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Στο Παλαιό Φάληρο,  σήμερα 14 Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνεδρίασε τακτικά 
το Δημοτικό Συμβούλιο, με φυσική παρουσία –στο Δημοτικό Κατάστημα- και με τηλεδιάσκεψη, ύστερα 
από την με αρ.πρωτ. 15811/08.07.2022 πρόσκληση του Προέδρου, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του  
άρθρου  74 του Ν. 4555/2018, του άρθρου  9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. και του άρθρου 78 
του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022). 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 41 
μελών ήταν παρόντα 32 , ήτοι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ           ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1. Αλιμπέρτης Α. 
2. Αναγνωστόπουλος Α. 
3. Αρκουμάνης Ι. 
4. Ασημακόπουλος Γ. 
5. Βασιλείου Γ. 
6. Βατίστας Μ. 
7. Βουλγαράκης Α. 
8. Γαρδίκης Ν. 
9. Γιάκοβλεφ Ν. 
10. Δούμας Α. 
11. Ζάγκα Μ. 
12. Θανόπουλος Ι. 
13. Καρκατσέλης Δ. 
14. Κόκκαλης Μ. 
15. Κορόμηλος Α. 

16. Κουερίνης Ν. 
17. Κουμεντάκος Μ. 
18. Κωττάκης Ε. 

 

19. Μητρέλλος Δ. 
20. Μιχαηλίδης Μ. 
21. Μιχαλόπουλος Ν. 
22. Μιχαλοπούλου Μ. 
23. Μπεφόν Α. 
24. Μπίτσικας Ι. 
25. Μπόγρης Δ. 
26. Παπακωστόπουλος Χ. 
27. Σίμος Ι. 
28. Τεντόμας Κ. 
29. Τρύφων Μ. 
30. Φιλιππόπουλος Ν. 
31. Χαρδαβέλλας Κ. 
32. Χρυσοβερίδης Ν. 

 
 
 

1. Αθανσούλα-
Ρωμανιουδάκη Μ. 

2. Ανδρικοπούλου Β. 
3. Αντωνιάδου Μ. 
4. Βουλγαρέλλης Ι 
5. Γουλιέλμος Ι. 
6. Κατσένης Ν. 
7. Λίτινα Α. 
8. Μεταξάς Σ 
9. Πανταζής Α. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στο με αρ.πρωτ.      
15807/08.07.2022 έγγραφο του Δημάρχου Π. Φαλήρου, απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου, που έχει ως εξής:  

   

«Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης 
για την έγκριση λειτουργίας και έκδοση Κανονισμού Βραχυχρόνιων αγορών Θρησκευτικού χαρακτήρα. 

Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :  
Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/05.11.2021 τεύχος Α'): 
«1.Αρμόδιες αρχές και φορείς λειτουργίας για τις βραχυχρόνιες αγορές ορίζονται οι δήμοι εντός των ορίων των 
οποίων αυτές λειτουργούν. Για τη λειτουργία των κυριακάτικων αγορών αρμόδιες αρχές και φορείς λειτουργίας 
ορίζονται οι Περιφέρειες εντός των ορίων των οποίων αυτές λειτουργούν. 
2.Οι αρμόδιες αρχές της παρ. 1 έχουν, για τις βραχυχρόνιες αγορές που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν 
εντός των ορίων τους, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α) Την ίδρυση, την κατάργηση, τη μετακίνηση, την επέκταση και τη χωροθέτηση των βραχυχρόνιων αγορών, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 35, καθώς και τη μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία τους, 
β) την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας Βραχυχρόνιας Αγοράς, με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη 
λειτουργία της βραχυχρόνιας αγοράς, που δεν ορίζεται με τον παρόντα νόμο, και ιδίως το ύψος του ημερήσιου 
ανταποδοτικού τέλους και ο τρόπος καταβολής του, 
γ) την καταχώρηση για κάθε βραχυχρόνια αγορά στο Ο.Π.Σ.Α.Α.: 
γα) της απόφασης ίδρυσης, μετακίνησης ή επέκτασης της βραχυχρόνιας αγοράς, 
γβ) του κανονισμού λειτουργίας βραχυχρόνιας αγοράς και 
γγ) του τοπογραφικού διαγράμματος της βραχυχρόνιας αγοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του 
άρθρου 25. 
Αν ο φορέας λειτουργίας δεν καταχωρήσει τα ανωτέρω στοιχεία στο Ο.Π.Σ.Π.Α., εντός της προθεσμίας που 
προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 56, υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 62, 
δ) την έκδοση της προκήρυξης για την πλήρωση των θέσεων της αγοράς, την αξιολόγηση των αιτήσεων των 
υποψήφιων πωλητών και την απόδοση της θέσης, 
ε) τη χορήγηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης σε βραχυχρόνιες αγορές με ψηφιακά μέσα και την σχετική ενημέρωση 
του Ο.Π.Σ.Α.Α., σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 3, εφόσον ο πωλητής διαμένει μόνιμα εντός των 
ορίων του οικείου Δήμου, ή της οικείας Περιφέρειας, κατά περίπτωση, 
στ) την ανανέωση ισχύος της θέσης δραστηριοποίησης σε βραχυχρόνιες αγορές με ψηφιακά μέσα και την ενημέρωση 
του Ο.Π.Σ.Α.Α., 
ζ) τη διαπίστωση της αυτοδίκαιης απώλειας της θέσης πωλητή σε βραχυχρόνια αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 21, και 
την ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α. και του πωλητή, 
η) την εποπτεία της διαδικασίας αναπλήρωσης - υποβοήθησης πωλητή, που δραστηριοποιείται σε βραχυχρόνια αγορά, 
και της πρόσληψης υπαλλήλου από αυτόν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 22 και την ενημέρωση του 
Ο.Π.Σ.Α.Α., 
θ) τη δημιουργία νομικών οντοτήτων, προκειμένου να συμμετέχουν σε χρηματοδοτικά προγράμματα, σε διακρατικές 
και διαπεριφερειακές δράσεις με κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό περιεχόμενο, 
ι) την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων, το μάρκετινγκ 
προϊόντων και άλλους αντίστοιχους σκοπούς, σε σύμπραξη με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, 
ια) την ανάθεση σε ιδιωτικό φορέα του ελέγχου της καθαριότητας και υγιεινής, της φύλαξης, της διαγράμμισης και 
άλλων αντίστοιχων καθηκόντων». 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/05.11.2021 τεύχος Α'): 
«1.Η ίδρυση, κατάργηση, μετακίνηση και επέκταση των βραχυχρόνιων αγορών γίνεται με απόφαση του φορέα 
λειτουργίας τους, μετά από την επιλογή του χώρου λειτουργίας τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25. Η 
απόφαση του πρώτου εδαφίου κοινοποιείται στην Περιφέρεια του δήμου εντός των ορίων του οποίου λειτουργεί η 
βραχυχρόνια αγορά. 
2.Η απόφαση ίδρυσης, μετακίνησης ή επέκτασης βραχυχρόνιας αγοράς συνοδεύεται από τον κανονισμό λειτουργίας 
της και το τοπογραφικό διάγραμμά της, που καταρτίζεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 25. 
3.Η απόφαση ίδρυσης ή επέκτασης βραχυχρόνιας αγοράς συνοδεύεται από προκήρυξη για την απόδοση θέσεων που 
εκδίδει ο οικείος φορέας λειτουργίας, εκτός από την περίπτωση της αγοράς ρακοσυλλεκτών». 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/05.11.2021 τεύχος Α'): 
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«1.Η διάρκεια των θρησκευτικού χαρακτήρα ολιγοήμερων εορταστικών αγορών, των επετειακών, πολιτιστικών, 
εποχιακών αγορών και των εμποροπανηγύρεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, με εξαίρεση 
τις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις που τελούνται μία (1) φορά τον χρόνο και μπορούν να διαρκούν μέχρι και επτά 
(7) ημέρες. 
2.Οι πασχαλινές αγορές μπορούν να διαρκούν μέχρι και δεκαπέντε (15) συναπτές ημέρες. 
3.Οι χριστουγεννιάτικες αγορές μπορούν να διαρκούν μέχρι και τριάντα (30) συναπτές ημέρες. 
4.Οι κυριακάτικες αγορές διεξάγονται αποκλειστικά ημέρα Κυριακή. Επιτρέπεται η λειτουργία μίας (1) κυριακάτικης 
αγοράς, εντός των ορίων κάθε περιφερειακής ενότητας ή έως (2) δύο, εφόσον η κάθε μία εξ αυτών αφορά σε 
διαφορετική κατηγορία προϊόντων. 
5.Οι αγορές ρακοσυλλεκτών διεξάγονται στον χρόνο που ορίζεται στον κανονισμό λειτουργίας του φορέα 
λειτουργίας». 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/05.11.2021 τεύχος Α'): 
«1.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. 
2.Κάθε πωλητής της παρ. 1 δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία (1) θέσεις σε κάθε βραχυχρόνια αγορά. 
3. 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, 
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». 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/05.11.2021 τεύχος Α'): 
«Για την εύρυθμη λειτουργία κάθε βραχυχρόνιας αγοράς ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας εκδίδει «Κανονισμό 
Λειτουργίας βραχυχρόνιας αγοράς», που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του οικείου δήμου και της οικείας 
Περιφέρειας και καταχωρείται στο Ο.Π.Σ.Α.Α., στον οποίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής: 
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». 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε & ισχύει η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 
του Κ.Δ.Κ.. 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται: 
1) α) Η διατήρηση της λειτουργίας της βραχυχρόνιας αφοράς με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας 
Κυριακής διάρκειας 2 ημερών ήτοι από 06/07 έως 07/07. Οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα 
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πεζοδρόμια της οδού Αγ. Κυριακής από την οδό Χαρίτων έως και 20 μ. πριν την στροφή προς τον Ι.Ναό, 
της οδού Γράμμου από την οδό Κονίτσης έως και 20 μ. πριν την στροφή προς τον Ι.Ναό,  όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τ.Υ. του Δήμου. 
   β)  Η διατήρηση της λειτουργίας της βραχυχρόνιας αφοράς με την ευκαιρία της εορτής της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου διάρκειας 2 ημερών ήτοι από 14/08 έως 15/08. Οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα 
πεζοδρόμια της οδού Τρίτωνος από την οδό Αχιλλέως έως την οδό Πικροδάφνης όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η  Τ.Υ. του Δήμου. 
   γ)  Η διατήρηση της λειτουργίας της βραχυχρόνιας αφοράς με την ευκαιρία της εορτής της Σύναξης 
των Ταξιαρχών διάρκειας 2 ημερών ήτοι από 07/11 έως 08/11. Οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν είναι 
τα πεζοδρόμια της οδού Αγίας Λαύρας από την οδό Αριστείδου έως την οδό Αρματωλών όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τ.Υ. του Δήμου. 
   δ)   Η διατήρηση της λειτουργίας της βραχυχρόνιας αφοράς με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας 
Βαρβάρας διάρκειας 2 ημερών ήτοι από 03/12 έως 04/12. Οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα 
πεζοδρόμια περιμετρικά του έναντι του Ι. Ναού πάρκου, πλην αυτών της Λεωφ.. Αγίας Βαρβάρας, της 
οδού Δαιδάλου από την οδό Λυκούργου έως την Λεωφ. Αγίας Βαρβάρας της οδού Ικάρων από την οδό 
Λυκούργου έως την Λεωφ. Αγίας Βαρβάρας όπως αναλυτικά περιγράφονται στο τοπογραφικό 
διάγραμμα που συνέταξε η Τ.Υ. του Δήμου. 
 
