
                    
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Της 24ης  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 30η Νοεμβρίου 2022 

 

Σήμερα, 30 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, πραγματοποιήθηκε με 

τηλεδιάσκεψη η 24η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 

5947/25-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκαν σε όλα τα 

μέλη του Συμβουλίου και στη Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 

και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών 

είναι παρόντα 11 μέλη.  
 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                         ΑΠΟΝΤΕΣ    
1.Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                  1.Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος   
2.Θεόδωρος Ι. Καμίλης                        2.Γεώργιος Χ. Βουτσινάς    
3.Μαρία Μ. Πατηνιώτη   3.Μουζάκη Αντ. Σώζα 
4.Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας    4.Εμμανουήλ Κ. Δεμένεγας   
5.Δημήτριος Ν. Μουζάκης 5.Βασίλειος Στ.  Βαλεράς 
6.Στυλιανή Ε. Δεμένεγα 6.Δήμητρα Αλ. Κορασίδη  
7.Αντώνιος Ν.Λουρής                         
8.Νικόλαος Β. Δεμένεγας     

9.Στυλιανός Γ. Γκρέκας  (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

10.Αντώνιος Α. Πατηνιώτης     
11. Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη    

  

  

  
Στη συνεδρίαση είναι παρούσα η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 
Στη συνεδρίαση δεν παρίσταται η Πρόεδρος της Κοινότητας Κορησσίας κα.Νικολέτα 

Βώσικα ούτε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ιουλίδας κ. Γεώργιος Δεμένεγας  
Παρούσα είναι και η δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση 

του πρακτικού. 
Δεν αποχώρησαν ούτε προσήλθαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη συνεδρίαση,  
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 96/2022 
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Θέμα 3ο : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Βραχυχρόνιων αγορών . 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στη Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου η 

οποία εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέει ότι, ο παρών 

Κανονισμός συντάσσεται με βάση το Ν.4849/2021, προκειμένου να ρυθμίσει θέματα 

και προβλήματα των υπαίθριων αγορών που πραγματοποιούνται με την ευκαιρία 

εορτών ή επετείων σε χώρους εντός των ορίων του Δήμου Κέας και να ενισχύσει την 

εύρυθμη λειτουργία τους και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης. 
Επί του σχεδίου “Κανονισμού Λειτουργίας Βραχυχρόνιων αγορών” έχουν 

γνωμοδοτήσει θετικά το Δ.Σ. της Κοινότητας Ιουλίδας με την υπ’αριθμ. 15/2022 

απόφαση και το Δ.Σ. της Κοινότητας Κορησσίας με την υπ’αριθμ. 5/2022 απόφαση.  
Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’αρθμ. 157-2022_ΨΛΒΥΩΕΔ-ΜΞΒ 

απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την “Έγκριση Κανονισμού 
Λειτουργίας Βραχυχρόνιων αγορών” ο οποίος παρατίθεται παρακάτω σε πλήρες 

κείμενο.  
Καλείται το Δημοτικό να εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας Βραχυχρόνιων 

Αγορών του Δήμου Κέας. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας 

υπόψη το σχέδιο του κανονισμού, τις διατάξεις του Ν.4849/2021, τις διατάξεις του 

ΚΔΚ και του Ν. 3852/2010, περί κανονιστικών αποφάσεων,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας Βραχυχρόνιων Αγορών του Δήμου Κέας, 

ως κάτωθι: 

 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ  
ΑΡΘΡΟ 1 

                                         Σκοπός Κανονισμού – Πεδίο Εφαρμογής 

Ο Κανονισμός αυτός συντάσσεται με βάση το Ν.4849/2021, προκειμένου να ρυθμίσει θέματα 

και προβλήματα των υπαίθριων αγορών που πραγματοποιούνται με την ευκαιρία εορτών ή 

επετείων σε χώρους εντός των ορίων του Δήμου Κέας και να ενισχύσει την εύρυθμη 

λειτουργία τους και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης. 
Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει α) Νόμων,  β) Π.Δ και εγκυκλίων που αφορούν την 

ίδρυση και  λειτουργία εμποροπανηγύρεων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και 

