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Από το πρακτικό 7 της  04.04.2018

  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλελέρ
Αριθμ.Απόφασης   126/2018
                                                                                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ                                                  
                                                           Έγκριση  Κανονισμού Λειτουργίας ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ       
                                               ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ,     
                                               ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ,  
                                               ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ   
                                                     ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ

Στη Νίκαια και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 04 του μηνός Απριλίου του έτους
2018 ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και ώρα 10.00 π.μ.  συνεδρίασε  το Δημοτικό Συμβούλιο
Κιλελέρ  ύστερα  από  την  αριθμ.5669/30/03/2018 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του
Δημοτικού Συμβουλίου που δόθηκε στον καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με
τις  διατάξεις  του  άρθρου   67  παρ.5  του  ν.  3852/2010   και  δημοσιεύθηκε  αυθημερόν  στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει η νόμιμη απαρτία δηλαδή:       
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Βαρδακούλης Αχιλλεύς 1.- Νανούλης Θεοφάνης
2.- Τσιχίτας Χρήστος 2.- Θεοδωρούλης Κλεάνθης
3.- Ρεντζιάς Αντώνιος 3.- Σταμουλάκης Βασίλειος
4.- Μακρόπουλος Ευάγγελος
5.- Αραμπατζής Μιλτιάδης
6. Καλέτσιος Σπυρίδων
7. Κουκούτσης Ιωάννης
8 Χατζούλης Χρήστος
9. Σωτηρίου Σωτηρίου
10. Μπακαλόπουλος Ιωάννης
11. Πινάκα Ιωάννα
12.-Χατζηκωνσταντίνου Κων/νος
13- Φιλιππούλης Κων/νος
14.- Βισβίκης Βάϊος
15.- Τσινούλης Τριαντάφυλλος
16.- Χατζούλης Αχιλλέας
17. Ρίζος Κομήτσας
18. Ανυφαντή-Οικονόμου Ζωή
19. Χατζούλης Βασίλειος
20.  Πασχούδης Γεώργιος
21. Ζαχαριάς Ιωάννης
22. Σκρίμπας Γεώργιος
23.Καρυούδης Γεώργιος
24. Αγγλοπούλου-Μερτζανίδου Όλγα