2)   Η διατήρηση  λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης αγοράς διάρκειας 30 ημερών ήτοι από 01/12 έως 
31/12. Οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα πεζοδρόμια α) της Λεωφ. Ποσειδώνος έναντι 7-9 στο 
ύψος Τροκαντερό β) του πάρκου Παμφυλίας ( έναντι My Market ) όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 
τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τ.Υ. του Δήμου. Επί των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι στις 
εμποροπανηγύρεις ο χώρος που θα καταλαμβάνεται ανά θέση  είναι 4  μέτρα, ενώ στην 
Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην α) περίπτωση είναι 12 μέτρα και στην β) περίπτωση 8  μέτρα..  
  
Με το υπ’ αριθ. 13139/09-06-2022 έγγραφο του Δήμου προς την Τροχαία Καλλιθέας ζητήθηκε 
γνωμοδότηση για την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία των ως άνω εμποροπανηγύρεων & 
Χριστουγεννιάτικων αγορών η θετική γνώμη της οποίας υπεβλήθη, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 
13444/10-06-2022 έγγραφο της. 
 
Ακολουθεί το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεων & Χριστουγεννιάτικων αγορών. 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
 
Άρθρο 1ο  
Αντικείμενο Κανονισμού 
Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει τις προϋποθέσεις οργάνωσης, λειτουργίας, αισθητικής, υγιεινής και τάξης 
στο χώρο των βραχυχρόνιων αγορών του Δήμου μας καθώς και τη διαδικασία  χορήγησης απόφασης 
έγκρισης συμμετοχής σε αυτές. 
Ο Κανονισμός είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/05.11.2021 Α’) και 
κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες.  
 
Άρθρο 2ο  
Νομοθετικό πλαίσιο 
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/05.11.2021 Α’) 
2. Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α): «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενο νόμου των 
ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» 
3. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων 
χώρων» 
4. Την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β') 
5. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006: «Κανονιστικές Αποφάσεις» 
6. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010: «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρμοδιότητες»  
 
Άρθρο 3ο  
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Ορισμοί 
Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί του άρθρου 2 του Ν. 
4849/2021 (ΦΕΚ 207/05.11.2021 Α’) 
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.«Στάσιμο εμπόριο»: Η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν 
μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο. 
4.«Πλανόδιο εμπόριο»: Η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που μετακινείται 
με οποιοδήποτε μηχανοκίνητο, ρυμουλκούμενο ή άλλου τύπου κινούμενο μέσο. 
5.«Λαϊκή αγορά»: Η υπαίθρια, μετακινούμενη, οργανωμένη αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται 
παραγωγοί πωλητές πρωτογενών προϊόντων και μεταποιημένων προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και 
επαγγελματίες πωλητές για τη διάθεση πρωτογενών και βιομηχανικών- βιοτεχνικών μη εδώδιμων ειδών. 
6.«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. 
7.«Υπαίθρια αγορά παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου» ή «Street 
Food Market»: Υπαίθρια αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις που προσφέρουν τρόφιμα 
και ποτά από κινητά καταστήματα σε δημόσιους (ιδιόκτητους ή μισθωμένους) και ιδιωτικούς χώρους. 
8.«Πρότυπη λαϊκή αγορά»: Υπαίθρια λαϊκή αγορά, τα σημεία πώλησης της οποίας έχουν κοινά τεχνικά 
χαρακτηριστικά και στην οποία εφαρμόζονται εμπορικές πρακτικές που συμβάλλουν στην προστασία 
του περιβάλλοντος, στην ανάδειξη της ποιότητας των τοπικών ή εγχώριων προϊόντων και της ελληνικής 
κουζίνας. 
9.«Ειδική θεματική αγορά»: Υπαίθρια αγορά σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο που αφορά στην ανάδειξη και 
προώθηση προϊόντων και έχει μικτό χαρακτήρα πώλησης ειδών (εδώδιμα και μη προϊόντα). 
10.«Αγορά χειροτεχνών/καλλιτεχνών»: Η υπαίθρια αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται ως πωλητές 
χειροτέχνες και καλλιτέχνες, είτε φυσικά πρόσωπα που δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, 
χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας είτε 
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) του ν. 4430/2016 (Α’ 205) που 
δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείμενο. 
11.«Αγορά παραγωγών βιολογικών προϊόντων»: Οργανωμένη αγορά στην οποία συμμετέχουν 
αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων και αγροτικοί συνεταιρισμοί, με σκοπό την απευθείας 
διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των βιολογικών αγροτικών προϊόντων που οι ίδιοι παράγουν ή 
οικοτεχνικών βιολογικών αγροτικών προϊόντων, ή μεταποιημένων βιολογικών αγροτικών προϊόντων, 
το βασικό συστατικό των οποίων είναι δικής τους παραγωγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 56 
του ν. 4235/2014 (Α’ 32) και την υπ’ αρ. 1978/157498/28.6.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 2710). 
12.«Αγορά ρακοσυλλεκτών»: Η υπαίθρια αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται ως πωλητές φυσικά 
πρόσωπα που κατέχουν σχετική βεβαίωση ή άδεια, που έχει ήδη εκδοθεί, καθώς και φυσικά πρόσωπα 
στα οποία χορηγείται βεβαίωση δραστηριοποίησης σε αγορά ρακοσυλλεκτών. 
13.«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. 
14.«Πωλητής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια, προκειμένου να 
δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, από αρμόδια αρχή. 
15.«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. 
16.«Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: Το φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο 
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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. 
17.«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. 
18.«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. 
19.«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. 
20.«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. 
21.«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. 
22.«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. 
23.«Άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή»: Η άδεια που χορηγείται από την αρμόδια 
αρχή σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, παραγωγούς πωλητές και επαγγελματίες πωλητές αντίστοιχα, 
προκειμένου να δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο. 
24.«Άδεια πωλητή χειροτέχνη-καλλιτέχνη»: Η άδεια που χορηγείται σε χειροτέχνες/καλλιτέχνες και σε 
Κοιν.Σ.ΕΠ. από τον αρμόδιο φορέα, προκειμένου να δραστηριοποιούνται σε αγορές χειροτεχνών-
καλλιτεχνών. 
25.«Άδεια πωλητή σε υπαίθρια αγορά παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του 
δρόμου» ή «Άδεια Street Food Market»: Η άδεια που χορηγείται σε πωλητές από τον αρμόδιο φορέα, 
προκειμένου να δραστηριοποιούνται σε υπαίθριες αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού 
και ποτών επί του δρόμου. 
26.«Βεβαίωση δραστηριοποίησης στις βραχυχρόνιες αγορές»: Η βεβαίωση που χορηγείται από τον 
αρμόδιο φορέα σε πωλητές, προκειμένου να δραστηριοποιούνται σε βραχυχρόνιες αγορές. 
27.«Παράλληλη αγορά»: Προσωρινή υπαίθρια οργανωμένη αγορά που λειτουργεί εντός των ορίων του 
ίδιου δήμου, εφόσον υπάρχει έκτακτη ανάγκη, ιδίως σε περίπτωση πανδημίας ή θεομηνίας. 
28.«Ο.Π.Σ.Α.Α.»: Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοιχτή Αγορά», του άρθρου 56, στο 
οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σύννομη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου 
και τηρείται σχετική βάση δεδομένων. Το Ο.Π.Σ.Α.Α. μπορεί να αξιοποιείται, μεταξύ άλλων, κατά τη 
διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια όργανα ελέγχου για το υπαίθριο εμπόριο. 
 
