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ΘΔΚΑ: Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ θαλνληζκνύ 

ιεηηνπξγίαο ηεο ππαίζξηαο αγνξάο κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν 
«ΑΛΘΝΘΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ» ζηελ πεξηνρή Σιόε – 

Φνπληνπθιή. 

 
Έρνληαο ππφςε: 

- Ρν άξζξν 79, παξ.1 ηνπ Λ. 3463/2006, νη δεµνηηθέο θαη 
θνηλνηηθέο αξρέο ξπζµίδνπλ ζέµαηα ηεο αξµνδηφηεηάο ηνπο 

εθδίδνληαο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ζην πιαίζην ηεο 
θείµελεο λνµνζεζίαο, µε ηηο νπνίεο: «...Θαζνξίδνπλ ηνπο φξνπο θαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο: δ1. Γηα ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δεµνηηθψλ 
θαη θνηλνηηθψλ αγνξψλ, ησλ εµπνξνπαλεγχξεσλ, παξαδνζηαθνχ ή 

µε ραξαθηήξα, ησλ δσνπαλεγχξεσλ, ησλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ 
αγνξψλ θαη γεληθά ησλ ππαίζξησλ εµπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ» 

- Ρελ παξ.16 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Λ.4497/2017 ,ζχκθσλα κε ηελ 
νπνία «…γηα φιεο ηηο πθηζηάκελεο θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο αγνξέο ηνπ άξζξνπ 38, ν νηθείνο δήκνο εθδίδεη κε 
απφθαζε Γ.Π. εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ελαξκνληζκέλν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, ηνλ νπνίν θνηλνπνηεί ζηελ νηθεία Ξεξηθέξεηα. Πε 
πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο ηα αξκφδηα φξγαλα 

ππέρνπλ πεηζαξρηθή επζχλε, φπσο νξίδεηαη ζην λ.3852/2010» 
- Ρελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Λ.4497/2017 ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

«… γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ππαίζξησλ αγνξψλ ηνπ παξφληνο 
ιακβάλεηαη απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 79 ηνπ λ.3463/2006 (Ά 114), ε νπνία θνηλνπνηείηαη 
ζηελ νηθεία Ξεξηθέξεηα. Κε ηελ ίδηα απφθαζε εγθξίλεηαη θαη ν 



θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ απηψλ, ζηνλ νπνίν 
εκπεξηέρνληαη απαξαηηήησο ν ρψξνο δηελέξγεηαο ηεο αγνξάο, ε 

ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αγνξάο, ηα πσινχκελα είδε, ν ηξφπνο επηινγήο 
θαη ηνπνζέηεζεο ησλ πσιεηψλ, ηα θαηαβαιιφκελα ηέιε θαη ν 

ηξφπνο είζπξαμεο απηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ 
νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο» 

- Ρελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ζχκθσλα κε ην λ.4497/2017 θαη ην 
γεγνλφο φηη πξηλ ηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ θαλνληζηηθψλ 

απνθάζεσλ ε Δπηηξνπή Ξνηφηεηαο Εσήο εηζεγείηαη βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 73 παξ.1B ηνπ Λ.3852/2010 ζην Γ.Π., ην ζρέδην 
θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Θ.∆.Θ. ελψ θαηά ηελ 

παξ.1γ ηνπ άξζξνπ 83 θαη ηελ παξ.2α ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ 
Λ.3852/2010 ην ζπµβνχιην ηεο δεµνηηθήο ή ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο 

αληίζηνηρα πξνηείλεη ζηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο ηνπο ρψξνπο 
ιεηηνπξγίαο εµπνξνπαλεγχξεσλ, ρξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξψλ θαη 

γεληθά ππαίζξησλ εµπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 
 

ε η  ζ ε γ ν ύ κ α ζ η ε 
 

ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο ηεο νξγαλσκέλεο 
ππαίζξηαο αγνξάο κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «Αλζνθνκηθή Έθζεζε» ζηελ 

πεξηνρή Σιόε – Φνπληνπθιή, φπσο παξαθάησ: 
 

Άξζξν 1 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ 

Ν παξψλ θαλνληζκφο ξπζκίδεη: 

1) Ρηο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ππαίζξηαο 
αγνξάο κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «Αλζνθνκηθή Έθζεζε» ζηελ 

πεξηνρή Σιόε - Φνπληνπθιή επί ηεο νδνύ Απνδήκωλ 
Θαζηνξηαλώλ & Βαζηιείνπ Γόηθνπ Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο 

Θαζηνξηάο. 
2) Ρνπο θαλφλεο αηζζεηηθήο, θαζαξηφηεηαο, πγηεηλήο θαη ηάμεο ζην 

ρψξν. 
 

