
1 
 

                              
                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                   
                ΑΠΟ ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ                
 
Αριθ. Απόφασης:  183/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 
 
  

«Έγκριση ή μη σχεδίου «Κανονισμού 
λειτουργίας υπαίθριων αγορών 

θρησκευτικών εορτών Δήμου Αρταίων 
(Αριθμ. 5/2018 Α.Π.Ζ.)» 

 

 Στην Άρτα σήμερα την εικοστή έκτη (26η) του μηνός  Μαρτίου του έτους 2018 ημέρα  Δευτέρα  

και ώρα 19.30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με 

αριθμό πρωτ. 7124/22-3-2018 πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 

νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  παρ 5 του Ν.3852/2010. 

 

     Παρόντος  του κ. Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο  νόμιμη 

απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  ονομαστικά οι :  

 

   Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 
1. Λώλος Ανδρέας Πρόεδρος  
2. Μπαλάγκας Γεώργιος  
3. Παπάζογλου Χαράλαμπος 
4. Τράμπας Κωνσταντίνος  
5. Πανέτας Γεώργιος 
6. Χαρακλιάς Κωνσταντίνος 
7. Ζέρβας Κων/νος  
8. Σιαφάκας Χριστόφορος  
9. Σφήκας Δημήτριος 
10. Κοτσαρίνης Μιχαήλ 

11. Κουτρούμπα  Άννα-Μαρία  
12. Λιλής Γεώργιος 
13.  Γραμματικού-Παπατσίμπα  Θεανώ  
14. Βλάχος Μιχαήλ  
15. Παπαλέξης Ιωάννης  
16. Βασιλάκη-Μητρογιώργου Βικτωρία 
17. Βλάρας Γρηγόριος  
18. Κιτσαντά Ευαγγελίτσα 
19. Ξυλογιάννης Άγγελος  
20. Παπαιωάννου Κωνσταντίνος 

  Απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι Δημ. Σύμβουλοι: Πατήλας Κωνσταντίνος , Νταλάκας 
Δημήτριος, Καραγεώργος Γεώργιος, Λιόντος Νικόλαος, Μιλτιάδους Γεώργιος, Στασινός Παύλος 
Παπαμιχαήλ Κων/νος, Κοσμάς Ηλίας, Ντέμσια Αικατερίνη, Ζυγουβέλης Παναγιώτης, Κατσαντούλα 
Αναστασία, Παπακίτσος Στέφανος, και  Πετανίτης Δημήτριος 
  
      Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι της Δημ. Κοινότητας Κωστακιών και των Τοπ. 

Κοινοτήτων Κορωνησίας, Καλογερικού, Πολυδρόσου, Ψαθοτοπίου και Πιστιανών. Οι υπόλοιποι 

Πρόεδροι δεν παραβρέθηκαν αν και νόμιμα κλήθηκαν. 

      Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σερβετάς Ηλίας και ο 

υπάλληλος του Δήμου κ. Θεόδωρος Ντέμσιας για την τήρηση των πρακτικών. 

      Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την συζήτηση εφτά (7) έκτακτων θεμάτων. 

Το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ενστάσεις κατά της αριθμ.144/2017 απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου (περί τροποποίησης σχεδίου πόλεως)»  αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση ύστερα 

από αίτημα που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενους κατοίκους της Τ.Κ. Κορωνησίας. 

      Ο κ. Βλάρας αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 2ου έκτακτου θέματος. Η κα Κιτσαντά 

αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 7ου τακτικού θέματος. Ο κ. Παπαιωάννου αποχώρησε μετά τη 

συζήτηση του 10ου θέματος. 
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 21ο  τακτικό  θέμα της 

ημερήσιας διάταξης «Έγκριση ή μη σχεδίου «Κανονισμού λειτουργίας υπαίθριων αγορών 

θρησκευτικών εορτών Δήμου Αρταίων (Αριθμ. 5/2018 Α.Π.Ζ.)» έδωσε το λόγο στην αρμόδια 

αντιδήμαρχο κα Γραμματικού, η οποία παίρνοντας το λόγο έθεσε υπόψη του συμβουλίου την 

αριθμ. 5/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  με την οποία  Εισηγείται υπέρ της 

έγκρισης  του «Κανονισμού  λειτουργίας υπαίθριων αγορών θρησκευτικών εορτών Δήμου 

