων  

δ) απόκομμα ταμειακής απόδειξης  

ε) εξουσιοδότηση (θεωρημένη) σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησης από άλλο 

πρόσωπο. 

 

Ε. ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. 

Για την έκδοση της έγκρισης συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις απαιτείται η 

προηγούμενη καταβολή του αντίστοιχου τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου, 

όπως αυτό καθορίζεται από την υπ’ αριθμ. 226/2021 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου ως εξής: 

40,00 € για μία θέση 4τ.μ. ημερησίως. 

 

Μετά τη διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων, την έκδοση των καταλόγων για 

την κάθε εμποροπανήγυρη και προκειμένου να εκδοθεί η αντίστοιχη έγκριση 

συμμετοχής, καταβάλλονται – εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

ανάρτησης των καταλόγων – τα αναλογούντα τέλη είτε στο Ταμείο του Δήμου 

Κηφισιάς, είτε σε Τραπεζικό Λογαριασμό του Δήμου (όπου πρέπει να αναγράφονται 

η αιτιολογία και τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα – ονοματεπώνυμο και Α.Φ.Μ.). 

Σε περίπτωση που κάποιος από τους ενδιαφερόμενους μετά την έκδοση της 

έγκρισης συμμετοχής, δεν συμμετάσχει στην εμποροπανήγυρη, χωρίς την 

υπαιτιότητα του Δήμου, δεν δικαιούται επιστροφής του καταβληθέντος τέλους. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 285, του Ν. 3463/2006, 

απαραίτητη προϋπόθεση της έκδοσης έγκρισης συμμετοχής είναι η μη ύπαρξη εις 

βάρος του ενδιαφερόμενου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, 

με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής 

αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν προσέλθει για την έκδοση της έγκρισης 

συμμετοχής του η κενή θέση που θα προκύψει δύναται να παραχωρηθεί με σειρά 

προτεραιότητας (Αριθμός Πρωτοκόλλου) βάσει σχετικής νέας αίτησης, ως εξής: 

1. στον αιτούντα που δεν του χορηγήθηκε θέση και έγκριση συμμετοχής λόγω 

υπεράριθμων αιτήσεων και 

2. σε περίπτωση εξαντλήσεως ή ελλείψει της ανωτέρω κατηγορίας, σε αιτούντα 

που του παραχωρήθηκε θέση και επιθυμεί τη βελτίωση-αλλαγή της. 

Το ποσό καταβάλλεται είτε στο Ταμείο του Δήμου Κηφισιάς με κάρτα, είτε σε 

Τραπεζικό Λογαριασμό του Δήμου: 

- EUROBANK IBAN: GR260 2600 260000 910 2007 59295 

- ALPHA BANK IBAN: GR86 0140 3420 3420 0200 2001 920 

- ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN: GR67017 1037 00060 3703 0020 173 

Στην αιτιολογία θα πρέπει να αναγράφονται (π.χ. Εμπ/γυρη Ι.Ν. Αγ. 

Κυριακής) και τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα (ονομ/νυμο, Α.Φ.Μ.). 

 

 



ΣΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 619/22896/07.06.2022 Απόφαση Δημάρχου ορίζεται η 

συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Εμποροπανηγύρεων που αποτελείται από τους 

κάτωθι: 

1. Παπαδόπουλο Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, ως Πρόεδρο, με τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του. 

2. Αλαφογιάννη Στυλιανή, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄- 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Αδειοδοτήσεων, με αναπληρώτρια τη 

Διονυσιώτη Όλγα-Σταυρούλα, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Διοικητικού με 

βαθμό Α΄. 

3.  Γιάρα Παρασκευή, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄- 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Φόρων-Τελών-Δικαιωμάτων-Προστίμων 

και Παραβόλων, με αναπληρωτή τον Αγγελούδη Επαμεινώντα, υπάλληλο ΔΕ 

αορίστου χρόνου με βαθμό Α΄.  

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η Βλάχου Κωνσταντίνα, υπάλληλος ΔΕ αορίστου 

χρόνου με βαθμό Α΄. 

Η θητεία της επιτροπής ορίζεται έως την 31/12/2022. 

Έργο της επιτροπής θα είναι η εποπτεία και ο συντονισμός της διοργάνωσης των 

εμποροπανηγύρεων, η διενέργεια κλήρωσης στις περιπτώσεις που απαιτείται. Η 

επιτροπή θα είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων για οποιοδήποτε ζήτημα 

προκύψει σχετικά με τη διοργάνωση των εμποροπανηγύρεων. 

Ζ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση εγκρίσεων συμμετοχής οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης 

Εμπορικών/ Οικονομικών Δραστηριοτήτων: Ο. Διονυσιώτη – Χ. Θεοδωροπούλου 

τηλ. 213-2007241 & 215 και στο Τμήμα Φόρων-Τελών-Δικαιωμάτων-Παραβόλων-

Προστίμων: Κ. Βλάχου 213-2007169. 

 

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κηφισιάς στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.kifissia.gr. 

  

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και 

   Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

 

 

 

                        Γιώργος Τρ. Παπαδόπουλος  

 


