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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

(Απφ ηα Πξαθηηθά ηεο κε αξηζκφ 12 εο / 2018 ζπλεδξίαζεο ηνπ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΗΛΚΗ) 

ΤΝΔΓΡΗΑΖ : Γεκφζηα Tαθηηθή πλεδξίαζε ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, ζηηο 
3 ηνπ κελφο επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2018 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 19:00, ζηελ 
Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ. 

ΠΡΟΚΛΖΖ : Αξ. Πξση. 22393 - 28/8/2018, έγγξαθε Πξφζθιεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεχζεθε θαη επηδφζεθε ή 
γλσζηνπνηήζεθε ζε θάζε χκβνπιν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 95 ηνπ Ν. 3463/2006 
ΚΓΚ & ην άξζξν 67 ηνπ N. 3852/2010 - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. 

ηε πλεδξίαζε παξαβξέζεθε (αθνχ θιήζεθε θαηά ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 95 
ηνπ Ν. 3463/2006 ΚΓΚ & ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ N. 3852/2010 - Πξφγξακκα 
Καιιηθξάηεο) θαη ν Γήκαξρνο Κηιθίο, θνο ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΗΜΑΝΗΓΖ. 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ, αθνχ δηαπίζησζε φηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε 
ζχλνιν 41 πκβνχισλ, βξέζεθαλ 

ΠΑΡΟΝΣΔ 32: [ΑΝΑΝΗΑΓΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ, ΑΝΑΣΑΗΑΓΟΤ ΔΛΔΝΖ, 
ΑΝΘΡΑΚΗΓΖ ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ, ΒΑΦΔΗΑΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ, ΓΗΑΝΝΑΚΟΤΛΑ - 
ΕΗΟΤΣΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ, ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ 
ΗΧΑΝΝΖ, ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΕΧΣΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, ΚΑΛΣΗΓΖ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΜΑΝΗΟΤΡΑ - ΚΤΡΗΑΚΗΓΟΤ ΓΧΡΟΘΔΑ 
(ΜΑΡΗΑ), ΜΑΝΟΤΑΡΗΓΖ ΑΝΣΧΝΗΟ, ΜΠΑΛΑΚΑ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΜΧΤΗΓΟΤ 
ΜΑΡΗΑ, ΝΗΚΟΛΑΗΓΖ ΑΗΜΗΛΗΟ, ΠΑΕΑΡΣΕΗΚΛΖ ΛΑΕΑΡΟ, ΠΑΠΑΓΑΚΖ 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ, ΠΔΝΣΕΔΡΔΣΕΖ 
ΠΡΟΓΡΟΜΟ, ΠΗΠΔΡΗΓΖ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ, ΠΟΓΔΛΖ ΑΝΔΣΖ, ΡΟΤΟΤ 
ΗΧΑΝΝΑ, ΑΠΛΑΣΔΡΑ ΒΑΗΛΗΚΖ, ΒΔΡΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, ΗΜΑΝΗΓΖ 
ΗΧΑΝΝΖ, ΣΑΝΖΜΔΡΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΣΔΡΕΖΣΑΝΟ ΥΡΖΣΟ, 
ΣΟΝΗΚΗΓΖ ΠΑΤΛΟ, ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΣΑΝΣΑΚΖ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ, ΦΑΥΟΤΡΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ] 

ΑΠΟΝΣΔ 9: [ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΑΝΣΧΝΗΑΓΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ, 
ΓΖΜΑΚΖ ΑΝΝΑ, ΗΝΣΕΔΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΚΑΡΑΜΠΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ, ΚΑΡΤΠΗΓΖ 
ΔΤΣΑΘΗΟ, ΣΑΣΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ, ΣΔΛΔΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ, ΣΟΓΓΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ] 
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο. 

ΠΡΟΖΛΘΑΝ:   
ε Γ ΓΖΜΑΚΖ ΑΝΝΑ πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ/Γ, ν Γ ΗΝΣΕΔΛΖ 

ΝΗΚΟΛΑΟ πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ/Γ] 

ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ:  
 ν Γ ΒΑΦΔΗΑΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 19νπ ζέκαηνο ηεο Ζ/Γ, ν Γ 

ΒΔΡΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 19νπ ζέκαηνο ηεο Ζ/Γ 
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ (αθνχ πξνζθιήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ 

άξζξνπ 67, ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 80, ηελ παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ N. 3852/2010 - 
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο) νη Πξφεδξνη θαη νη Δθπξφζσπνη ησλ Γεκνηηθψλ / Σνπηθψλ 
Κνηλνηήησλ: [ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ (ΠΔΓΗΝΟΤ), ΚΧΣΔΛΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
(ΘΔΟΓΟΗΑ), ΚΟΤΠΟΤΡΣΗΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ (ΑΝΣΗΓΟΝΔΗΑ), ΔΛΑΛΜΑΕΗΓΖ 

ΑΝΑΣΑΗΟ (ΣΑΘΜΟΤ ΜΟΤΡΗΧΝ), ΣΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ (Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Κηιθίο)] 
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Απφληεο Πξφεδξνη / Δθπξφζσπνη Γεκνηηθψλ / Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ νη νπνίνη 
πξνζθιήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 67, ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 80, ηελ παξ. 
1β ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ N. 3852/2010 - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο: [ΑΗΒΑΛΗΧΣΖ 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΓΑΛΛΗΚΟΤ), ΗΓΖΡΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ (Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Νέαο 
άληαο), ΠΑΠΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ (ΚΑΜΠΑΝΖ), ΠΔΟΛΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
(ΜΑΝΓΡΧΝ), ΝΑΕΛΟΓΛΟΤ ΗΧΑΝΝΖ (ΥΡΤΟΠΔΣΡΑ), ΦΛΧΡΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ (ΑΚΡΗΣΑ), 
ΠΑΝΟΤΓΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ (ΑΜΑΡΑΝΣΧΝ), ΣΔΡΕΔΝΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ (ΓΡΟΑΣΟΤ), 
ΜΑΣΘΑΗΛΖ ΑΝΔΣΖ (ΒΑΠΣΗΣΖ), ΒΗΝΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ (ΚΑΣΑΝΔΧΝ), ΜΟΤΛΛΑ 
ΑΘΑΝΑΗΟ (ΚΡΖΣΧΝΖ), ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ (ΛΔΗΦΤΓΡΗΟΤ), ΠΑΤΛΗΓΖ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ (ΜΔΓΑΛΖ ΒΡΤΖ), ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΣΑΗΟ (ΜΔΛΑΝΘΗΟΤ), 
ΗΑΟΝΗΓΖ ΑΝΓΡΔΑ (ΜΔΗΑΝΟΤ), ΑΡΒΑΝΗΣΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ (ΣΑΤΡΟΥΧΡΗΟΤ), 
ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ (ΥΧΡΤΓΗΟΤ), ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΗΧΣΗΓΖ ΛΑΕΑΡΟ (ΑΓΗΟΤ 
ΜΑΡΚΟΤ), ΚΑΡΑΑΡΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ (ΑΝΑΒΡΤΣΟΤ), ΚΡΗΣΗΑΝΖ ΣΔΦΑΝΟ (ΒΑΘΖ), 
ΗΓΖΡΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ (ΓΔΡΑΚΑΡΗΟΤ), ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
(ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ), ΑΜΟΗΡΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ (ΔΠΣΑΛΟΦΟΤ), ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 
(ΔΤΚΑΡΠΗΑ), ΘΡΖΚΟ ΧΣΖΡΗΟ (ΗΧΜΑΣΟ), ΚΟΤΡΠΑΛΑΣΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ (ΚΑΣΧ 
ΘΔΟΓΧΡΑΚΗΟΤ), ΖΛΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ (ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ), ΜΑΤΡΟΚΔΦΑΛΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 
(ΚΟΗΛΑΓΗΟΤ), ΥΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ (ΚΟΚΚΗΝΗΑ), ΠΟΓΔΛΖ ΑΝΔΣΖ (ΚΟΡΧΝΟΤΓΑ), 
ΑΜΑΝΑΣΗΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΠΟΝΣΟΚΔΡΑΔΑ), ΖΜΑΗΟΦΟΡΗΓΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 
(ΣΔΡΠΤΛΛΟΤ), ΠΔΥΛΗΒΑΝΗΓΖ ΑΒΒΑ (ΣΡΗΠΟΣΑΜΟΤ), ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΟΠΟΤΛΟ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ (ΦΤΚΑ), ΑΜΑΝΣΗΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ), 
ΜΟΥΟΓΛΟΤ ΜΟΥΟ (ΜΟΤΡΗΧΝ), ΛΟΤΚΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ (ΜΤΡΗΟΦΤΣΟΤ), 
ΣΗΚΟΤΝΓΟΤΡΑ ΑΝΑΣΑΗΑ (ΑΝΘΟΦΤΣΟΤ), ΚΑΡΑΚΗΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΟΤΛΑ 
(ΜΑΤΡΟΝΔΡΗΟΤ), ΥΑΣΕΖΗΧΑΝΝΗΓΖ ΥΡΖΣΟ (ΜΗΚΡΟΚΑΜΠΟΤ), ΠΑΠΑΠΡΟΓΡΟΜΟΤ 
ΝΗΚΟΛΑΟ (ΝΔΟΤ ΑΓΗΟΝΔΡΗΟΤ), ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ (ΝΔΟΤ ΓΤΝΑΗΚΟΚΑΣΡΟΤ), 
ΓΡΟΟ ΣΔΡΓΗΟ (ΞΤΛΟΚΔΡΑΣΔΑ), ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ (ΠΑΛΑΗΟΤ 
ΑΓΗΟΝΔΡΗΟΤ), ΝΣΔΜΗΡΖ ΕΖΖ (ΖΛΗΟΛΟΤΣΟΤ), ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΓΗΟΓΔΝΖ (ΜΔΓΑΛΖ 
ΣΔΡΝΑ), ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΔΤΣΡΑΣΗΟ (ΠΛΑΓΗΑ), ΚΟΣΑΝΗΓΖ ΦΗΛΗΠΠΟ 
(ΥΔΡΟΤ)] 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ:      293ε / 2018 

ΘΔΜΑ 11ν: Έγθξηζε Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Λατθώλ Αγνξώλ Γήκνπ Κηιθίο 

O Πξφεδξνο, γηα ην ζέκα ηεο Ζ/Γ, παξνπζίαζε εηζήγεζε έγθξηζεο Καλνληζκνχ 
Λεηηνπξγίαο Λατθψλ Αγνξψλ Γήκνπ Κηιθίο θαη δήηεζε λα ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε. 