Αρταίων» το σχέδιο του οποίου έχει ως εξής: 

Άρθρο 1: Αντικείμενο & σκοπός του Κανονισμού 
 
Ο Κανονισμός αυτός συντάσσεται, βάσει του άρθρου 38, του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017, 

τ. Α΄) προκειμένου να ρυθμίσει θέματα των υπαίθριων αγορών που πραγματοποιούνται στα 

πλαίσια θρησκευτικών εορτών, σε χώρους πέριξ Ιερών Ναών, εντός των διοικητικών ορίων του 

Δήμου Αρταίων, ενισχύοντας την εύρυθμη λειτουργία τους. 

  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι υποχρεωτική για όλους τους συναλλασσόμενους 

πωλητές και εκθέτες που δραστηριοποιούνται σε υπαίθριες αγορές θρησκευτικών εορτών στο Δήμο 

Αρταίων. 

Οι θρησκευτικές εορτές αυτές, είναι αναλυτικά: 

 

Α/Α Ημερομηνία Διάρκεια Εορτή Ιερός Ναός-Περιοχή 

1 10 και 11 Μαρτίου Ως 24 ώρες Αγ. Θεοδώρας Αγ. Θεοδώρας-Άρτα 

2 24 και 25 Μαρτίου Ως 24 ώρες 
Ευαγγελισμού της 

Θεοτόκου 
Παρηγορήτρια-Άρτα 

3 12 και 13 Μαΐου Ως 24 ώρες Αγίου Θεράποντος Άγιος Θεράπων Αγ. Αναργύρων 

4 19 και 20 Μαΐου Ως 24 ώρες Αγίου Νικολάου Άγιος Νικόλαος Ανέζας 

5 20 και 21 Μαΐου Ως 24 ώρες Αγ. Κων/νου Αγίου Κων/νου-Χαλκιάδες 

6 Κινητή ημερομηνία Ως 24 ώρες Αγίου Πνεύματος 
Αγίας Φανερωμένης, 

Φανερωμένη 

7 Κινητή ημερομηνία Ως 24 ώρες Αγίου Πνεύματος Αγ. Φανερωμένης-Άρτα 

8 Κινητή ημερομηνία Ως 24 ώρες Αγίου Πνεύματος Αγ. Τριάδα Κεραματών 

9 1 και 2 Ιουλίου Ως 24 ώρες 
Παναγίας 

Βλαχερνών 
Παναγίας Βλαχερνών-Βλαχέρνα 

10 16 και 17 Ιουλίου Ως 24 ώρες Αγ. Μαρίνας Αγ. Μαρίνας-Στρογγυλή 

11 19 και 20 Ιουλίου Ως 24 ώρες Προφήτη Ηλία Προφήτης Ηλίας-Άρτα 

12 25 και 26 Ιουλίου Ως 24 ρες Αγ. Παρασκευής Αγία Παρασκευή Καλοβάτου 

13 10 και 11 Αυγούστου Ως 24 ώρες Αγ. Σπυρίδωνος Άγιος Σπυρίδωνας 

14 14 και 15 Αυγούστου Ως 24 ώρες 
Κοίμησης της 

Θεοτόκου 
Κοιμήσεως Θεοτόκου-Καμπή 

15 22 και 23 Αυγούστου Ως 24 ώρες Παναγίας Ελεούσας 
Παναγίας Ελεούσας-Τοπ-Αλτί, 

Άρτα 

16 23 και 24 Αυγούστου Ως 24 ώρες Αγ. Κοσμά Αιτωλού Αγ. Κοσμά Αιτωλού Ράχης 

17 26 και 27 Αυγούστου Ως 24 ώρες Αγ. Φανουρίου 
Αγ. Φανούριος Γλυκορρίζου-

Άρτα 

18 7 και 8 Σεπτεμβρίου Ως 24 ώρες 
Γεννήσεως 

Θεοτόκου 

Γεννήσεως Θεοτόκου 

Καλογερικού 
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Σε περίπτωση που ζητηθεί η διεξαγωγή άλλης υπαίθριας αγοράς, με την ευκαιρία θρησκευτικής 

εορτής, σε άλλον χώρο, εκτός των προαναφερόμενων, εφαρμόζεται, επίσης, ο παρών κανονισμός. 