Επίσης παραβρέθηκαν όλοι οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων. 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αθανάσιος Γ. Νασιακόπουλος
Επίσης  παρίσταντο και  ο  Τσιγάρας Αθανάσιος  και  Βησσαρόπουλος  Βασίλειος   υπάλληλοι  του
Δήμου υπεύθυνοι για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος
στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι:
Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):
«1. Για τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών του παρόντος λαμβάνεται απόφαση του οικείου
Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006 (Α' 114), η οποία κοινοποιείται
στην οικεία Περιφέρεια. Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται και ο κανονισμός λειτουργίας των
αγορών αυτών, στον οποίο εμπεριέχονται απαραιτήτως ο χώρος διενέργειας της αγοράς, η χρονική
διάρκεια της αγοράς, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα
καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την
ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.
Η διάρκεια λειτουργίας των θρησκευτικών και επετειακών εμποροπανηγύρεων και των λοιπών
οργανωμένων αγορών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, με εξαίρεση τις
παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο και δύνανται να διαρκούν μέχρι
επτά (7) ημέρες, τις πασχαλινές αγορές που δύνανται να διαρκούν μέχρι δέκα (10) ημέρες και τις
χριστουγεννιάτικες αγορές που δύνανται να διαρκούν μέχρι είκοσι (20) συναπτές ημέρες. Σε
περίπτωση λειτουργίας εμποροπανηγύρεως σε χώρο που στο σύνολό του ανήκει αποκλειστικά σε
νομικό πρόσωπο της κατ' άρθρο 3 του Συντάγματος Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του
Χριστού, το νομικό πρόσωπο μπορεί, είτε να αποφασίζει το ίδιο τη λειτουργία της αναλαμβάνοντας
παράλληλα την οργάνωση και διεξαγωγή αυτής, είτε να παραχωρεί το χώρο στον οικείο δήμο με
σύμβαση μίσθωσης. Αν η εμποροπανήγυρη οργανώνεται από το ίδιο νομικό πρόσωπο, αυτό εκδίδει
υποχρεωτικά Κανονισμό Λειτουργίας με τα στοιχεία που προβλέπονται στο παρόν (όπως ιδιότητα
συμμετεχόντων πωλητών, ποσόστωση και τρόπος απόδοσης θέσεων κ.τ.λ.), τον οποίο κοινοποιεί
υποχρεωτικά στον οικείο δήμο πριν την έναρξη της εμποροπανηγύρεως.
Τα πωλούμενα είδη των πασχαλινών και χριστουγεννιάτικων αγορών πρέπει να δικαιολογούν το
χαρακτήρα των ημερών, να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεσή τους να γίνεται
βάσει των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠ- ΠΥ). Οι
κυριακάτικες αγορές διεξάγονται τις Κυριακές.
Στις περιπτώσεις εμπορίας ζώντων ζώων απαιτείται έγγραφο μετακίνησης των παραγωγικών ζώων,
καθώς και βεβαίωση απαλλαγής από ασθένειες υπογεγραμμένη από κτηνίατρο της ΔΑΟΚ.
2. Ειδικά, στις υπαίθριες κυριακάτικες αγορές πωλούνται πάσης φύσεως προϊόντα πλην νωπών
διατροφικών. Επίσης, διατίθενται πρόχειρα γεύματα από καντίνες και φορητές εγκαταστάσεις
έψησης. Οι αγορές αυτές ανάλογα με το αντικείμενο πώλησης διακρίνονται σε:
(α) κυριακάτικες αγορές, στις οποίες επιτρέπεται η πώληση ειδών ένδυσης, υπόδησης,
νεωτερισμών, λευκών ειδών, καλλιτεχνημάτων -χειροτεχνημάτων, δερμάτινων ειδών,
βιομηχανικών ειδών, ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών και εκκλησιαστικών ειδών, καλλωπιστικών
φυτών, ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής, όπως πήλινες πλαστικές γλάστρες,
χώμα,
(β) κυριακάτικες αγορές παλαιοπωλών και συναφών επιτηδευματιών, αγορές συλλεκτών και
(γ) κυριακάτικες αγορές βιβλίων, στις οποίες επιτρέπεται η πώληση βιβλίων. Επιτρέπεται η
λειτουργία μίας (1) κυριακάτικης αγοράς, εντός των ορίων κάθε Περιφερειακής Ενότητας ή το
πολύ (2) δύο, εφόσον η κάθε μία εξ αυτών αφορά διαφορετική κατηγορία προϊόντων. Η ίδρυση
κυριακάτικης αγοράς πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου,
ύστερα από εισήγηση του οικείου δήμου και γνώμη του οικείου Επιμελητηρίου, στην οποία
καθορίζονται και τα πωλούμενα είδη.
3. Στις αγορές του παρόντος άρθρου συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα
φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου,
εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Τη
βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών.
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Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήμο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειμένου να
συμμετέχει στις 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 Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,
ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.
Ο δήμος που εκδίδει την ανωτέρω βεβαίωση είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του
Πληροφοριακού Συστήματος.
Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν
λόγω αγορές.
4. Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές του παρόντος άρθρου απαιτείται έγκριση συμμετοχής,
που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου δήμου, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας
της αγοράς. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας των υπαίθριων
αγορών που αφορά η πρόσκληση. Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση ως εξής:
α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ
σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο,
β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής
άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,
γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα
επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των
κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της
(α) κατηγορίας. Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση
προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του
παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α'. Οι φορείς λειτουργίας μπορεί να
καθορίζουν υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για αδειούχους του
άρθρου 45. Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 45 δίδεται μία θέση ανά
τέσσερα (4) μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 45.
5. Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με την
παράγραφο 4, υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου αίτηση, επιδεικνύοντας:
α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση της παραγράφου 3, κατά περίπτωση
και
β) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των
αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρωση.
6. Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων
για την κάθε υπαίθρια αγορά, ο οποίος αναρτάται στο οικείο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι
επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση
συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά
πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος. Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής
διενεργείται κλήρωση, εκτός εάν στον Κανονισμό Λειτουργίας προβλέπεται μοριοδότηση με