Άρθρο 4ο  
Διάρκεια  
 
Η βραχυχρόνια αγορά που θα διενεργηθεί στα πλαίσια του θρησκευτικού εορτασμού της Αγίας 
Κυριακής  θα διαρκέσει 2 ημέρες , ήτοι από 06/07 έως 07/07. 
Η βραχυχρόνια αγορά που θα διενεργηθεί στα πλαίσια του θρησκευτικού εορτασμού της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου θα διαρκέσει 2 ημέρες, ήτοι από 14/08 έως 15/08. 
Η βραχυχρόνια αγορά που θα διεξαχθεί στα πλαίσια του θρησκευτικού εορτασμού της Σύναξης των 
Ταξιαρχών θα διαρκέσει 2 ημέρες, ήτοι από 07/11 έως 08/11. 
Η βραχυχρόνια αγορά που θα διεξαχθεί στα πλαίσια του θρησκευτικού εορτασμού της Αγίας Βαρβάρας 
θα διαρκέσει 2 ημέρες, ήτοι από 03/12 έως 04/12.  
Η χριστουγεννιάτικη αγορά θα διαρκέσει 30 ημέρες , ήτοι από 1/12 έως 31/12. 
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Άρθρο 5ο  
Χώρος λειτουργίας  
 
  α)  Οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή της βραχυχρόνιας αγοράς της Αγίας Κυριακής  
είναι τα πεζοδρόμια της οδού Αγ. Κυριακής από την οδό Χαρίτων έως και 20 μ. πριν την στροφή προς 
τον Ι.Ναό, της οδού Γράμμου από την οδό Κονίτσης έως και 20 μ. πριν την στροφή προς τον Ι.Ναό,  
όπως αναλυτικά περιγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τ.Υ. του Δήμου. 
   β) Οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή της βραχυχρόνιας αγοράς της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου  είναι τα πεζοδρόμια της οδού Τρίτωνος από την οδό Αχιλλέως έως την οδό Πικροδάφνης 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η  Τ.Υ. του Δήμου. 
   γ) Οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή της βραχυχρόνιας αγοράς της Σύναξης των 
Ταξιαρχών  είναι τα πεζοδρόμια της οδού Αγίας Λαύρας από την οδό Αριστείδου έως την οδό 
Αρματωλών όπως αναλυτικά περιγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τ.Υ. του 
Δήμου. 
   δ) Οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή της βραχυχρόνιας αγοράς της Αγίας 
Βαρβάρας είναι τα πεζοδρόμια περιμετρικά του πάρκου και έναντι του Ι. Ναού, πλην αυτών της Λεωφ. 
Αγίας Βαρβάρας, της οδού Δαιδάλου από την οδό Λυκούργου έως την Λεωφ. Αγίας Βαρβάρας της οδού 
Ικάρων από την οδό Λυκούργου έως την Λεωφ. Αγίας Βαρβάρας όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 
τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τ.Υ. του Δήμου. 
   ε) Οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή της Χριστουγεννιάτικης αγοράς είναι τα 
πεζοδρόμια 1) της Λεωφ. Ποσειδώνος έναντι 7-9 στο ύψος Τροκαντερό & 2) του πάρκου Παμφυλίας ( 
έναντι My Market ). 
Ο χώρος που θα καταλαμβάνεται ανά θέση στις βραχυχρόνιας αγοράς είναι 4 ή 8 μέτρα, ενώ στην 
Χριστουγεννιάτικη αγορά είναι στην περίπτωση  1) 12 μέτρα & στην περίπτωση 2) 8 μέτρα. Ο ελάχιστος 
χώρος που θα διατίθεται ανά ενδιαφερόμενο είναι τα 4 μέτρα ή τα 8 μέτρα  όσον αφορά τις 
βραχυχρόνιες αγορές, ενώ στη Χριστουγεννιάτικη αγορά στην περίπτωση 1) είναι τα 12 μέτρα και στην 
περίπτωση 2) τα 8 μέτρα. 
Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα της Τ.Υ. του Δήμου έχει 
ως ακολούθως : 
 
1) Βραχυχρόνια αγορά Αγίας Κυριακής: Οι θέσεις που βρίσκονται επί της Αγ. Κυριακής από τη οδό 
Ζησιμοπούλου έως και 20μ πριν τη στροφή από τον Ιερό Ναό ανήκουν στην Α΄  ζώνη και αυτές που 
βρίσκονται επί της Αγίας Κυριακής από την οδό Χαρίτων έως και την οδό Ζησιμοπούλου και επί της 
Γράμμου από την οδό Κονίτσης έως 20 μ. πριν την στροφή προς τον Ι. Ναό ανήκουν  στη  Β΄  ζώνη. 
2)    Βραχυχρόνια αγορά Κοιμήσεως Θεοτόκου: Οι θέσεις που βρίσκονται επί της Τρίτωνος από οδό 
Αχιλλέως έως και την οδό Πλούτωνος ανήκουν στην Α΄ ζώνη και από την οδό Πλούτωνος έως και την 
οδό Πικροδάφνης ανήκουν στη Β΄ ζώνη. 
3)     Βραχυχρόνια αγορά Σύναξης Ταξιαρχών: Όλες οι θέσεις ανήκουν στην ίδια ζώνη. 
4) Βραχυχρόνια αγορά Αγίας Βαρβάρας: Οι θέσεις που βρίσκονται περιμετρικά του πάρκου και έναντι 
του Ι. Ναού ανήκουν στην Α΄ ζώνη και αυτές που βρίσκονται   επί της Δαιδάλου από την οδό 
Λυκούργου έως την Λεωφ. Αγίας Βαρβάρας επί της Ικάρων από την οδό Λυκούργου έως την Λεωφ. 
Αγίας Βαρβάρας ανήκουν στη Β΄ ζώνη.  
5)   Χριστουγεννιάτικη αγορά θέση 1 ανά περίπτωση.  
 
2. Από την λειτουργία των βραχυχρόνιων αγορών & της Χριστουγεννιάτικης αγοράς στους 
συγκεκριμένους χώρους 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.  
 