Στην περίπτωση αυτή, ο καθορισμός και η χωροθέτηση των θέσεων, πραγματοποιείται με απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου, τροποποιώντας το παρόν άρθρο. 

 

Άρθρο 2 : Πλαίσιο λειτουργίας 

 

Οι ώρες λειτουργίας των προαναφερόμενων υπαίθριων αγορών καθορίζονται από την προηγούμενη 

της εορτής (περίπου στις 15.00 μ.μ.) και για είκοσι τέσσερις (24) ώρες.   

Η εκφόρτωση των εμπορευμάτων και συναρμολόγηση των εκθετήριων πάγκων, γίνεται δυο ώρες 

νωρίτερα από τη λειτουργία της αγοράς. Η αποχώρηση των εκθετών γίνεται μέχρι μια ώρα από τη 

λήξη της αγοράς. 

Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της υπαίθριας αγοράς και 

πάνω στα πεζοδρόμια κατά την ημέρα λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων 

των εκθετών, εξαιρουμένων όσων η νομοθεσία ορίζει ως ειδικά διασκευασμένα οχήματα 

(αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα) και των οχημάτων ειδών κυλικείου, ώστε να διευκολύνεται η 

διέλευση των πεζών πάνω σε αυτά. 

Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες μεριμνούν ώστε να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στους χώρους 

λειτουργίας της αγοράς, από το προηγούμενο βράδυ, κατόπιν υπόδειξης της Ελληνικής ή Δημοτικής 

Αστυνομίας. 

 

Άρθρο 3: Λειτουργία αγοράς 

 Με βάση το άρθρο 79, του Ν. 3463/20006 και τα άρθρο 38, του Ν. 4497/2017, το Δημοτικό 

Συμβούλιο αποφασίζει, για τη λειτουργία της υπαίθριας αγοράς, εγκρίνει το χώρο, προσδιορίζει τον 

αριθμό των θέσεων, τη χωροθέτηση, σύμφωνα με τα διαγράμματα, όπως συντάχθηκαν από την 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, καθώς και τις κατηγορίες των πωλούμενων ειδών. 

Στους εκθέτες που δραστηριοποιούνται εκτός των χωροθετημένων, ανά θρησκευτική εορτή, 

χώρων, επιβάλλονται οι, κατά νόμο, κυρώσεις.  

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, η ανάγκη ματαίωσης της 

υπαίθριας αγοράς, οι πωλητές-εκθέτες οφείλουν να συμμορφωθούν άμεσα. 

 

Άρθρο 4: Συμμετοχή ενδιαφερομένων-Υποβολή αιτήσεων 

Στις υπαίθριες αγορές του παρόντος κανονισμού, μπορούν να 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. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης 

κατοικίας του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 38, του Ν. 4497/2017. 

 Πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας 

λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα. 

 Αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις 

αγορές του άρθρου 38, του Ν. 4497/2017. 

 

Μαζί με την ανωτέρω βεβαίωση η οποία αποτελεί απαραίτητο παραστατικό για τη συμμετοχή στις 

υπαίθριες αγορές του Δήμου, οι ενδιαφερόμενοι πωλητές επισυνάπτουν στην αίτησή τους και τα 

παρακάτω: 

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, 
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δ) φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, κατά περίπτωση, 

ε) άδεια διαμονής, κατά περίπτωση 

 

 Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατοχή βεβαίωσης δημοτικής ενημερότητας, σύμφωνα και με 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 285, του Ν. 3463/2006.  

 

Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν 

λόγω αγορές. 

Για τη συμμετοχή στις αγορές αυτές απαιτείται έγκριση συμμετοχής που εκδίδεται ύστερα από 

πρόσκληση του Δήμου. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργία των 

υπαίθριων αγορών που αφορά η πρόσκληση (δηλ. 24 ώρες).  

Οι εγκρίσεις δίνονται με δημόσια κλήρωση, ως εξής : σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν 

όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικά 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 

περιπτώσεων (β) και (γ), ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών, προστίθεται στον αριθμό 

της (α) κατηγορίας.  

Η ημερομηνία και ο χώρος της δημόσιας κλήρωσης αναφέρονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος 

του παρόντος άρθρου. Η επιτροπή αποτελείται από υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας (Δ/νσης 

Ανάπτυξης) η οποία συντάσσει και το σχετικό πρακτικό μετά το πέρας της διαδικασίας.   