κριτήρια ανάλογα του συστήματος απόδοσης θέσης για τις λαϊκές αγορές. Αμοιβαία αλλαγή
θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στο φορέα
λειτουργίας.
7. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με άδεια συμμετοχής στις
υπαίθριες αγορές του παρόντος των ειδών τους κατά τις ημέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα
καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις.
8. Στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα Πολιτιστικοί, Εξωραϊστικοί, Τοπικοί Σύλλογοι
διοργανώνουν παραδοσιακά για δεκαπέντε (15) συναπτά έτη εκδηλώσεις επετειακού χαρακτήρα,
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γενικότερου κοινωνικού, πολιτιστικού ή εκπαιδευτικού περιεχομένου στα πλαίσια των οποίων
διεξάγεται και οποιαδήποτε είδους υπαίθρια αγορά, μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη
διοργάνωσης της αγοράς αυτής σε δικό τους ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο υπό τους όρους και
προϋποθέσεις των παραγράφων 1 έως 7. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου βεβαιώνεται
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας. Το Περιφερειακό Συμβούλιο εκδίδει την απόφασή
του ύστερα από αίτηση του Συλλόγου. Η αίτηση αναφέρει το ΑΦΜ και τη Δ.Ο.Υ. του Συλλόγου
και επισυνάπτονται το Καταστατικό του Συλλόγου, ο κανονισμός λειτουργίας της αγοράς, στον
οποίο εμπεριέχονται απαραιτήτως τα στοιχεία της παραγράφου 1 και κάθε αναγκαίο στοιχείο για τη
διοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ισχύει για
πέντε έτη από την έκδοσή της και κοινοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
9. Μετά την έκδοση απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της παραγράφου 8 ο Σύλλογος και
ο οικείος δήμος υπογράφουν Έγγραφο Δεσμεύσεων, στο οποίο καθορίζονται με λεπτομέρεια οι
όροι συνεργασίας και λειτουργίας της αγοράς σε σχέση ιδίως με την προσβασιμότητα, υγιεινή και
ασφάλεια του καταναλωτικού κοινού και την καθαριότητα του χώρου. Στο ίδιο Σύμφωνο
καθορίζονται τα τέλη υπέρ του δήμου, τα οποία για κάθε συμμετέχοντα πωλητή, δεν μπορεί να
είναι μικρότερα από τα ημερήσια τέλη που απαιτεί ο δήμος για αντίστοιχες θέσεις στάσιμου
εμπορίου. Το Σύμφωνο και ο κανονισμός λειτουργίας της αγοράς εγκρίνεται από το οικείο
Δημοτικό Συμβούλιο.
10. Οι Σύλλογοι, τα Σωματεία, οι Ενώσεις ή οι Ομοσπονδίες Ρομά που έχουν αναγνωριστεί και
λειτουργούν νόμιμα μπορούν, κατόπιν αιτήσεως τους, να συνδιοργανώνουν με τους δήμους της
χώρας αγορές του παρόντος άρθρου, σε δικό τους ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο, εφόσον στους
καταστατικούς τους σκοπούς προβλέπεται τουλάχιστον ότι:
α) είναι μη κερδοσκοπικοί και
β) προάγουν την κοινωνική ένταξη των Ρομά ιδίως σε θέματα στέγης, εκπαίδευσης, υγείας και
εργασίας. Στις αγορές αυτές συμμετέχουν πωλητές Ρομά υπό τους όρους και προϋποθέσεις των
παραγράφων 1 και 3 έως 7 του παρόντος άρθρου. Οι αγορές αυτές λαμβάνουν χώρα αποκλειστικώς
στο πλαίσιο εκδηλώσεων που αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο κοινωνικό χαρακτήρα της κοινωνικής
ομάδας των Ρομά, μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις που συμβάλουν στην κοινωνική
ένταξη των μελών της. Για τη λειτουργία των αγορών αυτών λαμβάνεται απόφαση του οικείου
Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006, η οποία κοινοποιείται στην
οικεία Περιφέρεια. Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας των αγορών αυτών,
στον οποίο εμπεριέχονται τα στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος, καθώς και οι πολιτιστικές
δράσεις που πρόκειται να οργανώσει ο φορέας όπως αυτές περιγράφονται στην αίτησή του.»
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):
«1. Η λειτουργία υπαίθριων αγορών επιτρέπεται σε καθορισμένους από τον αρμόδιο φορέα
λειτουργίας ελεύθερους και ανεξάρτητους χώρους, δημόσιους ή δημοτικούς, ιδιόκτητους ή
μισθωμένους, όπως πλατείες, πάρκα και γενικότερα ανοικτούς χώρους, καθώς και
εκκλησιαστικούς, οι οποίοι διασφαλίζουν πρόσβαση σε όλους τους πολίτες. Αν τέτοιοι χώροι δεν
είναι εφικτό να βρεθούν, μπορεί να επιλεγούν κατάλληλοι δρόμοι.
Οι χώροι λειτουργίας των υπαίθριων αγορών καθορίζονται ύστερα από γνώμη της αρμόδιας
αστυνομικής αρχής, για την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία τους. Αν η γνώμη της
αστυνομικής αρχής δεν υποβληθεί εντός τριάντα (30) ημερών αφότου ζητηθεί, η απόφαση του
φορέα λειτουργίας εκδίδεται χωρίς τη γνώμη αυτή.
2. Από την επιλογή των χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η
πρόσβαση και η λειτουργία σε σχολεία, νοσοκομεία, σταθμούς του αστικού και του προαστιακού
σιδηρόδρομου, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία,
εκκλησίες, εισόδους κατοικιών και καταστημάτων και οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, ούτε
να δυσχεραίνεται ο εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Σε
κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό.
3. Οι υπαίθριες αγορές διακρίνονται σε λαϊκές αγορές, αγορές καταναλωτών, εμποροπανηγύρεις,
κυριακάτικες και χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές και για κάθε αγορά απαιτείται η
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έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα. Οι Κανονισμοί Λειτουργίας είναι
εναρμονισμένοι με τις διατάξεις του παρόντος και κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον ζητηθούν.
4. 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 και σύμφωνη γνώμη της
αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 28, αν πρόκειται για λαϊκή αγορά.»
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..
Κατόπιν τούτων, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Ο Επικεφαλής της μείζονος μειοψηγίας κ. Κομήτσας Ρίζος ανέφερε ότι , όσον αφορά τις
εγκαταστάσεις ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις, δεδομένου ότι ο έλεγχος τήρησης
της νομιμότητας και των απαιτούμενων προδιαγραφών είναι εξαιρετικά δυσχερής από τις
υπηρεσίες του Δήμου και δεδομένου της επικικδυνότητας που έχεουν αυτές οι εγκαταστάσεις.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε 
Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'),
την παρ.1γ του άρθρου 83 ή την παρ.2α του άρθρου 84 του Ν.3852/10
Το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010
Την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006
Την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β')
Την υπ’ αριθ.  9/2018 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη λειτουργία ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΑ   ΠΛΑΙΣΙΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ,
ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ ΚΑΙΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡσύμφωνα με
τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας όπως παρατίθενται στη συνέχεια.