Σν Γ, αθνχ έιαβε ππφςε: 
1. Σελ εηζήγεζε 
2. Σν άξζξν 79 ¨Καλνληζηηθέο απνθάζεηο¨ ηνπ N. 3463/06 (ΦΔΚ 

114/08.06.2006 ηεχρνο Α') Γεκνηηθφο & Κνηλνηηθφο Κψδηθαο 
3. Σελ ππ΄ αξηζκ. 16/2018 εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο 
4. Σελ ππ΄ αξηζκ. 12/2018 απφθαζε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Κηιθίο 
5. Σελ ππ΄ αξηζκ. 2/2018 απφθαζε Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο 
6. Σηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο 
θαη χζηεξα απφ ζπδήηεζε (πνπ έρεη θαηαγξαθεί, ιεπηνκεξψο, ζηα 

καγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά) 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΚΑΣΑ απόιπηε ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 
 
Δγθξίλεη Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Λατθψλ Αγνξψλ Γήκνπ Κηιθίο σο εμήο: 
 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΨΚΧΝ ΑΓΟΡΧΝ ΓΖΜΟΤ ΚΗΛΚΗ 
                                              
πληάζζεηαη ν παξψλ θαλνληζκφο, ν νπνίνο δηέπεηαη απφ λφκνπο θαη απνθάζεηο, σο 
εμήο: 

1. Σν Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/08-06-2006) “Κχξσζε Κψδηθα Γήκσλ θαη 
Κνηλνηήησλ”. 
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2. Σν Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α΄/07-06-2010) “Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο  Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα 
Καιιηθξάηεο”  

3. Σν Ν.4497/2017 (ΦΔΚ Α' 171/13-11-2017) πέξη “Άζθεζεο ππαίζξησλ 
εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ”, 

4. Σελ κε αξ. Απόθαζεο 03/2015 ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο ηνπ Γήκνπ 
Κηιθίο. 

5. Σελ κε αξ. πξ. ΔΜ-1464/27-05-2005 Απόθαζε ηεο Ν.Α. Κηιθίο Σκήκαηνο 
Δκπνξίνπ “Έγθξηζε απφθαζεο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ιατθψλ αγνξψλ  

6. Ν. Κηιθίο”. 
7. Σελ κε αξ. πξ. ΔΜ–578/12-03-2007 Απόθαζε ηεο Ν.Α. Κηιθίο Σκήκαηνο 

Δκπνξίνπ “Σξνπνπνίεζε ηεο ΔΜ-1464/27-05-2005 ηνπ ηδίνπ Σκήκαηνο”. 
8. Σελ κε  αξ. πξ. 56/26-03-2015 Απόθαζε Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Κ. 

Μαθεδνλίαο,“Έγθξηζε ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο πέληε λέσλ ιατθψλ αγνξψλ 
ζηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο Υσξπγίνπ, Δπηαιφθνπ, Μπξηνθχηνπ, Μαπξνλεξίνπ 
θαη Νέαο άληαο ηνπ Γήκνπ Κηιθίο, Π.Δ. Κηιθίο”. 

9. Σελ κε αξ. Απόθαζεο 371/2015 ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κηιθίο 
“Έγθξηζε Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Λατθψλ Αγνξψλ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο”. 

 
ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 

 
Ζ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ  ιατθψλ 
αγνξψλ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο, ε βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο εηθφλαο θαη ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηάο ηεο, ε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ θαη ε 
δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ δξαζηεξηνπνίεζε φισλ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαη παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ηνπ ηφπνπ, πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηνλ πγηή 
αληαγσληζκφ. 

Άξζξν 1° 
ΠΛΑΗΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΧΡΑΡΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΧΡΟ 
 
  Οη ώξεο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο θαζνξίδνληαη 
από ηηο 07:00 π.κ. κέρξη ηηο 15:00 κ.κ. ηε ζεξηλή πεξίνδν θαη 07:30 π.κ. κέρξη ηηο 
15:30 κ.κ. ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν. 
 ε πεξίπησζε πνπ ε εκέξα ιεηηνπξγίαο ζπκπίπηεη κε αξγία (επίζεκε ή 
ηνπηθή) ε ιεηηνπξγία δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ πξνεγνχκελε απηήο εξγάζηκε 
εκέξα. 
 
    ΖΜΔΡΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 
1) Σνπηθή Κνηλόηεηα Ν. Αγηνλεξίνπ Γ.Δ. Πηθξνιίκλεο 

ΥΧΡΟ 
 
: 

Δπί ηεο νδνχ απφ ηνπο αξ. νηθνπέδσλ 174 & 177 (Ο.Σ. 34 & 35) έσο ηνπο αξ. 
νηθνπέδσλ 196 & 199 (Ο.Σ. 38 & 39). 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΘΔΔΧΝ 

 
: 

 
(40) ζαξάληα 

 
 
2) Σνπηθή Κνηλόηεηα Σεξπύιινπ Γ.Δ. Κξνπζζψλ 

 
ΥΧΡΟ 

 
: 

Δπί ηεο νδνχ απφ ηνπο αξ. νηθνπέδσλ 272 & 298 (Ο.Σ. 55 & 61) έσο ηνπ κέζνπ 
ηκήκαηνο ησλ αξ. νηθνπέδσλ 269 & 293 (Ο.Σ. 54 & 60) 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΘΔΔΧΝ 

 
: 

 
(30) ηξηάληα 

  
ΖΜΔΡΑ ΣΡΗΣΖ 
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1) Σνπηθή Κνηλόηεηα Μηθξνθάκπνπ Γ.Δ. Πηθξνιίκλεο 

ΥΧΡΟ : 
Δπί ηεο νδνχ απφ ηνπο αξ. νηθνπέδσλ 318 & 332 έσο ηνπο αξ. νηθνπέδσλ 311 & 
329 (Ο.Σ. 56 & 59). 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΘΔΔΧΝ 

 
: 

 
(30) ηξηάληα 

 
2) Σνπηθή Κνηλόηεηα Δπηαιόθνπ Γ.Δ. Κξνπζζψλ 

ΥΧΡΟ 

 
 
: 

ηελ θεληξηθή πιαηεία θαη ζην δξφκν κπξνζηά απφ ην Κνηλνηηθφ Καηάζηεκα. Δπί 
ηεο νδνχ απφ ηνπο αξ. νηθνπέδσλ 119 & 150 (Ο.Σ. 20 & 24) έσο ηνπο αξ. 
νηθνπέδσλ 114 & 149 (Ο.Σ. 19 & 24). 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΘΔΔΧΝ 

 
: 

 
(20) είθνζη 

 
3) Σνπηθή Κνηλόηεηα Ν. Γπλαηθνθάζηξνπ Γ.Δ. Πηθξνιίκλεο 

ΥΧΡΟ : 

Δπί ηεο νδνχ απφ ηνπο αξ. νηθνπέδσλ 204 & 209 έσο 201 & 206 (Ο.Σ. 28 & 29) 
θαη επί ηεο νδνχ απφ ηνπο αξ. νηθνπέδσλ 135 & 201 έσο 225 & 196 (Ο.Σ. 18, 27 
& 28). 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΘΔΔΧΝ 

 
: 

 
(15) δεθαπέληε 

 
4) Σνπηθή Κνηλόηεηα .. Μνπξηώλ Γ.Δ. Μνπξηψλ 

ΥΧΡΟ : 
Οξίδεηαη ν ρψξνο κεηαμχ ησλ ζεκείσλ: Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6 ζχκθσλα κε ηνλ 
πίλαθα ζπληεηαγκέλσλ. 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΘΔΔΧΝ 

 
: 

 
(50) πελήληα 

      
ΖΜΔΡΑ ΣΔΣΑΡΣΖ  
      
1) Σνπηθή Κνηλόηεηα Γξνζάηνπ Γ.Δ. Γντξάλεο 

ΥΧΡΟ : 
Δπί ηεο νδνχ απφ ηνπο αξ. νηθνπέδσλ 142 & 167 έσο ηνπο αξ. νηθνπέδσλ 153 & 
174 (Ο.Σ. 17 & 18) . 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΘΔΔΧΝ 

