
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

   Από το πρακτικό της αριθμ. 11/2022 της συνεδρίασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

   Αριθ. Αποφ.: 27/2022 

 

      Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 7 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 

2022 και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση, η  Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής Στυλίδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.: 11598/02-12-2022 έγγραφη πρόσκληση της κ. 

Προέδρου – Δημάρχου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10. 

      Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 μελών 

ήταν παρόντα τα  4  μέλη του ήτοι:    

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ     1) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

   2) ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ         2) ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

   3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ          3) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

   4) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  

 

 

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 

θέματα ημερήσιας διάταξης και μη  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, 

υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Έγκριση λειτουργίας και έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας βραχυχρόνιων αγορών 

Δήμου Στυλίδας» 
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Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το 

τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση, που είχε αποσταλεί 

με e-mail στα μέλη της, και έχει ως εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4849/2021 (207/τ. Α.’/05.11.2021), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει: 

« 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. 

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  
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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.» 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4849/2021 (207/τ. Α.’/05.11.2021):  

 

«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. 

 

Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:  

«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας  

τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: 

… δ) Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: 

δ1. Για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των  

εμποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των 

χριστουγεννιάτικων  αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.» 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του 

Κ.Δ.Κ.. 

 

Το Συμβούλιο Κοινότητας Αγίας Μαρίνας με την αριθ. 7/2022 απόφασή του πρότεινε:  

1) Τη λειτουργία βραχυχρόνιας αγοράς διάρκειας τριών (3) ημερών για τον εορτασμό 

Πολιούχου Αγίας Μαρίνας, ήτοι από 15 Ιουλίου έως 17 Ιουλίου στην περιοχή περιμετρικά 

Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας και στο παραλιακό μέτωπο Αγίας Μαρίνας σε χώρους που 

ανήκουν στο Δήμο Στυλίδας, εμβαδού 6 τετραγωνικών μέτρων (m2) για κάθε θέση. Με 

μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας οι διαστάσεις του κάθε πάγκου,  
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ορίστηκαν 1,5 μέτρα μήκους επί 4 μέτρα πλάτους με απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 0,80 

εκατοστά, όπως εμφαίνεται αναλυτικά στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου, για τα ανωτέρω, καθώς η λειτουργία της βραχυχρόνιας αγοράς θα 

αποτελέσει πόλο έλξης για σημαντικό αριθμό εκθετών και επισκεπτών, ενώ παράλληλα θα 

συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων που 

προτάθηκε από το Συμβούλιο της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας ανέρχεται στις τριάντα (30) και 

τα πωλούμενα είδη, όλα όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία για τις βραχυχρόνιες αγορές 

καθώς και εκείνα της κινητής καντίνας. 

 

2) Τη λειτουργία βραχυχρόνιας αγοράς διάρκειας μίας (1) εβδομάδας (επετειακή) που αφορά 

την αδελφοποίηση Δήμου Στυλίδας με Αμέλια Ιταλίας, περιμετρικά της  κεντρικής πλατείας 

Αγίας Μαρίνας και εντός αυτής,  εμβαδού 6 τετραγωνικών μέτρων (m2) για κάθε θέση. Με 

μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας οι διαστάσεις του κάθε πάγκου, 

ορίστηκαν 1,5 μέτρα μήκους επί 4 μέτρα πλάτους με απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον  

0,80 εκατοστά, όπως εμφαίνεται αναλυτικά στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τα ανωτέρω, καθώς η λειτουργία της βραχυχρόνιας αγοράς 

θα αποτελέσει πόλο έλξης για σημαντικό αριθμό εκθετών και επισκεπτών, ενώ παράλληλα θα 

συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων που 

προτάθηκε από το Συμβούλιο της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας ανέρχεται στις τριάντα (30) και 

τα πωλούμενα είδη όλα όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία για τις βραχυχρόνιες αγορές 

καθώς και εκείνα της κινητής καντίνας. 

 

3) α) Τη λειτουργία βραχυχρόνιας αγοράς διάρκειας δύο (2) ημερών (πολιτιστική) για τον 

πολιτιστικό Αύγουστο Αγίας Μαρίνας, στην περιοχή περιμετρικά της παραλιακής Αγίας 

Μαρίνας και πλησίον των εκδηλώσεων, εμβαδού……………….. τετραγωνικών μέτρων (m2). Το 

σύνολο των διατιθέμενων θέσεων που προτάθηκε από το Συμβούλιο της Κοινότητας Αγίας 

Μαρίνας ανέρχεται στις τριάντα (30) και τα πωλούμενα είδη, όλα όσα προβλέπονται από τη 

νομοθεσία για τις βραχυχρόνιες αγορές καθώς και εκείνα της κινητής καντίνας. 

Ο συγκεκριμένος προτεινόμενος χώρος δεν ανήκει στη δικαιοδοσία του Δήμου Στυλίδας, 

αλλά ανήκει στην Κτηματική Υπηρεσία και επομένως δεν συντάσσεται τοπογραφικό 

διάγραμμα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Στυλίδας για τις εν λόγω θέσεις, οι οποίες 

δεν μπορούν σύμφωνα με τα ανωτέρω να διατεθούν στους πωλητές. 

β)  Τη λειτουργία βραχυχρόνιας αγοράς διάρκειας μίας (1) εβδομάδας (πολιτιστική) για τον 

πολιτιστικό Αύγουστο Αγίας Μαρίνας (ναυτική εβδομάδα), στην περιοχή πέριξ του λιμανιού 

Αγίας Μαρίνας και πλησίον των εκδηλώσεων, εμβαδού……………….. τετραγωνικών μέτρων 

(m2). Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων που προτάθηκε από το Συμβούλιο της Κοινότητας 

Αγίας Μαρίνας ανέρχεται στις τριάντα (30) και τα πωλούμενα είδη, όλα όσα προβλέπονται 

από τη νομοθεσία για τις βραχυχρόνιες αγορές καθώς και εκείνα της κινητής καντίνας. 

Ο συγκεκριμένος προτεινόμενος χώρος δεν ανήκει στη δικαιοδοσία του Δήμου Στυλίδας, 

αλλά ανήκει στην Κτηματική Υπηρεσία και επομένως δεν συντάσσεται τοπογραφικό 

διάγραμμα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Στυλίδας για τις εν λόγω θέσεις, οι οποίες 

δεν μπορούν σύμφωνα με τα ανωτέρω να διατεθούν στους πωλητές.  

 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αχινού με την υπ’ αριθ. 4/2022 απόφασή του πρότεινε: 

Τη  λειτουργία βραχυχρόνιας αγοράς πέριξ της πλατείας Αχινού, εμβαδού 6 τετραγωνικών 

μέτρων (m2) για κάθε θέση . Με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας οι 

διαστάσεις του κάθε πάγκου, ορίστηκαν 1,5 μέτρα μήκους επί 4 μέτρα πλάτους με απόσταση 

μεταξύ τους τουλάχιστον 0,80 εκατοστά, όπως εμφαίνεται αναλυτικά στο τοπογραφικό 

διάγραμμα που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τα ανωτέρω, καθώς η 

λειτουργία της βραχυχρόνιας αγοράς θα αποτελέσει πόλο έλξης για σημαντικό αριθμό 

εκθετών και επισκεπτών, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας.  
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Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων που προτάθηκε από το Συμβούλιο της Κοινότητας 

Αχινού ανέρχεται σε τρεις (3) θέσεις. 

 

Το συμβούλιο της Κοινότητας Αυλακίου με την υπ’ αριθ. 4/2022 απόφασή του πρότεινε:  

1) Τη λειτουργία βραχυχρόνιας αγοράς (πολιτιστική), στην περιοχή βόρεια της κεντρικής 

πλατείας Αυλακίου, πλησίον Κοινοτικού Γραφείου Αυλακίου και από τις δύο πλευρές, 

εμβαδού 6 τετραγωνικών μέτρων (m2) για κάθε θέση.  Με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Στυλίδας οι διαστάσεις του κάθε πάγκου, ορίστηκαν 1,5 μέτρα μήκους επί 4 μέτρα 

πλάτους με απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 0,80 εκατοστά, όπως εμφαίνεται αναλυτικά 

στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τα ανωτέρω, 

καθώς η λειτουργία της βραχυχρόνιας αγοράς θα αποτελέσει πόλο έλξης για σημαντικό 

αριθμό εκθετών και επισκεπτών, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής 

οικονομίας. Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων που προτάθηκε από το Συμβούλιο της 

Κοινότητας Αυλακίου ανέρχεται σε τρεις (3) και τα πωλούμενα είδη κάθε είδους προϊόντα και 

κινητής καντίνας και φορητής εγκατάστασης έψησης.  

2) Τη λειτουργία βραχυχρόνιας αγοράς (πολιτιστική – άναμμα Χριστουγεννιάτικου Δέντρου), 

στην περιοχή βόρεια της κεντρικής πλατείας Αυλακίου, πλησίον Κοινοτικού Γραφείου 

Αυλακίου και από τις δύο πλευρές, εμβαδού 6 τετραγωνικών μέτρων (m2) για κάθε θέση.  Με 

μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας οι διαστάσεις του κάθε πάγκου, 

ορίστηκαν 1,5 μέτρα μήκους επί 4 μέτρα πλάτους με απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 0,80 

εκατοστά, όπως εμφαίνεται αναλυτικά στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου, για τα ανωτέρω, καθώς η λειτουργία της βραχυχρόνιας αγοράς θα 

αποτελέσει πόλο έλξης για σημαντικό αριθμό εκθετών και επισκεπτών, ενώ παράλληλα θα 

συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων που 

προτάθηκε από το Συμβούλιο της Κοινότητας Αυλακίου ανέρχεται σε τρεις (3) και τα 

πωλούμενα είδη κάθε είδους προϊόντα και κινητής καντίνας και φορητής εγκατάστασης 

έψησης.  