συγκεκριμένα : 
1. Άρθρα 75 & 79 του Ν. 3436/2006 Κ.Δ.Κ 
2. Άρθρα 65, 83,84 & 94 του Ν.3852/2010 
3. Τον Ν.4849/2021 » Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνω- σης 

και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου ... και λοιπές επείγουσες διατάξεις» 
4. Το άρθρο 6 του Π.Δ 12/2005 
5. Κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό 
Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι υποχρεωτική για όλους τους συναλλασσόμενους 

πωλητές και εκθέτες που δραστηριοποιούνται σε βραχυχρόνιες αγορές του Δήμου Κέας.  Η 

διάρκεια λειτουργίας της βραχυχρόνιας αγοράς ορίζεται στο άρθρο 36 του Ν. 4849/2021 και 

είναι : 
Θρησκευτικού χαρακτήρα ολιγοήμερων εορταστικών αγορών, των επετειακών, 

πολιτιστικών, εποχιακών αγορών έως πέντε (5) συναπτές ημέρες και παραδοσιακών 

εμποροπανηγύρεων που τελούνται μία (1) φορά τον χρόνο μέχρι και επτά (7) ημέρες. 
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Πασχαλινών αγορών μέχρι και δέκα πέντε (15) συναπτές ημέρες. 
Χριστουγεννιάτικων αγορών μέχρι και τριάντα (30) συναπτές ημέρες. 

Σε κάθε μια από αυτές τις περιπτώσεις ο καθορισμός και η χωροθέτηση των θέσεων 

πραγματοποιείται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Πλαίσιο λειτουργίας 

Οι ώρες λειτουργίας των βραχυχρόνιων υπαίθριων αγορών καθορίζονται με απόφαση του 

Δημοτικού  Συμβουλίου. Η εκφόρτωση των εμπορευμάτων και συναρμολόγηση των 

εκθετηρίων πάγκων γίνεται δυο ώρες νωρίτερα από τη λειτουργία της βραχυχρόνιας αγοράς. 

Η αποχώρηση των εκθετών γίνεται μια ώρα μετά το πέρας της βραχυχρόνιας αγοράς. 
Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της υπαίθριας 

Αγοράς και πάνω στα πεζοδρόμια αυτής 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 προκειμένου 

να διευκολύνεται η διέλευση πεζών πάνω σε αυτά. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με τα 

πρόστιμα που ο  Κ.Ο.Κ. ορίζει. 
Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχημάτων, θα μεριμνούν ώστε να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους 

στους χώρους που ορίζεται η λειτουργία της αγοράς από το προηγούμενο βράδυ. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 

Λειτουργία βραχυχρόνιων αγορών 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη λειτουργία της βραχυχρόνιων αγορών σύμφωνα με 

τα άρθρα 79 του Ν 3463/2006 και 33 έως 40 του Ν.4849/2021, εγκρίνει το χώρο, 

προσδιορίζει τον αριθμό των θέσεων, τις κατηγορίες αυτών και τη χωροθέτηση τους. 
            Η επιλογή του χώρου λειτουργίας των υπαίθριων αγορών ορίζεται βάσει του Άρθρου 

26 - Νόμος 4497/2017 σύμφωνα με το οποίο: 
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.Η απόφαση ορισμού του χώρου λειτουργίας υπαίθριας οργανωμένης αγοράς 

συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, που συντάσσεται με μέριμνα του Δήμου Κέας και στο 

οποίο απεικονίζονται: 

 

α) τα όρια που αυτή καταλαμβάνει, 

β) η χωροθέτηση των θέσεων, ανά κατηγορία προϊόντων, 
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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 του Ν.. 

           Προτεινόμενοι χώροι και ημερομηνίες λειτουργίας βραχυχρόνιων αγορών στην Κέα 

μετά από προτάσεις που κατατέθηκαν από εκπροσώπους των παραγωγών της Κέας στην 

Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Κέας είναι : 

 

• Το πρώτο Σάββατο του Ιουλίου στο Βουρκάρι στον προαύλιο χώρο του Νηπιαγωγείου 

στα πλαίσια της εορταστικής πανήγυρης των Αγίων Αναργύρων.  Προτεινόμενες ώρες 

λειτουργίας:  17:00μ.μ. – 00:00μ..μ. 
• Το δεύτερο Σάββατο του Ιουλίου στην πιάτσα της Ιουλίδας περιμετρικά του χώρου 