Β. Εγκρίνει κανονισμό λειτουργίας ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΑ   ΠΛΑΙΣΙΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ,
ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ ΚΑΙΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡο οποίος
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και έχει ως εξής:
Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και να αποσταλεί
στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας
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Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 126/2018
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται:               
 Ο Πρόεδρος                                               Ο Δήμαρχος                                            Τα Μέλη             

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΑ   ΠΛΑΙΣΙΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ,
ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ ΚΑΙΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ

Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
 Ο παρών κανονισμός καθορίζει: 1.Τις προϋποθέσεις διοργάνωσης και λειτουργίας των υπαίθριων
οργανωμένων  αγορών  στα  πλαίσια   όλων  των  θρησκευτικών,
πολιτιστικών,κοινωνικών,εκπαιδευτικών,αθλητικών,πασχαλινών,χριστουγεννιάτικων  εκδηλώσεων
του Δήμου Κιλελέρ. 2. Τους κανόνες διασφάλισης της τάξης ,υγιεινής και αισθητικής στο χώρο των
εκδηλώσεων.

 Άρθρο 2 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο παρών κανονισμός  εκδίδεται  βάσει  των διατάξεων  του Ν.
3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/ 8-6-2006), του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010), , του άρθρου 19 του
Β.Δ.  24/9/20-10-58  ,του  Ν.3777/05  (άρθρο  29  παρ.3)  και  του  άρθρου  38  του  Ν.  4497/13-11-
2017,όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν και αποτελεί  κανονιστική πράξη της διοίκησης η
οποία έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.