 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Σπαρτιάς με την υπ’ αριθ. 1/2022 απόφασή του πρότεινε: 

1) Τη λειτουργία βραχυχρόνιας αγοράς διάρκειας δύο (2) ημερών για τον εορτασμό 

Πολιούχου Αγίου Σπυρίδωνος, ήτοι από 11 Δεκεμβρίου έως 12 Δεκεμβρίου, στη Νέα Σπαρτιά, 

στην περιοχή πλατεία Νέας Σπαρτιάς και Δημοτικό Σχολείο Νέας Σπαρτιάς, εμβαδού 6 

τετραγωνικών μέτρων (m2) για κάθε θέση. Με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Στυλίδας οι διαστάσεις του κάθε πάγκου, ορίστηκαν 1,5 μέτρα μήκους επί 4 μέτρα πλάτους 

με απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 0,80 εκατοστά, όπως εμφαίνεται αναλυτικά στο 

τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τα ανωτέρω, 

καθώς η λειτουργία της βραχυχρόνιας αγοράς θα αποτελέσει πόλο έλξης για σημαντικό 

αριθμό εκθετών και επισκεπτών, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής 

οικονομίας. Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων που προτάθηκε από το Συμβούλιο της 

Κοινότητας Σπαρτιάς ανέρχεται σε δύο (2) θέσεις και τα πωλούμενα είδη είναι παιχνίδια, 

βιβλία, ζαχαρώδη προϊόντα κλπ. 

2) Τη λειτουργία βραχυχρόνιας αγοράς διάρκειας δύο (2) ημερών για τον εορτασμό του 

Οσίου Σεραφείμ , ήτοι από 5 Μαΐου έως 6 Μαΐου, στη Νέα Σπαρτιά, στην περιοχή πλατεία 

Νέας Σπαρτιάς και Δημοτικό Σχολείο Νέας Σπαρτιάς, εμβαδού 6  τετραγωνικών μέτρων (m2) 

για κάθε θέση. Με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας οι διαστάσεις του 

κάθε πάγκου, ορίστηκαν 1,5 μέτρα μήκους επί 4 μέτρα πλάτους με απόσταση μεταξύ τους 

τουλάχιστον 0,80 εκατοστά, όπως εμφαίνεται αναλυτικά στο τοπογραφικό διάγραμμα που 

συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τα ανωτέρω, καθώς η λειτουργία της 

βραχυχρόνιας αγοράς θα αποτελέσει πόλο έλξης για σημαντικό αριθμό εκθετών και 

επισκεπτών, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Το σύνολο 

των διατιθέμενων θέσεων που προτάθηκε από το Συμβούλιο της Κοινότητας Σπαρτιάς  
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ανέρχεται σε δύο (2) θέσεις και τα πωλούμενα είδη είναι παιχνίδια, βιβλία, ζαχαρώδη 

προϊόντα κλπ. 

3) Τη λειτουργία βραχυχρόνιας αγοράς διάρκειας δύο (2) ημερών για τον εορτασμό της Αγίας 

Παρασκευής, ήτοι από 25 Ιουλίου έως 26 Ιουλίου, στη Σπαρτιά, στην περιοχή πλατεία 

Σπαρτιάς και Δημοτικό Σχολείο Σπαρτιάς, εμβαδού 6 τετραγωνικών μέτρων (m2) για κάθε 

θέση. Με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας οι διαστάσεις του κάθε 

πάγκου, ορίστηκαν 1,5 μέτρα μήκους επί 4 μέτρα πλάτους με απόσταση μεταξύ τους 

τουλάχιστον 0,80 εκατοστά, όπως εμφαίνεται αναλυτικά στο τοπογραφικό διάγραμμα που 

συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τα ανωτέρω, καθώς η λειτουργία της 

βραχυχρόνιας αγοράς θα αποτελέσει πόλο έλξης για σημαντικό αριθμό εκθετών και 

επισκεπτών, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Το σύνολο 

των διατιθέμενων θέσεων που προτάθηκε από το Συμβούλιο της Κοινότητας Σπαρτιάς 

ανέρχεται σε δύο (2) θέσεις και τα πωλούμενα είδη είναι παιχνίδια, βιβλία, ζαχαρώδη 

προϊόντα κλπ. 

4) Τη λειτουργία βραχυχρόνιας αγοράς διάρκειας δύο (2) ημερών για τον εορτασμό του 

Δεκαπενταύγουστου, ήτοι από 14 Αυγούστου έως 15 Αυγούστου, στη Σπαρτιά, στην περιοχή 

πλατεία Σπαρτιάς και Δημοτικό Σχολείο Σπαρτιάς, εμβαδού 6  τετραγωνικών μέτρων (m2) για 

κάθε θέση. Με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας οι διαστάσεις του κάθε 

πάγκου, ορίστηκαν 1,5 μέτρα μήκους επί 4 μέτρα πλάτους με απόσταση μεταξύ τους  

τουλάχιστον 0,80 εκατοστά, όπως εμφαίνεται αναλυτικά στο τοπογραφικό διάγραμμα που 

συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τα ανωτέρω, καθώς η λειτουργία της 

βραχυχρόνιας αγοράς θα αποτελέσει πόλο έλξης για σημαντικό αριθμό εκθετών και 

επισκεπτών, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Το σύνολο 

των διατιθέμενων θέσεων που προτάθηκε από το Συμβούλιο της Κοινότητας Σπαρτιάς 

ανέρχεται σε δύο (2) θέσεις και τα πωλούμενα είδη είναι παιχνίδια, βιβλία, ζαχαρώδη 

προϊόντα κλπ. 

 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη της:  

 

 το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 

 την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 

 τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ. Α./05.11.2021).  

 τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ. Α./05.11.2021). 

  Tην υπ’ αριθμ. 1/37698/03.04.2018 εγκύκλιο Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 

 Τις υπ’ αριθ.: 7/2022, 4/2022, 4/2022 και 1/2022, αποφάσεις των Συμβουλίων 

Κοινοτήτων Αγίας Μαρίνας, Αχινού, Αυλακίου και Σπαρτιάς, αντίστοιχα. 

 Τα τοπογραφικά διαγράμματα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

 Την υπ’ αριθ.:  191/2021 (ΑΔΑ:Ψ4ΒΙΩ1Ζ-Β4Λ) Απόφαση της Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Στυλίδας με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο 

καθορισμού του  τέλους θέσης βραχυχρόνιων αγορών για το έτος 2023 και εφεξής 

στα τρία (3) ευρώ (€) ανά τρέχον μέτρο ημερησίως.  

 Την υπ’ αριθ.: 111/2022 (ΑΔΑ: ΩΤ8ΜΩ1Ζ-5ΥΟ) Απόφασή του, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο 

Στυλίδας, καθόρισε το τέλος θέσης βραχυχρόνιων αγορών για το έτος 2023 και 

εφεξής στα τρία (3) ευρώ (€) ανά τρέχον μέτρο ημερησίως. Η καταβολή των τελών θα 

γίνεται εφάπαξ κατά τη χορήγηση της θέσης και πριν την κατάληψη κοινόχρηστου 

χώρου. Ο τρόπος καταβολής θα είναι στο ταμείο του Δήμου ή μέσω τραπεζών με 

κατάθεση σε λογαριασμό του Δήμου.    
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 την ανάγκη λειτουργίας των ανωτέρω βραχυχρόνιων αγορών στις ανωτέρω περιοχές 

που προτάθηκαν, για τους λόγους που προεκτέθηκαν. 

 

Κατόπιν αυτών καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο την έγκριση λειτουργίας των ανωτέρω βραχυχρόνιων αγορών και το σχέδιο 

Κανονισμού Λειτουργίας βραχυχρόνιων αγορών, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω 

κατά τα οριζόμενα στις προαναφερόμενες υπ’ αριθ.: 7/2022, 4/2022, 4/2022, 1/2022, 

αποφάσεις των Συμβουλίων Κοινοτήτων Αγίας Μαρίνας, Αχινού, Αυλακίου και Σπαρτιάς, 

αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων και των σχεδίων – διαγραμμάτων για την χωροθέτηση 

των  διατιθέμενων θέσεων βραχυχρόνιων αγορών ανά Κοινότητα, που συνέταξε η τεχνική 

υπηρεσία του Δήμου Στυλίδας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος 

Κανονισμού. 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 38 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ. Α.’/05.11.2021) και την 

κείμενη νομοθεσία, όπως αυτή περιγράφεται στο σχετικό άρθρο 2 του προτεινόμενου 

παρόντος κανονισμού, προτείνεται ένας ενιαίος κανονισμός για όλες τις Κοινότητες του 

Δήμου Στυλίδας. 

   Το Σχέδιο του Κανονισμού αποτελείται από 20 άρθρα, όπως αυτά περιγράφονται 

παρακάτω: 

 Άρθρο 1:  Αντικείμενο Κανονισμού 

 Άρθρο 2:  Νομοθετικό πλαίσιο 

 Άρθρο 3:  Ορισμοί 

 Άρθρο 4:  Γενικά 

 Άρθρο 5: Χρονική διάρκεια 

 Άρθρο 6: Πωλούμενα είδη – όροι πώλησης των προϊόντων  

 Άρθρο 7 : Όροι λειτουργίας βραχυχρόνιων αγορών 

 Άρθρο 8: Έγκριση συμμετοχής και τρόπος διάθεσης των χώρων. 