3. Σε περίπτωση που υφίστανται αντικειμενικοί λόγοι αλλαγής του συνολικού αριθμού των προς 
διάθεση θέσεων αυτή θα πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής εισήγησης της Τ.Υ. του Δήμου.  
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Άρθρο 6ο  
Δικαιούχοι συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στις υπαίθριες αγορές έχουν όσοι λαμβάνουν έγκριση συμμετοχής με τη 
διαδικασία του άρθρου 37 του Ν.4849/2021, ως εξής: 
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, 
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 7ο  
Διαδικασία έγκρισης συμμετοχής - Δικαιολογητικά 
1. Για τη συμμετοχή στις βραχυχρόνιες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα 
από πρόσκληση του  Δήμου. 
2. Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, υποβάλλει στην 
αρμόδια υπηρεσία  αίτηση, επιδεικνύοντας τα εξής δικαιολογητικά: 
α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης, κατά περίπτωση και 
β) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων. 
γ) δημοτική ενημερότητα ( αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την αρμόδια υπηρεσία ).  
3. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά 
κατηγορία, διενεργείται κλήρωση στα ποσοστά που καθορίζονται στο αρ. 6 του παρόντος κανονισμού. 
Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις θα αριθμούνται προσκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία της 
κλήρωσης επιλογής συμμετοχής.   
Τις κληρώσεις θα διενεργεί τριμελής επιτροπή η οποία θα αποτελείται από 1 δημοτικό σύμβουλο και 2 
υπαλλήλους. Ο δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του θα ορίζεται με απόφαση Δ.Σ. ενώ οι 
υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους με απόφαση Δημάρχου. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με 
τη διάρκεια λειτουργίας των υπαίθριων αγορών που αναφέρονται στην πρόσκληση.  
4. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος από το Δήμο θα εκδίδεται έως την 31η Ιανουαρίου έκαστου έτους.  
Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος θα υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία μαζί με την προσκόμιση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών έως 10 εργάσιμες πριν την έναρξη της κάθε βραχυχρόνιας αγοράς όπως 
περιγράφεται στο αρθ. 4 του παρόντος κανονισμού. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας 
καμία αίτηση δεν θα ικανοποιείται.  
Μετά το πέρας των ως άνω ημερομηνιών και διαδικασιών α) ορίζεται ο πίνακας συμμετεχόντων εφόσον 
οι αιτήσεις συμμετοχής δεν υπερβαίνουν τις διατιθέμενες ανά υπαίθρια αγορά θέσεις και κοινοποιείται 
στις αρμόδιες αρχές β) στην περίπτωση υπερβάλλοντος αριθμού αιτήσεων θα αναρτάται ο ως άνω 
πίνακας με τα αποτελέσματα της κλήρωσης που θα έχει διενεργηθεί σε ημερομηνία που θα ορίζεται στην 
πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου.  
 
Άρθρο 8ο  
Τοποθέτηση πωλητών 
1. Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση. 
2. Αμοιβαία αλλαγή και παραχώρηση θέσεων μεταξύ των πωλητών που είναι επιτυχόντες στην κλήρωση 
επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στο δήμο. 
3. Για την θέση που θα καταλαμβάνει κάθε ενδιαφερόμενος θα διενεργείται κλήρωση, η ημερομηνία, η 
ώρα και ο τόπος της οποίας θα αναφέρεται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος που θα εκδίδει ο Δήμος. Στις 
συγκεκριμένες ημερομηνίες οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου 
και θα εκδίδεται η έγκριση συμμετοχής τους. 
Η παραλαβή της έγκρισης συμμετοχής θα γίνεται από τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο από 
αυτόν πρόσωπο με προσκόμιση πρωτότυπης υπεύθυνης δήλωσης που τον εξουσιοδοτεί. 
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Σε περίπτωση που υφίστανται αντικειμενικοί λόγοι οι οποίοι μετά από βεβαίωση των αρμόδιων προς 
έλεγχο υπαλλήλων του Δήμου ελέγχονται για την ορθότητά τους, δύναται να μετακινηθεί κάτοχος 
άδειας συμμετοχής σε άλλη κενή θέση από την αναγραφόμενη καθ’ υπόδειξη του Δήμου. Η ρύθμιση 
αυτή αποσκοπεί στην εύρυθμη λειτουργία των εμποροπανηγύρεων και στην αποφυγή απώλειας εσόδων 
του Δήμου. 
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί το φαινόμενο ύπαρξης κενών θέσεων μετά το πέρας της κλήρωσης 
τοποθέτησης και για οποιονδήποτε λόγο, αυτές συμπληρώνονται σύμφωνα με  τον πίνακα κατάταξης 
επιλαχόντων.   
Οι πωλητές εκκλησιαστικών ειδών θα καταλαμβάνουν θέσεις πλησίον των ιερών ναών λόγω της φύσης 
των πωλουμένων προϊόντων.  
 
Άρθρο 9ο  
Καταβαλλόμενα τέλη 
1. Το ύψος των τελών ανά άδεια/θέση καθορίζεται  ως εξής: 
Α) Για τη βραχυχρόνια αγορά της Αγίας Κυριακής  στην Α΄ζώνη € 120,00 για θέση 4μ. & € 240,00 για 
θέση 8 μ. ενώ  για την Β΄ζώνη € 90,00 για θέση 4μ. &  €  180,00 για θέση 8 μ . 
Β) Για τη βραχυχρόνια αγορά της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Α΄ζώνη € 120,00 για θέση 4μ. & € 240,00 
για θέση 8 μ. ενώ  για την Β΄ζώνη € 90,00 για θέση 4μ. &  €  180,00 για θέση 8 μ . 
Γ) Για τη βραχυχρόνια αγορά της Σύναξης των Ταξιαρχών 50,00 €. 
Δ) Για τη βραχυχρόνια αγορά της Αγίας Βαρβάρας στην Α΄ζώνη € 120,00 για θέση 4μ. & € 240,00 για 
θέση 8 μ. ενώ  για την Β΄ζώνη € 90,00 για θέση 4μ. &  €  180,00 για θέση 8 μ . 
Ε) Για τη Χριστουγεννιάτικη αγορά στην περ.1 ) 1.750,00 €, &  στην περ.2 ) 300,00 €.   
2. Η καταβολή των αναλογούντων τελών υπέρ του Δήμου γίνεται στο δημοτικό ταμείο, πριν την 
παράδοση της έγκρισης συμμετοχής, αναγραφομένου επ' αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης. 
3. Η είσπραξη των τελών από το Δήμο θα γίνει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΚΕΔΕ 
(Ν.Δ.356/74, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'). 
 
 
Άρθρο 10ο  
Πωλούμενα είδη- Όροι διάθεσης των προϊόντων 
Τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη είναι τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 18982/ΦΕΚ 925/01-03-2022 όπως κάθε 
φορά ισχύει & ανά  κατηγορία πωλητών. 
 
Άρθρο 11ο  
Όροι λειτουργίας 
1. Στους χώρους που θα λειτουργεί η αγορά θα υπάρχει αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις 
που θα ορισθούν προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων 
γκαράζ και δεν θα εμποδίζουν τη λειτουργία καταστημάτων. Η ευθύνη για την διαγράμμιση των θέσεων 
είναι του Δήμου με μέριμνα της τεχνικής υπηρεσίας. 
Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της αρίθμησης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των 
επισκεπτών, την έλευση των οχημάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π. για τις περιπτώσεις 
εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, αλλά την ομαλή διενέργεια 
της αγοράς.  
2. Οι πωλητές υποχρεούνται να μεριμνούν για την καθαριότητα του χώρου που χρησιμοποιούν και να 
διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου στο έργο της. 
3. Το μέγιστο επιτρεπτό μήκος της πρόσοψης των πάγκων ορίζεται στα 4 ή 8 μέτρα. 
4. Η χρονική διάρκεια της βραχυχρόνιας αγοράς ορίζεται από τις 09.00πμ έως τις 11.00μμ.  
5. Μετά τη λήξη της λειτουργίας της αγοράς, ο χώρος θα καθαρίζεται και θα πλένεται επιμελώς από το 
συνεργείο καθαριότητας της δημοτικής αρχής, το οποίο θα αποκομίζει και κάθε είδους απορρίμματα, 
που προήλθαν από αυτήν. 
Οι κάδοι συλλογής απορριμμάτων μετά την λήξη λειτουργίας της αγοράς πρέπει να εκκενώνονται, να 
καθαρίζονται και να απολυμαίνονται με ευθύνη του Δήμου. 
Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από τον Δήμο για καθαρισμό του χώρου. 
6. Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων τους επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια επιφάνεια των πάγκων τους, 
απαγορεύεται το κρέμασμα των εμπορευμάτων (είδη ρουχισμού, υπόδησης, υλικών και άλλων 
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αντικειμένων) κατακόρυφα, μπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που χρησιμοποιούν, η 
τοποθέτηση στάντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και πέραν των διαγραμμίσεων, 
προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.  
7. Οι πωλητές  υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους 
παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία των όπισθεν αυτών 
ευρισκομένων καταστημάτων καθώς επίσης και των πεζοδρομίων για την ελεύθερη διέλευση των πεζών.  
8. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με άδεια συμμετοχής στις υπαίθριες 
αγορές των ειδών τους κατά τις ημέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών 
παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 
 