 

 Επίσης, καθορίζεται υπερβάλλοντας αριθμός θέσεων αποκλειστικά για αδειούχους του άρθρου 45, 

του Ν. 4497/2017 (έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα, είδη λαϊκής τέχνης). Ειδικά για 

τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο., του άρθρου 45, του Ν. 4497/2017, δίνεται μια θέση ανά τέσσερα (4) μέλη, 

τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παρ. 3, του 

άρθρου 45.  

 

Για την υποβολή της αίτησης, το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, υποβάλλει στο Τμήμα 

Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου, αίτηση, επιδεικνύοντας : α) 

την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση της παρ. 3, του άρθρου 38, του 

Ν.4497/2017, 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. 

    Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας, εκδίδεται κατάλογος 

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

καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και να εκδοθεί η έγκριση 

συμμετοχής. Η απόφαση κοινοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και είναι διαθέσιμη, ανά 

πάσα στιγμή, στα ελεγκτικά όργανα.  

 

Άρθρο 5 : Κατηγορίες πωλούμενων προϊόντων 

Για κάθε υπαίθρια αγορά χωροθετούνται θέσεις με τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη, τα οποία 

πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές 

διατάξεις. 

 

Άρθρο 6 : Τοποθέτηση πωλητών  

Οι εκθέτες-πωλητές τοποθετούνται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και 

μόνο τον χώρο ο οποίος τους παραχωρήθηκε από το Δήμο χωρίς να εμποδίζεται η διέλευση 

οχημάτων έκτακτης ανάγκης, η άνετη διέλευση των επισκεπτών, η λειτουργία των μετόπισθεν 
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καταστημάτων και γενικότερα η ομαλή διενέργεια της αγοράς, τηρώντας πιστά την τοπογραφική 

αποτύπωση των θέσεων από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (διαστάσεις πάγκων, θέσεις, κλπ.). 

Για τους λόγους αυτούς, απαγορεύεται η αυθαίρετη και χωρίς την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας 

του Δήμου, αλλαγή θέσης από τους εκθέτες-πωλητές και η αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των 

πάγκων, η δραστηριοποίηση μη αδειούχων πωλητών, η πώληση των προϊόντων στους διαδρόμους 

και η καθοιονδήποτε τρόπο υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχουν οι πωλητές.  

 

Άρθρο 7 : Υποχρεώσεις πωλητών 

Οι πωλητές-εκθέτες που συμμετέχουν στις αγορές αυτές, υποχρεούνται: 

α) Να διαθέτουν τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά για τα είδη και τα προϊόντα που πωλούν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές αστυνομικές, υγειονομικές κλπ. διατάξεις. 

β) Εφόσον είναι παραγωγοί να πωλούν προϊόντα δικής τους αποκλειστικά παραγωγής. 

γ) Να τηρούν τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Αρταίων όσον αφορά τη συγκέντρωση των 

απορριμμάτων σε σακούλες και την απόρριψή τους σε κάδους απορριμμάτων για την μετέπειτα 

αποκομιδή τους από τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου, όπως και να τηρούν τον χώρο της 

αγοράς, γενικά καθαρό. 

δ) Να τηρούν αυστηρά το ωράριο των αγορών (μέχρι 24 ώρες). 

ε) Να καταλαμβάνουν αποκλειστικά μόνο τον χώρο που τους παραχωρήθηκε από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Δήμου. 

Η συμμετοχή στις αγορές αυτές συνεπάγεται τη ρητή, πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των 

όρων του παρόντος κανονισμού.   

 

Άρθρο 8 : Καταβαλλόμενο τέλος 

Οι τοποθετημένοι πωλητές υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλος, ανά παραχωρηθέν τ.μ., σύμφωνα 

με την εκάστοτε σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.  Αν ο αιτών υπαναχωρήσει ή δεν 

συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης εκπίπτει υπέρ του Δήμου.   