 Άρθρο 9: Διάρκεια έγκρισης συμμετοχής – Δικαιολογητικά  

 Άρθρο 10: Γενικά χαρακτηριστικά αδειών συμμετοχής  

 Άρθρο 11: Τοποθέτηση πωλητών 

 Άρθρο 12: Καταβαλλόμενα τέλη 

 Άρθρο 13: Χώροι λειτουργίας βραχυχρόνιων αγορών 

 Άρθρο 14: Έλεγχοι – Κυρώσεις 

 Άρθρο 15: Υποχρεώσεις πωλητών 

 Άρθρο 16: Απαγορεύσεις 

 Άρθρο 17: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαχείρισης βραχυχρόνιων αγορών 

 Άρθρο 18: Τελικές γενικές διατάξεις 

 Άρθρο 19: Γενικές διατάξεις 

 Άρθρο 20: Ισχύς Κανονισμού 

 

 

Τα ανωτέρω άρθρα του Κανονισμού Λειτουργίας βραχυχρόνιων αγορών Δήμου Στυλίδας 

εντάσσονται στον Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας βραχυχρόνιων αγορών Δήμου Στυλίδας, 

όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:  

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο Κανονισμού 

Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει θέματα που αφορούν στην οργάνωση, τη λειτουργία, την 

αισθητική, την υγιεινή και την τάξη στο χώρο των βραχυχρόνιων αγορών του Δήμου Στυλίδας,  
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σύμφωνα τις γνωμοδοτήσεις των συμβουλίων των Κοινοτήτων και τις γνωμοδοτήσεις  των 

Κοινοτήτων του Δήμου Στυλίδας, όπως περιγράφονται παραπάνω και στο άρθρο 13, καθώς 

και τη διαδικασία για τη χορήγηση των αδειών συμμετοχής σε αυτές.  

 

Ο Κανονισμός είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ. 

Α./05.11.2021).  

 

Άρθρο 2 

Νομοθετικό Πλαίσιο 

Ο παρών κανονισμός εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ. Α.’/05.11.2021): «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, και 

άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες 

διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ. Α.’/05.11.2021). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 33 έως 42 του Ν. 4849/2021 (Υποκεφάλαιο Γ’ του Κεφαλαίου Γ’ 

του Μέρους Α’ του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ. Α.’/05-11-2021)) «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, και 

άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες 

διατάξεις». 

4. Ειδικότερα τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 25 του Ν. 4849/2021, το άρθρο 35 και το 

άρθρο 38 του Ν. 4849/2021 περί διαδικασιών και ενεργειών σύνταξης κανονισμού 

λειτουργίας βραχυχρόνιων αγορών. 

5. 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», 

6. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών 

κοινοχρήστων χώρων», 

7. Την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.08.2017 τεύχος Β΄) 

8. Τα άρθρα 75 και 79 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ. Α.’/08.06.2006): «Κανονιστικές 

Αποφάσεις». 

9. Τα άρθρα 83, 83Α, 84 και 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α.’/07.06.2010): «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018). 

10. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010: «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρμοδιότητες». 

11. Των σχετικών με το Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ. Α.’/05.11.2021) μεταβατικών και 

εξουσιοδοτικών διατάξεων των άρθρων 66 και 67. 

12. Τις ισχύουσες κάθε φορά υγειονομικές διατάξεις. 

13. Κάθε Κ.Υ.Α. και Υ.Α. που εκδίδονται επί των σχετικών διατάξεων ή διευκρινιστικών 

σχετικών εγκυκλίων. 

14. Κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό. 

 

 

  Άρθρο 3 

  Ορισμοί 

Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί του άρθρου 2 του 

Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ. Α.’/05.11.2021) 

1. «Βραχυχρόνιες αγορές»: Οργανωμένες υπαίθριες αγορές, με σαφή και καθορισμένη 

περιορισμένη διάρκεια, οι οποίες περιλαμβάνουν τις θρησκευτικού χαρακτήρα αγορές  
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(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. 

 

2. «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). 

3. «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. 

4. «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. 

5. «Πωλητής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια, προκειμένου να 

δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, από αρμόδια αρχή. 

6. «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. 

7. «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. 

8. «Βεβαίωση δραστηριοποίησης στις βραχυχρόνιες αγορές»: Η βεβαίωση που χορηγείται 

από τον αρμόδιο φορέα σε πωλητές, προκειμένου να δραστηριοποιούνται σε βραχυχρόνιες 

αγορές. 

9. «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. 

10. «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. 

 

 

Άρθρο 4 

Γενικά  

Οι βραχυχρόνιες αγορές του Δήμου Στυλίδας δηλαδή οι θρησκευτικού χαρακτήρα αγορές 

(ολιγοήμερες εορταστικές αγορές) λειτουργούν σε κοινόχρηστους χώρους, όπως αυτοί 

αναφέρονται στις γνωμοδοτήσεις – αποφάσεις των συμβουλίων των Κοινοτήτων και στις 

γνωμοδοτήσεις – αποφάσεις των Κοινοτήτων του Δήμου Στυλίδας, όπως αναφέρονται στο 

άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού. 

 

 

Άρθρο 5 

Χρονική διάρκεια 
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Η διάρκεια και το σύνολο των διατιθεμένων θέσεων των βραχυχρόνιων αγορών  

περιγράφεται στο άρθρο 13 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τις 

ανωτέρω  γνωμοδοτήσεις των συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου Στυλίδας. 

 

Η ισχύς των αδειών διαμορφώνεται αναλόγως των θρησκευτικών και πολιτιστικών 

εκδηλώσεων των Κοινοτήτων, δηλαδή από τις 8:00 πμ της έναρξης της εκδήλωσης έως τις 

24:00 της ημέρας λήξης της εκδήλωσης. Η εγκατάσταση και η απομάκρυνση των πάγκων και 

των διατιθέμενων ειδών μπορεί να πραγματοποιείται από το απόγευμα της προηγούμενης 

ημέρας έως και το πρωΐ της επόμενης ημέρας αντίστοιχα. 

Οι διαστάσεις των θέσεων των βραχυχρόνιων αγορών είναι 1,5 μέτρα μήκος επί  4 μέτρα 

πλάτος ανά θέση, με τουλάχιστον 0,80 εκατοστά κενό διάστημα, όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στο άρθρο 13. 

Το μέγιστο μήκος της πρόσοψης του κάθε πάγου ανά κατηγορία πωλητών και πωλούμενων  

ειδών ορίζεται στα τέσσερα (4) μέτρα.  

 

 

Άρθρο 6 

Πωλούμενα είδη – όροι πώλησης των προϊόντων  

Τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη είναι τα εξής:  

Είδη παντοπωλείου - ψιλικά, παραδοσιακά γλυκά, είδη δώρων, είδη οικιακής   χρήσης, είδη 

ένδυσης, υπόδησης, παιδικά παιχνίδια, βιβλία, είδη λαϊκής τέχνης. Οι υπηρεσίες παροχής 

πρόχειρων γευμάτων (πρόχειρα γεύματα από καντίνες και φορητές εγκαταστάσεις  έψησης) 

δύναται να συμπεριληφθούν στα πωλούμενα είδη που αναφέρονται.    

Πωλητής υπαίθριου που διακινεί βιομηχανικά προϊόντα ή προϊόντα μεταποίησης από ειδικά 

διασκευασμένο όχημα, καταλαμβάνει χώρο ίσο με το μήκος του οχήματός του και όχι άνω 

των οκτώ (8) μέτρων. Σ’ αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ξεχωριστού πάγκου, 

εκτός αν το μήκος του οχήματος είναι μικρότερο από το οριζόμενο μήκος των πάγκων και εάν 

υπάρχει η δυνατότητα από άποψη χώρου. 

Η διάθεση ειδών και η παροχή υπηρεσιών στις βραχυχρόνιες αγορές των άρθρων 33 έως 42 

του Ν. 4849/2021 (Α’ 207) διέπεται υποχρεωτικά κατά περίπτωση από τους εξής όρους: 

 α) Τα πωλούμενα είδη πρέπει να πληρούν τους όρους ποιότητας , υγιεινής και ασφάλειας 

της Υπουργικής Απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 

67 του Ν. 4849/2021 (ΚΥΑ 18982/22-02-2022 (ΦΕΚ 925/01-03-2022 τεύχος Β.’) ή όποιας 

νεότερης διάταξης ή απόφασης την τροποποιήσει ή την αντικαταστήσει ή όποιας γενικότερα 

σχετικής διάταξης ισχύει κάθε φορά 

β) Τα πωλούμενα βιομηχανικά είδη πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η 

διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την υπ’ αριθμ.: 91354/30-07-

2017 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κωδικοποίηση Κανόνων 

Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Β’ 2983) 

και η όποια άλλη διάταξη ισχύει. 

γ) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες  πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας της 

εκάστοτε ισχύουσας για κάθε είδος υπηρεσίας, ειδικής νομοθεσίας.    

δ) Δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα. 

 

 

Άρθρο 7 

Όροι λειτουργίας βραχυχρόνιων αγορών 

 

1. Στους χώρους που θα λειτουργεί η αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των 

διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις που θα διαγραμματιστούν προκειμένου να τοποθετηθούν οι 

πωλητές – εκθέτες δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ και δεν θα εμποδίζουν τη 
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λειτουργία καταστημάτων. Η ευθύνη για την διαγράμμιση των θέσεων είναι του Δήμου με 

μέριμνα της τεχνικής υπηρεσίας. 

Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης 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 χώροι λειτουργίας να είναι ανοιχτοί και ικανής έκτασης απαραίτητα ασφαλτοστρωμένοι 

ή τσιμεντοστρωμένοι με ελαφρά κλίση για την απομάκρυνση των νερών της βροχής και της 

έκπλυσης του χώρου μετά το πέρας της λειτουργίας τους. 

3. Να υπάρχουν σημεία υδροληψίας από το σύστημα υδρεύσεως και φρεάτιο υπονόμων. 

4. Να διαθέτουν χημικές -βιολογικές τουαλέτες, που θα πληρούν τις απαιτήσεις της εκάστοτε 

ισχύουσας νομοθεσίας. 