Άρθρο 12ο  
Υποχρεώσεις πωλητών 
1. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι ώστε να 
εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών. 
2. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να 
αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της 
περιοχής μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της αγοράς, ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη 
λήξη του χρόνου της να φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του χώρου των 
καθώς και την συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία 
τα οποία θα συλλέγουν στην συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου. 
Επιπλέον οφείλουν: 
-Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των 
προϊόντων τους. 
-Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους 
αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους. 
-Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες 
σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της αγοράς. 
-Να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ειδών συσκευασίας 
(χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.). 
-Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της αγοράς να συμμορφώνονται  με 
τις υποδείξεις των οργάνων της υπηρεσίας καθαριότητας. 
-Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της. 
-Να φροντίζουν για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε κατάλληλους σάκους οι 
οποίοι στο τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά θα τοποθετούνται στους κάδους συλλογής 
απορριμμάτων των Δήμων. 
3. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους πωλητές, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων 
πρόσοψης  των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των χωροθετημένων θέσεων και η  
δραστηριότητα στους χώρους της αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας. 
4. Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από εκείνη 
της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη 
συμμορφούμενους θα επιβάλλεται Δημοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. 
 
Άρθρο 13ο  
Έλεγχοι – Κυρώσεις 
1. Οι πωλητές κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα υποχρεούνται: 
α. να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, στο χώρο που τηρούνται τα 
έγγραφα, παραστατικά στοιχεία,  και 
β. να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία 

2. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4849/21 και των κατ' 
εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων αναφέρονται στο άρθρο 61 του ως άνω 
νόμου. 
3. Για τις παραβάσεις του Ν.4849/21 που διαπιστώνονται σύμφωνα με το άρθρο 62 επιβάλλονται οι 
κυρώσεις και γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες.  
4. Για την διαδικασία βεβαίωσης & είσπραξης των διοικητικών προστίμων ισχύουν τα οριζόμενα στις 
διατάξεις του αρ.63 του Ν.4849/2021. 
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5. Στους πωλητές οι οποίοι παραβιάζουν τα προβλεπόμενα του άρθρου 11 παρ. 2 και άρθρου 12 παρ. 1,2 
& 4 του παρόντος κανονισμού, επιβάλλεται πρόστιμο 100€ μετά από έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών 
του Δήμου.  
 
Άρθρο 14ο 
Μεταβατικές διατάξεις  
 1. Ειδικά για το τρέχον έτος όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί πριν την ψήφιση του παρόντος κανονισμού 
θα γίνονται δεκτές εφόσον α) εμπεριέχουν τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου δηλαδή 
ονοματεπώνυμο, δ/νση κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔOΥ, είδη προς πώληση, προτίμηση βραχυχρόνιας 
αγοράς και μέτρα  θέσης που επιθυμούν να καταλάβουν. β) προσκομισθούν στην αρμόδια υπηρεσία έως 
την ως άνω ημερομηνία τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο αρ. 7 του 
κανονισμού.                                                                                                  
 
Άρθρο 15° 
1. Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
2. Ότι δεν έχει προβλεφθεί στον παρόντα κανονισμό θα επιλύεται από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Επί του θέματος ελήφθη η με αρ. 54/2022 απόφαση της ΕΠΖ. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010, το Ν. 4849/21, τις 
διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/05.11.2021 τεύχος Α'), το υπ’ αριθ. 13139/09-06-2022 έγγραφο του 
Δήμου, το με αρ. πρωτ. 13444/10-06-2022 έγγραφο της Τροχαίας Καλλιθέας, τα συνταχθέντα από την 
Τ.Υ. τοπογραφικά διαγράμματα, την με αρ.πρωτ. 14238/21.06.2022 αιτιολογική έκθεση και το 
συνημμένο σε αυτή  τοπογραφικό διάγραμμα,  τη με αρ. 54/2022 απόφαση της ΕΠΖ., τη με αρ. 120/2022 
ΑΔΣ. , την εισήγηση της υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 
Εγκρίνεται :  
1. α) Η διατήρηση της λειτουργίας της βραχυχρόνιας αγοράς με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας 
Κυριακής διάρκειας 2 ημερών ήτοι από 06/07 έως 07/07. Οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα 
πεζοδρόμια της οδού Αγ. Κυριακής από την οδό Χαρίτων έως και 20 μ. πριν την στροφή προς τον Ι.Ναό, 
της οδού Γράμμου από την οδό Κονίτσης έως και 20 μ. πριν την στροφή προς τον Ι.Ναό,  όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τ.Υ. του Δήμου. 
   β)  Η διατήρηση της λειτουργίας της βραχυχρόνιας αγοράς με την ευκαιρία της εορτής της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου διάρκειας 2 ημερών ήτοι από 14/08 έως 15/08. Οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα 
πεζοδρόμια της οδού Τρίτωνος από την οδό Αχιλλέως έως την οδό Πικροδάφνης όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η  Τ.Υ. του Δήμου. 
   γ)  Η διατήρηση της λειτουργίας της βραχυχρόνιας αγοράς με την ευκαιρία της εορτής της Σύναξης 
των Ταξιαρχών διάρκειας 2 ημερών ήτοι από 07/11 έως 08/11. Οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν είναι 
τα πεζοδρόμια της οδού Αγίας Λαύρας από την οδό Αριστείδου έως την οδό Αρματωλών όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τ.Υ. του Δήμου. 
   δ)   Η διατήρηση της λειτουργίας της βραχυχρόνιας αγοράς με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας 
Βαρβάρας διάρκειας 2 ημερών ήτοι από 03/12 έως 04/12. Οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα 
πεζοδρόμια περιμετρικά του έναντι του Ι. Ναού πάρκου, πλην αυτών της Λεωφ.. Αγίας Βαρβάρας, της 
οδού Δαιδάλου από την οδό Λυκούργου έως την Λεωφ. Αγίας Βαρβάρας της οδού Ικάρων από την οδό 
Λυκούργου έως την Λεωφ. Αγίας Βαρβάρας όπως αναλυτικά περιγράφονται στο τοπογραφικό 
διάγραμμα που συνέταξε η Τ.Υ. του Δήμου. 
 
2)   Η διατήρηση  λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης αγοράς διάρκειας 30 ημερών ήτοι από 01/12 έως 
31/12. Οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα πεζοδρόμια α) της Λεωφ. Ποσειδώνος έναντι 7-9 στο 
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ύψος Τροκαντερό β) του πάρκου Παμφυλίας ( έναντι My Market ) όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 
τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τ.Υ. του Δήμου. Επί των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι στις 
εμποροπανηγύρεις ο χώρος που θα καταλαμβάνεται ανά θέση  είναι 4  μέτρα, ενώ στην 
Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην α) περίπτωση είναι 12 μέτρα και στην β) περίπτωση 8  μέτρα..  
  
3)                    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 
Άρθρο 1ο  
Αντικείμενο Κανονισμού 
Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει τις προϋποθέσεις οργάνωσης, λειτουργίας, αισθητικής, υγιεινής και τάξης 
στο χώρο των βραχυχρόνιων αγορών του Δήμου μας καθώς και τη διαδικασία  χορήγησης απόφασης 
έγκρισης συμμετοχής σε αυτές. 
Ο Κανονισμός είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/05.11.2021 Α’) και 
κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες.  
 