 
Άξζξν 2 

ΛΝΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ 

Ν παξψλ Θαλνληζκφο εθδίδεηαη βάζεη Λφκσλ, Ξ.Γ θαη εγθπθιίσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εκπνξνπαλεγχξεσλ φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα θαη ζπγθεθξηκέλα: 
1)Ρα άξζξα 75 θαη 79 ηνπ Λ.3436/2006 Θ.Γ.Θ 

2)Ρα άξζξα 83,84 θαη 94 ηνπ Λ.3852/10 
3)Ρν Λ.4497/2017 «Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
4)Ρελ .Γ. 47829/2017 

5)Θάζε άιιε δηάηαμε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 
 

 



Άξζξν 3 
ΓΔΛΗΘΑ 

Ζ ππαίζξηα αγνξά: 
- ζα έρεη δηάξθεηα 3 (ηξεηο) ζπλαπηέο εκέξεο (Ξαξαζθεπή – Πάββαην 

– Θπξηαθή), 
- ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηέινο ηεο δεύηεξεο εβδνκάδαο ηνπ 

κελόο Καΐνπ θάζε έηνπο ή ζε εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίδεηαη 
κε απόθαζε Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ζε πεξίπησζε αλαβνιήο ηεο 

θαη 

- ζα δηεμάγεηαη ζηελ πεξηνρή Σιφε ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Θαζηνξηάο 
θαη ζπγθεθξηκέλα επί ησλ νδψλ Απνδήκσλ Θαζηνξηαλψλ θαη 

Βαζηιείνπ Γφηθνπ, φπσο θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν δηάγξακκα. 
 

πεχζπλνο γηα ηε δηνξγάλσζε, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο 
ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηε ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ ζπκκεηνρήο 

ησλ δηαθφξσλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ζε απηήλ, ηε δηελέξγεηα 
εθδειψζεσλ ζην ρψξν θαηά ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηελ ελ γέλεη 

θαιή ιεηηνπξγία θαη δηεμαγσγή ηεο, είλαη ν Γήκνο Θαζηνξηάο, ν 
αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο Αγξνηηθψλ ζεκάησλ - Ξνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ε 

Γηεχζπλζε Ρνπηθήο Νηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο - Ρκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη 
Οχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. 

 
 

Άξζξν 4 

ΘΑΘΝΟΗΠΚΝΠ ΔΞΗΡΟΔΞΝΚΔΛΩΛ ΔΗΓΩΛ ΞΟΝΠ ΞΩΙΖΠΖ 

Ρα είδε πνπ επηηξέπεηαη λα πσινχληαη είλαη: 

 άλζε-θπηά 
 ραιβάδεο, ινπθνπκάδεο, δαραξώδε είδε, μεξνί θαξπνί, θηι. 

 είδε θεπνπξηθήο (εξγαιεία, θιπ) 
 είδε θήπνπ (ηξαπέδηα, θαξέθιεο, θιπ) 

 
 

Άξζξν 5 
ΔΓΘΟΗΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΠ ΓΗΑΘΔΠΖΠ ΡΩΛ ΣΩΟΩΛ 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ Λ.4497/2017: 

1. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο ππαίζξηεο αγνξέο απαηηείηαη έγθξηζε 

ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο παξνχζαο 
αγνξάο. 

2. Ζ ηζρχο ησλ εγθξίζεσλ απηψλ είλαη ίζε κε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο 

ηεο ππαίζξηαο αγνξάο. 

3. Νη εγθξίζεηο δίλνληαη κε θιήξσζε σο εμήο: 

α) Πε πνζνζηφ 70% ζε πσιεηέο πνπ δηαζέηνπλ φια ηα λφκηκα 
θνξνινγηθά παξαζηαηηθά θαη ΘΑΓ ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε 

ζην ππαίζξην εκπφξην 



β) 20% ζε πσιεηέο βηνκεραληθψλ εηδψλ αδεηνχρνπο πσιεηέο ιατθψλ 
αγνξψλ θαη ζε θαηφρνπο παξαγσγηθήο άδεηαο ιατθψλ αγνξψλ κε 

αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο άλζε, θπηά θαη κεηαπνηεκέλα πξντφληα 

γ) 10% ζε αδεηνχρνπο πιαλφδηνπ ή ζηάζηκνπ εκπνξίνπ κε 

αληηθείκελν πψιεζεο απφ ηα επηηξεπφκελα ζηελ παξνχζα αγνξά. Πε 
πεξίπησζε κε ελδηαθέξνληνο απφ αδεηνχρνπο ησλ θαηεγνξηψλ β θαη 

γ ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ πξνζηίζεηαη ζηνλ 
αξηζκφ ηεο θαηεγνξίαο α. 