5. Ο χρησιμοποιούμενος χώρος της αγοράς να διατηρείται καθαρός κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας του. 

6. Μετά τη λήξη της λειτουργίας της αγοράς, ο χώρος να καθαρίζεται και να 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. 

7. 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.  

8. Οι πωλητές – εκθέτες 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.  

9. 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. 

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών, η κατασκευή και τοποθέτηση στους χώρους λειτουργίας των υπαίθριων αγορών 

στεγάστρων-σκιάδων ανοιχτού τύπου, μεταλλικών ή μη, πακτωμένων στο έδαφος με μπετόν 

ή μη, δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της αγοράς σε μη υπαίθρια. Για τη λειτουργία υπαίθριας 

αγοράς, οι ανωτέρω κατασκευές εγκαθίστανται από τον οικείο δήμο, ύστερα από έγκριση της 

αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του για την ασφάλεια και τη στατικότητα των κατασκευών. 

 

Άρθρο 8 

Έγκριση συμμετοχής και τρόπος διάθεσης των χώρων 

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4849/2021 «Πωλητές που δραστηριοποιούνται σε 

βραχυχρόνιες αγορές – Διαδικασία απόδοσης θέσεων πωλητών σε βραχυχρόνιες αγορές:»: 

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. 
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2.  Κάθε πωλητής της παραγράφου 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 παραγράφου 1 με την ακόλουθη ποσόστωση: 

α) το 75% (εβδομήντα πέντε τοις εκατό) των θέσεων, στους κατόχους βεβαίωσης 

δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές. 

β) το 10% (δέκα τοις εκατό) των θέσεων, στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και 

επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές. 

γ)  το 10% (δέκα τοις εκατό) των θέσεων  στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο 

στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο και 

δ) το 5% (πέντε τοις εκατό) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη. 

4. Για την απόδοση της θέσης οι υποψήφιοι πωλητές υποβάλλουν τη βεβαίωση 

δραστηριοποίησης ή την άδεια που κατέχουν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν 

καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζει ο Ν. 4849/2021 και οι υπουργικές 

αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τις εξουσιοδοτικές του διατάξεις , καθώς και από 

οποιαδήποτε άλλη σχετική διάταξη.   

Ο πωλητής αιτείται από το Δήμο της μόνιμης κατοικίας του την έκδοση της βεβαίωσης 

δραστηριοποίησης προκειμένου να συμμετέχει στις βραχυχρόνιες αγορές των Δήμων όλης 

της χώρας και στην αίτησή του επισυνάπτει: 

α) βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS, 

β) βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια 

φορολογική αρχή, 

γ) πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται, 

δ) Φωτοτυπία δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση, 

ε) άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση. 

5. Η τοποθέτηση γίνεται από τον φορέα λειτουργίας της αγοράς ακολουθώντας τις 

διαδικασίες συγκέντρωσης των αιτήσεων συμμετοχής, της αξιολόγησης αυτών μετά των 

κατατιθεμένων δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν: 

α) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά 1) για την έκδοση της ετήσιας βεβαίωσης 

δραστηριοποίησης σε βραχυχρόνιες αγορές και 2) για την έγκριση συμμετοχής θα 

αναγράφονται στην αίτηση συμμετοχής – υπεύθυνη δήλωση την οποία και θα συνοδεύουν 

κατά την υποβολή της , αλλά θα αναφέρονται και αναλυτικά στην πρόσκληση συμμετοχής. 

β) Πριν από την ημερομηνία έναρξης της βραχυχρόνιας αγοράς, βάσει του οριστικού 

καταλόγου κατόχων θέσεων που προκύπτει μετά από τη διαδικασία απόδοσης θέσεων, μέσω 

έκδοσης προκήρυξης, εκδίδεται από τον φορέα λειτουργίας απόφαση έγκρισης συμμετοχής 

στην αγορά η οποία αναρτάται στον Ο.Π.Σ.Α.Α., στην ιστοσελίδα και στον πίνακα 

ανακοινώσεων του φορέα λειτουργίας με μέριμνα του τελευταίου.   

Οι επιλεγέντες καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη προκειμένου να εκδοθεί η 

προαναφερόμενη έγκριση συμμετοχής. 

6. Οι σχετικές εγκρίσεις δίνονται με κλήρωση κατά κατηγορία πωλητών μεταξύ των 

ενδιαφερομένων, εφόσον κάθε φορά απαιτείται (εάν ο αριθμός των αιτούντων ξεπερνά τον 

καθορισμένο αριθμό θέσεων ανά είδος δραστηριοποίησης).  

 Στην περίπτωση που ο αριθμός των δικαιούχων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των 

διαθέσιμων θέσεων, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την επιλογή των ενδιαφερομένων 

από την επιτροπή της βραχυχρόνιας αγοράς.  

Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων συμμετοχής δεν ξεπερνά τον καθορισμένο 

αριθμό που προκύπτει από την προαναφερόμενη ποσόστωση της παραγράφου 3 του άρθρου 

8 επί του συνολικού αριθμού των θέσεων της αγοράς ανά κατηγορία πωλητών, και 

δεδομένου ότι η επιτυχία της βραχυχρόνιας αγοράς είναι συνάρτηση της μέγιστης παρουσίας 

πωλητών και επισκεπτών συνακόλουθα, θα δίνεται διά γνωμοδότησης της Επιτροπής  
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Διαχείρισης της βραχυχρόνιας αγοράς η δυνατότητα να τοποθετούνται έως της κάλυψης των 

ποσοστών ανά κατηγορία πωλητών, πλεονάζοντες αιτούντες πωλητές άλλων κατηγοριών.  

 

7. Σε περίπτωση μετά τα παραπάνω, ύπαρξης αδιάθετων χώρων σε παρακείμενες θέσεις 

εγκεκριμένων συμμετεχόντων, δύναται κατόπιν αίτησής τους να τους διατίθενται αυτοί οι 

χώροι, πληρώνοντας το αντίστοιχο αντίτιμο. Ο κατά τα παραπάνω αδιαίρετος χώρος θα 

λογίζεται ως μία θέση δραστηριοποίησης. 

8. Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οφειλές στο Δήμο Στυλίδας σύμφωνα με το άρθρο 

285 του Ν. 3463/2006. 

9. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, εισφορά, η εκμίσθωση 

και η παραχώρηση κατά χρήση των αδειών του άρθρου αυτού, καθώς και η άσκηση των 

δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές. Από οποιονδήποτε τρίτο. Σε διαφορετική 

περίπτωση θα επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Κανονισμού 

Λειτουργίας Βραχυχρόνιων Αγορών. 

10. Οι κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές 

επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία (1) βραχυχρόνιες 

αγορές μέσων αναπλήρωσης ή πρόσληψης υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 

4849/2021. 

11. Η έκδοση και η παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής έγκρισης του Δήμου για 

χρήση και τοποθέτησή του στο χώρο διεξαγωγής της βραχυχρόνιας αγοράς, παρέχει το 

δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας του.  Κατά συνέπεια η 

οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από το 

ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας ή η χρήση του χώρου μετά τη λήξη της άδειας θεωρείται 

αυθαίρετη , συνιστά παράνομη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις 

που προβλέπει ο Νόμος. 

 

 Άρθρο 9 

Διάρκεια έγκρισης συμμετοχής – Δικαιολογητικά  

1. Για τη συμμετοχή στις βραχυχρόνιες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται 

ύστερα από πρόσκληση του οικείου δήμου. 

2. Για τη χορήγηση της άδειας συμμετοχής στις βραχυχρόνιες αγορές το ενδιαφερόμενο 

φυσικό πρόσωπο, υποβάλλει στις κατά τόπους κοινότητες ή στο Δήμο Στυλίδας τα εξής 

συνημμένα δικαιολογητικά: 

α) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής και αποδοχής των όρων του Κανονισμού 

λειτουργίας των βραχυχρόνιων αγορών του Δήμου Στυλίδας.. 

β) άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου (λαϊκής αγοράς) ή  υπαίθριου στάσιμου ή υπαίθριου 

πλανοδίου ή βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσια διάρκειας που 

κατέχει. 

γ) Βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων καθώς και το πιστοποιητικό 

υγείας. 

 δ) Δημοτική ενημερότητα από τον οικείο δήμο. 

 ε) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 

 

 3. Για την έκδοση βεβαίωσης δραστηριοποίησης στις βραχυχρόνιες αγορές τα  φυσικά 

πρόσωπα υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή του άρθρου 34 του Ν.  4849/2021, τα ακόλουθα 

στοιχεία και δικαιολογητικά (άρθρο 1 της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ.: 61408/ΦΕΚ 

3132/τ. Β.’/ 20-06-2022 που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 6, του άρθρου 

67 του Ν. 4849/2021):  

 α) Αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται: 

   αα) Τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος. 

 αβ) Η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος. 

 αγ) Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος 
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 αδ) Ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης του αιτούντος (ΑΜΚΑ) και ο ασφαλιστικός 

φορέας του αιτούντος. 

   αε) τα πωλούμενα είδη σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την απόφαση που εκδίδεται   

κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 67 του Ν. 4849/2021. 

αστ) Ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριοποίησης (ΚΑΔ) σχετικός με δραστηριοποίηση στο 

υπαίθριο εμπόριο και τα πωλούμενα είδη. 

 αζ) Ο αριθμός κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος , 

 αη) υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα δηλούμενα στοιχεία είναι αληθή, 

 β) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι δεν κατέχει άδεια υπαίθριου εμπορίου, που μπορεί 

να επαληθεύεται από την αρμόδια αρχή μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) το άρθρου 56 του Ν. 4849/2021, 

γ) αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και ταμειακής 

μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων  (TAXIS) ή απαλλαγής από τη σχετική υποχρέωση που έχει εκδοθεί από 

την αρμόδια φορολογική αρχή,  

δ) άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ, καθώς και Δελτίο  Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) 

σε ισχύ του δηλούμενου προς χρήση οχήματος , 

   ε) πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ , σύμφωνα με την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/04.04.2012 (Β’1999) 

απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως ισχύει. 

