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Περίληψη 
 

 Λήψη απόφασης για την έγκριση πρότασης για 
την χωροθέτηση και αρίθμηση θέσεων πάγκων 
μικροπωλητών κατά την εμποροπανήγυρη 
εορτασμού της Κοιμήσεως Της Θεοτόκου. 
 

Στο Παλαιό Φάληρο,  σήμερα 05 Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνεδρίασε 
έκτακτα το Δημοτικό Συμβούλιο, με φυσική παρουσία –στο Δημοτικό Κατάστημα- και με τηλεδιάσκεψη, 
ύστερα από την με αρ.πρωτ. 19956/02.08.2022 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 Αντιπρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 41 
μελών ήταν παρόντα 28 , ήτοι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ          ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. Αλιμπέρτης Α. 
2. Αντωνιάδου Μ. 
3. Αρκουμάνης Ι. 
4. Ασημακόπουλος Γ. 
5. Βατίστας Μ. 
6. Γιάκοβλεφ Ν. 
7. Δούμας Α. 
8. Ζάγκα Μ. 
9. Θανόπουλος Ι. 
10. Καρκατσέλης Δ. 
11. Κόκκαλης Μ. 
12. Κορόμηλος Α. 
13. Κουερίνης Ν. 
14. Κουμεντάκος Μ. 
15. Κωττάκης Ε. 

 

16. Μεταξάς Σ. 
17. Μητρέλλος Δ. 
18. Μιχαηλίδης Μ. 
19. Μιχαλόπουλος Ν. 
20. Μιχαλοπούλου Μ. 
21. Μπίτσικας Ι. 
22. Μπόγρης Δ. 
23. Πανταζής Α. 
24. Παπακωστόπουλος Χ. 
25. Σίμος Ι. 
26. Τρύφων Μ. 
27. Φιλιππόπουλος Ν. 
28. Χαρδαβέλλας Κ. 

 
 
 

1. Αθανσούλα-
Ρωμανιουδάκη Μ. 

2. Αναγνωστόπουλος Α. 
3. Ανδρικοπούλου Β. 
4. Βασιλείου Γ. 
5. Βουλγαράκης Α. 
6. Βουλγαρέλλης Ι 
7. Γαρδίκης Ν. 
8. Γουλιέλμος Ι. 
9. Κατσένης Ν. 
10. Λίτινα Α. 
11. Μπεφόν Α. 
12. Τεντόμας Κ. 
13. Χρυσοβερίδης Ν. 

 
 
 

 
 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  
και προσκλήθηκαν νόμιμα. 

 
 
 
ΘΕΜΑ :   3ο 
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Ο Αντιπρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφανθούν: α) για τον αν το θέμα που εισάγεται για συζήτηση 
δικαιολογεί την κατεπείγουσα πρόσκληση- συνεδρίαση και β)αν κρίνει ότι το θέμα της πρόσκλησης είναι 
πράγματι κατεπείγον. 
 Το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος οφείλεται στο γεγονός ότι η σχετική απόφαση 
απαιτείται να ληφθεί πριν από την ημερομηνία της εμποροπανήγυρης.  
Το Σώμα αποφαίνεται ομόφωνα για το κατεπείγον του θέματος και της πρόσκλησης-συνεδρίασης (βάσει 
του άρθρου 67, παρ.5 και 7 του Ν.3852/2010) και αποφασίζει να συζητηθεί εκτάκτως και να αναγραφεί 
στην ημερήσια διάταξη με αύξοντα αριθμό 3. 

  
Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στο με αρ.πρωτ.      
20015/2022 έγγραφο του Δημάρχου Π. Φαλήρου, απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου, που έχει ως εξής:  
 
  «Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης την έγκριση πρότασης 
για την χωροθέτηση και αρίθμηση θέσεων πάγκων μικροπωλητών κατά την εμποροπανήγυρη 
εορτασμού της Κοιμήσεως Της Θεοτόκου στον Δήμου Π. Φαλήρου, και συγκεκριμένα παραπλεύρως του 
Ιερού Ναού Κοιμήσεως Της Θεοτόκου («Παναγίτσα») επί της οδού Τρίτωνος, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση και το τοπογραφικό διάγραμμα, κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων στα άρθρα 25, 34 και 35 περί Βραχυχρόνιων Αγορών του ν. 4849 έτσι όπως ορίζεται στο ΦΕΚ 
207/Α/5-11-2021. 
Επί του θέματος ελήφθη η με αρ. 68/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης».  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, τα 
άρθρα 25, 34 και 35 περί Βραχυχρόνιων Αγορών του ν. 4849, το ΦΕΚ 207/Α/5-11-2021, την από 
28.07.2022 αιτιολογική έκθεση, τη με αρ. 68/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την εισήγηση 
της υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την πρόταση χωροθέτησης και αρίθμησης θέσεων πάγκων μικροπωλητών κατά την 
εμποροπανήγυρη εορτασμού της Κοιμήσεως Της Θεοτόκου στον Δήμου Π. Φαλήρου, και 
συγκεκριμένα παραπλεύρως του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Της Θεοτόκου («Παναγίτσα») επί της 
οδού Τρίτωνος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 28.07.2022 αιτιολογική έκθεση της 
Δ/νσης Τ.Υ. και το τοπογραφικό διάγραμμα, που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσης. 
 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  129/2022. 
 
Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Θανόπουλος Ι., Πανταζής Α. 
και Τρύφων Μ. 
 

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.  
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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 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
       ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
Π.Φάληρο 12.08.2022 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΕΥΩΝ  

 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 
 

http://www.palaiofaliro.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ταχ. δ/νση: Τερψιχόρης 51  

Ταχ. Κώδικας:  175 62, Π. Φάληρο      

Πληροφορίες :  Αναστάσιος Ζήσης 

Τηλέφωνο:  2132020252 

e-mail:  tasos.d.zisis@palaiofaliro.gr  

    

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
(Στο πλαίσιο του υπ. αρ. 4849 ΦΕΚ 207/Α/5-11-2021 ΚΕΦΑΛ. Γ’) 

 

 1.  ΘΕΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  

Η αιτιολογική έκθεση αφορά στον ακριβή καθορισμό θέσεων και αριθμού πάγκων 

μικροπωλητών κατά την διάρκεια εμποροπανηγύρεως του εορτασμού της Κοιμήσεως Της 

Θεοτόκου και η οποία αναπτύσσεται επί της οδού Τρίτωνος.  

Η χωροθέτηση και το σύνολο των αριθμημένων θέσεων που καλύπτουν οι πωλητές,  καθώς 

και τα όρια λειτουργίας της υπαίθριας οργανωμένης αγοράς, αποφασίζονται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, δυνάμει των άρθρων 25, 34 και 35 περί Βραχυχρόνιων 

Αγορών του ν. 4849 έτσι όπως ορίζεται στο ΦΕΚ 207/Α/5-11-2021.  

Η επιλογή των παραπάνω έγινε βάσει κριτηρίων όπως :  

 η ανεμπόδιστη χρήση εισόδων – εξόδων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στις πολυκατοικίες,  

 η χρήση ραμπών επί των γωνιών πεζοδρομίων από ΑΜΕΑ,  

 η διατήρηση πλάτους τουλάχιστον 1,5 μέτρου ελεύθερης διέλευσης πεζών όπισθεν των 

πάγκων μικροπωλητών, έως την ρυμοτομική γραμμή 

 η απρόσκοπτη πρόσβαση σε ιδιωτικούς δρόμους – περάσματα 

 η διατήρηση απόστασης 1 μέτρου μεταξύ των διαδοχικών θέσεων πάγκων 

 η διατήρηση πλάτους 2,20 μ κεντρικού διαδρόμου, ο οποίος οριοθετείται από τις αντικριστές 

θέσεις πάγκων μικροπωλητών, για την ελεύθερη κίνηση του κοινού σε αυτόν 

Τα σημεία των προτεινόμενων 91 θέσεων της υπαίθριας αγοράς εμποροπανηγύρεως του 

Ιερού Ναού Κοιμήσεως Της Θεοτόκου («Παναγίτσα»), το εύρος χώρου λειτουργίας της καθώς και η 

τήρηση προαναφερόμενων κριτηρίων, εμφαίνονται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό σχέδιο. 

 

 

 

 

 
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 28/07/2022 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.  :  ……………………. 
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2.  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η παρούσα έκθεση συντάσσεται με βάση τα ισχύοντα του νόμου 4849/2021 έτσι όπως αυτός 

ορίζεται στο ΦΕΚ 207/Α/5-11-2021 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ περί ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ.   

Συγκεκριμένα : 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4849 

“Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του 

υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την 

απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή 

νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες 

διατάξεις”. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

 

 

Άρθρο 25 

Επιλογή χώρου λειτουργίας υπαίθριων οργανωμένων αγορών 

 

1. Η λειτουργία υπαίθριων οργανωμένων αγορών επιτρέπεται σε υπαίθριους χώρους που 

ορίζονται με απόφαση της αρμόδιας αρχής, και στους οποίους υπάρχει ελεύθερη και εύκολη 

πρόσβαση για το κοινό, περιλαμβανόμενων των ατόμων με αναπηρία, και ιδίως σε οδούς, πλατείες, 

πάρκα και εξωτερικούς χώρους εκκλησιών. Οι υπαίθριοι χώροι του πρώτου εδαφίου μπορούν να 

είναι δημόσιοι ή μισθωμένοι από το Δημόσιο.  