έχοντας ρυθμίσει την κυκλοφορία για τις ώρες λειτουργίας της αγοράς. Προτεινόμενες 

ώρες λειτουργίας:  17:00μ.μ. - 00:00 μ.μ. 
• Τον Ιούλιο στην παραλία του Οτζιά πλαισιώνοντας «Την παραδοσιακή Τζιώτικη 

Βραδιά» που συνδιοργανώνει ο Δήμος Κέας με τον Εξωραϊστικό Σύλλογο του Οτζιά 

κάθε χρόνο. Προτεινόμενες ώρες λειτουργίας:  17:00μ.μ. - 00:00 μ.μ. 
• Στις 6 Αυγούστου στην περιοχή των Ποισσών στα πλαίσια της διοργάνωσης από το 

Σύλλογο Ποισσών «Ο Άγιος Ισίδωρος» του πανηγυριού της Μεταμόρφωσης της 

Σωτήρος.   Προτεινόμενες ώρες λειτουργίας:  17:00μ.μ. - 00:00 μ.μ. 
• Την 16η Αυγούστου στην Κατωμεριά στα πλαίσια της διοργάνωσης του παραδοσιακού 

γλεντιού που συνδιοργανώνει ο Δήμος Κέας με τον Εξωραϊστικό Σύλλογο  «Καρθαία». 

Προτεινόμενες ώρες λειτουργίας:  17:00 μ.μ. - 00:00 μ.μ. 
• Το πρώτο τριήμερο μετά το Δεκαπενταύγουστο (Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή) στο 

προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου της Κορησσίας όπου ο Δήμος Κέας διοργανώνει 

κάθε χρόνο φεστιβάλ παραδοσιακών προϊόντων. Προτεινόμενες ώρες λειτουργίας:  

17:00μ.μ. - 00:00μ.μ.  
Εξαίρεση του κανονισμού θα αποτελεί η περίπτωση που η 15η  Αυγούστου είναι Παρασκευή, 

Σάββατο ή Κυριακή, όπου η εν λόγω βραχυχρόνια αγορά προτείνεται να πραγματοποιείται το 

αμέσως επόμενο τριήμερο στον ίδιο χώρο με τις ίδιες ώρες λειτουργίας. 
• Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου περιμετρικά της Πλατείας Ηρώων στην 

Κορησσία. Προτεινόμενες ώρες λειτουργίας:  17:00μ.μ. - 00:00 μ.μ. 
          
Ο αριθμός των θέσεων προκύπτει βάσει του τοπογραφικού διαγράμματος που θα συνταχθεί 

από το Δήμο Κέας των χώρων που θα ορισθούν για τη λειτουργία των βραχυχρόνιων αγορών. 
 

             Οι εκθέτες που θα δραστηριοποιούνται εκτός των χωροθετημένων θέσεων των 

εμποροπανηγύρεων θα έχουν τις κυρώσεις που η νομοθεσία ορίζει. 
Οι βραχυχρόνιες αγορές είναι υπαίθριες και ως εκ τούτου η εμπορική τους δραστηριότητα 

συναρτάται και από τις καιρικές συνθήκες. Ο Δήμος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη χαμηλή 

επισκεψιμότητα που μπορεί να παρατηρηθεί λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και ουδεμία 

επιστροφή των καταβαλλόμενων τελών μπορεί να πραγματοποιηθεί. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από το Δήμο Κέας η ανάγκη ματαίωσης της αγοράς, οι 

πωλητές– εκθέτες οφείλουν να συμμορφωθούν αδιαμαρτύρητα και άμεσα. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 

Συμμετοχή ενδιαφερομένων 

Στις εμποροπανηγύρεις του παρόντος μπορούν να συμμετέχουν: 
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Α). πωλητές που διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις 

βραχυχρόνιες αγορές 

Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο, μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με 

τα άρθρα 4 , 34 του Ν. 4849/2021 και την αριθμ. 21049/2022 απόφαση του υπουργού 

ανάπτυξης και επενδύσεων (ΦΕΚ 981/2022) . 
Β). Πωλητές που διαθέτουν άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών και άδεια 

επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών . 
Γ). Πωλητές που διαθέτουν άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο 

Δ). Άδεια χειροτέχνη - καλλιτέχνη . 