  ζ) άδεια διαμονής σε ισχύ (όπου απαιτείται) 

Όσο αφορά για τους αλλοδαπούς, για τη χορήγηση της άδειας συμμετοχής στις   

βραχυχρόνιες αγορές , θα πρέπει να προσκομίζουν, επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά: 

α) φωτοαντίγραφο διαβατηρίου, 

β) άδεια διαμονής σε ισχύ. 

4. Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος 

συμμετεχόντων, ο οποίος αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες 

να καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου και εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. 

 

Άρθρο 10 

Γενικά χαρακτηριστικά αδειών συμμετοχής  

Οι άδειες συμμετοχής: 

1. Χορηγούνται στους δικαιούχους για συγκεκριμένο χώρο και συγκεκριμένη θέση για την 

διάθεση των προϊόντων τους. 

2. Είναι προσωποπαγής και απαγορεύεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η 

παραχώρηση κατά χρήση καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές 

από τρίτο πρόσωπο, εκτός από τον / την σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων, με προσωρινή 

αναπλήρωση. 

3. Χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και φορολογικά 

στοιχεία της κείμενης νομοθεσίας για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, και 

εφαρμόζουν του όρους και τα άρθρα του παρόντος κανονισμού. 

4. Χορηγούνται μόνο στον δικαιούχο με την προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής 

Ταυτότητάς του, αφού καταβάλλει τα αναλογούντα τέλη σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

5. Έχουν χρονική διάρκεια όση είναι και η διάρκεια της βραχυχρόνιας αγοράς. 

6. Είναι σύμφωνες με την δηλωθείσα στη Δ.Ο.Υ δραστηριότητα του αιτούντα (Αριθμός ΚΑΔ) 

και τα δηλωθέντα προς έκθεση και πώληση είδη στην αίτηση συμμετοχής στην βραχυχρόνια 

αγορά. 

7. Είναι αναρτημένες σε εμφανές σημείο του εκθετηρίου – πάγκου. 

8. Σε περίπτωση έλλειψης άδειας συμμετοχής επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 62 του Ν. 4849/2021. 
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Άρθρο 11 

Τοποθέτηση πωλητών 

Η απόδοση θέσης κάθε πωλητή πραγματοποιείται με τη διαδικασία της κλήρωσης. 

 

 

Άρθρο 12 

Καταβαλλόμενα τέλη 

1. Το καταβαλλόμενο τέλος θα καθορίζεται ετησίως από τα αρμόδια κατά το νόμο συλλογικά 

όργανα  του Δήμου Στυλίδας έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου. 

  

α) Με την υπ’ αριθ.:  191/2021 (ΑΔΑ:Ψ4ΒΙΩ1Ζ-Β4Λ) Απόφαση η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Στυλίδας εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο καθορισμού του  τέλους 

θέσης βραχυχρόνιων αγορών για το έτος 2023 και εφεξής στα τρία (3) ευρώ (€) ανά τρέχον 

μέτρο ημερησίως.  

β) Με  την υπ’ αριθ.: 111/2022 (ΑΔΑ: ΩΤ8ΜΩ1Ζ-5ΥΟ) Απόφασή του, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης,  το Δημοτικό Συμβούλιο Στυλίδας, καθόρισε 

το τέλος θέσης βραχυχρόνιων αγορών για το έτος 2023 και εφεξής στα τρία (3) ευρώ (€) 

ανά τρέχον μέτρο ημερησίως. Η καταβολή των τελών θα γίνεται εφάπαξ κατά τη χορήγηση 

της θέσης και πριν την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. Ο τρόπος καταβολής θα είναι στο 

ταμείο του Δήμου ή μέσω τραπεζών με κατάθεση σε λογαριασμό του Δήμου.    

2. Η καταβολή των τελών πραγματοποιείται στο ταμείο του Δήμου, ή μέσω τραπεζών με 

κατάθεση σε λογαριασμό του Δήμου,  πριν την παραχώρηση της έγκρισης συμμετοχής στην 

βραχυχρόνια αγορά. Στην έγκριση συμμετοχής αναγράφεται ο αριθμός του γραμματίου 

είσπραξης που αφορά την πληρωμή των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων. 

3. Οι πωλητές στους οποίους αποδίδονται οι θέσεις δραστηριοποίησης στη βραχυχρόνια 

αγορά καταβάλλουν το τέλος θέσης , όπως ορίζεται στην οικεία προκήρυξη θέσεων. 

4. Αν ο αιτών στη συμμετοχή, υπαναχωρήσει ή δεν συμμετάσχει, το καταβληθέν τέλος 

χρήσης εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα. 

5. Η είσπραξη των τελών από το Δήμο θα γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις. 

 

 

Άρθρο 13 

Χώροι λειτουργίας βραχυχρόνιων αγορών 

1. Με τη επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων της χωροταξικής πολεοδομικής νομοθεσίας, 

η κατασκευή και η τοποθέτηση στους χώρους λειτουργίας των βραχυχρόνιων αγορών 

προσωρινών στεγάστρων ή σκιάστρων ανοιχτού τύπου, ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής 

τους ή τον τρόπο στήριξή τους στο έδαφος, δεν αναιρεί τον υπαίθριο χαρακτήρα της. Για τη 

λειτουργία της υπαίθριας βραχυχρόνιας αγοράς, οι ανωτέρω κατασκευές εγκαθίστανται από 

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

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

Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Στυλίδας επίσης είναι υπεύθυνη για τη χάραξη – διαγράμμιση 

και αρίθμηση των θέσεων επί των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρομίων ή 

και τμήματος του οδοστρώματος για τη βραχυχρόνια αγορά σύμφωνα με το τοπογραφικό 

διάγραμμα του παρόντος κανονισμού, φροντίζοντας πριν την έναρξή της για τη συντήρηση 

και ευκρίνεια της διαγράμμισης και αρίθμησης.  Η διαγράμμιση των θέσεων θα εξασφαλίζει 

την άνετη διέλευση των επισκεπτών και την έλευση οχημάτων για περιπτώσεις έκτακτης 

ανάγκης (ασθενοφόρο, πυροσβεστική). 

Η ανωτέρω υπηρεσία μεριμνά για την τοποθέτηση προειδοποιητικών κώνων, ταινιών 

ασφαλείας ή και κάθε άλλου σχετικού μέσου που κρίνεται απαραίτητο για την ασφάλεια των 

επισκεπτών και των συμμετεχόντων, για την αποφυγή ατυχημάτων και την αποφυγή κάθε 

συγκοινωνιακής παρακώλησης.   
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2. Οι πωλητές καταλαμβάνουν μόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε από το Δήμο και δεν 

εμποδίζουν την λειτουργία των καταστημάτων και την ομαλή διέλευση πεζών και οχημάτων. 

3. Η πώληση των εμπορευμάτων από τους πωλητές με άδεια συμμετοχής στις βραχυχρόνιες 

αγορές επιτρέπεται μόνο κατά τις ημέρες και ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα πώλησης 

ομοειδών προϊόντων παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

4. Οι βραχυχρόνιες αγορές του Δήμου Στυλίδας θα διεξαχθούν όπως αναφέρεται παραπάνω, 

σύμφωνα με τις αποφάσεις των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αγίας Μαρίνας, Αχινού, 

Αυλακίου και Σπαρτιάς, ως εξής: 

 α) Λειτουργία βραχυχρόνιας αγοράς διάρκειας τριών (3) ημερών για τον εορτασμό 

Πολιούχου Αγίας Μαρίνας, ήτοι από 15 Ιουλίου έως 17 Ιουλίου στην περιοχή περιμετρικά 

Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας και στο παραλιακό μέτωπο Αγίας Μαρίνας σε χώρους που 

ανήκουν στο Δήμο Στυλίδας, εμβαδού 6 τετραγωνικών μέτρων (m2) για κάθε θέση. Με 

μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας οι διαστάσεις του κάθε πάγκου, 

ορίστηκαν 1,5 μέτρα μήκους επί 4 μέτρα πλάτους με απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 0,80 

εκατοστά, όπως εμφαίνεται αναλυτικά στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου, για τα ανωτέρω, καθώς η λειτουργία της βραχυχρόνιας αγοράς θα 

αποτελέσει πόλο έλξης για σημαντικό αριθμό εκθετών και επισκεπτών, ενώ παράλληλα θα 

συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων που 

προτάθηκε από το Συμβούλιο της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας ανέρχεται στις τριάντα (30) και 

τα πωλούμενα είδη, όλα όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία για τις βραχυχρόνιες αγορές 

καθώς και εκείνα της κινητής καντίνας. 

β) Λειτουργία βραχυχρόνιας αγοράς διάρκειας μίας (1) εβδομάδας (επετειακή) που αφορά 

την αδελφοποίηση Δήμου Στυλίδας με Αμέλια Ιταλίας, περιμετρικά της  κεντρικής πλατείας 

Αγίας Μαρίνας και εντός αυτής,  εμβαδού 6 τετραγωνικών μέτρων (m2) για κάθε θέση. Με 

μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας οι διαστάσεις του κάθε πάγκου, 

ορίστηκαν 1,5 μέτρα μήκους επί 4 μέτρα πλάτους με απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον  

0,80 εκατοστά, όπως εμφαίνεται αναλυτικά στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τα ανωτέρω, καθώς η λειτουργία της βραχυχρόνιας αγοράς 

θα αποτελέσει πόλο έλξης για σημαντικό αριθμό εκθετών και επισκεπτών, ενώ παράλληλα θα 

συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων που 

προτάθηκε από το Συμβούλιο της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας ανέρχεται στις τριάντα (30) και 

τα πωλούμενα είδη όλα όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία για τις βραχυχρόνιες αγορές 

καθώς και εκείνα της κινητής καντίνας. 