 
: 

 
(30) ηξηάληα 

 
2) Σνπηθή Κνηλόηεηα Υσξπγίνπ Γ.Δ. Κηιθίο 

ΥΧΡΟ : 
Δπί ηεο νδνχ απφ ηνπο αξ. νηθνπέδσλ 192 & 216 έσο ηνπο αξ. νηθνπέδσλ 193 & 
220 (Ο.Σ. 24 & 25) 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΘΔΔΧΝ 

 
: 

 
(30) ηξηάληα 

 
 
 
3) Σνπηθή Κνηλόηεηα Μαπξνλεξίνπ Γ.Δ. Πηθξνιίκλεο 

ΥΧΡΟ : 
Δπί ηεο νδνχ απφ ηνπο αξ. νηθνπέδσλ 185 & 198 έσο 188 & 198  
(Ο.Σ. 32 & 36) 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΘΔΔΧΝ 

 
: 

 
(30) ηξηάληα 
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ΖΜΔΡΑ ΠΔΜΠΣΖ 
 
1) Σνπηθή Κνηλόηεηα Δπθαξπίαο Γ.Δ. Κξνπζζψλ 

ΥΧΡΟ : 

ην ρψξν ζηάζκεπζεο, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ θεληξηθφ δξφκν θαη εθάπηεηαη ηεο 
πιαηείαο Δπθαξπίαο θαη κέρξη ηα φξηα ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ (ηνλ αξ. νηθνπέδνπ 
201 αλάκεζα ζηα Ο.Σ. 30 & 32). 

ΑΡΗΘΜΟ
 
ΘΔΔΧΝ : (30) ηξηάληα 

 
2) Σνπηθή Κνηλόηεηα Μπξηνθύηνπ Γ.Δ. Μνπξηψλ 

ΥΧΡΟ : 
Δπί ηεο νδνχ απφ ηνπο αξ. νηθνπέδσλ 104 θαη κέξνπο ηνπ 122 (Ο.Σ. 14 & 17) έσο 
αξ. νηθνπέδσλ 51 & 112 (Ο.Σ. 15 & 16). 

ΑΡΗΘΜΟ
 
ΘΔΔΧΝ : (30) ηξηάληα 

 
ΖΜΔΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ       
 
1) Σνπηθή Κνηλόηεηα Υέξζνπ Γ.Δ. Υέξζνπ 

ΥΧΡΟ : 
Δπί ηεο νδνχ απφ ηνπο αξ. νηθνπέδσλ 451 & 462 (Ο.Σ. 59 & 62) έσο ζηνλ αξ. 
νηθνπέδνπ 455 νξηδφληηα θαη θάζεηα απηνχ (Ο.Σ. 61). 

ΑΡΗΘΜΟ
 
ΘΔΔΧΝ : (40) ζαξάληα 

 
2) Σνπηθή Κνηλόηεηα Ν. άληαο Γ.Δ. Γαιιηθνχ 

ΥΧΡΟ : 

Δπί ηεο νδνχ απφ ηνπο αξ. νηθνπέδσλ 351 & 359 (Ο.Σ. 56 & 58) θαη θαηαιήγεη 
ζηνπο αξ. νηθνπέδσλ 350 & 358. Καη επί ηεο νδνχ απφ ηνπο αξ. νηθνπέδσλ 319 & 
350 (Ο.Σ. 53 & 37) έσο ηνπο αξ. νηθνπέδσλ 325 & 358 (Ο.Σ. 54 & 58) 

ΑΡΗΘΜΟ
 
ΘΔΔΧΝ : (30) ηξηάληα 

 
ΖΜΔΡΑ ΑΒΒΑΣΟ 
1) Σνπηθή Κνηλόηεηα Κηιθίο Γ.Δ. Κηιθίο 

ΥΧΡΟ : 
ηελ νδφ Γεσξγίνπ Καπέηα, απφ ην χςνο ηεο νδνχ 21εο Ηνπλίνπ έσο ηελ νδφ 
Δπηαλήζνπ. 

ΥΧΡΟ : 

ηελ νδφ Θεζζαινλίθεο, απφ ην χςνο ηεο νδνχ Γεσξγίνπ Καπέηα έσο ηελ νδφ 
Λέθθα.  ηελ νδφ Μνζθψθ, απφ ην χςνο ηεο νδνχ 21εο Ηνπλίνπ έσο ηελ νδφ 
Γεσξγίνπ Καπέηα. 

ΥΧΡΟ : 
ηελ νδφ Σζηξνγηάλλε, απφ ην χςνο ηεο νδνχ 21εο Ηνπλίνπ έσο ηελ νδφ Αθνη 
Νηθνιάνπ Παλαγηψηνπ. 

ΥΧΡΟ : 
ηελ νδφ Β. Ρψηα, απφ ην χςνο ηεο νδνχ Θεζζαινλίθεο έσο ηελ νδφ  
Υξ. Μαξηηάδε. 

ΥΧΡΟ : 
ηελ νδφ Παπαζενθίινπ, απφ ην χςνο ηεο νδνχ Μνζθψθ έσο ηελ νδφ 
Δπηαλήζνπ. 

ΥΧΡΟ : 
Ο δηάδξνκνο πνπ δηαζρίδεη θάζεηα ηελ πιαηεία απφ ηελ νδφ Γεσξγίνπ Καπέηα έσο 
ηελ νδφ Β. Ρψηα. 
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ΑΡΗΘΜΟ
 
ΘΔΔΧΝ : (260) δηαθφζηεο εμήληα 

 
Άξζξν 2ν 

ΟΡΟΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
 
Κάζε ιατθή αγνξά, αλάινγα κε ηε θχζε ησλ πσινχκελσλ πξντφλησλ, ρσξίδεηαη 
ζηνπο εμήο ηνκείο: 
α. Σνκέαο Γηαηξνθηθώλ Πξντόλησλ. 
β. Σνκέαο Βηνκεραληθώλ Δηδώλ, ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη δηαθξηηά ζηα φξηα ηεο 
ιατθήο αγνξάο. 
ηνπο ρψξνπο πνπ ζα ιεηηνπξγεί ε ιατθή αγνξά ζα ππάξρεη δηαγξάκκηζε θαη 
αξίζκεζε ησλ δηαηηζέκελσλ ζέζεσλ, κε ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο θαη 
άλεηεο δηέιεπζεο ησλ επηζθεπηψλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο πνπ θαηαιακβάλεη 
ε αγνξά, ηελ νκαιή ιεηηνπξγία απηήο, ηελ έιεπζε ησλ νρεκάησλ ζε έθηαηεο αλάγθεο 
φπσο αζζελνθφξν, ππξνζβεζηηθή θ.α.. 
Ζ επζχλε γηα ηελ δηαγξάκκηζε θαη αξίζκεζε ησλ ζέζεσλ, φπνπ ηνπνζεηνχληαη νη 
πσιεηέο θαη νη δηάδξνκνη κεηαμχ ησλ ζέζεσλ, είλαη ηνπ Γήκνπ κε κέξηκλα ηεο 
Σερληθήο Τπεξεζίαο. 
Οη ζέζεηο πνπ ζα δηαγξακκηζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ νκαιή 
ηνπνζέηεζε ησλ πσιεηψλ – εθζεηψλ, ζα θαηαιακβάλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηα 
κέηξα πνπ ηνπο παξαρσξήζεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία.  
 
Απαγνξεύεηαη ε θαηάιεςε ρψξνπ ζε πιαηείεο, πάξθα, πεδνδξφκηα θαη ρψξνπο 
εηζφδσλ θαηνηθηψλ, εηζφδσλ γθαξάδ θαη θαηαζηεκάησλ (ππνρξεσηηθά παξαρσξείηαη 
θελφ (2) δχν κέηξσλ) ψζηε λα κελ εκπνδίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ 
πνπ βξίζθνληαη φπηζζελ απηψλ θαζψο επίζεο θαη ηελ ειεχζεξε δηέιεπζε ησλ πεδψλ 
ζε απηά. 
 
Απαγνξεύεηαη ε απζαίξεηε αιιαγή ζέζεο απφ ηνπο εθζέηεο – πσιεηέο ηεο αγνξάο, 
ε θαηάιεςε έθηαζεο πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ζέζεο θαη δηαγξάκκηζεο απφ ην Γήκν γηα 
έθαζην πσιεηή, ε απζαίξεηε απμνκείσζε ησλ κέηξσλ πξφζνςεο ησλ πάγθσλ, ε 
απμνκείσζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο έθηαζεο ησλ ρσξνζεηεκέλσλ ζέζεσλ, ε 
δξαζηεξηνπνίεζε ζηνπο ρψξνπο ηεο αγνξάο ειιείςεη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο, ε απ' 
επζείαο δηαθίλεζε ζηελ θαηαλάισζε απφ ην απηνθίλεην κε ην νπνίν έγηλε ε κεηαθνξά 
ησλ πξντφλησλ. 
 
Απαγνξεύεηαη ε εγθαηάζηαζε πσιεηψλ ζηνπο δηαδξφκνπο ησλ ρψξσλ πψιεζεο, νη 
νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη ειεχζεξνη γηα ηελ δηέιεπζε ησλ θαηαλαισηψλ, θαζψο 
επίζεο θαη ε είζνδνο θάζε ηξνρνθφξνπ θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο πιελ 
ησλ σξψλ έλαξμεο γηα ηελ εθθφξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ. 
 