Θάηνρνη αδεηψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο θπξηαθάηηθεο αγνξέο πνπ εθδφζεθαλ 

κε βάζε πξνγελέζηεξν ζεζκηθφ πιαίζην, κπνξνχλ λα δεηνχλ ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ππαίζξηεο αγνξέο ηνπ παξφληνο θαη ππνινγίδνληαη 

ζην πνζνζηφ ηεο πεξίπησζεο (α). Νη θνξείο ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα 
θαζνξίδνπλ ππεξβάιινληα αξηζκφ ζέζεσλ πνπ πξννξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηνπο αδεηνχρνπο θνξείο Θ.ΑΙ.Ν. (Θνηλσληθή 
Αιιειέγγπα Νηθνλνκία) ηνπ άξζξνπ 45. Γηα ηνπο ελ ιφγσ αδεηνχρνπο 

δίδεηαη κία ζέζε αλά ηέζζεξα κέιε, ηα νπνία δηαζέηνπλ βεβαίσζε 
πηζηνπνίεζεο ηδίαο δεκηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 

άξζξνπ 45. 

- Πηελ παξνχζα αγνξά ζπκκεηέρνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 

παξάγξαθνο 3 πσιεηέο πνπ δηαζέηνπλ φια ηα λφκηκα θνξνινγηθά 
παξαζηαηηθά θαη δελ είλαη αδεηνχρνη ιατθψλ αγνξψλ, πιαλφδηνπ ή 

ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, εθφζνλ δηαζέηνπλ βεβαίσζε δξαζηεξηνπνίεζεο 
ππαηζξίνπ εκπνξίνπ εηήζηαο δηάξθεηαο πνπ εθδίδεηαη απφ ην Γήκν 

κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ελ ιφγσ βεβαίσζεο 

θαηαηίζεηαη αίηεζε κε ηα επηζπλαπηφκελα δηθαηνινγεηηθά: 
α. βεβαίσζε έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο απφ ην ΡΑΣΗS, 

β. βεβαίσζε ηακεηαθήο κεραλήο απφ ην ΡΑΣΗS ή βεβαίσζε απαιιαγήο 
απφ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή, 

γ. πηζηνπνηεηηθφ πγείαο, φπνπ απαηηείηαη, 
δ. θσηνηππία δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ θαηά πεξίπησζε, 

ε. άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ, θαηά πεξίπησζε. 

4. Γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο, ην ελδηαθεξφκελν θπζηθφ 

πξφζσπν ππνβάιιεη ζηε Γηεχζπλζε Ρνπηθήο Νηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο - 
Ρκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη Οχζκηζεο Δκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

επηδεηθλχνληαο: 
α) ηελ άδεηα ππαηζξίνπ εκπνξίνπ πνπ θαηέρεη ή ηελ βεβαίσζε ηεο 

παξαγξάθνπ 3 θαηά πεξίπησζε θαη  
β) βηβιηάξην πγείαο ,εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ. 

Κεηά ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαη ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο, εθδίδεηαη 

θαηάινγνο ζπκκεηερφλησλ ν νπνίνο αλαξηάηαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα 
πξνθεηκέλνπ νη επηιεγέληεο λα θαηαβάιινπλ ηα αλαινγνχληα ηέιε θαη 

λα εθδνζεί ε έγθξηζε ζπκκεηνρήο. Oη ζρεηηθέο εγθξίζεηο ζπκκεηνρήο 
ρνξεγνχληαη χζηεξα απφ δεκφζηα θιήξσζε κεηαμχ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, εθφζνλ θάζε θνξά απαηηείηαη (εάλ ν αξηζκφο ησλ 
αηηνπκέλσλ μεπεξλά ηνλ θαζνξηζκέλν αξηζκφ ζέζεο – δξαζηεξηφηεηαο). 

5. Νη ζπκκεηέρνληεο γηα πψιεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζα πξέπεη λα είλαη 



εθνδηαζκέλνη κε ηε βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξνζσξηλνχ 
ρψξνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ απφ ηε Γ/λζε Γεκφζηαο γείαο Ξ. Δ. 