2. Η απόφαση ορισμού των χώρων λειτουργίας της παρ. 1 εκδίδεται μετά από γνώμη της 

αρμόδιας αστυνομικής αρχής σχετικά με τις επιπτώσεις στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Η 

γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 

αφότου ζητηθεί, και αν αυτή παρέλθει άπρακτη, η απόφαση του φορέα λειτουργίας μπορεί να 

εκδίδεται χωρίς αυτή.  

3. Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας οφείλει να διασφαλίζει ότι, με τον ορισμό των χώρων 

λειτουργίας των υπαίθριων οργανωμένων αγορών, δεν εμποδίζεται η πρόσβαση σε σχολεία, 

νοσοκομεία, κέντρα υγείας, σταθμούς του αστικού και του προαστιακού σιδηρόδρομου, σταθμούς 

υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, χώρους άσκησης 

θρησκευτικής λατρείας, αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβεστικούς σταθμούς, εισόδους 

κατοικιών και καταστημάτων, ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και ότι δεν δυσχεραίνονται η 

λειτουργία των ανωτέρω και ο εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων.  

4. Η απόφαση ορισμού του χώρου λειτουργίας υπαίθριας οργανωμένης αγοράς συνοδεύεται από 

τοπογραφικό διάγραμμα, που συντάσσεται με μέριμνα του φορέα λειτουργίας και στο οποίο απεικονίζονται: 

α) τα όρια που αυτή καταλαμβάνει,  

β) η χωροθέτηση των θέσεων, ανά κατηγορία προϊόντων,  

γ) το σύνολο των θέσεων που καλύπτουν οι πωλητές με αρίθμηση, αναφορά στο αντικείμενο 

εκμετάλλευσης κάθε πάγκου πωλητών στις αγορές που απαιτείται   και  

δ) οι κενές θέσεις.  

Το ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα, καταχωρείται στο Ο.Π.Σ.A.Α. και κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση 

Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, εντός της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 56.  
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5. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, η κατασκευή 

και τοποθέτηση στους χώρους λειτουργίας υπαίθριας οργανωμένης αγοράς προσωρινών στεγάστρων ή 

σκιάστρων ανοιχτού τύπου, ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής τους ή τον τρόπο στήριξής τους στο έδαφος, 

δεν αναιρεί τον υπαίθριο χαρακτήρα της. Για τη λειτουργία υπαίθριας αγοράς, οι ανωτέρω κατασκευές 

εγκαθίστανται από τον αρμόδιο φορέα λειτουργίας, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του 

σχετικά με την ασφάλεια χρήσης και τη στατική επάρκεια των κατασκευών. 

6. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, και ιδίως πανδημίας ή θεομηνίας, ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας 

μπορεί να ορίζει με απόφασή του, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή, επιπρόσθετο χώρο λειτουργίας υφιστάμενης υπαίθριας οργανωμένης αγοράς, εντός 

των ορίων του ίδιου Δήμου, που καλείται «παράλληλη αγορά». Η παράλληλη αγορά λειτουργεί κατά την ίδια 

ημέρα και κατά τις ώρες που προβλέπονται για την υφιστάμενη υπαίθρια οργανωμένη αγορά. Στην παράλληλη 

αγορά δραστηριοποιείται μέγιστος αριθμός πωλητών ίσος με το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού 

αριθμού, ανά κατηγορία πωλητών, που προβλέπονται για την υφιστάμενη υπαίθρια αγορά. Η απόφαση ορισμού 

παράλληλης αγοράς συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με την παρ. 4.  

7. Η παράλληλη αγορά της παρ. 6 έχει προσωρινό χαρακτήρα και δεν συνιστά νέα υπαίθρια οργανωμένη 

αγορά ή επέκταση υπάρχουσας. Το άθροισμα των δραστηριοποιούμενων πωλητών στην υφιστάμενη και την 

παράλληλη υπαίθρια οργανωμένη αγορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των πωλητών που 

προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της υφιστάμενης υπαίθριας οργανωμένης αγοράς.  

8. Επιτρέπεται η λειτουργία των αγορών χειροτεχνών - καλλιτεχνών σε απόσταση μικρότερη των πενήντα 

(50) μέτρων από αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και χώρους άσκησης θρησκευτικής λατρείας, μετά από 

σύμφωνη γνώμη των καθ‘ ύλην αρμόδιων Υπηρεσιών των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, ανάλογα με την περίπτωση. 

 

Άρθρο 34 

Αρμόδιες αρχές - Φορείς λειτουργίας βραχυχρόνιων αγορών 

 
 

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,  
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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.     

 

 

Άρθρο 35 

Ίδρυση, μετακίνηση, επέκταση και κατάργηση βραχυχρόνιων αγορών 
 
 

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.  
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