Απαγνξεύεηαη ζηνπο πσιεηέο ε ηνπνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ, πάγθσλ θιπ. άιιε 
κέξα απφ εθείλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ή ε εγθαηάιεηςε ησλ εηδψλ απηψλ κεηά 
ηε  ιεηηνπξγία ηεο.  ε πεξίπησζε πνπ δελ εθαξκφδνληαη ηα αλσηέξσ ζα 
βεβαηψλνληαη νη αλάινγεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα 
λνκνζεζία.  
 
Σν κήθνο πξφζνςεο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ Πψιεζεο επαγγεικαηηψλ πσιεηψλ, ην 
νπνίν είλαη ίζν θαηά θαηεγνξία πσινχκελσλ εηδψλ (Α' έσο Δ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 
άξζξνπ 17), δελ ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ηα έμη (6) κέηξα (άξζξ.31 πεξ. 
α ηνπ Ν.4497/2017). Χζηφζν, αλ ε Δπηηξνπή Λατθψλ αγνξψλ Πεξηθεξεηαθήο 
Δλφηεηαο (άξζ. 28 ηνπ Ν.4497/2017) ππνβάιεη ζην θνξέα ιεηηνπξγίαο πιήξσο 
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αηηηνινγεκέλε πξφηαζε γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ πάγθσλ έσο (8) νθηψ κέηξα 
αλά θαηεγνξία πσινχκελσλ εηδψλ θαη γηα ζπγθεθξηκέλεο ιατθέο αγνξέο, ζηηο νπνίεο 
ππάξρεη δπλαηφηεηα απφ άπνςε ρψξνπ, ν Γήκνο θαλνλίδεη κε ηνλ παξφληα ηα κέηξα 
ησλ πάγθσλ λα αλέξρνληαη έσο (8) νθηψ. ε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο πσιεηή, ε 
εγθαηάζηαζε πψιεζεο ηνπ δηπιαλνχ πσιεηή δελ επεθηείλεηαη γηα θαλέλα ιφγν.  
 
 

 Άξζξν 3° 
ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ 

 
ηηο ιατθέο αγνξέο ηνπ Γήκνπ Κηιθίο επηηξέπεηαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη: 

1. θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία είλαη επαγγεικαηίεο αγξφηεο, ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.3874/2010 (Α' 151), 

2. αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, γπλαηθείνη ζπλεηαηξηζκνί, νκάδεο παξαγσγψλ θαη 
νξγαλψζεηο παξαγσγψλ ηνπ Ν.4384/2016 (Α' 78) απνθιεηζηηθά γηα ηε 
δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ησλ κειψλ ηνπο,  

3. θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία δελ είλαη παξαγσγνί θαη κπνξνχλ λα 
δξαζηεξηνπνηνχληαη σο επαγγεικαηίεο πσιεηέο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, κεηά 
ηελ έθδνζε ζρεηηθήο άδεηαο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
Ν.4497/2017. 

 
 

Άξζξν 4° 
ΓΗΑΣΗΘΔΜΔΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ 

 
Σα δηαηηζέκελα απφ ηνπο πσιεηέο ζηηο ιατθέο αγνξέο πξντφληα πξέπεη λα πιεξνχλ 
ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, φπσο νξίδνληαη θάζε θνξά ζηελ 
θείκελε εζληθή θαη ελσζηαθή λνκνζεζία, θαζψο θαη ζηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη 
Πνηψλ, ζηηο   δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Κηεληαηξηθήο Ννκνζεζίαο, ζηνπο Καλφλεο 
Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.) θαη ζηηο 
ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 
 

 Δίδε εκπνξίαο αδεηώλ παξαγσγώλ πσιεηώλ: 
 
1. Σα πξντφληα πνπ δχλαληαη λα δηαζέηνπλ νη παξαγσγνί θαη ηα νπνία πξέπεη λα 
είλαη απνθιεηζηηθά δηθήο ηνπο παξαγσγήο θαη νηθνηερλίαο θαη ζχκθσλα κε ηα φζα 
νξίδεη ην άξζξν 7 θαη 10 ηνπ Ν.4497/2017, είλαη ηα εμήο: 
α. νπσξνθεπεπηηθά, 
β. απγά ζθξαγηζκέλα, 
γ. ινηπά αγξνηηθά πξντφληα, φπσο ειηέο, θαξχδηα, θάζηαλα, φζπξηα, 
δ. ειαηφιαδν ζπζθεπαζκέλν, 
ε. νίλνο εκθηαισκέλνο,  
ζη. κέιη ηππνπνηεκέλν, 
δ. πνπιεξηθά θαη θνπλέιηα, 
ε. λσπά αιηεπηηθά πξντφληα ζάιαζζαο, γιπθψλ πδάησλ, πδαηνθαιιηέξγεηαο, 
ζ. πξντφλ απφζηαμεο κηθξψλ απνζηαγκαηνπνηψλ (δηήκεξσλ), 
η. άλζε, θαιισπηζηηθά θπηά, αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά θαη θεπεπηηθφ ρψκα, 
θαζψο θαη πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ θαιιηεξγνχκελσλ θπηηθψλ εηδψλ, φπσο θπηάξηα 
θεπεπηηθψλ, δελδξχιιηα νπσξνθφξσλ θαη θπηά ακπέινπ, 
ηα. ηα πξντφληα νηθνηερλίαο πνπ αλαθέξνληαη φπσο γαιαθηνθνκηθά, καξκειάδεο, 
γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ, παξαδνζηαθά δπκαξηθά, βφηαλα, αξηχκαηα,  
ηβ. αιιαληηθά απφ παξαγσγνχο θηελνηξφθνπο, 
ηγ. γαιαθηνθνκηθά πξντφληα. 
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2. Οη αδεηνχρνη παξαγσγνί πσιεηέο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ πνπ παξάγνπλ πξντφληα 
ηεο παξαγξάθνπ 1(α), κπνξνχλ θαηά ηε δηάξθεηα δηάζεζεο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ 
πξντφλησλ ηνπο λα δηαζέηνπλ θαη άιια κε επεμεξγαζκέλα πξσηνγελή πξντφληα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ θχξηα παξαγσγή ηνπο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη ηα ακπειφθπιια 
γηα ηνπο ακπεινθαιιηεξγεηέο, ηα άλζε θνινθπζηνχ γηα ηνπο αληίζηνηρνπο 
θαιιηεξγεηέο, ηα απηνθπή θπηά πνπ θχνληαη εληφο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 
ησλ παξαγσγψλ. 
3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, κπνξεί λα πξνζηίζεληαη ή 
λα αθαηξνχληαη πσινχκελα είδε πέξαλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, ζε πεξίπησζε 
απμεκέλεο δήηεζεο πξντφλησλ, αλεπάξθεηαο αγνξάο θαη παξαγσγήο λέσλ 
πξντφλησλ. 
     

 Δίδε εκπνξίαο αδεηώλ επαγγεικαηηώλ πσιεηώλ: 
 
Α. Πξσηνγελή δηαηξνθηθά πξντφληα γεο.  
(α) Νσπά νπσξνθεπεπηηθά, απγά, ειηέο, ειαηφιαδν, νίλνο, κέιη, πνπιεξηθά θαη 
θνπλέιηα. 
(β) Βηνινγηθά λσπά πξντφληα ηεο ππνθαηεγνξίαο α'. 
(γ) Βηνινγηθά κεηαπνηεκέλα θαη ηππνπνηεκέλα αγξνηηθά πξντφληα. 
 
Β. Νσπά αιηεπηηθά πξντφληα ζάιαζζαο, γιπθψλ πδάησλ, πδαηνθαιιηέξγεηαο. 

Γ. Μεηαπνηεκέλα δηαηξνθηθά πξντφληα θαη θαηεςπγκέλα ηξφθηκα.  
(α) Σπξνθνκηθά, αιιαληηθά, μεξνί θαξπνί, φζπξηα, ξχδη, δαραξψδε πξντφληα, πνπ 
δηαηεξνχληαη εθηφο ςπγείνπ, θαθέο, νίλνο, ειηέο, ειαηφιαδν, κέιη. 
(β) Βηνινγηθά κεηαπνηεκέλα θαη ηππνπνηεκέλα αγξνηηθά πξντφληα. 
(γ) Καηεςπγκέλα ηξφθηκα, φπσο αιηεχκαηα, ιαραληθά, θξεαηηθά, είδε ζθνιηάηαο, 
παξαζθεπάζκαηα δχκεο. 
 
Γ. Δίδε Κεπνπξηθήο.  
ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη Καιισπηζηηθά θπηά, ρψκα, γιάζηξεο, 
πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ, εξγαιεία θαη βηνκεραληθά είδε θεπνπξηθήο θαη αλζνθνκίαο. 
 