 

Άρθρο 9 : Ισχύς κανονισμού 

Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και την 

ανάρτησή του στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
 

        Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι 

τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, 

κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

                                                ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού έλαβε υπόψη τον Ν.3852/10, N.3463/06, και την αριθμ. 5/2018 απόφαση 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

                    
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
   Α. Την έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας υπαίθριων αγορών θρησκευτικών εορτών Δήμου 

Αρταίων  ως εξής: 

Άρθρο 1: Αντικείμενο & σκοπός του Κανονισμού 
Ο Κανονισμός αυτός συντάσσεται, βάσει του άρθρου 38, του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017, 

τ. Α΄) προκειμένου να ρυθμίσει θέματα των υπαίθριων αγορών που πραγματοποιούνται στα 

πλαίσια θρησκευτικών εορτών, σε χώρους πέριξ Ιερών Ναών, εντός των διοικητικών ορίων του 

Δήμου Αρταίων, ενισχύοντας την εύρυθμη λειτουργία τους. 
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  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι υποχρεωτική για όλους τους συναλλασσόμενους 

πωλητές και εκθέτες που δραστηριοποιούνται σε υπαίθριες αγορές θρησκευτικών εορτών στο Δήμο 

Αρταίων. 

Οι θρησκευτικές εορτές αυτές, είναι αναλυτικά: 

Α/Α Ημερομηνία Διάρκεια Εορτή Ιερός Ναός-Περιοχή 

1 10 και 11 Μαρτίου Ως 24 ώρες Αγ. Θεοδώρας Αγ. Θεοδώρας-Άρτα 

2 24 και 25 Μαρτίου Ως 24 ώρες 
Ευαγγελισμού της 

Θεοτόκου 
Παρηγορήτρια-Άρτα 

3 12 και 13 Μαΐου Ως 24 ώρες Αγίου Θεράποντος Άγιος Θεράπων Αγ. Αναργύρων 

4 19 και 20 Μαΐου Ως 24 ώρες Αγίου Νικολάου Άγιος Νικόλαος Ανέζας 

5 20 και 21 Μαΐου Ως 24 ώρες Αγ. Κων/νου Αγίου Κων/νου-Χαλκιάδες 

6 Κινητή ημερομηνία Ως 24 ώρες Αγίου Πνεύματος 
Αγίας Φανερωμένης, 

Φανερωμένη 

7 Κινητή ημερομηνία Ως 24 ώρες Αγίου Πνεύματος Αγ. Φανερωμένης-Άρτα 

8 Κινητή ημερομηνία Ως 24 ώρες Αγίου Πνεύματος Αγ. Τριάδα Κεραματών 

9 1 και 2 Ιουλίου Ως 24 ώρες 
Παναγίας 

Βλαχερνών 
Παναγίας Βλαχερνών-Βλαχέρνα 

10 16 και 17 Ιουλίου Ως 24 ώρες Αγ. Μαρίνας Αγ. Μαρίνας-Στρογγυλή 

11 19 και 20 Ιουλίου Ως 24 ώρες Προφήτη Ηλία Προφήτης Ηλίας-Άρτα 

12 25 και 26 Ιουλίου Ως 24 ώρες Αγ. Παρασκευής Αγία Παρασκευή Καλοβάτου 

13 10 και 11 Αυγούστου Ως 24 ώρες Αγ. Σπυρίδωνος Άγιος Σπυρίδωνας 

14 14 και 15 Αυγούστου Ως 24 ώρες 
Κοίμησης της 

Θεοτόκου 
Κοιμήσεως Θεοτόκου-Καμπή 

15 22 και 23 Αυγούστου Ως 24 ώρες Παναγίας Ελεούσας 
Παναγίας Ελεούσας-Τοπ-Αλτί, 

Άρτα 

16 23 και 24 Αυγούστου Ως 24 ώρες Αγ. Κοσμά Αιτωλού Αγ. Κοσμά Αιτωλού Ράχης 

17 26 και 27 Αυγούστου Ως 24 ώρες Αγ. Φανουρίου 
Αγ. Φανούριος Γλυκορρίζου-

Άρτα 

18 7 και 8 Σεπτεμβρίου Ως 24 ώρες 
Γεννήσεως 

Θεοτόκου 

Γεννήσεως Θεοτόκου 

Καλογερικού 
 
Σε περίπτωση που ζητηθεί η διεξαγωγή άλλης υπαίθριας αγοράς, με την ευκαιρία θρησκευτικής 

εορτής, σε άλλον χώρο, εκτός των προαναφερόμενων, εφαρμόζεται, επίσης, ο παρών κανονισμός. 