 Άρθρο 3 ΓΕΝΙΚΑ: Χώροι για την διενέργεια των αγορών αυτών ορίζονται όλες οι κεντρικές
πλατείες όλων των χωριών του Δήμου Κιλελέρ,όλα τα πολιτιστικά και αθλητικά κέντρα του Δήμου
Κιλελέρ και όλοι οι δημοτικοί χώροι σε απόσταση   δέκα πέντε  μέτρων πέριξ όλων των εκκλησιών
του Δήμου Κιλελέρ, όπως αυτοί ειδικότερα φαίνονται στους χάρτες της Τεχνικής υπηρεσίας του Δ.
Κιλελέρ. Οι αγορές αυτές δεν θα υπερβαίνουν τις πέντε ημέρες,με εξαίρεση τις πασχαλινές αγορές
που μπορούν να διαρκούν μέχρι δέκα μέρες και τις χριστουγεννιάτικες αγορές  που μπορούν να
διαρκούν μέχρι είκοσι μέρες (άρθρο 38 Ν. 4497/13-11-2017) και ο  ακριβής χρόνος τέλεσής της θα
καθορίζεται  κάθε  φορά  με  απόφαση  του  Δήμου  Κιλελέρ.  Υπεύθυνος  για  τη  διοργάνωση  των
αγορών αυτών είναι ο  ο Δήμος Κιλελέρ. ο οποίος θα προβαίνει στη διαμόρφωση του χώρου, στον
καθορισμό  των  όρων  συμμετοχής,  στην  κατανομή  των  θέσεων,  στη  χορήγηση  των  αδειών
συμμετοχής στα διάφορα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε κάθε άλλη ενέργεια που θα απαιτηθεί
για τη σωστή λειτουργία των αγορών αυτών,Την καθαριότητα των αγορών αυτών και των χώρων
υγιεινής  θα  αναλάβει  η  Υπηρεσία  καθαριότητας  του  Δήμου  και  τα  ιδιωτικά  συνεργεία
καθαριότητας που συνεργάζονται με τον Δήμο.

 Άρθρο 4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ   Εφόσον απαιτηθούν πρόχειρες κατασκευές σε κάποιες από
αυτές τις αγορές,αυτές θα γίνονται σε ειδικό χώρο που θα υποδεικνύει κάθε φορά ο Δήμος Κιλελέρ
για κάθε ξεχωριστή  αγορά. Αυτές θα διακρίνονται: 1. Σε κατασκευές  στις οποίες θα αναπτυχθούν
όλες  οι  εμπορικές  χρήσεις  πώλησης  όλων  των  μη  φαγώσιμων  προϊόντων  2.  Σε  κατασκευές
συλλόγων και φορέων. Ο Δήμος, αποβλέποντας στην προβολή τοπικών προϊόντων της περιοχής,
παραχωρεί  σε  συλλόγους,  συνεταιρισμούς  και  φορείς  μη  κερδοσκοπικούς,  χώρο ατελώς.  3.  Σε
χώρους  για  την  εγκατάσταση  και  λειτουργία  κάθε  είδους  φαγώσιμου  προΙόντος,  (χαλβά,μαλλί
γριάς,καλαμπόκια,ξηροί  καρποί,  σουβλάκια,καντίνες  και  όλα  τα  παρεμφερή  φαγώσιμα)  4.  Σε
χώρους για την εγκατάσταση λούνα-παρκ και κάθε συναφούς ψυχαγωγικής δραστηριότητας. 5. Σε
χώρους για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης του
άρθρου  45  Ν.  4497/13-11-2017.   Οι  εγκαταστάσεις  κατασκευάζονται  και  τοποθετούνται  με
επιμέλεια,  δαπάνη και ευθύνη των ίδιων των συμμετεχόντων και  θα απομακρύνονται  από τους
ίδιους  υπό  την  επίβλεψη  του  Δήμου.  Ο  Δήμος  δεν  επιβαρύνεται  με  κανένα  κόστος  για  την
κατασκευή εγκατάσταση και απεγκατάσταση των κατασκευών. Ο Δήμος Κιλελέρ  χορηγεί άδειες
εγκατάστασης προσωρινών λυόμενων κατασκευών στους ενδιαφερόμενους από την αρχή μέχρι το
τέλος των αγορών στους χώρους αυτούς

 Άρθρο  5  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  Οι  συμμετέχοντες  οφείλουν:  1.  Να  μεριμνούν  για  την
καθαριότητα των χώρων που τους έχουν παραχωρηθεί 2. Να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα
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μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και
της  αισθητικής  που  αρμόζει  στην  ιστορία  και  τον  πολιτισμό  του  Δήμου  Κιλελέρ.  3.  Να  μην
προβαίνουν σε οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στους παραχωρημένους προς χρήση χώρους Οι
συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι ποινικά και αστικά έναντι του προσωπικού που θα
απασχολούν και των πελατών τους. 