γ) Λειτουργία βραχυχρόνιας αγοράς πέριξ της πλατείας Αχινού, εμβαδού 6  τετραγωνικών 

μέτρων (m2) για κάθε πάγκο. Με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας οι 

διαστάσεις του κάθε πάγκου, ορίστηκαν 1,5 μέτρα μήκους επί 4 μέτρα πλάτους με απόσταση 

μεταξύ τους  τουλάχιστον 0,80 εκατοστά, όπως εμφαίνεται αναλυτικά στο τοπογραφικό 

διάγραμμα που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τα ανωτέρω, καθώς η 

λειτουργία της βραχυχρόνιας αγοράς θα αποτελέσει πόλο έλξης για σημαντικό αριθμό 

εκθετών και επισκεπτών, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. 

Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων που προτάθηκε από το Συμβούλιο της Κοινότητας 

Αχινού ανέρχεται σε τρεις (3) θέσεις. 

δ) Λειτουργία βραχυχρόνιας αγοράς (πολιτιστική), στην περιοχή βόρεια της κεντρικής 

πλατείας Αυλακίου, πλησίον Κοινοτικού Γραφείου Αυλακίου και από τις δύο πλευρές, 

εμβαδού 6 τετραγωνικών μέτρων (m2) για κάθε θέση.  Με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Στυλίδας οι διαστάσεις του κάθε πάγκου, ορίστηκαν 1,5 μέτρα μήκους επί 4 μέτρα 

πλάτους με απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 0,80 εκατοστά, όπως εμφαίνεται αναλυτικά 

στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τα ανωτέρω,  

καθώς η λειτουργία της βραχυχρόνιας αγοράς θα αποτελέσει πόλο έλξης για σημαντικό 

αριθμό εκθετών και επισκεπτών, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής 

οικονομίας. Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων που προτάθηκε από το Συμβούλιο της  
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Κοινότητας Αυλακίου ανέρχεται σε τρεις (3) και τα πωλούμενα είδη κάθε είδους προϊόντα και 

κινητής καντίνας και φορητής εγκατάστασης έψησης.  

ε) Λειτουργία βραχυχρόνιας αγοράς (πολιτιστική – άναμμα Χριστουγεννιάτικου Δέντρου), 

στην περιοχή βόρεια της κεντρικής πλατείας Αυλακίου, πλησίον Κοινοτικού Γραφείου 

Αυλακίου και από τις δύο πλευρές, εμβαδού 6 τετραγωνικών μέτρων (m2) για κάθε θέση.  Με 

μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας οι διαστάσεις του κάθε πάγκου, 

ορίστηκαν 1,5 μέτρα μήκους επί 4 μέτρα πλάτους με απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 0,80 

εκατοστά, όπως εμφαίνεται αναλυτικά στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου, για τα ανωτέρω, καθώς η λειτουργία της βραχυχρόνιας αγοράς θα 

αποτελέσει πόλο έλξης για σημαντικό αριθμό εκθετών και επισκεπτών, ενώ παράλληλα θα 

συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων που 

προτάθηκε από το Συμβούλιο της Κοινότητας Αυλακίου ανέρχεται σε τρεις (3) και τα 

πωλούμενα είδη κάθε είδους προϊόντα και κινητής καντίνας και φορητής εγκατάστασης 

έψησης.  

στ) Λειτουργία βραχυχρόνιας αγοράς διάρκειας δύο (2) ημερών για τον εορτασμό Πολιούχου 

Αγίου Σπυρίδωνος, ήτοι από 11 Δεκεμβρίου έως 12 Δεκεμβρίου, στη Νέα Σπαρτιά, στην 

περιοχή πλατεία Νέας Σπαρτιάς και Δημοτικό Σχολείο Νέας Σπαρτιάς, εμβαδού 6 

τετραγωνικών μέτρων (m2) για κάθε θέση. Με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Στυλίδας οι διαστάσεις του κάθε πάγκου, ορίστηκαν 1,5 μέτρα μήκους επί 4 μέτρα πλάτους 

με απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 0,80 εκατοστά, όπως εμφαίνεται αναλυτικά στο 

τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τα ανωτέρω, 

καθώς η λειτουργία της βραχυχρόνιας αγοράς θα αποτελέσει πόλο έλξης για σημαντικό 

αριθμό εκθετών και επισκεπτών, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής 

οικονομίας. Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων που προτάθηκε από το Συμβούλιο της 

Κοινότητας Σπαρτιάς ανέρχεται σε δύο (2) θέσεις και τα πωλούμενα είδη είναι παιχνίδια, 

βιβλία, ζαχαρώδη προϊόντα κλπ. 

η) Λειτουργία βραχυχρόνιας αγοράς διάρκειας δύο (2) ημερών για τον εορτασμό του Οσίου 

Σεραφείμ , ήτοι από 5 Μαΐου έως 6 Μαΐου, στη Νέα Σπαρτιά, στην περιοχή πλατεία Νέας 

Σπαρτιάς και Δημοτικό Σχολείο Νέας Σπαρτιάς, εμβαδού 6 τετραγωνικών μέτρων (m2) για 

κάθε θέση. Με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας οι διαστάσεις του κάθε 

πάγκου, ορίστηκαν 1,5 μέτρα μήκους επί 4 μέτρα πλάτους με απόσταση μεταξύ τους 

τουλάχιστον 0,80 εκατοστά, όπως εμφαίνεται αναλυτικά στο τοπογραφικό διάγραμμα που 

συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τα ανωτέρω, καθώς η λειτουργία της 

βραχυχρόνιας αγοράς θα αποτελέσει πόλο έλξης για σημαντικό αριθμό εκθετών και 

επισκεπτών, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Το σύνολο 

των διατιθέμενων θέσεων που προτάθηκε από το Συμβούλιο της Κοινότητας Σπαρτιάς 

ανέρχεται σε δύο (2) θέσεις και τα πωλούμενα είδη είναι παιχνίδια, βιβλία, ζαχαρώδη 

προϊόντα κλπ. 

θ) Λειτουργία βραχυχρόνιας αγοράς διάρκειας δύο (2) ημερών για τον εορτασμό της Αγίας 

Παρασκευής, ήτοι από 25 Ιουλίου έως 26 Ιουλίου, στη Σπαρτιά, στην περιοχή πλατεία 

Σπαρτιάς και Δημοτικό Σχολείο Σπαρτιάς, εμβαδού 6  τετραγωνικών μέτρων (m2) για κάθε 

θέση. Με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας οι διαστάσεις του κάθε 

πάγκου, ορίστηκαν 1,5 μέτρα μήκους επί 4 μέτρα πλάτους με απόσταση μεταξύ τους 

τουλάχιστον 0,80 εκατοστά, όπως εμφαίνεται αναλυτικά στο τοπογραφικό διάγραμμα που 

συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τα ανωτέρω, καθώς η λειτουργία της 

βραχυχρόνιας αγοράς θα αποτελέσει πόλο έλξης για σημαντικό αριθμό εκθετών και 

επισκεπτών, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Το σύνολο 

των διατιθέμενων θέσεων που προτάθηκε από το Συμβούλιο της Κοινότητας Σπαρτιάς 

ανέρχεται σε δύο (2) θέσεις και τα πωλούμενα είδη είναι παιχνίδια, βιβλία, ζαχαρώδη 

προϊόντα κλπ. 

ι) Λειτουργία βραχυχρόνιας αγοράς διάρκειας δύο (2) ημερών για τον εορτασμό του 

Δεκαπενταύγουστου, ήτοι από 14 Αυγούστου έως 15 Αυγούστου, στη Σπαρτιά, στην περιοχή  
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πλατεία Σπαρτιάς και Δημοτικό Σχολείο Σπαρτιάς, εμβαδού 6 τετραγωνικών μέτρων (m2) για 

κάθε θέση. Με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας οι διαστάσεις του κάθε 

πάγκου, ορίστηκαν 1,5 μέτρα μήκους επί 4 μέτρα πλάτους με απόσταση μεταξύ τους  

τουλάχιστον 0,80 εκατοστά, όπως εμφαίνεται αναλυτικά στο τοπογραφικό διάγραμμα που 

συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τα ανωτέρω, καθώς η λειτουργία της 

βραχυχρόνιας αγοράς θα αποτελέσει πόλο έλξης για σημαντικό αριθμό εκθετών και 

επισκεπτών, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Το σύνολο 

των διατιθέμενων θέσεων που προτάθηκε από το Συμβούλιο της Κοινότητας Σπαρτιάς 

ανέρχεται σε δύο (2) θέσεις και τα πωλούμενα είδη είναι παιχνίδια, βιβλία, ζαχαρώδη 

προϊόντα κλπ. 

5. Από την λειτουργία των ανωτέρω βραχυχρόνιων αγορών στους ανωτέρω συγκεκριμένους 

χώρους που προσδιορίστηκαν με αποφάσεις των συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου 

Στυλίδας δεν παρεμποδίζεται η πρόσβαση και η λειτουργία σε σχολεία, νοσοκομεία, 

σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, εκκλησίες, 

εισόδους κατοικιών και καταστημάτων και οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, ούτε 

δυσχεραίνεται ο εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 

Σε κάθε περίπτωση, εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό. 

 

Άρθρο 14 

Έλεγχοι – Κυρώσεις 

1.Για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού μπορεί να επιβάλλεται από τα αρμόδια 

όργανα του Δήμου Στυλίδας χρηματικό πρόστιμο που ανάλογα με τη βαρύτητά του θα 

κυμαίνεται έως και το δεκαπλάσιο του καθορισμένου κάθε φορά τέλους χρήσης του 

παραβάτη πωλητή. 