Θαζηνξηάο ζχκθσλα κε ηελ γεηνλνκηθή Γηάηαμε Γ.47829/2017 
άξζξν 14 παξ.4α θαη ηνπ Δ.Θ. 852/2004. 

6. Νη ζπκκεηέρνληεο δελ πξέπεη λα έρνπλ νηθνλνκηθέο εθθξεκφηεηεο κε 
ην Γήκν ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 285 ηνπ λ. 

3463/2006. 

7. Νη άδεηεο είλαη πξνζσπνπαγείο θαη δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε, 

εηζθνξά, ε εθκίζζσζε θαη ε παξαρψξεζε θαηά ρξήζε ησλ αδεηψλ ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο θαζψο θαη ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ 
απνξξένπλ απφ απηέο, απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην. Πε πεξίπησζε 

δηαπίζησζεο ππελνηθίαζεο ηεο ζέζεσο ζε άιιν πξφζσπν ζα 
επηβάιιεηαη πξφζηηκν θαη ζηνπο δχν. 

8. Ζ έθδνζε θαη ε παξαιαβή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο ζρεηηθήο 
έγθξηζεο ηνπ Γήκνπ γηα ρξήζε θαη εγθαηάζηαζή ηνπ ζην ρψξν 

δηεμαγσγήο, παξέρεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ ρψξνπ θαηά ην 
δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ. Θαηά ζπλέπεηα ε νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε 

ή ρξήζε ηνπ ρψξνπ πξηλ ηελ έθδνζε θαη παξαιαβή απφ ηνλ 
ελδηαθεξφκελν ηεο ζρεηηθήο αδείαο ή ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ κεηά ηε 

ιήμε ηεο αδείαο ζεσξείηαη απζαίξεηε, ζπληζηά παξάλνκε θαηάιεςε 
θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ θαη ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπεη ν 

Λφκνο. 

9. Γηα ηε ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη θάζε πωιεηήο δηελεξγείηαη 

θιήξωζε. 
 
 

Άξζξν 6 

ΘΑΡΑΒΑΙΙΝΚΔΛΝ ΡΔΙΝΠ 

Ρν θαηαβαιιφκελν ηέινο ζα θαζνξίδεηαη εηεζίσο κε απφθαζε Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. 
 

 

Άξζξν 7 

ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΔΘΓΖΙΩΠΖΠ 

Πχκθσλα κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4497/2017, κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγείνπ πνδνκψλ θαη 
Κεηαθνξψλ, ε θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηνπο ρψξνπο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ππαίζξησλ αγνξψλ ζηεγάζηξσλ - ζθηάδσλ αλνηρηνχ ηχπνπ, 
κεηαιιηθψλ ή κε, παθησκέλσλ ζην έδαθνο κε κπεηφλ ή κε, 

εγθαζίζηαληαη απφ ηνλ νηθείν Γήκν, χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο 

Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηε ζηαηηθφηεηα ησλ 
θαηαζθεπψλ. 

Νη πξνο δηάζεζε ρψξνη είλαη: 
Δλελήληα (90), δηαζηάζεσλ 1x2,5 κ απφ ηηο νπνίεο: 

 δεθαπέληε (15) γηα πψιεζε ραιβάδσλ – ινπθνπκάδσλ, 
δαραξσδψλ εηδψλ, μεξψλ θαξπψλ, θηι. 



 δεθαπέληε (15) γηα είδε θεπνπξηθήο (εξγαιεία, θιπ) θαη είδε θήπνπ 
(ηξαπέδηα, θαξέθιεο, θιπ) 

 εμήληα (60) γηα άλζε - θπηά 

Πε πεξίπησζε κε θάιπςεο ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ, νη θελέο ζέζεηο ζα 

θαιχπηνληαη αλάινγα κε ηε δήηεζε θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο θιεξψζεσο. 

Ν θαζέλαο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο κπνξεί λα δειψζεη θαηφπηλ αηηήζεψο 
ηνπ ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ ρψξσλ πνπ επηζπκεί θαη πνπ δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηηο έμη (6) ζπλερόκελεο ζέζεηο. 

Αλ ν αηηψλ ηε ζπκκεηνρή, ππαλαρσξήζεη ή δε ζπκκεηάζρεη, ην ηπρφλ 
θαηαβιεζέλ ηέινο ρξήζεο εθπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ σο εχινγε θαη 

δίθαηε πνηληθή ξήηξα. 
 