Στην περίπτωση αυτή, ο καθορισμός και η χωροθέτηση των θέσεων, πραγματοποιείται με απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου, τροποποιώντας το παρόν άρθρο. 

 

Άρθρο 2 : Πλαίσιο λειτουργίας 

 

Οι ώρες λειτουργίας των προαναφερόμενων υπαίθριων αγορών καθορίζονται από την προηγούμενη 

της εορτής (περίπου στις 15.00 μ.μ.) και για είκοσι τέσσερις (24) ώρες.   

Η εκφόρτωση των εμπορευμάτων και συναρμολόγηση των εκθετήριων πάγκων, γίνεται δυο ώρες 

νωρίτερα από τη λειτουργία της αγοράς. Η αποχώρηση των εκθετών γίνεται μέχρι μια ώρα από τη 

λήξη της αγοράς. 

Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της υπαίθριας αγοράς και 

πάνω στα πεζοδρόμια κατά την ημέρα λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων 
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των εκθετών, εξαιρουμένων όσων η νομοθεσία ορίζει ως ειδικά διασκευασμένα οχήματα 

(αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα) και των οχημάτων ειδών κυλικείου, ώστε να διευκολύνεται η 

διέλευση των πεζών πάνω σε αυτά. 

Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες μεριμνούν ώστε να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στους χώρους 

λειτουργίας της αγοράς, από το προηγούμενο βράδυ, κατόπιν υπόδειξης της Ελληνικής ή Δημοτικής 

Αστυνομίας. 

 

Άρθρο 3: Λειτουργία αγοράς 

 

Με βάση το άρθρο 79, του Ν. 3463/20006 και τα άρθρο 38, του Ν. 4497/2017, το Δημοτικό 

Συμβούλιο αποφασίζει, για τη λειτουργία της υπαίθριας αγοράς, εγκρίνει το χώρο, προσδιορίζει τον 

αριθμό των θέσεων, τη χωροθέτηση, σύμφωνα με τα διαγράμματα, όπως συντάχθηκαν από την 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, καθώς και τις κατηγορίες των πωλούμενων ειδών. 

Στους εκθέτες που δραστηριοποιούνται εκτός των χωροθετημένων, ανά θρησκευτική εορτή, 

χώρων, επιβάλλονται οι, κατά νόμο, κυρώσεις.  

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, η ανάγκη ματαίωσης της 

υπαίθριας αγοράς, οι πωλητές-εκθέτες οφείλουν να συμμορφωθούν άμεσα. 

 

Άρθρο 4: Συμμετοχή ενδιαφερομένων-Υποβολή αιτήσεων 

 

Στις υπαίθριες αγορές του παρόντος κανονισμού, μπορούν να 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. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης 

κατοικίας του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 38, του Ν. 4497/2017. 

 Πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας 

λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα. 

 Αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις 

αγορές του άρθρου 38, του Ν. 4497/2017. 

 

Μαζί με την ανωτέρω βεβαίωση η οποία αποτελεί απαραίτητο παραστατικό για τη συμμετοχή στις 

υπαίθριες αγορές του Δήμου, οι ενδιαφερόμενοι πωλητές επισυνάπτουν στην αίτησή τους και τα 

παρακάτω: 

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, κατά περίπτωση 

 

 Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατοχή βεβαίωσης δημοτικής ενημερότητας, σύμφωνα και με 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 285, του Ν. 3463/2006.  

 

Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν 

λόγω αγορές. 

Για τη συμμετοχή στις αγορές αυτές απαιτείται έγκριση συμμετοχής που εκδίδεται ύστερα από 

πρόσκληση του Δήμου. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργία των 

υπαίθριων αγορών που αφορά η πρόσκληση (δηλ. 24 ώρες).  

Οι εγκρίσεις δίνονται με δημόσια κλήρωση, ως εξής : σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν 

όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικά με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο 
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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 

περιπτώσεων (β) και (γ), ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών, προστίθεται στον αριθμό 

της (α) κατηγορίας.  

Η ημερομηνία και ο χώρος της δημόσιας κλήρωσης αναφέρονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος 

του παρόντος άρθρου. Η επιτροπή αποτελείται από υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας (Δ/νσης 

Ανάπτυξης) η οποία συντάσσει και το σχετικό πρακτικό μετά το πέρας της διαδικασίας.   