Άρθρο 6 ΘΕΣΕΙΣ Οι θέσεις  που ορίζονται σε κάθε αγορά είναι οι εξής: 1) Δέκα πέντε θέσεις
πώλησης  όλων  γενικά  των  μη  φαγώσιμων  προϊόντων,  2)  Δέκα  θέσεις  για  συλλόγους,
συνεταιρισμούς και φορείς μη κερδοσκοπικούς για προβολή των προϊόντων τους, 3) Είκοσι θέσεις
πώλησης  κάθε  είδους  φαγώσιμου  προΙόντος,  (χαλβά,μαλλί  γριάς,καλαμπόκια,ξηροί  καρποί,
σουβλάκια,καντίνες και όλων των παρεμφερών φαγώσιμων).,4) Πέντε θέσεις για την εγκατάσταση
λούνα-παρκ και κάθε συναφούς ψυχαγωγικής δραστηριότητας. 5) Δέκα θέσεις για διάθεση έργων
τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης του άρθρου 45 Ν. 4497/13-11-
2017. Κάθε θέση θα έχει εμβαδόν 15 τ.μ., πλην  των λούνα-παρκ και  κάθε συναφούς ψυχαγωγικής
δραστηριότητας που θα έχει εμβαδό 150 τ.μ .Δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν τη
δημόσια αιδώ ή μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα σε μικρούς ή μεγάλους.

 
Άρθρο7 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ 1. Το καταβαλλόμενο τέλος για κάθε θέση ορίζεται σε είκοσι
(20) ευρώ ημερησίως για κάθε εκδήλωση ή σε εκατόν ογδόντα (180) ευρώ ετησίως με δικαίωμα
συμμετοχής σε όλες τις εκδηλώσεις και  2. Το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να αναπροσαρμόζει
κατ’  έτος  τα  τέλη  χρήσεως  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  γενικότερες  οικονομικές  και  κοινωνικές
συνθήκες. Οι θέσεις  διατίθενται και κατακυρώνονται με την προκαταβολή του 100% του τέλους
χρήσης.  Στη  συνέχεια  θα  εκδίδεται  η  άδεια  συμμετοχής  Σε  περίπτωση  που  η  εκδήλωση  δεν
πραγματοποιηθεί  για  οποιοδήποτε  λόγο  οι  συμμετέχοντες  δεν  δικαιούνται  απαίτηση  ποσού  ως
δαπάνη εγκατάστασης. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν συμμετάσχει με δική του ευθύνη το τυχόν
καταβληθέν τέλος χρήσης εκπίπτει  υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα.  Δεν
επιτρέπεται η συμμετοχή σε όσους οφείλουν τέλη από την συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις κατά το
παρελθόν.  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι αναφέρονται στο άρθρο 38 παρ.3,4,5,6 και 7 του Ν.
4497/13-11-2017  ακολουθώντας  την  διαδικασία  που  προβλεπεται  στο  άρθρο  αυτό.Ο  Δήμος
Κιλελέρ  εκδίδει  σχετική  πρόσκληση-ανακοίνωση  πριν  κάθε  αγορά,που  αναρτάται  στον  πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου Κιλελέρ δέκα μέρες πριν την διενέργεια κάθε αγοράς και χορηγείται από
τον  Δήμο  έγκριση  συμμετοχής  κατά  τα  οριζόμενα  στο  ανωτέρω  άρθρο.  Για  τη  διοργάνωση
εκδηλώσεων επετειακού χαρακτήρα από συλλόγους επί  δέκα πέντε συναπτά έτη εφαρμόζεται το
άρθρο  38  παρ.8  και  9   Ν.   4497/13-11-2017.  Για  διοργάνωση  εκδηλώσεων  σε  ιδιόκτητο  ή
μισθωμέμο χώρο από συλλόγους,σωματεία και ενώσεις ρομά εφαρμόζεται το άρθρο 38 παρ. 10  Ν.
4497/13-11-2017.