Άρθρο 2ο  
Νομοθετικό πλαίσιο 
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/05.11.2021 Α’) 
2. Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α): «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενο νόμου των 
ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» 
3. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων 
χώρων» 
4. Την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β') 
5. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006: «Κανονιστικές Αποφάσεις» 
6. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010: «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρμοδιότητες»  
 
Άρθρο 3ο  
Ορισμοί 
Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί του άρθρου 2 του Ν. 
4849/2021 (ΦΕΚ 207/05.11.2021 Α’) 
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.«Στάσιμο εμπόριο»: Η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν 
μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο. 
4.«Πλανόδιο εμπόριο»: Η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που μετακινείται 
με οποιοδήποτε μηχανοκίνητο, ρυμουλκούμενο ή άλλου τύπου κινούμενο μέσο. 
5.«Λαϊκή αγορά»: Η υπαίθρια, μετακινούμενη, οργανωμένη αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται 
παραγωγοί πωλητές πρωτογενών προϊόντων και μεταποιημένων προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και 
επαγγελματίες πωλητές για τη διάθεση πρωτογενών και βιομηχανικών- βιοτεχνικών μη εδώδιμων ειδών. 
6.«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. 
7.«Υπαίθρια αγορά παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου» ή «Street 
Food Market»: Υπαίθρια αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις που προσφέρουν τρόφιμα 
και ποτά από κινητά καταστήματα σε δημόσιους (ιδιόκτητους ή μισθωμένους) και ιδιωτικούς χώρους. 
8.«Πρότυπη λαϊκή αγορά»: Υπαίθρια λαϊκή αγορά, τα σημεία πώλησης της οποίας έχουν κοινά τεχνικά 
χαρακτηριστικά και στην οποία εφαρμόζονται εμπορικές πρακτικές που συμβάλλουν στην προστασία 
του περιβάλλοντος, στην ανάδειξη της ποιότητας των τοπικών ή εγχώριων προϊόντων και της ελληνικής 
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κουζίνας. 
9.«Ειδική θεματική αγορά»: Υπαίθρια αγορά σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο που αφορά στην ανάδειξη και 
προώθηση προϊόντων και έχει μικτό χαρακτήρα πώλησης ειδών (εδώδιμα και μη προϊόντα). 
10.«Αγορά χειροτεχνών/καλλιτεχνών»: Η υπαίθρια αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται ως πωλητές 
χειροτέχνες και καλλιτέχνες, είτε φυσικά πρόσωπα που δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, 
χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας είτε 
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) του ν. 4430/2016 (Α’ 205) που 
δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείμενο. 
11.«Αγορά παραγωγών βιολογικών προϊόντων»: Οργανωμένη αγορά στην οποία συμμετέχουν 
αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων και αγροτικοί συνεταιρισμοί, με σκοπό την απευθείας 
διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των βιολογικών αγροτικών προϊόντων που οι ίδιοι παράγουν ή 
οικοτεχνικών βιολογικών αγροτικών προϊόντων, ή μεταποιημένων βιολογικών αγροτικών προϊόντων, 
το βασικό συστατικό των οποίων είναι δικής τους παραγωγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 56 
του ν. 4235/2014 (Α’ 32) και την υπ’ αρ. 1978/157498/28.6.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 2710). 
12.«Αγορά ρακοσυλλεκτών»: Η υπαίθρια αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται ως πωλητές φυσικά 
πρόσωπα που κατέχουν σχετική βεβαίωση ή άδεια, που έχει ήδη εκδοθεί, καθώς και φυσικά πρόσωπα 
στα οποία χορηγείται βεβαίωση δραστηριοποίησης σε αγορά ρακοσυλλεκτών. 
13.«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. 
14.«Πωλητής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια, προκειμένου να 
δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, από αρμόδια αρχή. 
15.«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. 
16.«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. 
17.«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. 
18.«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. 
19.«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. 
20.«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. 
21.«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. 
22.«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. 
23.«Άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή»: Η άδεια που χορηγείται από την αρμόδια 
αρχή σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, παραγωγούς πωλητές και επαγγελματίες πωλητές αντίστοιχα, 
προκειμένου να δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο. 
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24.«Άδεια πωλητή χειροτέχνη-καλλιτέχνη»: Η άδεια που χορηγείται σε χειροτέχνες/καλλιτέχνες και σε 
Κοιν.Σ.ΕΠ. από τον αρμόδιο φορέα, προκειμένου να δραστηριοποιούνται σε αγορές χειροτεχνών-
καλλιτεχνών. 
25.«Άδεια πωλητή σε υπαίθρια αγορά παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του 
δρόμου» ή «Άδεια Street Food Market»: Η άδεια που χορηγείται σε πωλητές από τον αρμόδιο φορέα, 
προκειμένου να δραστηριοποιούνται σε υπαίθριες αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού 
και ποτών επί του δρόμου. 
26.«Βεβαίωση δραστηριοποίησης στις βραχυχρόνιες αγορές»: Η βεβαίωση που χορηγείται από τον 
αρμόδιο φορέα σε πωλητές, προκειμένου να δραστηριοποιούνται σε βραχυχρόνιες αγορές. 
27.«Παράλληλη αγορά»: Προσωρινή υπαίθρια οργανωμένη αγορά που λειτουργεί εντός των ορίων του 
ίδιου δήμου, εφόσον υπάρχει έκτακτη ανάγκη, ιδίως σε περίπτωση πανδημίας ή θεομηνίας. 
28.«Ο.Π.Σ.Α.Α.»: Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοιχτή Αγορά», του άρθρου 56, στο 
οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σύννομη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου 
και τηρείται σχετική βάση δεδομένων. Το Ο.Π.Σ.Α.Α. μπορεί να αξιοποιείται, μεταξύ άλλων, κατά τη 
διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια όργανα ελέγχου για το υπαίθριο εμπόριο. 
 
Άρθρο 4ο  
Διάρκεια  
 
Η βραχυχρόνια αγορά που θα διενεργηθεί στα πλαίσια του θρησκευτικού εορτασμού της Αγίας 
Κυριακής  θα διαρκέσει 2 ημέρες , ήτοι από 06/07 έως 07/07. 
Η βραχυχρόνια αγορά που θα διενεργηθεί στα πλαίσια του θρησκευτικού εορτασμού της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου θα διαρκέσει 2 ημέρες, ήτοι από 14/08 έως 15/08. 
Η βραχυχρόνια αγορά που θα διεξαχθεί στα πλαίσια του θρησκευτικού εορτασμού της Σύναξης των 
Ταξιαρχών θα διαρκέσει 2 ημέρες, ήτοι από 07/11 έως 08/11. 
Η βραχυχρόνια αγορά που θα διεξαχθεί στα πλαίσια του θρησκευτικού εορτασμού της Αγίας Βαρβάρας 
θα διαρκέσει 2 ημέρες, ήτοι από 03/12 έως 04/12.  
Η χριστουγεννιάτικη αγορά θα διαρκέσει 30 ημέρες , ήτοι από 1/12 έως 31/12. 
 
Άρθρο 5ο  
Χώρος λειτουργίας  
 
  α)  Οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή της βραχυχρόνιας αγοράς της Αγίας Κυριακής  
είναι τα πεζοδρόμια της οδού Αγ. Κυριακής από την οδό Χαρίτων έως και 20 μ. πριν την στροφή προς 
τον Ι.Ναό, της οδού Γράμμου από την οδό Κονίτσης έως και 20 μ. πριν την στροφή προς τον Ι.Ναό,  
όπως αναλυτικά περιγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τ.Υ. του Δήμου. 
   β) Οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή της βραχυχρόνιας αγοράς της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου  είναι τα πεζοδρόμια της οδού Τρίτωνος από την οδό Αχιλλέως έως την οδό Πικροδάφνης 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η  Τ.Υ. του Δήμου. 
   γ) Οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή της βραχυχρόνιας αγοράς της Σύναξης των 
Ταξιαρχών  είναι τα πεζοδρόμια της οδού Αγίας Λαύρας από την οδό Αριστείδου έως την οδό 
Αρματωλών όπως αναλυτικά περιγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τ.Υ. του 
Δήμου. 
   δ) Οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή της βραχυχρόνιας αγοράς της Αγίας 
Βαρβάρας είναι τα πεζοδρόμια περιμετρικά του πάρκου και έναντι του Ι. Ναού, πλην αυτών της Λεωφ. 
Αγίας Βαρβάρας, της οδού Δαιδάλου από την οδό Λυκούργου έως την Λεωφ. Αγίας Βαρβάρας της οδού 
Ικάρων από την οδό Λυκούργου έως την Λεωφ. Αγίας Βαρβάρας όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 
τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τ.Υ. του Δήμου. 
   ε) Οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή της Χριστουγεννιάτικης αγοράς είναι τα 
πεζοδρόμια 1) της Λεωφ. Ποσειδώνος έναντι 7-9 στο ύψος Τροκαντερό & 2) του πάρκου Παμφυλίας ( 
έναντι My Market ). 
Ο χώρος που θα καταλαμβάνεται ανά θέση στις βραχυχρόνιας αγοράς είναι 4 ή 8 μέτρα, ενώ στην 
Χριστουγεννιάτικη αγορά είναι στην περίπτωση  1) 12 μέτρα & στην περίπτωση 2) 8 μέτρα. Ο ελάχιστος 
χώρος που θα διατίθεται ανά ενδιαφερόμενο είναι τα 4 μέτρα ή τα 8 μέτρα  όσον αφορά τις 
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βραχυχρόνιες αγορές, ενώ στη Χριστουγεννιάτικη αγορά στην περίπτωση 1) είναι τα 12 μέτρα και στην 
περίπτωση 2) τα 8 μέτρα. 
Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα της Τ.Υ. του Δήμου έχει 
ως ακολούθως : 
 