Δ. Βηνκεραληθά είδε. 
ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη γεληθά βηνκεραληθά είδε πιελ 
ειεθηξνδνηνχκελσλ ειεθηξηθψλ εηδψλ θαη παηρληδηψλ, φπσο είδε έλδπζεο 
λεσηεξηζκψλ, ςεχηηθα θνζκήκαηα (θν κπηδνχ), ιεπθά είδε, ςηιηθά, είδε ππφδεζεο, 
δεξκάηηλα είδε (ηζάληεο, δψλεο, πνξηνθφιηα), απηφλνκα κε ειεθηξνδνηνχκελα 
ειεθηξηθά είδε, εθθιεζηαζηηθά είδε, είδε αηνκηθήο θαζαξηφηεηαο ή νηθηαθήο θξνληίδαο, 
κέζα ζπζθεπαζίαο (ράξηηλεο, πιαζηηθέο ζαθνχιεο), είδε παινπσιείνπ, πιαζηηθά κε 
ην κέηξν, είδε ραξηηνχ, εξγαιεία θαη βηνκεραληθά είδε θεπνπξηθήο θαη αλζνθνκίαο. 
 
Σ. Τπεξεζίεο παξνρήο πξφρεηξσλ γεπκάησλ. 
ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θαηφρνπο 
θαληηλψλ θαη θνξεηψλ εγθαηαζηάζεσλ έςεζεο γηα ηελ παξαζθεπή πξφρεηξσλ 
γεπκάησλ, θαζψο θαη πψιεζεο εηδψλ θπιηθείνπ. Οη αδεηνχρνη ηεο θαηεγνξίαο απηήο 
δελ κπνξνχλ λα αλαπηχζζνπλ ηξαπεδνθαζίζκαηα θαη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο είλαη 
απαξαίηεηε ε βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο ηνπ νρήκαηνο, φπνπ απαηηείηαη, ζχκθσλα 
κε ηηο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 
 
Οη θάηνρνη άδεηαο επαγγεικαηία πσιεηή ππαίζξηνπ εκπνξίνπ ιατθψλ αγνξψλ 
κπνξνχλ λα πσινχλ πξντφληα κφλν κίαο απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο Α' έσο θαη Σ', 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξντφληα απηά είλαη γξακκέλα ζηελ άδεηά ηνπο απφ ηελ 
αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε θαη αλαλέσζε ηεο άδεηαο αξρή. Δηδηθά, θάζε πσιεηήο ηεο 
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θαηεγνξίαο Α' κπνξεί λα πξνζζέζεη ζηελ άδεηά ηνπ έσο ηξία (3) πξντφληα ηεο 
θαηεγνξίαο Γ' θαη αληίζηξνθα. Οη θάηνρνη άδεηαο επαγγεικαηία πσιεηή ζηάζηκνπ θαη 
πιαλφδηνπ εκπνξίνπ κπνξνχλ λα πσινχλ πξντφληα ζπλδπαζηηθά ησλ θαηεγνξηψλ Α', 
Γ', Γ'.  

 
Άξζξν 5° 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΧΛΖΣΧΝ 
 

Οη αδεηνχρνη πσιεηέο νθείινπλ: 
Να έρνπλ καδί ηνπο πάληα ηελ άδεηα πσιεηή. Ζ άδεηα είλαη πξνζσπνπαγήο θαη 

απαγνξεχεηαη απζηεξά λα παξαρσξεζεί, λα εθκηζζσζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ 

ηξίηα πξφζσπα, πέξαλ ηνπ ζπδχγνπ θαη ησλ ηέθλσλ ηνπ δηθαηνχρνπ, κε ηνπο φξνπο 

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Ν.4497/2017 (άξζ.4 παξ.3 & 

αξζ. 24 παξ.1 & 7) γηα ηελ αλαπιήξσζε ή ππνβνήζεζε.     

1. α. Οη παξαγσγνί πσιεηέο αλαξηνχλ ζε εκθαλέο γηα ηνλ θαηαλαισηή ζεκείν 

πηλαθίδα ρξψκαηνο πξάζηλνπ ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ 1 ρ 0,40 κ., ζηελ νπνία 

αλαγξάθεηαη κε θεθαιαία γξάκκαηα ε ιέμε «ΠΑΡΑΓΧΓΟ», θαη κε πεδά 

επαλάγλσζηα γξάκκαηα ιεπθνχ ρξψκαηνο ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ, ν αξηζκφο 

αδείαο, ν αξηζκφο κεηξψνπ απφ ην εληαίν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη ε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή, ηνπιάρηζηνλ ν λνκφο, πνπ βξίζθεηαη ε αγξνηηθή 

εθκεηάιιεπζε ησλ πξντφλησλ πνπ δηαζέηεη. 

    β. Οη επαγγεικαηίεο πσιεηέο αλαξηνχλ ζε εκθαλέο γηα ηνλ θαηαλαισηή ζεκείν 

πηλαθίδα ρξψκαηνο κπιε ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ 1 ρ 0,40 κ., ζηελ νπνία 

αλαγξάθεηαη κε θεθαιαία γξάκκαηα ε ιέμε «ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΑ» ή «ΔΜΠΟΡΟ» 

κε πεδά επαλάγλσζηα γξάκκαηα ιεπθνχ ρξψκαηνο ην νλνκαηεπψλπκν, ν αξηζκφο 

αδείαο θαη ν αξηζκφο κεηξψνπ απφ ην εληαίν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 

2. Σα εθζεηήξηα ησλ πσιεηψλ, πξέπεη λα θέξνπλ πξφρεηξν ζηέγαζηξν εληαίνπ 

ηχπνπ θαη πιηθνχ θαη ρξψκαηνο δηαθνξεηηθνχ, αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

πσιεηή θαη ηελ πηλαθίδα. Απαγνξεχεηαη θάζε κνξθήο δηαθήκηζε επί ησλ 

εθζεηεξίσλ.  

3. Σα πξνο πψιεζε είδε πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε πάγθνπο ή ζε 

ηειάξα έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο 

απηψλ. Να ηνπνζεηνχλ πηλαθίδεο ζε θάζε πξντφλ ηελ ηηκή πψιεζεο, ηελ πνηφηεηα 

θαη ηνλ ηφπν πξνέιεπζεο απηνχ.  Ζ ηνπνζέηεζε ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπο 

επηηξέπεηαη κφλν ζηελ νξηδφληηα επηθάλεηα ησλ πάγθσλ ηνπο. Απαγνξεχεηαη ην 

θξέκαζκα ησλ εκπνξεπκάησλ (είδε ξνπρηζκνχ, ππφδεζεο, πιηθψλ θαη άιισλ 

αληηθεηκέλσλ) θαηαθφξπθα, κπξνζηά, πιάγηα, πίζσ ή θαη ζην χςνο ηεο ηέληαο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ε ηνπνζέηεζε ζηάλη ή άιισλ  θαηαζθεπψλ, επηπιένλ 

πάγθσλ θαζψο επίζεο θαη πέξαλ ησλ δηαγξακκίζεσλ γηα ηελ επίδεημε ησλ 

εκπνξεπκάησλ ηνπο. 

4. Οη ζέζεηο πψιεζεο πξντφλησλ ζάιαζζαο θαη πξντφλησλ αιηείαο 

ρσξνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά κφλν ζε ζεκεία φπνπ ππάξρεη απνρέηεπζε θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε ζηνλ νηθείν ηνκέα γηα θάζε πσιεηή.  Ηδηαίηεξε κέξηκλα 

ιακβάλεηαη γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ εππαζψλ θαη 

επαιινίσησλ εηδψλ θαη ηδίσο ηνπ λεξνχ απφ ην ιηψζηκν ηνπ πάγνπ, πνπ 
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ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αιηεπκάησλ. Ο θαζαξηζκφο ησλ ςαξηψλ 

επηηξέπεηαη, κφλν εθφζνλ νη πσιεηέο πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηνπ Καλνληζκνχ 852/2004 θαη ιακβάλνπλ θάζε κέηξν γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

θαλφλσλ πγηεηλήο. Σα απφλεξα θαη ηα ππνιείκκαηα απφ ηνλ θαζαξηζκφ ησλ 

αιηεπκάησλ, ζπιιέγνληαη ζε εηδηθά δνρεία, απνκαθξχλνληαη απφ ηε ιατθή αγνξά 

κε επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ πσιεηή θαη ζηε ζπλέρεηα δηαρεηξίδνληαη σο απφβιεηα 

αλάινγα κε ην ραξαθηήξα ηνπο. ε θακία πεξίπησζε δε δηνρεηεχνληαη ζηα δίθηπα 

ησλ νκβξίσλ πδάησλ.  

5. Σν κήθνο πξφζνςεο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ Πψιεζεο, ην νπνίν είλαη ίζν θαηά 

θαηεγνξία πσινχκελσλ εηδψλ Α' έσο Δ' επαγγεικαηηψλ πσιεηψλ, δελ 

ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ηα έμη (6) κέηξα. Χζηφζν, ε Δπηηξνπή Λατθψλ 

Αγνξψλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ππνβάιεη ζην Γήκν πιήξσο αηηηνινγεκέλε 

πξφηαζε γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ πάγθσλ έσο νθηψ (8) κέηξα αλά 

θαηεγνξία πσινχκελσλ εηδψλ θαη γηα ζπγθεθξηκέλεο ιατθέο αγνξέο, ζηηο νπνίεο 

ππάξρεη δπλαηφηεηα απφ άπνςε ρψξνπ. ε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο 

πσιεηή, ε εγθαηάζηαζε πψιεζεο ηνπ δηπιαλνχ πσιεηή δελ επεθηείλεηαη γηα 

θαλέλα ιφγν.  