2.Παρέχεται στο Δήμο Στυλίδας επιπλέον το δικαίωμα: 

α. να αποκλείει τον παραβάτη από το δικαίωμα συμμετοχής για μία ή περισσότερες χρονιές. 

β. να διακόπτει την εν γένει λειτουργία του μισθίου, να κηρύσσει έκπτωτο το μισθωτή και να 

διαθέτει κατά τη βούλησή του το χώρο και γενικά να λαμβάνει κάθε νόμιμο μέτρο 

προκειμένου να διασφαλιστούν οι ισχύουσες διατάξεις. 

3. Για τις παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 62 του Ν. 4849/2021 επιβάλλονται οι 

αντίστοιχες αναφερόμενες κυρώσεις και τα πρόστιμα σε αυτό, με τις προβλεπόμενες 

διαδικασίες των άρθρων 63 και 65. 

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4849/2021 περί ποινικών κυρώσεων, όποιος χωρίς 

άδεια ασκεί εμπορική δραστηριότητα βιομηχανικών – βιοτεχνικών μη εδώδιμων προϊόντων 

τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) ετών. 

4. Η επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 62 του Ν. 4849/2021 δεν αποκλείει την επιβολή 

κυρώσεων περί παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας που προβλέπονται από το Ν. 

4174/2013 (Α’ 170).  

5. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά 

πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για παραβάσεις των κανόνων εμπορίας  

και διακίνησης προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή ειδικότερα μέτρα και 

κυρώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία περί αντιμετώπισης παραεμπορίου, 

φοροδιαφυγής, ασφάλειας τροφίμων, θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων όπως και της νομοθεσίας αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων. 

    

Άρθρο 15 

Υποχρεώσεις πωλητών 

1. Τα προς διάθεση προϊόντα πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω στους πάγκους και να 

εξασφαλίζονται οι συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής. 

2. Οι πωλητές οφείλουν να μεριμνούν για την διασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να 

αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, να αποφεύγουν την ρύπανση και την πρόκληση  
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ζημιών με την λήξη του ωραρίου λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς και ειδικότερα οφείλουν 

αμέσως μετά την λήξη του ωραρίου λειτουργίας της αγοράς να φροντίζουν για την 

καθαριότητα του χώρου τους, όπως επίσης και για τη συγκέντρωση των απορριμμάτων που 

έχουν δημιουργήσει σε σακούλες τις οποίες στη συνέχεια συλλέγουν οι αρμόδιοι 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 χώρο πέραν αυτού που τους έχει παραχωρηθεί. 

 Να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και να συγκεντρώνουν σε ειδικούς κλειστούς 

σάκους τα απορρίμματα  που παράγονται κατά την διάρκεια λειτουργίας της 

υπαίθριας αγοράς. 

 Να μην ρυπαίνουν το περιβάλλοντα χώρο τους. 

 Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων να συνεργάζονται με τους υπαλλήλους 

καθαριότητας και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους. 

 Σε περίπτωση αδιαφορίας ή έλλειψης συνεργασίας επιβάλλονται οι σχετικές 

κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

 Να μην παρεμποδίζουν με οποιονδήποτε τρόπο την υπηρεσία καθαριότητας στο έργο 

της. 

 Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους πωλητές όπως και η αυξομείωση 

των μέτρων των πάγκων που τους έχει παραχωρηθεί, όπως και η δραστηριοποίηση 

στους χώρους της αγοράς χωρίς τη σχετική άδεια συμμετοχής. 

 Απαγορεύεται από τους πωλητές η εγκατάσταση πάγκων σε άλλη ημέρα από εκείνη 

που έχει προσδιοριστεί ως ημέρα λειτουργίας της βραχυχρόνιας αγοράς. Επίσης δεν 

επιτρέπεται η εγκατάλειψη προϊόντων μετά το πέρας της αγοράς. Σε όσους δεν 

συμμορφώνονται με τα ανωτέρω θα επιβάλλεται δημοτικό τέλος για την αυθαίρετη 

κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. 

 

 

Άρθρο 16 

Απαγορεύσεις 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα προσδιορισμού των πωλούμενων ειδών στις 

εμποροπανηγύρεις.  

2. Δεν επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων στους ενοικιαζόμενους – παραχωρούμενους 

χώρους. 

3. Δεν επιτρέπονται οι θορυβώδεις διαφημίσεις. 

4. Δεν επιτρέπονται οι διαφημίσεις των προϊόντων εκτός του ενοικιαζόμενου – 

παραχωρούμενου χώρου. 

5. Δεν επιτρέπεται στους μικροπωλητές να σταθμεύουν και να περιφέρονται σε δημοτικούς 

δρόμους και χώρους. 

6. Απαγορεύεται στους μικροπωλητές η έκθεση των εμπορευμάτων εκτός του χώρου της 

βραχυχρόνιας αγοράς. 

7. Απαγορεύεται η εγκατάσταση των πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι 

οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών καθώς επίσης και 

είσοδος οποιοδήποτε τροχοφόρου οχήματος . 

8. Απαγορεύεται στους πωλητές η εγκατάσταση πάγκων σε άλλη ημέρα από αυτή που έχει 

προσδιοριστεί ως ημέρα λειτουργίας της βραχυχρόνιας αγοράς ή εγκατάλειψη των ειδών 

πώλησης. 

9. Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω θα επιβάλλεται δημοτικό τέλος για την 

αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίου. 
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Άρθρο 17 

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαχείρισης βραχυχρόνιων αγορών 

Ορίζεται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του αρμόδιου 

Αντιδημάρχου, τριμελής  επιτροπή διαχείρισης βραχυχρόνιων αγορών για την κλήρωση, 

σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό, η οποία θα έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

1. Την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης του έργου, το οποίο θα 

προσδιορίζει όλες τις παραμέτρους, θα θέτει συγκεκριμένους στόχους και κριτήρια επιτυχίας 

θα αναλύει τους κινδύνους, θα επιμελείται σενάρια για την διαχείριση κρίσεων , θα επιλύει 

τυχόν προβλήματα που προκύπτουν και δεν αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας 

Βραχυχρόνιων Αγορών. 

2. Τον προγραμματισμό των απαραίτητων ενεργειών για την παρουσία της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να ρυθμίζεται η κυκλοφορία και η στάθμευση 

των οχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της βραχυχρόνιας αγοράς. 

3. Θα φροντίζει για την τοποθέτηση πινακίδων στο χώρο λειτουργίας της βραχυχρόνιας 

αγοράς από τα αρμόδια τμήματα του Δήμου Στυλίδας. 

4. Θα μεριμνά για την συνεργασία των αρμόδιων τμημάτων του Δήμου Στυλίδας για την 

επίλυση τυχόν προβλημάτων αναφορικά με τεχνικά ζητήματα τοποθέτησης  των πωλητών και 

λειτουργίας των βραχυχρόνιων αγορών. 

5. Την ενημέρωση των συμμετεχόντων στις βραχυχρόνιες αγορές. 

 

Άρθρο 18 

Τελικές γενικές διατάξεις 

1. Δεν επιτρέπεται η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση του χώρου λειτουργίας της βραχυχρόνιας 

αγοράς από τους δικαιούχους σε τρίτους ή η χρήση του για άλλο σκοπό, εκτός από αυτό που 

του χορηγήθηκε από το Δήμο Στυλίδας. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις 

του άρθρου 14. 

2. Ο πωλητής που αιτείται συμμετοχή στις βραχυχρόνιες αγορές του Δήμου μπορεί να 

ανακαλέσει την αίτησή του χωρίς συνέπειες μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία κλήρωσης και 

διάθεσης των θέσεων. Σε διαφορετική περίπτωση όταν δεν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

που αποδεικνύονται και δεν παρουσιαστεί στην κλήρωση υπόκειται στις συνέπειες του 

άρθρου 14, παράγραφος 2. 

3. Η συμμετοχή στις βραχυχρόνιες αγορές συνεπάγεται την ρητή, πλήρη και ανεπιφύλακτη 

αποδοχή όλων των όρων του Κανονισμού Λειτουργίας Βραχυχρόνιων Αγορών. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις βραχυχρόνιες αγορές μπορούν 

να αναζητήσουν την παρούσα κανονιστική απόφαση από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου και 

την ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας. 

5. Ο Δήμος θα μεριμνά για την καθαριότητα του χώρου της βραχυχρόνιας αγοράς. 

6. Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για την φύλαξη των εμπορευμάτων ή προϊόντων των 

συμμετεχόντων πωλητών στις βραχυχρόνιες αγορές. 

7. Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος συμμετεχόντων εργαζομένων 

ή επισκεπτών στους χώρους λειτουργίας των βραχυχρόνιων αγορών. Η ευθύνη βαρύνει 

αποκλειστικά του συμμετέχοντες σε αυτές. 

8. Ζητήματα που τυχόν προκύψουν και δεν αναφέρονται στον Κανονισμό θα καλύπτονται 

από σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις. 

 

Άρθρο 19 

Γενικές διατάξεις 

Προϋπόθεση έκδοσης της άδειας συμμετοχής είναι η καταβολή του τέλους αυτής. 

Η άδεια συμμετοχής δεν εκδίδεται αν δεν προκύπτει Δημοτική Ενημερότητα από την 

Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Στυλίδας. 

Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση. 
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Η συμμετοχή στις βραχυχρόνιες αγορές του Δήμου Στυλίδας συνεπάγεται ανεπιφύλακτα την 

αποδοχή όλων των όρων του παρόντος Κανονισμού. 

Περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν και δεν αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό θα 

καλύπτονται από τους σχετικού Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις. 

