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Θέμα: Τροποποίηση Κανονισμού Δημοτικής Αγοράς Δήμου Αρταίων 
 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ114Α΄/08-06-2006)  «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

2. Το Ν.4264/2014 (ΦΕΚ118Α΄/15-05-2014) «Άσκηση εμπορικών 

δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» 

3. Το Ν.4497/2017 (ΦΕΚ171Α΄/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και 

άλλες διατάξεις» 

4. Την ανάγκη για συμπλήρωση – διόρθωση του Κανονισμού για την 

εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Αγοράς 

 

προτείνουμε τις κάτωθι τροποποιήσεις του Κανονισμού Δημοτικής Αγοράς 

Δήμου Αρταίων: 

Α) Το άρθρο 4 Κατηγορίες πωλητών, να τροποποιηθεί ως εξής: 

Α.3. Επαγγελματίες πωλητές, εφόσον έχουν την κατοικία ή τη μόνιμη διαμονή 

τους στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας 

Α.4. Παραγωγοί από όλους τους Δήμους της χώρας δύο ημέρες κάθε 

εβδομάδα, τις οποίες θα δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια 

υπηρεσία κάθε Ιανουάριο. 

 

Β) Το άρθρο 6 Διάθεση καταστημάτων και πάγκων, να τροποποιηθεί ως εξής: 

Η τελευταία παράγραφος να συμπληρωθεί ως κάτωθι: 

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης 

Εμπορικών Δραστηριοτήτων, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, του Δήμου Αρταίων 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ανωτέρω ανακοίνωση, χωρίς 

να έχουν το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της πρόσοψης στους κεντρικούς 



διαδρόμους και αποκλεισμού άλλων παραγωγών, σε περίπτωση που 

αιτηθούν κενό κεντρικό πάγκο πλέον του ενός παραγωγοί. 

 

Γ) Το άρθρο 8 Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας ή ανανέωση παραγωγών και 

επαγγελματιών πωλητών, να τροποποιηθεί ως εξής: 

γ. Να διαγραφεί η λέξη ημερήσιο στην προτελευταία παράγραφο. 

Γενικά όπου στον Κανονισμό αναφέρεται ημερήσιο τέλος ή ημερήσιο δικαίωμα 

κλπ, απαλείφεται η λέξη ημερήσιο. Το ύψος και ο τρόπος χρέωσης και 

καταβολής του τέλους θα καθορίζονται κάθε φορά από το Τμήμα Εσόδων 

μέσω της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών. 

  

Δ) Το άρθρο 10 Υποχρεώσεις Πωλητών, να τροποποιηθεί ως εξής: 

Παρ.6 Για την τήρηση της Καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων της 

Δημοτικής Αγοράς (τουαλέτες, διάδρομοι, κάδοι κλπ) υπεύθυνοι είναι οι 

αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου Αρταίων. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης 

των εργασιών καθαριότητας με ίδια μέσα και προσωπικό και ανάθεσής της σε 

ιδιώτη, την ευθύνη της τήρησης της καθαριότητας στους παραπάνω χώρους 

θα έχει ο ιδιώτης υπό την εποπτεία του Τμήματος Αδειοδοτήσεων. 

 

Ε) Το άρθρο 11 Ημερήσιο Δικαίωμα Προσέλευσης, να τροποποιηθεί ως εξής: 

Ο τίτλος να αλλάξει σε Δικαίωμα Προσέλευσης 

Η παράγραφος 1 να αντικατασταθεί ως εξής: 

Το ύψος, ο τρόπος χρέωσης καθώς και ο τρόπος καταβολής του τέλους θα 

καθορίζονται κάθε φορά από το Τμήμα Εσόδων μέσω της Απόφασης 

Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών. 

Από την παράγραφο 3 να διαγραφεί η πρώτη περίοδος. 

Να διαγραφεί η παράγραφος 4 & 5. 

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 
 

   

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΟΣ 

 
Ακριβές Αντίγραφο 
Με εντολή Δημάρχου 
Η υπάλληλος του Δήμου 
 
Κλεονίκη Καψάλη 