6. Κάζε πσιεηήο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, ν νπνίνο δηαθηλεί βηνκεραληθά πξντφληα 

ή κεηαπνηεκέλα ηξφθηκα απεπζείαο απφ εηδηθά δηαζθεπαζκέλν φρεκα, 

θαηαιακβάλεη αξηζκφ κέηξσλ ίζν κε ην κήθνο ηνπ νρήκαηφο ηνπ, φρη φκσο, άλσ 

ησλ 8 κέηξσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, δελ επηηξέπεηαη ε χπαξμε μερσξηζηνχ 

πάγθνπ, εθηφο εάλ ην κήθνο ηνπ νρήκαηνο είλαη κηθξφηεξν απφ ην νξηδφκελν 

κήθνο πάγθσλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πσινχκελσλ εηδψλ αλά ιατθή 

αγνξά θαη εθφζνλ ππάξρεη δπλαηφηεηα απφ άπνςε ρψξνπ.  

7. Ζ ηνπνζέηεζε εληφο ηνπ ρψξνπ ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ησλ εηδηθά 

δηαζθεπαζκέλσλ νρεκάησλ (απηνθηλνχκελα ή ξπκνπιθνχκελα) θαζψο θαη ησλ 

νρεκάησλ πψιεζεο εηδψλ θπιηθείσλ, ζα γίλεηαη κε ηξφπν θαη ζε ζέζεηο φπνπ δελ 

ζα επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ρσξνηαμηθά, ηελ αζθάιεηα, ηελ πξφζβαζε ησλ 

ινηπψλ πσιεηψλ ζηηο ζέζεηο θαη ζηνπο πάγθνπο ηνπο αιιά θαη ησλ 

θαηαλαισηψλ. 

8. Σα απηνθίλεηα ησλ πσιεηψλ (θνξηεγά) πξέπεη λα ζηαζκεχνπλ ππνρξεσηηθά 

εληφο εηδηθνχ ρψξνπ. Οη δε επνρηαθνί παξαγσγνί ζα ηαθηνπνηνχληαη ζηνπο 

ρψξνπο κε ηελ θξνληίδα ησλ αξκφδησλ ππαιιήισλ. 

9. Απαγνξεύεηαη ε δηέιεπζε θαη ε ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ ησλ νρεκάησλ ησλ 

πσιεηψλ θαζψο θαη ησλ παξφδησλ ηδηνθηεηψλ ζην ρψξν ηεο αγνξάο θαηά ηελ 

εκέξα θαη ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

10. Γηα ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο, απφ ηελ έλαξμε κέρξη ηελ ιήμε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο, ππεχζπλνη είλαη νη αδεηνχρνη πσιεηέο (επαγγεικαηίεο θαη 

παξαγσγνί, θπζηθά πξφζσπα ή ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο) έζησ θαη αλ 

αλαπιεξψλνληαη, ππνβνεζνχληαη ή πξνζιακβάλνπλ ππαιιήινπο ή δελ 

παξνπζηάδνληαη απηνπξνζψπσο ζηελ αγνξά θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνινχλ. Δηδηθφηεξα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο λα 

θξνληίδνπλ νη ίδηνη (ν θαζέλαο ρσξηζηά) γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ηνπο 
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θαζψο θαη ηελ ζπγθέληξσζε ησλ απνξξηκκάησλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν 

θαζέλαο ζε ζαθνχιεο ή δνρεία θαζψο θαη ηα θελά είδε ζπζθεπαζίαο ηα νπνία ζα 

ζπιιέγνπλ ζηελ ζπλέρεηα νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ. 

11. Να κελ παξαθσιχνπλ, κε θαλέλα ηξφπν, ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ζηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο.  Να απνκαθξχλνπλ ηνπο πάγθνπο πψιεζεο ησλ εηδψλ 

ηνπο θαη ηα πξντφληα πνπ δελ έρνπλ πσιεζεί, ηα θελά είδε ζπζθεπαζίαο θαη 

γεληθά θάζε είδνπο εξγαιείνπ κεηά ηε ιήμε ηεο αγνξάο θαη ην αξγόηεξν εώο ηηο 

16:30 κ.κ. ψζηε λα μεθηλά ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ ηελ απνθνκηδή 

ησλ απνξξηκκάησλ θαη πιχζε ηνπ ρψξνπ. ε πεξίπησζε αδηαθνξίαο θαη παξά ηηο 

ζπζηάζεηο , ν Γήκνο πξνβαίλεη ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ θαηαινγίδνληαο ηα 

έμνδα ζηνπο ππεπζχλνπο. Δπίζεο επηβάιεη πξόζηηκν απζαίξεηεο θαηάιεςεο 

θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ θαη επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ηνπ θαλνληζκνχ 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. Δάλ ε παξάβαζε απηή επαλαιεθζεί γηα ηξίηε ζπλερφκελε 

θνξά ν Γήκνο πξνβαίλεη ζηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο γηα νξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ή νξηζηηθά. 

 
 

Άξζξν 6° 
ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΔΛΟ 

 
Σν χςνο ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο ησλ πσιεηψλ ζηελ ιατθή αγνξά θαζνξίδεηαη, χζηεξα 
απφ απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ, θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ Γήκνπ 
Κηιθίο, ηεο Δπηηξνπήο Λατθψλ Αγνξψλ θαη ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο 
πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηα επί ησλ ιατθψλ αγνξψλ. 
 
Α. Καηαβαιιόκελν Σέινο 
Οη πξνζεξρφκελνη ζηηο ιατθέο αγνξέο ηνπ Γήκνπ Κηιθίο, θάηνρνη επαγγεικαηηθψλ ή 
παξαγσγηθψλ αδεηψλ, ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ εκεξήζην αληαπνδνηηθφ ηέινο 
ππέξ     ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 ηνπ Ν.4497/2017. 
Σν εκεξήζην ηέινο πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ πάζεο θχζεσο ιεηηνπξγηθψλ 
αλαγθψλ, ηε δηνηθεηηθή ηνπο ππνζηήξημε, ηελ εμαζθάιηζε ηειεπηθνηλσληαθψλ κέζσλ, 
ηε δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ δεκφζηαο πγείαο, ηε θχιαμε ησλ ρψξσλ ιεηηνπξγίαο, ηνλ 
εθζπγρξνληζκφ, ηε βειηίσζε απηψλ, θαζψο θαη ηελ πξνβνιή ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε 
ηα ζπιινγηθά φξγαλα ησλ πσιεηψλ ζε απηέο.  
Οη ππφρξενη θαηαβνιήο ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο απαιιάζζνληαη απφ ην ηέινο ππέξ 
δήκσλ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ β.δ. 24-9/20.10.1958 (Α' 171) γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη 
απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ ησλ ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ ην ηέινο 
γηα ηε ρξήζε ησλ ρψξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 13 
ηνπ Β.Γ. 24-9/20.10.1958. 
 
Β. Σξόπνο Δίζπξαμεο 
Σν χςνο ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο θαζνξίδεηαη αλά ηξέρνλ κέηξν εθζεηεξίνπ αλά εκέξα, 
είλαη θνηλφ γηα παξαγσγνχο θαη επαγγεικαηίεο πσιεηέο θαη θαηαβάιιεηαη κεληαίσο 
είηε ζηνλ  νξηζκέλν ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, είηε ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ.   
 
1. Οη παξαγσγνί πσιεηέο ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο 
αλάινγα κε: 
α) ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ πξνζέξρνληαη θαη 
β) ην κήθνο (ζε κέηξα) ησλ εθζεηεξίσλ (πάγθσλ) πνπ ηνπο έρνπλ εγθξηζεί. Σν 
εκεξήζην ηέινο θαηαβάιιεηαη αλά κήλα θαη αθνξά ηα αλαινγνχληα εκεξήζηα ηέιε 
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θαηά ην κήλα απηφ. Σν χςνο ηνπ αλά κήλα εκεξήζηνπ ηέινπο πνπ θαηαβάιιεη ν 
παξαγσγφο πσιεηήο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην 80% ηνπ εκεξήζηνπ 
ηέινπο πνπ αλαινγεί ζηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ, πνπ κε βάζε ηε ζρεηηθή άδεηα, 
δηθαηνχληαη νη παξαγσγνί πσιεηέο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη θάζε εκεξνινγηαθφ κήλα. 
Αλ ν παξαγσγφο πσιεηήο απνπζηάδεη πεξηζηαζηαθά γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, νθείιεη 
λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο θπζηθή παξνπζία, 
ηειενκνηνηππία, ηαρπδξνκείν, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ην θνξέα ιεηηνπξγίαο γηα ηελ 
απνπζία ηνπ, πξηλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο ιατθήο αγνξάο. Αλ δηαπηζησζεί φηη, παξά ηε 
δήισζε απνπζίαο ηνπ, ν παξαγσγφο πσιεηήο πξνζήιζε ζηε ιατθή αγνξά, ηφηε 
επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ πξφζηηκν ίζν κε ην εηθνζαπιάζην ηνπ αληίζηνηρνπ 
εκεξήζηνπ δηθαηψκαηνο. ε πεξηπηψζεηο θπζηθήο ή άιιεο θαηαζηξνθήο ηεο 
παξαγσγήο ηνπο, νη παξαγσγνί πσιεηέο νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ην θνξέα 
ιεηηνπξγίαο γηα ηε δηάξθεηα θαη ην ιφγν ηεο απνπζίαο ηνπο απφ ηηο ιατθέο αγνξέο θαη 
λα δεηήζνπλ ηελ απαιιαγή ηνπο απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο. Γηα ην 
αίηεκα απηφ ηνπ παξαγσγνχ - πσιεηή γλσκνδνηεί ε Δπηηξνπή Λατθψλ Αγνξψλ. ηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο ν παξαγσγφο πσιεηήο δελ ράλεη ηε ζέζε ηνπ. 
 