 

Άξζξν 8 
ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΠΚΚΔΡΔΣΝΛΡΩΛ 

Νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη: 

α. Λα δηαηεξνχλ ην ρψξν θαζαξφ θαζ' φιε ηε δηάξθεηά ηεο αγνξάο, 
πξνβαίλνληαο ζηε ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ ζε ζαθνχιεο 

απνξξηκκάησλ, πξνθεηκέλνπ ε ππεξεζία ηνπ Γήκνπ καο λα πξνβαίλεη 
ζηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ, 

β. Λα θάλνπλ ρξήζε απνθιεηζηηθά ηνπ ρψξνπ πνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ 
νξίσλ ηνπο ή ησλ παξαπεγκάησλ ηνπο θαη απαγνξεχεηαη λα 

επεθηείλνληαη εθηφο ηνχησλ ζε άιινπο ρψξνπο (δηαδξφκνπο, ηπρφλ 
θελέο ζέζεηο θ.ιπ). 

 
 

Άξζξν 9 
ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

1. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ηνπ ρψξνπ απφ 
ηνπο δηθαηνχρνπο, ζε ηξίην ή ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ γηα θάζε άιιν 

ζθνπφ, εθηφο απηνχ γηα ηνλ νπνίν δηαηίζεηαη ν ρψξνο. Πε πεξίπησζε 
πνπ δηαπηζησζεί απφ ηα ζηνηρεία Ρακεηαθήο Κεραλήο ή απφ 

νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν εθκίζζσζε ή ππεθκίζζσζε ρψξνπ ζα 
επηβάιιεηαη ην λφκηκν πξφζηηκν. 

2. Πε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε ησλ παξαπάλσ φξσλ, 
παξέρεηαη ζην Γήκν ην δηθαίσκα: 

α. λα απνθιείεη ηνλ παξαβάηε απφ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο γηα κία ή 
πεξηζζφηεξεο ρξνληέο, 

β. λα δηαθφπηεη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ κηζζίνπ, λα θεξχζζεη 

έθπησην ην κηζζσηή θαη λα δηαζέηεη θαηά ηε βνχιεζή ηνπ ην ρψξν 
θαη γεληθά λα ιακβάλεη θάζε λφκηκν κέηξν πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηνχλ ηα δεκνηηθά ζπκθέξνληα. 

3. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα αγνξά ζπλεπάγεηαη θαη ξεηή, πιήξε θαη 

αλεπηθχιαθηε απνδνρή φισλ ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ. 



4. Νη ελδηαθεξφκελνη πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ παξνχζα 
αγνξά, κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ εγθαίξσο ηελ Θαλνληζηηθή 

Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Θαζηνξηάο. 

5. Ν Γήκνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη πιήξεηο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. Νη εληφο 
ηνπ θάζε εθζεζηαθνχ ρψξνπ εγθαηαζηάζεηο είλαη επζχλε ησλ εθζεηψλ 

πνπ φκσο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ ηερληθψλ 
ηνπ Γήκνπ. 

6. Ν Γήκνο ζα θξνληίδεη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ θαηά ηεο 

δηάξθεηα θαη κεηά ην πέξαο ηεο ππαίζξηαο αγνξάο. 

7. Ν Γήκνο ζα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή 

θάζε ζπγθνηλσληαθήο παξαθψιπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 
Αζηπλνκηθέο Αξρέο. 

8. Ν Γήκνο δε θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ θχιαμε εκπνξεπκάησλ ή 
πξντφλησλ πνπ ζα εγθαηαζηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ ππαίζξηαο 

αγνξάο ζην ρψξν πνπ ζα ηνπο δηαηεζεί. Ζ επζχλε γηα ηε θχιαμε 
εκπνξεπκάησλ ή πξντφλησλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνπο ίδηνπο. 

9. Ν Γήκνο δε θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζεί 
ππξθαγηά ζην ρψξν ηεο ππαίζξηαο αγνξάο απφ νπνηαδήπνηε αηηία. Ζ 

επζχλε βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 
ππαίζξηαο αγνξάο. 

10. Ξεξηπηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ θαη δελ αλαθέξνληαη ζηνλ 
Θαλνληζκφ, ζα θαιχπηνληαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο Λφκνπο, Γηαηάγκαηα 

θαη πνπξγηθέο Απνθάζεηο. 
 