1) Βραχυχρόνια αγορά Αγίας Κυριακής: Οι θέσεις που βρίσκονται επί της Αγ. Κυριακής από τη οδό 
Ζησιμοπούλου έως και 20μ πριν τη στροφή από τον Ιερό Ναό ανήκουν στην Α΄  ζώνη και αυτές που 
βρίσκονται επί της Αγίας Κυριακής από την οδό Χαρίτων έως και την οδό Ζησιμοπούλου και επί της 
Γράμμου από την οδό Κονίτσης έως 20 μ. πριν την στροφή προς τον Ι. Ναό ανήκουν  στη  Β΄  ζώνη. 
2)    Βραχυχρόνια αγορά Κοιμήσεως Θεοτόκου: Οι θέσεις που βρίσκονται επί της Τρίτωνος από οδό 
Αχιλλέως έως και την οδό Πλούτωνος ανήκουν στην Α΄ ζώνη και από την οδό Πλούτωνος έως και την 
οδό Πικροδάφνης ανήκουν στη Β΄ ζώνη. 
3)     Βραχυχρόνια αγορά Σύναξης Ταξιαρχών: Όλες οι θέσεις ανήκουν στην ίδια ζώνη. 
4) Βραχυχρόνια αγορά Αγίας Βαρβάρας: Οι θέσεις που βρίσκονται περιμετρικά του πάρκου και έναντι 
του Ι. Ναού ανήκουν στην Α΄ ζώνη και αυτές που βρίσκονται   επί της Δαιδάλου από την οδό 
Λυκούργου έως την Λεωφ. Αγίας Βαρβάρας επί της Ικάρων από την οδό Λυκούργου έως την Λεωφ. 
Αγίας Βαρβάρας ανήκουν στη Β΄ ζώνη.  
5)   Χριστουγεννιάτικη αγορά θέση 1 ανά περίπτωση.  
 
2. Από την λειτουργία των βραχυχρόνιων αγορών & της Χριστουγεννιάτικης αγοράς στους 
συγκεκριμένους χώρους 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.  
 
3. Σε περίπτωση που υφίστανται αντικειμενικοί λόγοι αλλαγής του συνολικού αριθμού των προς 
διάθεση θέσεων αυτή θα πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής εισήγησης της Τ.Υ. του Δήμου.  
 
Άρθρο 6ο  
Δικαιούχοι συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στις υπαίθριες αγορές έχουν όσοι λαμβάνουν έγκριση συμμετοχής με τη 
διαδικασία του άρθρου 37 του Ν.4849/2021, ως εξής: 
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, 
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 7ο  
Διαδικασία έγκρισης συμμετοχής - Δικαιολογητικά 
1. Για τη συμμετοχή στις βραχυχρόνιες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα 
από πρόσκληση του  Δήμου. 
2. Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, υποβάλλει στην 
αρμόδια υπηρεσία  αίτηση, επιδεικνύοντας τα εξής δικαιολογητικά: 
α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης, κατά περίπτωση και 
β) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων. 
γ) δημοτική ενημερότητα ( αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την αρμόδια υπηρεσία ).  

ΑΔΑ: 61Ι3ΩΞΕ-1ΒΥ



3. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά 
κατηγορία, διενεργείται κλήρωση στα ποσοστά που καθορίζονται στο αρ. 6 του παρόντος κανονισμού. 
Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις θα αριθμούνται προσκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία της 
κλήρωσης επιλογής συμμετοχής.   
Τις κληρώσεις θα διενεργεί τριμελής επιτροπή η οποία θα αποτελείται από 1 δημοτικό σύμβουλο και 2 
υπαλλήλους. Ο δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του θα ορίζεται με απόφαση Δ.Σ. ενώ οι 
υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους με απόφαση Δημάρχου. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με 
τη διάρκεια λειτουργίας των υπαίθριων αγορών που αναφέρονται στην πρόσκληση.  
4. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος από το Δήμο θα εκδίδεται έως την 31η Ιανουαρίου έκαστου έτους.  
Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος θα υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία μαζί με την προσκόμιση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών έως 10 εργάσιμες πριν την έναρξη της κάθε βραχυχρόνιας αγοράς όπως 
περιγράφεται στο αρθ. 4 του παρόντος κανονισμού. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας 
καμία αίτηση δεν θα ικανοποιείται.  
Μετά το πέρας των ως άνω ημερομηνιών και διαδικασιών α) ορίζεται ο πίνακας συμμετεχόντων εφόσον 
οι αιτήσεις συμμετοχής δεν υπερβαίνουν τις διατιθέμενες ανά υπαίθρια αγορά θέσεις και κοινοποιείται 
στις αρμόδιες αρχές β) στην περίπτωση υπερβάλλοντος αριθμού αιτήσεων θα αναρτάται ο ως άνω 
πίνακας με τα αποτελέσματα της κλήρωσης που θα έχει διενεργηθεί σε ημερομηνία που θα ορίζεται στην 
πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου.  
 
Άρθρο 8ο  
Τοποθέτηση πωλητών 
1. Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση. 
2. Αμοιβαία αλλαγή και παραχώρηση θέσεων μεταξύ των πωλητών που είναι επιτυχόντες στην κλήρωση 
επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στο δήμο. 
3. Για την θέση που θα καταλαμβάνει κάθε ενδιαφερόμενος θα διενεργείται κλήρωση, η ημερομηνία, η 
ώρα και ο τόπος της οποίας θα αναφέρεται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος που θα εκδίδει ο Δήμος. Στις 
συγκεκριμένες ημερομηνίες οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου 
και θα εκδίδεται η έγκριση συμμετοχής τους. 
Η παραλαβή της έγκρισης συμμετοχής θα γίνεται από τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο από 
αυτόν πρόσωπο με προσκόμιση πρωτότυπης υπεύθυνης δήλωσης που τον εξουσιοδοτεί. 
Σε περίπτωση που υφίστανται αντικειμενικοί λόγοι οι οποίοι μετά από βεβαίωση των αρμόδιων προς 
έλεγχο υπαλλήλων του Δήμου ελέγχονται για την ορθότητά τους, δύναται να μετακινηθεί κάτοχος 
άδειας συμμετοχής σε άλλη κενή θέση από την αναγραφόμενη καθ’ υπόδειξη του Δήμου. Η ρύθμιση 
αυτή αποσκοπεί στην εύρυθμη λειτουργία των εμποροπανηγύρεων και στην αποφυγή απώλειας εσόδων 
του Δήμου. 
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί το φαινόμενο ύπαρξης κενών θέσεων μετά το πέρας της κλήρωσης 
τοποθέτησης και για οποιονδήποτε λόγο, αυτές συμπληρώνονται σύμφωνα με  τον πίνακα κατάταξης 
επιλαχόντων.   
Οι πωλητές εκκλησιαστικών ειδών θα καταλαμβάνουν θέσεις πλησίον των ιερών ναών λόγω της φύσης 
των πωλουμένων προϊόντων.  
 
Άρθρο 9ο  
Καταβαλλόμενα τέλη 
1. Το ύψος των τελών ανά άδεια/θέση καθορίζεται  ως εξής: 
Α) Για τη βραχυχρόνια αγορά της Αγίας Κυριακής  στην Α΄ζώνη € 120,00 για θέση 4μ. & € 240,00 για 
θέση 8 μ. ενώ  για την Β΄ζώνη € 90,00 για θέση 4μ. &  €  180,00 για θέση 8 μ . 
Β) Για τη βραχυχρόνια αγορά της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Α΄ζώνη € 120,00 για θέση 4μ. & € 240,00 
για θέση 8 μ. ενώ  για την Β΄ζώνη € 90,00 για θέση 4μ. &  €  180,00 για θέση 8 μ . 
Γ) Για τη βραχυχρόνια αγορά της Σύναξης των Ταξιαρχών 50,00 €. 
Δ) Για τη βραχυχρόνια αγορά της Αγίας Βαρβάρας στην Α΄ζώνη € 120,00 για θέση 4μ. & € 240,00 για 
θέση 8 μ. ενώ  για την Β΄ζώνη € 90,00 για θέση 4μ. &  €  180,00 για θέση 8 μ . 
Ε) Για τη Χριστουγεννιάτικη αγορά στην περ.1 ) 1.750,00 €, &  στην περ.2 ) 300,00 €.   
2. Η καταβολή των αναλογούντων τελών υπέρ του Δήμου γίνεται στο δημοτικό ταμείο, πριν την 
παράδοση της έγκρισης συμμετοχής, αναγραφομένου επ' αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης. 
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3. Η είσπραξη των τελών από το Δήμο θα γίνει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΚΕΔΕ 
(Ν.Δ.356/74, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'). 
 