2. Οη επαγγεικαηίεο πσιεηέο ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο 
αλάινγα κε: 
α) ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ δηθαηνχληαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη θάζε 
εκεξνινγηαθφ κήλα κε βάζε ηελ άδεηά ηνπο θαη 
β) κε ηα κέηξα ησλ πάγθσλ πνπ ηνπο έρνπλ εγθξηζεί. Απφ ην εκεξήζην ηέινο 
απαιιάζζνληαη νη επαγγεικαηίεο θαη νη παξαγσγνί, νη νπνίνη δελ πξνζέξρνληαη ζηηο 
ιατθέο αγνξέο, ιφγσ αληθαλφηεηαο πξνο εξγαζία, ε νπνία δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ 
έλα (1) κήλα θαη βεβαηψλεηαη απφ ηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα ή ιφγσ αλσηέξαο 
βίαο. 
 
Ζ κε θαηαβνιή ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο από ππόρξεν γηα ρξνληθό δηάζηεκα 
πέξαλ ησλ δύν (2) κελώλ, γηα ηνπο νπνίνπο κε βάζε ηα αλαθεξόκελα ζηελ 
άδεηά ηνπ είλαη ππόρξενο, ζπλεπάγεηαη ηελ αλαζηνιή ηζρύνο ηεο άδεηαο γηα ηηο 
ιατθέο αγνξέο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη θαηαβιεζεί ην ηέινο. Σν Γεκνηηθφ 
πκβνχιην δηαπηζηψλεη ηελ αλαζηνιή κε απφθαζή ηνπ. ε πεξίπησζε 
κεηαγελέζηεξεο εμφθιεζεο ή ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ ε αλαζηνιή αίξεηαη θαη εθδίδεηαη 
ζρεηηθή δηαπηζησηηθή απφθαζε. 

 
 

Άξζξν 7° 
ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΠΟΠΣΖ 

 
Καηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, ηνλ νπνίν 
νξίδεη ν Γήκαξρνο, ειέγρεη ην ρψξν ηεο ιατθήο αγνξάο θαη κεξηκλά γηα ηελ εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ηεο. Ο ππάιιεινο απηφο νξίδεηαη γηα ζεηεία έμη (6) κελψλ θαη κεηά ηε ιήμε 
ηεο ζεηείαο ηνπ αληηθαζίζηαηαη απφ άιινλ. Γηα ηε δηεπζέηεζε ζεκάησλ πνπ 
πξνθχπηνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ιατθήο αγνξάο, ν ελ ιφγσ ππάιιεινο 
ζπλεξγάδεηαη κε έλαλ εθπξφζσπν ησλ παξαγσγψλ θαη έλαλ ησλ επαγγεικαηηψλ 
πσιεηψλ, ηνπο νπνίνπο πξνηείλνπλ ηα νηθεία ζσκαηεία.  
Ο επφπηεο ειέγρεη ηηο πξνζθνκηδφκελεο πνζφηεηεο θαη ηελ νξζή ηήξεζε ηνπ Βηβιίνπ 
Γηαθηλνχκελσλ Πνζνηήησλ, ηνπο πξνζεξρφκελνπο πσιεηέο θαη απηνχο, νη νπνίνη 
απνπζηάδνπλ, θαηαγξάθεη ηηο θελέο ζέζεηο θαη ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα 
ηα θελά θαη ζπκβνπιεχεη ηνπο πσιεηέο γηα ηελ νξζή ηήξεζε ηνπ Καλνληζκνχ 
Λεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, ηνπνζεηεη παξαγσγνχο ζε 
πξνζσξηλέο ζέζεηο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα λφκν.  
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Άξζξν 8ν  
ΈΛΔΓΥΟ 

 
Οη αδεηνύρνη πσιεηέο ιατθώλ αγνξώλ ππνρξενύληαη λα θέξνπλ καδί ηνπο ηε 
ζρεηηθή άδεηα θαη λα ηελ επηδεηθλύνπλ ζηα ειεγθηηθά όξγαλα όηαλ ηνπο δεηεζεί. 
 
1. Οη αδεηνχρνη πσιεηέο ππνρξενχληαη: 
α. λα δέρνληαη ηνλ έιεγρν ζην ρψξν επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζην ρψξν πνπ 
ηεξνχληαη ηα έγγξαθα, παξαζηαηηθά ζηνηρεία, ζηηο εζληθέο νδνχο θαη ζην ρψξν 
παξαγσγήο, θαη 
β. λα εθνδηάδνπλ ηνλ έιεγρν κε ηα δεηνχκελα θάζε θνξά αιεζή ζηνηρεία. 
 
Φνξείο ειέγρνπ 
Αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαη ησλ 
θαη' εμνπζηνδφηεζή ηνπο εθδηδφκελσλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ είλαη: 
α. νη ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηνπ 
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ζε παλειιήληα θιίκαθα, 
ζπλεπηθνπξνχκελεο, φπνηε απαηηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, 
απφ ηηο ρσξηθά αξκφδηεο Υεκηθέο Τπεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ηνπ Γεληθνχ 
Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο ηεο ΑΑΓΔ, 
β. νη ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηάο ηνπο, 
γ. νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ, εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ δήκνπ ηνπο, 
δ. ηα Κιηκάθηα Διέγρνπ Λατθψλ Αγνξψλ θαη Τπαίζξηνπ Δκπνξίνπ (Κ.Δ.ΛΑ.Τ.Δ.) 
εληφο ησλ ηνπηθψλ νξίσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, 
ε. νη ππεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, 
ζη. νη Τπεξεζίεο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο, 
δ. ε Δηδηθή Γξακκαηεία ηνπ ψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο. 
 
  

Άξζξν 9ν 
ΚΤΡΧΔΗ 

 
Ζ επηβνιή θπξψζεσλ ζε πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεψλ κπνξεί λα είλαη: 
αα) ε απιή ζχζηαζε ζε ζπκκφξθσζε, 
ββ) ε επηβνιή ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ έσο θαη 1.000 επξψ θαη 
γγ) ε αλάθιεζε ηεο άδεηαο κέρξη έλα (1) κήλα. Με ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο 
Λατθψλ Αγνξψλ Πεξηθεξηαθήο Δλφηεηαο, θαζνξίδνληαη νη θπξψζεηο πνπ αθνξνχλ 
παξαβάζεηο ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο. Οη θπξψζεηο επηβάιινληαη κε απφθαζε 
Γεκάξρνπ είηε θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο ζε πεξίπησζε πνπ ν 
Γήκνο παξαπέκςεη ην ζέκα ζε απηήλ είηε ρσξίο ηελ εηζήγεζε. Δπηπιένλ, ε 
Δπηηξνπή κπνξεί λα εηζεγείηαη ζην Γήκν ηελ επηβνιή θπξψζεσλ γηα παξαβάζεηο ηνπ 
Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο πνπ ππνπίπηνπλ ζηελ αληίιεςή ηεο κε θάζε λφκηκν ηξφπν.  
 
1. Γηα ηηο παξαβάζεηο ηνπ άξζξνπ 55 Ν.4497/2017 πνπ δηαπηζηώλνληαη 
ζύκθσλα κε ηα άξζξα 51 έσο 54 επηβάιινληαη νη θπξώζεηο θαη γίλνληαη νη 
πεξαηηέξσ ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΓ'. 
2. Σν χςνο ηνπ επηβιεζέληνο δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ κεηψλεηαη ζην ήκηζπ αλ ν 
ππφρξενο εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηφλ ηεο 
ζρεηηθήο πξάμεο πξνβεί ζε θαηαβνιή ηνπ πξνζηίκνπ. Ζ θαηαβνιή απηή ζπλεπάγεηαη 
ηελ απηνδίθαηε παξαίηεζε ηνπ ππφρξενπ απφ θάζε δηθαίσκα πξνζβνιήο ή 
ακθηζβήηεζεο ηεο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ. 
3. Αλ ζε δηάζηεκα ελφο έηνπο δηαπηζησζεί φηη ν πσιεηήο έρεη ππνπέζεη ζηελ ίδηα 
παξάβαζε ηνπ λφκνπ ην πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη. Αλ αξρηθψο πξνβιέπεηαη σο 
θχξσζε ε πξνζσξηλή αλάθιεζε άδεηαο, ηφηε ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο 
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παξάβαζεο, επηβάιιεηαη ε νξηζηηθή αλάθιεζε ηεο άδεηαο, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ 
ηέιεζεο ηεο επαλαιεπηηθήο παξάβαζεο. 
4. Ζ άδεηα αλαθαιείηαη πξνζσξηλά γηα έμη (6) κήλεο, εθφζνλ ζε δηάζηεκα δχν (2) 
εηψλ, ν δηθαηνχρνο πσιεηήο ππνπέζεη ζε νπνηαδήπνηε παξάβαζε ηνπ λφκνπ γηα 
πάλσ απφ ηέζζεξηο (4) θνξέο. Αλ έρεη ππνπέζεη ζε δηάζηεκα δχν (2) εηψλ ζε 
ηέζζεξηο (4) παξαβάζεηο, ε Τπεξεζία πνπ θαηαρψξεζε θαη βεβαίσζε ηελ ηειεπηαία 
παξάβαζε ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ δηθαηνχρν γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο επηπιένλ 
παξάβαζεο. 
5. Οη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη δπλάκεη ηνπ λφκνπ, δελ ζίγνπλ εηδηθφηεξα δηνηθεηηθά 
πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα γηα παξαβάζεηο ησλ θαλφλσλ 
εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ή εηδηθφηεξα 
κέηξα θαη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί 
αληηκεηψπηζεο 
παξεκπνξίνπ, θνξνδηαθπγήο, αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ σο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία αξκνδηφηεηαο ησλ 
Τπεξεζηψλ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Σν άξζξν 19 ηνπ λ. 
4177/2013 εθαξκφδεηαη αλαινγηθά. 
6. Σα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη ζε πεξίπησζε έιιεηςεο αδείαο, γηα φιεο ηηο 
θαηεγνξίεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ κεηψλνληαη ζην πνζφ ησλ εθαηφ (100) επξψ, εάλ ν 
δηνηθνχκελνο πξνζθνκίζεη εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζηελ ειεγθηηθή 
ππεξεζία έληππν αδείαο ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο. 
     