 

Άξζξν 10 

ΠΓΘΟΝΡΖΠΖ ΡΟΗΚΔΙΝΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΖΠ 
ΞΑΗΘΟΗΑΠ ΑΓΝΟΑΠ ΚΔ ΡΝ ΓΗΑΘΟΗΡΗΘΝ ΡΗΡΙΝ «ΑΛΘΝΘΝΚΗΘΖ 

ΈΘΘΔΠΖ» 

Ζ δηνξγάλσζε ηεο παίζξηαο αγνξάο κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«Αλζνθνκηθή Έθζεζε», ζπληζηά έλα ζχλζεην έξγν πνπ πξέπεη ν 

Γήκνο Θαζηνξηάο λα δηαρεηξηζζεί κε πξνζνρή, ππεπζπλφηεηα θαη 
ζνβαξφηεηα ψζηε λα επαιεζεπηνχλ νη πξνζδνθίεο γηα πςειήο πνηφηεηαο 

νξγάλσζε θαη απφδνζε. 
Γηα ην ιφγν απηφ, ζα ζπγθξνηείηαη θάζε ρξφλν κε απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, Ρξηκειήο Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηεο ππαίζξηαο 
αγνξάο κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «Αλζνθνκηθή Έθζεζε», ε νπνία ζα 

απνηειείηαη απφ ηνλ εθάζηνηε Αληηδήκαξρν Αγξνηηθψλ Θεκάησλ - 
Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο θαη δχν κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ 

"Δμσξατζηηθνχ – Ξνιηηηζηηθνχ Ππιιφγνπ Σιφεο - Φνπληνπθιή", έπεηηα 
απφ εηζήγεζε ηνπ αλσηέξσ Αληηδεκάξρνπ, κε αξκνδηφηεηα: 

1. Ρελ εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηνπ 
έξγνπ, ην νπνίν ζα πξνζδηνξίδεη φιεο ηηο παξακέηξνπο, ζα ζέηεη 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη θξηηήξηα επηηπρίαο, ζα αλαιχεη 
θηλδχλνπο, ζα πξνβιέπεη ζελάξηα δηαρείξηζεο θξίζεο, ζα επηκειείηαη 



φισλ ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζα επηιχεη πεξηπηψζεηο πνπ ηπρφλ 
πξνθχςνπλ θαη αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 

2. Ρελ εθηέιεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε 
ηεο παξνπζίαο ηεο Ξπξνζβεζηηθήο πεξεζίαο θαζψο θαη ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ψζηε λα δηεπζεηείηαη ε θπθινθνξία θαη ε 
ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ, θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ππαίζξηαο 

αγνξάο. 
3. Ρε κέξηκλα γηα ηελ εγθαηάζηαζε πηλαθίδσλ ελεκέξσζεο – 

αλαθνηλψζεσλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ θηι. 

4. Ρελ ελ γέλεη ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εκπνξνπαλήγπξε. 

 
 

Άξζξν 11 

Ν θαλνληζκφο απηφο ζπληάρζεθε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

παίζξηαο αγνξάο κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «Αλζνθνκηθή Έθζεζε» θαη 
ππεξηζρχεη θάζε άιιεο αληίζεηεο κε απηφλ δηάηαμε. Ζ ηζρχο ηνπ 

θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο γεληθά ηνπο 

ζπλαιιαζζφκελνπο. 
 
 

Γεληθέο   δηαηάμεηο 
Ξξνυπφζεζε έθδνζεο ηεο άδεηαο ζπκκεηνρήο είλαη ε θαηαβνιή ηνπ 

ηέινπο απηήο. 

Ζ άδεηα ζπκκεηνρήο δελ εθδίδεηαη αλ δελ πθίζηαηαη Γεκνηηθή 
Δλεκεξφηεηα απφ ηελ Ρακεηαθή πεξεζία ηνπ Γήκνπ Θαζηνξηάο. 

Ζ άδεηα ρνξεγείηαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ζέζε. 
Ζ ζπκκεηνρή ζηελ παίζξηα αγνξά κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«Αλζνθνκηθή Έθζεζε» ηνπ Γήκνπ Θαζηνξηάο, ζπλεπάγεηαη θαη 
αλεπηθχιαθηα ηελ απνδνρή φισλ ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Θαλνληζκνχ. 

Ξεξηπηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ θαη δελ αλαθέξνληαη ζηνλ 
Θαλνληζκφ, ζα θαιχπηνληαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο Λφκνπο, Γηαηάγκαηα θαη 

πνπξγηθέο Απνθάζεηο. 
 

 
 ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ 
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