 

 Επίσης, καθορίζεται υπερβάλλοντας αριθμός θέσεων αποκλειστικά για αδειούχους του άρθρου 45, 

του Ν. 4497/2017 (έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα, είδη λαϊκής τέχνης). Ειδικά για 

τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο., του άρθρου 45, του Ν. 4497/2017, δίνεται μια θέση ανά τέσσερα (4) μέλη, 

τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παρ. 3, του 

άρθρου 45.  

 

Για την υποβολή της αίτησης, το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, υποβάλλει στο Τμήμα 

Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου, αίτηση, επιδεικνύοντας : α) 

την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση της παρ. 3, του άρθρου 38, του 

Ν.4497/2017, 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. 

 

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας, εκδίδεται κατάλογος 

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

καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και να εκδοθεί η έγκριση 

συμμετοχής. Η απόφαση κοινοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και είναι διαθέσιμη, ανά 

πάσα στιγμή, στα ελεγκτικά όργανα.  

 

Άρθρο 5 : Κατηγορίες πωλούμενων προϊόντων 

 

Για κάθε υπαίθρια αγορά χωροθετούνται θέσεις με τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη, τα οποία 

πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές 

διατάξεις. 

 

Άρθρο 6 : Τοποθέτηση πωλητών  

 

Οι εκθέτες-πωλητές τοποθετούνται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και 

μόνο τον χώρο ο οποίος τους παραχωρήθηκε από το Δήμο χωρίς να εμποδίζεται η διέλευση 

οχημάτων έκτακτης ανάγκης, η άνετη διέλευση των επισκεπτών, η λειτουργία των μετόπισθεν 

καταστημάτων και γενικότερα η ομαλή διενέργεια της αγοράς, τηρώντας πιστά την τοπογραφική 

αποτύπωση των θέσεων από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (διαστάσεις πάγκων, θέσεις, κλπ.). 

Για τους λόγους αυτούς, απαγορεύεται η αυθαίρετη και χωρίς την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας 

του Δήμου, αλλαγή θέσης από τους εκθέτες-πωλητές και η αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των 

πάγκων, η δραστηριοποίηση μη αδειούχων πωλητών, η πώληση των προϊόντων στους διαδρόμους 

και η καθοιονδήποτε τρόπο υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχουν οι πωλητές.  

 

Άρθρο 7 : Υποχρεώσεις πωλητών 

 

Οι πωλητές-εκθέτες που συμμετέχουν στις αγορές αυτές, υποχρεούνται: 
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α) Να διαθέτουν τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά για τα είδη και τα προϊόντα που πωλούν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές αστυνομικές, υγειονομικές κλπ. διατάξεις. 

β) Εφόσον είναι παραγωγοί να πωλούν προϊόντα δικής τους αποκλειστικά παραγωγής. 

γ) Να τηρούν τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Αρταίων όσον αφορά τη συγκέντρωση των 

απορριμμάτων σε σακούλες και την απόρριψή τους σε κάδους απορριμμάτων για την μετέπειτα 

αποκομιδή τους από τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου, όπως και να τηρούν τον χώρο της 

αγοράς, γενικά καθαρό. 

δ) Να τηρούν αυστηρά το ωράριο των αγορών (μέχρι 24 ώρες). 

ε) Να καταλαμβάνουν αποκλειστικά μόνο τον χώρο που τους παραχωρήθηκε από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Δήμου. 

 

Η συμμετοχή στις αγορές αυτές συνεπάγεται τη ρητή, πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των 

όρων του παρόντος κανονισμού.   

 

Άρθρο 8 : Καταβαλλόμενο τέλος 

 

Οι τοποθετημένοι πωλητές υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλος, ανά παραχωρηθέν τ.μ., σύμφωνα 

με την εκάστοτε σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.  Αν ο αιτών υπαναχωρήσει ή δεν 

συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης εκπίπτει υπέρ του Δήμου.   

 

Άρθρο 9 : Ισχύς κανονισμού 

 

Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και την 

ανάρτησή του στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθ. 183/2018 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΩΛΟΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                    
      Άρτα αυθημερόν                                                  
Ο Υπεύθυνος  Γραφείου  
 
   Θόδωρος Ντέμσιας 
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