 Άρθρο 8 Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εκμίσθωση και η παραχώρηση κατά χρήση της έγκρισης
συμμετοχής  από  τους  δικαιούχους  σε  οποιονδήποτε  τρίτο.  Επίσης  απαγορεύεται  αυστηρά  η
χρησιμοποίηση  του  χώρου  για  άλλον  σκοπό  εκτός  από  αυτόν  για  τον  οποίο  διατίθεται.  Κάθε
εκμισθωτής χώρου υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο εκμισθωτής του λούνα-παρκ , καθώς και όσοι
χρησιμοποιούν  ηλεκτρογεννήτριες  υποχρεούνται  να  είναι  εφοδιασμένοι  με  τουλάχιστον ένα  (1)
πυροσβεστήρα  σκόνης  ο  οποίος  θα  τοποθετείται  σε  εμφανές  σημείο  και  θα  συνοδεύεται  με
βεβαίωση καταλληλότητας από τον προμηθευτή του. 

 Άρθρο  9.  ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ,  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ Ή
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.  Επιτρέπονται  στις  αγορές  του παρόντος κανονισμού και
εφαρμόζεται  το  άρθρο  39  Ν.   4497/13-11-2017,  που  αναφέρει  τα  εξής:.  1.  Για  την  άσκηση
ψυχαγωγικών  δραστηριοτήτων,  όπως  ενδεικτικά,  λούνα  πάρκ,  πίστες  αυτοκινητιδίων,  τσίρκο,
μουσικές συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που ασκούνται από φυσικά ή
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νομικά πρόσωπα ως εμπορικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, απαιτείται αυτοτελής άδεια
εγκατάστασης και λειτουργίας. 2. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριων
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων είναι οι δήμοι της χώρας. Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι διάφορες
από  το  υπαίθριο  εμπόριο  και  δεν  υπάρχει  περιορισμός  στη  δραστηριοποίηση  των  φυσικών  ή
νομικών  προσώπων  που  έχουν  τις  απαραίτητες  προϋποθέσεις.  3.  Για  τη  χορήγηση  άδειας
εγκατάστασης και λειτουργίας αυτοτελών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, εκτός από τις ειδικότερες
διατάξεις που ρυθμίζουν τις ως άνω δραστηριότητες, εξακολουθούν να ισχύουν και οι περιπτώσεις
α΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 12/2005 (Α΄ 10). 4. Οι μεμονωμένες
ψυχαγωγικές  δραστηριότητες  ακολουθούν  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  των  αυτοτελών
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και  αρμόδια υπηρεσία για την αδειοδότησή τους  είναι  αυτή της
κύριας δραστηριότητας. 

 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία των
ανωτέρω αγορών και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης. 2. Για οτιδήποτε δεν
προβλέπεται  στην  παρούσα  απόφαση  αρμόδιος   είναι  ο  Δήμος  Κιλελέρ   3.  Η  παραλαβή  των
προβλεπόμενων  δικαιολογητικών  για  τη  χορήγηση  των  εγκρίσεων  συμμετοχής  στην
εμποροπανήγυρη,  η  κατανομή  των  θέσεων,  η  παροχή  κάθε  δυνατής  βοήθειας  σε  αυτούς  που
επιθυμούν να συμμετέχουν αλλά και σε αυτούς που συμμετέχουν και η έγκαιρη πληροφόρηση των
ενδιαφερομένων  πάνω  σε  θέματα  που  τους  αφορούν  αποτελούν  υποχρεώσεις  του  Δήμου.  4.
Οποιαδήποτε  προσθήκη,  ή  τροποποίηση,  ή  κατάργηση  επιμέρους  άρθρων,  ή  του  παρόντος
κανονισμού ,  πραγματοποιείται  όποτε κριθεί  αναγκαίο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 5. Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει μετά την κατά νόμο
έγκρισή του.

 Β. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό της, στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου,
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284. Γ. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε μια τοπική
εφημερίδα. Δ. α. Η απόφαση να παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη σε χώρο του δημοτικού καταστήματος, που είναι προσιτός
στο κοινό. β. Η απόφαση, με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου. γ. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. όπως λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη
δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο
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