 

                                            ΑΡΘΡΟ 5 

Υποβολή Αιτήσεων 

Ο Δήμος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του προκήρυξη, με την οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους 

για την υποβολή αίτησης συμμετοχής σε συγκεκριμένη βραχυχρόνια αγορά. Η προθεσμία 

υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 4 εργάσιμες ημέρες. 
Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, υποβάλλει στην 

αρμόδια υπηρεσία του δήμου αίτηση, επιδεικνύοντας την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή 

τη βεβαίωση της παραγράφου 2αγ του άρθρου 4 και 34 του Ν4849/2021, κατά περίπτωση. Σε 

περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά 

κατηγορία, διενεργείται κλήρωση. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 

Κατηγορίες διατιθέμενων προϊόντων 

Για κάθε υπαίθρια αγορά χωροθετούνται θέσεις με τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη. Τα είδη 

πρέπει να τηρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Οι κατηγορίες των 

προϊόντων που μπορούν να πωλούνται είναι: είδη διατροφής, συσκευασμένα- μεταποιημένα 

προϊόντα διατροφής, παγωτά, βιομηχανικά προϊόντα, εργαλεία, λευκά είδη, ένδυση, είδη 

διακόσμησης, βιβλία, χαλιά, είδη κουζίνας, άνθη φυτά, είδη λαϊκής τέχνης, καλλιτεχνήματα. 

Στις χριστουγεννιάτικες – πασχαλινές αγορές τα επιτρεπόμενα είδη που μπορούν να διατίθενται 

αφορούν εορταστικό διάκοσμο, παιχνίδια και παρόμοια εποχιακά είδη. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 

Όροι λειτουργίας 

Στους χώρους λειτουργίας της βραχυχρόνιας αγοράς θα υπάρχει διαγράμμιση των 

διατιθέμενων θέσεων, ή άλλη πρόχειρη σήμανση. Οι θέσεις που θα διαγραμμισθούν 

προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές- εκθέτες δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων– 

γκαράζ και δεν θα εμποδίζουν την λειτουργία των καταστημάτων. Ο σχεδιασμός και η 

διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την 

έλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα– πυροσβεστική), αλλά και την ομαλή 

διενέργεια της βραχυχρόνιας αγοράς. Για το λόγω αυτό οι εκθέτες υποχρεούνται να 

καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο το χώρο τον οποίο τους παραχωρήθηκε από την 

αρμόδια αρχή χωρίς να εμποδίζουν την λειτουργία των όπισθεν αυτών ευρισκομένων 

καταστημάτων. Ακόμα προκειμένου να εξασφαλίζεται η διέλευση των πεζών στα 

πεζοδρόμια θα πρέπει να απομακρύνονται τα οχήματα των εκθετών από αυτά και να μην 

παραμένουν σταθμευμένα εκεί. 
Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες– πωλητές της βραχυχρόνιας 

αγοράς, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων, η δραστηριοποίηση 

στους χώρους της αγοράς μη αδειούχων πωλητών, η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους 
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καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχουν οι εκθέτες. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 

Τοποθέτηση Πωλητών 

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

ύστερα από πρόσκληση του Δήμου και η οποία αναρτάται στο Ο.Π.Σ.Π.Α και σε πίνακα 

ανακοινώσεων του φορέα λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού. 

Στην ανωτέρω απόφαση έγκρισης περιλαμβάνονται τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο του 

πωλητή, η ιδιότητα υπό την οποία συμμετέχει στην αγορά και τα είδη που διαθέτει προς 

πώληση στη βραχυχρόνια αγορά. Οι κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας 

στις βραχυχρόνιες αγορές επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα σε περισσότερες από 

μία βραχυχρόνιες αγορές, μέσω αναπλήρωσης ή πρόσληψης υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 

22 του ν. 44849/2021. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας των 

υπαίθριων αγορών που αφορά η πρόσκληση. Οι εγκρίσεις δίνονται με κλήρωση ως εξής : 
Α). Σε πωλητές που διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις 

βραχυχρόνιες αγορές σε ποσοστό 75%. 