        

 

Άρθρο 20 

Ισχύς Κανονισμού 

Ο παρών Κανονισμός ισχύει για όλες τις βραχυχρόνιες αγορές εκάστου έτους και κάθε 

Κοινότητας του Δήμου Στυλίδας. 

Η συμμετοχή των πωλητών οι οποίοι διαθέτουν την σχετική άδεια στις βραχυχρόνιες αγορές 

σημαίνει αυτόματα και την αποδοχή όλων των όρων – άρθρων του ανωτέρω Κανονισμού. 

Περιπτώσεις που δεν αναφέρονται στον ανωτέρω Κανονισμό θα συμπληρώνονται από 

σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις. 

 

Η ισχύς του ανωτέρω Κανονισμού αρχίζει με την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και 

τον έλεγχο νομιμότητάς του από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 

Στερεάς Ελλάδας. 

 

   Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καλείται η Επιτροπή ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας 

να αποφασίσει σχετικά, με την έγκριση λειτουργίας των ανωτέρω βραχυχρόνιων αγορών και 

το σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας βραχυχρόνιων αγορών, όπως αναλυτικά περιγράφεται 

παραπάνω κατά τα οριζόμενα στις προαναφερόμενες υπ’ αριθ.: 7/2022, 4/2022, 4/2022, 

1/2022, αποφάσεις των Συμβουλίων Κοινοτήτων Αγίας Μαρίνας, Αχινού, Αυλακίου και 

Σπαρτιάς, αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων και των σχεδίων – διαγραμμάτων για την 

χωροθέτηση των  διατιθέμενων θέσεων βραχυχρόνιων αγορών ανά Κοινότητα, που συνέταξε 

η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Στυλίδας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 

παρόντος Κανονισμού. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

και αφού έλαβε υπόψη της:  

 

 το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 

 την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 

 τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ. Α./05.11.2021).  

 τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ. Α./05.11.2021). 

 Tην υπ’ αριθμ. 1/37698/03.04.2018 εγκύκλιο Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 

 Τις υπ’ αριθ.: 7/2022, 4/2022, 4/2022 και 1/2022, αποφάσεις των Συμβουλίων 

Κοινοτήτων Αγίας Μαρίνας, Αχινού, Αυλακίου και Σπαρτιάς, αντίστοιχα. 

 Τα τοπογραφικά διαγράμματα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

 Την υπ’ αριθ.:  191/2021 (ΑΔΑ:Ψ4ΒΙΩ1Ζ-Β4Λ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Στυλίδας με την οποία εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο 

καθορισμού του  τέλους θέσης βραχυχρόνιων αγορών για το έτος 2023 και εφεξής 

στα τρία (3) ευρώ (€) ανά τρέχον μέτρο ημερησίως.  

 Την υπ’ αριθ.: 111/2022 (ΑΔΑ: ΩΤ8ΜΩ1Ζ-5ΥΟ) Απόφασή του, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης,  με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο 

Στυλίδας, καθόρισε το τέλος θέσης βραχυχρόνιων αγορών για το έτος 2023 και 

εφεξής στα τρία (3) ευρώ (€) ανά τρέχον μέτρο ημερησίως. Η καταβολή των τελών θα 

γίνεται εφάπαξ κατά τη χορήγηση της θέσης και πριν την κατάληψη κοινόχρηστου  
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χώρου. Ο τρόπος καταβολής θα είναι στο ταμείο του Δήμου ή μέσω τραπεζών με 

κατάθεση σε λογαριασμό του Δήμου.    

 την ανάγκη λειτουργίας των ανωτέρω βραχυχρόνιων αγορών στις ανωτέρω περιοχές 

που προτάθηκαν, για τους λόγους που προεκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 

 

   Την έγκριση λειτουργίας των ανωτέρω βραχυχρόνιων αγορών και το σχέδιο Κανονισμού 

Λειτουργίας βραχυχρόνιων αγορών, όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω κατά τα 

οριζόμενα στις προαναφερόμενες υπ’ αριθ.: 7/2022, 4/2022, 4/2022, 1/2022, αποφάσεις των  

Συμβουλίων Κοινοτήτων Αγίας Μαρίνας, Αχινού, Αυλακίου και Σπαρτιάς, αντίστοιχα, 

συμπεριλαμβανομένων και των σχεδίων – διαγραμμάτων για την χωροθέτηση των  

διατιθέμενων θέσεων βραχυχρόνιων αγορών ανά Κοινότητα, που συνέταξε η τεχνική 

υπηρεσία του Δήμου Στυλίδας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος 

Κανονισμού και εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως : 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 67Α5Ω1Ζ-Τ23



 

 

Ακολουθεί η αριθ. 111/2022 (ΑΔΑ: ΩΤ8ΜΩ1Ζ-5ΥΟ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στυλίδας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.   

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 14/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, 

Αρ. Απόφασης: 111/2022 

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τέλους θέσης βραχυχρόνιων αγορών για το έτος 2023 και εφεξής  

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28
η 

 του μήνα Νοεμβρίου του 

έτους 2022  και ώρα 5:30 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό  

 

Συμβούλιο ύστερα από την αριθ. 11230 – 23/11/2022 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου 

που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 

μελών ήταν παρόντα τα 14 μέλη του ήτοι: 

 

             Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ               1) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

  2) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ               2) ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

   3) ΚΟΡΜΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             3) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

   4) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            4) ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

   5) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ            5) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

   6) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             6) ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

   7) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ             7) ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

   8) ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ             8) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

   9) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ            9) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

      10) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                10) ΧΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 

      11) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                11) ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

      12) ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                12) ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

      13) ΒΕΝΤΟΥΡΗ-ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

               13) ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

      14) ΚΑΡΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                     Οι οποίοι δεν προσήλθαν 

                     αν και προσκλήθηκαν νόμιμα 
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Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 5:30 μ.μ. ώρα για συζήτηση και 

λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 Η Δήμαρχος Στεργίου Βιργινία προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση. 

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Τριανταφύλλου Σπυριδούλα, υπάλληλος 

του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, ανακοίνωσε το 17
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης , εισήγηση του οποίου είχε αποσταλεί με email σε όλα τα μέλη και είχε 

ως εξής: 

Με την αριθ. 191/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΒΙΩ1Ζ-Β4Λ) απόφασή της,  η Οικονομική Επιτροπή ψήφισε 

το σχέδιο επιβολής τέλους θέσης βραχυχρόνιων αγορών για το έτος 2023 και εφεξής και 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα παρακάτω προκειμένου για τον καθορισμό του. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του  Ν. 4873/21 (ΦΕΚ 248/16.12.2021 τεύχος Α‘) “Αρμοδιότητες 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010”, 

η περίπτωση ιγ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  τροποποιήθηκε ως προς τις 

παραπεμπόμενες διατάξεις και διαμορφώθηκε ως εξής :  

ιγ) η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών 

αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη της περ. βε΄ της παρ. 1Β του άρθρου 73, αξιολογεί 

την υλοποίησή τους και εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται. Οι κανονιστικές  

 

αποφάσεις αξιολογούνται υποχρεωτικά από την οικονομική επιτροπή κάθε δύο (2) χρόνια, 

από την έναρξη ισχύος τους. 

 

Ως «Βραχυχρόνιες αγορές» ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.6 του Ν. 4849/2021 οι 

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. 

 

Οι πωλητές στους οποίους αποδίδονται  θέσεις δραστηριοποίησης στη βραχυχρόνια αγορά 

καταβάλλουν το τέλος θέσης, όπως ορίζεται στην οικεία προκήρυξη θέσεων (άρθρο 37 παρ.6 

Ν.4849/21). 

Το ύψος του ημερήσιου τέλους για την κατάληψη της θέσης-άδειας συμμετοχής καθορίζεται 

με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

 

Ως τέλος για εκάστη θέση δραστηριοποίησης στις βραχυχρόνιες αγορές που προγραμματίζει 

να λειτουργήσει ο Δήμος Στυλίδας, προτείνεται το ποσό των  τριών ευρώ (3,00€) ανά τρέχον 

μέτρο ημερησίως. Η καταβολή των τελών θα γίνεται εφάπαξ κατά την χορήγηση της θέσης 

και πριν την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου. 

 

Ο τρόπος καταβολής θα είναι στο ταμείο του Δήμου ή μέσω τραπεζών με κατάθεση σε 

λογαριασμό του Δήμου.  

 

Καλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει περί καθορισμού του τέλους θέσης 

βραχυχρόνιων αγορών για το έτος 2023 και εφεξής.  
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Η απόφαση καθορισμού να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ. 

24.9/20-10-1958, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας και να αναρτηθεί στο 

πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αναφερόμενη εισήγηση και μετά 

από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Με δεκατρείς (13) ψήφους «υπέρ» και μία (1) ψήφο «κατά», της Δημοτικής 

Συμβούλου Καρκάνη Ευαγγελίας τον καθορισμό του τέλους θέσης βραχυχρόνιων αγορών 

για το έτος 2023 και εφεξής στα τρία ευρώ (3,00€) ανά τρέχον μέτρο ημερησίως.  

Η καταβολή των τελών θα γίνεται εφάπαξ κατά την χορήγηση της θέσης και πριν την 

κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου. 

Ο τρόπος καταβολής θα είναι στο ταμείο του Δήμου ή μέσω τραπεζών με κατάθεση σε 

λογαριασμό του Δήμου.  

 Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του 

Β.Δ. 24.9/20-10-1958, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας και να αναρτηθεί 

στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.΄ 

Η παρούσα θα ενσωματωθεί στον κανονισμό βραχυχρόνιων αγορών και θα ισχύει 

από την δημοσίευση του εν λόγω κανονισμού. 

 

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 

 

Πιστό Απόσπασμα 

Στυλίδα 28 Νοεμβρίου 2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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