Άξζξν 10ν 
ΠΟΗΝΗΚΔ ΚΤΡΧΔΗ 

 
1. Μέιε ηεο Σξηκειήο Δπηηξνπήο πνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν βεβαηψλνπλ ελ γλψζεη 
ηνπο ςεπδψο φηη ηα πξντφληα πνπ δηαζέηεη ν παξαγσγφο πσιεηήο ππαίζξηνπ 
εκπνξίνπ φισλ ησλ ηχπσλ αδεηψλ, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηε δήισζε ή ηα ινηπά 
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απηφο ππνβάιιεη γηα ηε ρνξήγεζε ή ηελ αλαλέσζε 
ζρεηηθήο άδεηαο, είλαη δηθήο ηνπ παξαγσγήο ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζπκπξάηηνπλ 
ζηελ έθδνζε ή ηε ρνξήγεζε ζε παξαγσγφ βεβαίσζεο κε ην αλσηέξσ ςεπδέο 
πεξηερφκελν, ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο, εθφζνλ ε πξάμε 
δελ ηηκσξείηαη απζηεξφηεξα ζχκθσλα κε άιιε πνηληθή δηάηαμε. 
2. Όπνηνο ρσξίο άδεηα αζθεί εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα βηνκεραληθψλ πξντφλησλ 
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ. 

 
Άξζξν 11o 

ΗΓΡΤΖ, ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ, ΔΠΔΚΣΑΖ & ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΛΑΨΚΖ ΑΓΟΡΑ 
 
Σν νηθείν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ θαη γλσκνδφηεζε ηεο νηθείαο Δπηηξνπήο Λατθψλ Αγνξψλ θαη ηεο 
αξκφδηαο αζηπλνκηθήο αξρήο γηα ηηο θπθινθνξηαθέο επηπηψζεηο, απνθαζίδεη γηα ηελ 
ίδξπζε θαη ηελ θαηάξγεζε ιατθήο αγνξάο.  
 
Γηα ηε κεηαθίλεζε, ηελ επέθηαζε, ηε ρσξνζέηεζε θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία 
ησλ ιατθώλ αγνξώλ απνθαζίδεη ε αξκόδηα ππεξεζία Γήκνπ ύζηεξα από 
ζύκθσλε γλώκε ηεο νηθίαο Δπηηξνπήο Λατθώλ Αγνξώλ Πεξηθεξηαθήο 
Δλόηεηαο. Ζ αλσηέξσ απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θνηλνπνηείηαη ζηελ 
νηθεία Πεξηθέξεηα.  
 
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απ ην Γήκν Κηιθίο ε αλάγθε κεηαθίλεζεο ηεο 
αγνξάο, είηε πξνζσξηλά ιόγσ έξγσλ ή άιισλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα 
πξνθύςνπλ από ηνλ επηρεηξεζηαθό πξνγξακκαηηζκό ηνπ Γήκνπ ή έθηαθηεο 
αλάγθεο, είηε ε νξηζηηθή κεηαθίλεζή ηεο γηα ηνπο ιόγνπο θαη ηνπο ζθνπνύο 
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πνπ ζα πξνζδηνξηζηνύλ, νη πσιεηέο – εθζέηεο ππνρξενύληαη λα 
ζπκκνξθσζνύλ αδηακαξηύξεηα θαη άκεζα. 
 

 ΑΡΘΡΟ 12o 
ΣΔΛΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ 

Ο παξψλ θαλνληζκφο ηζρχεη ζην βαζκφ πνπ δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ ηζρχνπζα  
θάζε θνξά λνκνζεζία θαη δε θαηαξγεί ή ηξνπνπνηεί άιιε δηάηαμε πνπ είλαη ζε ηζρχ. 
Γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξφληνο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ 
Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, φπσο επίζεο νη πγεηνλνκηθέο θαη αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο, 
θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (Κ.Β.) πνπ αθνξνχλ ηε 
ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. 
Ζ ηζρχο ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ αξρίδεη κε ηελ έγθξηζε ηεο απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνχιηνπ Κηιθίο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Ν.3463/2006, απφ ηελ 
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. 
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην Κηιθίο κπνξεί κε απνθάζεηο ηνπ λα ηξνπνπνηεί ηνλ παξφληα 
Καλνληζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ λέσλ ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζρεηηθά κε 
ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ιατθψλ αγνξψλ, πάληα κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο. 
Με ηνλ παξφληα θαλνληζκφ θαηαξγείηαη θάζε άιιε δηάηαμε θαλνληζηηθνχ 
πεξηερνκέλνπ πνπ έρεη ιεθζεί κε Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηζρχεη κέρξη 
ηξνπνπνηήζεψο ηνπ ή ζπκπιεξψζεψο ηνπ ή θαηαξγήζεψο ηνπ. 
 
 
Απνηέιεζκα ςεθνθνξίαο: 
[31 ππέξ -  
 0 θαηά – 
0 ιεπθφ – 
3 παξώλ:  
- Γ Η. ΡΟΤΟΤ ηεο παξάηαμεο ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο ¨ΑΛΛΑΕΧ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ 
ΔΤΘΤΝΖ ΚΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ¨ 
- Γ Η. ΦΑΥΟΤΡΗΓΖ ηεο παξάηαμεο ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο ¨ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ 
ΚΗΛΚΗ 
- Γ Θ. ΒΑΦΔΗΑΓΖ αλεμάξηεηνο] 
 

ηελ παξνχζα απφθαζε ςήθηζαλ ππέξ θαη νη Πξφεδξνη ησλ Γεκνηηθψλ / Σνπηθψλ 
Κνηλνηήησλ ηνπ ζέκαηνο: ΔΛΑΛΜΑΕΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ (ΣΑΘΜΟΤ ΜΟΤΡΗΧΝ), 
ΣΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ (Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Κηιθίο)]. 

Οη ινηπνί Πξφεδξνη ησλ Σνπηθψλ / Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ ζέκαηνο: 
[ΗΓΖΡΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ (Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Νέαο άληαο), ΣΔΡΕΔΝΗΓΖ 
ΝΗΚΟΛΑΟ (ΓΡΟΑΣΟΤ), ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ (ΥΧΡΤΓΗΟΤ), ΑΜΟΗΡΗΓΖ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ (ΔΠΣΑΛΟΦΟΤ), ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ (ΔΤΚΑΡΠΗΑ), ΖΜΑΗΟΦΟΡΗΓΖ 
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ (ΣΔΡΠΤΛΛΟΤ), ΛΟΤΚΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ (ΜΤΡΗΟΦΤΣΟΤ), ΚΑΡΑΚΗΓΟΤ 
ΓΖΜΖΣΡΟΤΛΑ (ΜΑΤΡΟΝΔΡΗΟΤ), ΥΑΣΕΖΗΧΑΝΝΗΓΖ ΥΡΖΣΟ (ΜΗΚΡΟΚΑΜΠΟΤ), 
ΠΑΠΑΠΡΟΓΡΟΜΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ (ΝΔΟΤ ΑΓΗΟΝΔΡΗΟΤ), ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ (ΝΔΟΤ 
ΓΤΝΑΗΚΟΚΑΣΡΟΤ), ΚΟΣΑΝΗΓΖ ΦΗΛΗΠΠΟ (ΥΔΡΟΤ)] απνπζίαδαλ απφ ηε πλεδξίαζε. 

 
 Η απόυαση αυτή πήπε αύξοντα απιθμό   293/2018 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, ιχεηαη ε πλεδξίαζε. 
Σν 12ν/2018 Πξαθηηθφ ηεξείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ 

Ν. 3463/2006 ΚΓΚ. 

Αθξηβέο Απφζπαζκα 
O Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

 
 
 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ 
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