Β).Σε πωλητές που διαθέτουν άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών και άδεια 

επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών σε ποσοστό 10%. 
Γ). Σε πωλητές που διαθέτουν άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο σε 

ποσοστό 10%. 
Δ). Σε πωλητές που διαθέτουν άδεια χειροτέχνη - καλλιτέχνη σε ποσοστό 5% 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Εκθετήριοι πάγκοι 

Ο πωλητής καταλαμβάνει μόνο τη θέση που του έχει παραχωρηθεί. Δεν επιτρέπεται η 

αποθήκευση προϊόντων, ή υλικών συσκευασίας εκτός της θέσης. 
Ο πωλητής μεριμνά για την απρόσκοπτη μετάβαση των πεζών από τους προκαθορισμένους 

διαδρόμους στις οικίες και στα καταστήματα που βρίσκονται στην οδό. 
Οι εκθετήριοι πάγκοι των πωλητών δεν πρέπει να ξεπερνούν σε μήκος το 1,80μ. και πρέπει να 

είναι ομοιόμορφα διακοσμημένοι ώστε να ανταποκρίνονται αισθητικά στην εικόνα που θέλει 

να προβάλλει ο Δήμος Κέας για τα τοπικά προΐόντα του. 
Απαγορεύεται να στερεώνεται με τρόπο που να δημιουργεί εμπόδια στο χώρο κίνησης των 

πεζών. 
Οι πάγκοι τοποθετούνται ομοιόμορφα και δεν εξέχουν της διαγραμμισμένης ευθείας που 

υπάρχει στα καταστρώματα των οδών προκειμένου για την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών. 

Απαγορεύεται κάθε είδους διαφήμιση επί των εκθετηρίων. Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων από καντίνες. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 

Υποχρεώσεις Εκθετών 

Οι πωλητές – εκθέτες που συμμετέχουν στην αγορά υποχρεούνται: 
 

1)      Να διαθέτουν τα απαραίτητα παραστατικά που ο εκάστοτε νόμος ορίζει για τα είδη και 

τις ποσότητες των προϊόντων που θα διακινηθούν στην αγορά σύμφωνα με τις ισχύουσες 

φορολογικές, αγορανομικές, αστυνομικές, υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις. 
➢ Να έχουν σε εμφανές σημείο τοποθετημένη πινακίδα (πλαστικοποιημένη μεγέθους 

Α4) στην   οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αδειούχου, το είδος και ο 

αριθμός της άδειας 
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➢ Τα προς πώληση εμπορεύματα πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή 

τελάρα με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και 

καθαριότητας και στο κάθε είδος να υπάρχει πινακίδα με την τιμή πώλησης των 

προϊόντων, την προέλευση και την ποιότητα των προϊόντων. 
➢ Οι παραγωγοί επιτρέπεται να πωλούν προϊόντα αυστηρά δικής τους παραγωγής και 

όχι προϊόντα από άλλες πηγές. 
➢ Οι εκθέτες υποχρεούνται να τηρούν τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Κέας και 

τις διατάξεις τις οποίες προβλέπονται από αυτόν, σε αντίθετη περίπτωση θα 

επιβάλλονται τα πρόστιμα και οι κυρώσεις που ο κανονισμός καθαριότητας ορίζει.. 

Οι εκθέτες οφείλουν να συγκεντρώνουν τα απορρίμματα που ο καθένας έχει 

δημιουργήσει.. Υποχρεούνται ακόμη να συλλέγουν όλα τα αντικείμενα που 

χρησιμοποιούν για την εργασία τους μετά το πέρας της αγοράς ώστε ο χώρος να 

παραμένει καθαρός. 
➢ Οι εκθέτες υποχρεούνται να τηρούν το προκαθορισμένο ωράριο των αγορών όπως 

αυτό έχει καθορισθεί με το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού και να 

συμμορφώνονται με αυτό προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα τόσο στις 

υπηρεσίες καθαριότητας όσο και στους περίοικους. Η παραμονή των εκθετών μετά το 

πέρας του νόμιμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 

και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
➢ Οι εκθέτες οφείλουν να καταλαμβάνουν μόνο το χώρο που τους παραχωρήθηκε 