Άρθρο 10ο  
Πωλούμενα είδη- Όροι διάθεσης των προϊόντων 
Τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη είναι τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 18982/ΦΕΚ 925/01-03-2022 όπως κάθε 
φορά ισχύει & ανά  κατηγορία πωλητών. 
 
Άρθρο 11ο  
Όροι λειτουργίας 
1. Στους χώρους που θα λειτουργεί η αγορά θα υπάρχει αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις 
που θα ορισθούν προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων 
γκαράζ και δεν θα εμποδίζουν τη λειτουργία καταστημάτων. Η ευθύνη για την διαγράμμιση των θέσεων 
είναι του Δήμου με μέριμνα της τεχνικής υπηρεσίας. 
Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της αρίθμησης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των 
επισκεπτών, την έλευση των οχημάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π. για τις περιπτώσεις 
εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, αλλά την ομαλή διενέργεια 
της αγοράς.  
2. Οι πωλητές υποχρεούνται να μεριμνούν για την καθαριότητα του χώρου που χρησιμοποιούν και να 
διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου στο έργο της. 
3. Το μέγιστο επιτρεπτό μήκος της πρόσοψης των πάγκων ορίζεται στα 4 ή 8 μέτρα. 
4. Η χρονική διάρκεια της βραχυχρόνιας αγοράς ορίζεται από τις 09.00πμ έως τις 11.00μμ.  
5. Μετά τη λήξη της λειτουργίας της αγοράς, ο χώρος θα καθαρίζεται και θα πλένεται επιμελώς από το 
συνεργείο καθαριότητας της δημοτικής αρχής, το οποίο θα αποκομίζει και κάθε είδους απορρίμματα, 
που προήλθαν από αυτήν. 
Οι κάδοι συλλογής απορριμμάτων μετά την λήξη λειτουργίας της αγοράς πρέπει να εκκενώνονται, να 
καθαρίζονται και να απολυμαίνονται με ευθύνη του Δήμου. 
Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από τον Δήμο για καθαρισμό του χώρου. 
6. Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων τους επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια επιφάνεια των πάγκων τους, 
απαγορεύεται το κρέμασμα των εμπορευμάτων (είδη ρουχισμού, υπόδησης, υλικών και άλλων 
αντικειμένων) κατακόρυφα, μπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που χρησιμοποιούν, η 
τοποθέτηση στάντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και πέραν των διαγραμμίσεων, 
προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.  
7. Οι πωλητές  υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους 
παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία των όπισθεν αυτών 
ευρισκομένων καταστημάτων καθώς επίσης και των πεζοδρομίων για την ελεύθερη διέλευση των πεζών.  
8. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με άδεια συμμετοχής στις υπαίθριες 
αγορές των ειδών τους κατά τις ημέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών 
παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 
 
Άρθρο 12ο  
Υποχρεώσεις πωλητών 
1. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι ώστε να 
εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών. 
2. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να 
αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της 
περιοχής μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της αγοράς, ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη 
λήξη του χρόνου της να φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του χώρου των 
καθώς και την συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία 
τα οποία θα συλλέγουν στην συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου. 
Επιπλέον οφείλουν: 
-Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των 
προϊόντων τους. 
-Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους 
αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους. 
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-Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες 
σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της αγοράς. 
-Να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ειδών συσκευασίας 
(χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.). 
-Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της αγοράς να συμμορφώνονται  με 
τις υποδείξεις των οργάνων της υπηρεσίας καθαριότητας. 
-Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της. 
-Να φροντίζουν για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε κατάλληλους σάκους οι 
οποίοι στο τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά θα τοποθετούνται στους κάδους συλλογής 
απορριμμάτων των Δήμων. 
3. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους πωλητές, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων 
πρόσοψης  των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των χωροθετημένων θέσεων και η  
δραστηριότητα στους χώρους της αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας. 
4. Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από εκείνη 
της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη 
συμμορφούμενους θα επιβάλλεται Δημοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. 
 
Άρθρο 13ο  
Έλεγχοι – Κυρώσεις 
1. Οι πωλητές κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα υποχρεούνται: 
α. να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, στο χώρο που τηρούνται τα 
έγγραφα, παραστατικά στοιχεία,  και 
β. να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία 

2. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4849/21 και των κατ' 
εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων αναφέρονται στο άρθρο 61 του ως άνω 
νόμου. 
3. Για τις παραβάσεις του Ν.4849/21 που διαπιστώνονται σύμφωνα με το άρθρο 62 επιβάλλονται οι 
κυρώσεις και γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες.  
4. Για την διαδικασία βεβαίωσης & είσπραξης των διοικητικών προστίμων ισχύουν τα οριζόμενα στις 
διατάξεις του αρ.63 του Ν.4849/2021. 
5. Στους πωλητές οι οποίοι παραβιάζουν τα προβλεπόμενα του άρθρου 11 παρ. 2 και άρθρου 12 παρ. 1,2 
& 4 του παρόντος κανονισμού, επιβάλλεται πρόστιμο 100€ μετά από έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών 
του Δήμου.  
 
Άρθρο 14ο 
Μεταβατικές διατάξεις  
 1. Ειδικά για το τρέχον έτος όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί πριν την ψήφιση του παρόντος κανονισμού 
θα γίνονται δεκτές εφόσον α) εμπεριέχουν τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου δηλαδή 
ονοματεπώνυμο, δ/νση κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔOΥ, είδη προς πώληση, προτίμηση βραχυχρόνιας 
αγοράς και μέτρα  θέσης που επιθυμούν να καταλάβουν. β) προσκομισθούν στην αρμόδια υπηρεσία έως 
την ως άνω ημερομηνία τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο αρ. 7 του 
κανονισμού.                                                                                                  
 
Άρθρο 15° 
1. Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
2. Ότι δεν έχει προβλεφθεί στον παρόντα κανονισμό θα επιλύεται από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  122/2022. 

 
 Ο κ. Βασιλείου Γ. δήλωσε «παρών». 
 
Πριν από τη συζήτηση του θέματος αποχώρησαν οι  δημοτικοί  σύμβουλοι κ.κ. Γαρδίκης Ν. και 
Θανόπουλος Ιω.  
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), το οποίο 
αντικατέστησε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010: 
 « 1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων 
των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, 
ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της 
στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον 
ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ' αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. 

2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης 
παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της ειδικής 
προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την 
υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.  

3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, οι 
προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται από 
την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής 
προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2690/1999 (Α' 45). 

4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή 
περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον 
δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου 
ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους 
περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς. 

5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή 
της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. 

6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των 
αρμόδιων δικαστηρίων». 

Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/2018 (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) αρ. πρωτ. 42203/2018 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ εξακολουθούν 
να ισχύουν τα άρθρα 151 «Προσφυγή κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα» και 152 «Ειδική Επιτροπή» του 
Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Επιπλέον – όπως αναφέρεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο - ο έλεγχος νομιμότητας των 
αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ συνεχίζει να ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ. 

Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου,  σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 
75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). 

Για την ανάρτηση της παρούσας ισχύει ο Ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α') «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
και συγκεκριμένα το άρθ. 76 παρ. 3 δ). 
Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4727/2020,  οι  πράξεις που είναι αναρτημένες στο Διαδίκτυο  γίνονται 
υποχρεωτικά αποδεκτές από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες: α) ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, 
β) ως έντυπα έγγραφα χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου. Αρκεί η 
επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση 
υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

http://www.palaiofaliro.gr/
ΑΔΑ: 61Ι3ΩΞΕ-1ΒΥ


		2022-08-01T12:55:27+0300
	Athens