και όχι κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους. 
➢ Δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της Αγοράς η διανομή διαφημιστικού υλικού. 
➢ Απαγορεύεται ρητά η υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχουν οι εκθέτες σε 

τρίτους. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπει η εκάστοτε 

νομοθεσία. 
➢ Οι εκθέτες πρέπει να διαθέτουν σε εμφανές σημείο πρόσφατα αναγομωμένο 

πυροσβεστήρα. 
➢ Απαγορεύεται η τοποθέτηση εγκαταστάσεων ή πάγκων σε άλλη μέρα εκτός λειτουργίας 

της Αγοράς ή εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους 

παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο για αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίου, οι δε 

πάγκοι, θα συγκεντρώνονται και θα διαχειρίζονται ως απορρίμματα. 
Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε των παραπάνω όρων, παρέχεται στο Δήμο το 

δικαίωμα : 
 

Α) να αποκλείει τον παραβάτη από το δικαίωμα συμμετοχής για μία ή περισσότερες χρονιές. 
Β) να διακόπτει την εν γένει λειτουργία του μίσθιου, να κηρύσσει έκπτωτο τον μισθωτή και να 

διαθέτει κατά την βούλησή του τον χώρο και γενικά να λαμβάνει κάθε νόμιμο μέτρο 

προκειμένου να διασφαλιστούν τα δημοτικά συμφέροντα. 
Ο Δήμος θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε συγκοινωνιακής 

παρακώλυσης σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές. 
 

Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη για την φύλαξη εμπορευμάτων ή προϊόντων που θα 

εγκαταστήσουν οι συμμετέχοντες στην αγορά στον χώρο που θα τους διαθέσει. 
 

Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση που προκληθεί πυρκαγιά στον χώρο της 

Αγοράς από οποιαδήποτε αιτία. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους τους 

συμμετέχοντες στην βραχυχρόνια αγορά. 
 

Η συμμετοχή στη βραχυχρόνια αγορά συνεπάγεται και ρητή, πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 

όλων των όρων του παρόντος κανονισμού. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 

Τέλη 
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Οι πωλητές στους οποίους αποδίδονται οι θέσεις δραστηριοποίησης στη βραχυχρόνια αγορά 

καταβάλλουν το τέλος θέσης, όπως ορίζεται στην οικεία προκήρυξη θέσεων. 
Ως τέλος για εκάστη θέση δραστηριοποίησης στις βραχυχρόνιες αγορές που προγραμματίζει  

να λειτουργήσει ο Δήμος Κέας, προτείνεται το ποσό των 5 ευρώ ημερησίως καθώς η χρήση 

των θέσεων όπως ορίζει και το άρθρο 3 του ιδίου κανονισμού είναι για λίγες ώρες.  Η 

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

του κοινόχρηστου χώρου. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Οι αναγραφόμενοι στο άρθρο 58 του Ν. 4849/2021 ή σε περίπτωση τροποποίησής του με τις  

ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 
      ΑΡΘΡΟ 13 

Αρμόδια υπηρεσία 

Αρμόδια υπάλληλος του Δήμου για την έγκριση συμμετοχής των πωλητών είναι η κ. Φανή-

Άννα Μπαλατσού. 
Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής απαιτείται εκτός των άλλων δικαιολογητικών που ο 

νόμος  ορίζει και βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, περί μη οφειλής στο Δήμο Κέας, καθώς 

και ΥΔ ότι έχει λάβει γνώση του παρόντος κανονισμού. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 

                                    Προσθήκη - Τροποποίηση –Κατάργηση 

Προσθήκη ή τροποποίηση ή κατάργηση του παρόντος κανονισμού ή επιμέρους άρθρων 

πραγματοποιείται οποτεδήποτε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπου αναφέρονται 

σχετικά άρθρα του Ν. 4849/2021, θα ισχύει η τυχόν      τροποποίησή τους. 
ΑΡΘΡΟ 15 

                                                            Ισχύς Κανονισμού 

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

καταργεί κάθε προηγούμενη απόφαση………………………..» 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:96/2022 
 

  

 Ο Πρόεδρος του ΔΣ Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές Αντίγραφο 
Η Δήμαρχος 

 
Ειρήνη Βελισσαροπούλου 
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