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ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η θέσπιση κανόνων – διαδικασιών και η
ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν τις προϋποθέσεις οργάνωσης, εύρυθμης
λειτουργίας, αισθητικής, υγιεινής και τάξης, καθώς και τη διαδικασία για τη χορήγηση
αδειών συμμετοχής σε αυτήν, της Κυριακάτικης Υπαίθριας Αγοράς (ή άλλως: Παζάρι),
η οποία από αιώνος τουλάχιστον λειτουργεί ανελλιπώς στην κεντρική πλατεία του
οικισμού «Ποταμός» της νήσου Κυθήρων. Στόχος του παρόντος Κανονισμού είναι η
ρύθμιση των ανωτέρω θεμάτων με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, αλλά και σύμφωνα
με τα ιστορικά δεδομένα που ανάγονται στην αρχική της ίδρυση και λειτουργία, τη
διασφάλιση και προστασία των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού, καθώς
επίσης και τη δημιουργία προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση όλων των
οικονομικών & παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, που θα συμβάλλουν στον υγιή
ανταγωνισμό μεταξύ των ενδιαφερομένων. Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού
είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους παραγωγούς - πωλητές
που δραστηριοποιούνται στην ως άνω Κυριακάτικη Υπαίθρια Αγορά και η μη
εφαρμογή του επισείει όλες τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται
από τη σχετική νομοθεσία. Κάθε τί που δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό,
επιλύεται με εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Κυθήρων. Ο Κανονισμός είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις του Ν.4497/17
(ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') όπως ισχύει και κοινοποιείται στις αρμόδιες
υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον
ζητηθεί.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο τρόπος λειτουργίας της Κυριακάτικης Υπαίθριας Αγοράς και ο τρόπος χρήσεως
των διατιθέμενων χώρων, ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονισμό, οι διατάξεις του
οποίου είναι υποχρεωτικές για όλους τους συναλλασσόμενους. Η λειτουργία της
Κυριακάτικης Υπαίθριας Αγοράς διέπεται από τις γενικές και ειδικές διατάξεις του
κάτωθι θεσμικού πλαισίου:
1. Το από 26-03-1927 Διάταγμα (ΦΕΚ 61/12-04-1927, Τεύχος Α΄), δυνάμει του οποίου
άρχισε η λειτουργία της Κυριακάτικης Υπαίθριας Αγοράς Ποταμού Κυθήρων.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017, Τεύχος Α'): «Άσκηση υπαίθριων
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και
άλλες διατάξεις», (όπως αυτός σήμερα ισχύει) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου
38 σε συνδ. με το άρθρο 59 παρ/φος 16 του Ν. 4497/17 όπως ισχύουν.

3. Το υπ’ αριθμ. 560/28.02.2018 έγγραφο του Δήμου Κυθήρων προς το Υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή –
Γεν. Διεύθυνση Αγοράς – Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου -Τμήμα Υπαιθρίου
Εμπορίου).
4. Το με αρ. πρωτ. 45373-26/04/2018 απαντητικό έγγραφο προς το Δήμο Κυθήρων,
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας
Καταναλωτή – Γεν. Διεύθυνση Αγοράς – Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου –
Τμήμα Υπαιθρίου Εμπορίου, δυνάμει του οποίου η Κυριακάτικη Υπαίθρια Αγορά
στον οικισμό «Ποταμός» του Δήμου Κυθήρων σύμφωνα με το Διάταγμα της 26ης03-1927 εξακολουθεί να λειτουργεί ως έχει.
5. Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/58, Τεύχος Α): «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο
κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και
Κοινοτήτων»,
6. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών
κοινοχρήστων χώρων», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από τους : Ν. 1416/1984, Ν.
1828/1989 και Ν. 1900/1990,
7. Την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017, Τεύχος Β'),
8. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006: «Κανονιστικές Αποφάσεις», όπως ισχύει,
9. Το από Μάιο 2020 τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Κυθήρων με την χωροταξική κατανομή των θέσεων, τον προβλεπόμενο
αριθμό αυτών και τις διαστάσεις της κάθε θέσης στην Κυριακάτικη Υπαίθρια Αγορά
του παρόντος Κανονισμού,
10. Την με

αρ. πρωτ. 1016/49/58-Α/18-11-2020 γνωμάτευση του Αστυνομικού

Σταθμού Ποταμού Κυθήρων, για τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις της λειτουργίας της
Κυριακάτικης Υπαίθριας Αγοράς Ποταμού Κυθήρων.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΟΡΙΣΜΟΙ
Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί του άρθρου
2 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):
Α) «Υπαίθριο εμπόριο»: η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο,
όπως η πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωμένες υπαίθριες αγορές,
καθώς και το πλανόδιο εμπόριο.
Β) «Στάσιμο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή
που δεν μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο.

Γ) «Πλανόδιο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή
που

μετακινείται

με

ή

χωρίς

τη χρήση οποιουδήποτε

αυτοκινούμενου

ή

ρυμουλκούμενου οχήματος ή οποιουδήποτε άλλου κινητού μέσου.
Δ) «Παραγωγός - πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: ο παραγωγός, ο οποίος
δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά ιδίας
παραγωγής.
Ε) «Φορέας λειτουργίας»: Ο φορέας που είναι αρμόδιος για την οργάνωση και την
εύρυθμη λειτουργία Κυριακάτικης Υπαίθριας Αγοράς και που επιλαμβάνεται κάθε
θέματος που ανακύπτει, όσον αφορά τόσο τη λειτουργία της εν γένει, όσο και τη
δραστηριοποίηση των παραγωγών - πωλητών σε αυτή.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
Η Κυριακάτικη Υπαίθρια Αγορά, λαμβάνει χώρα στην κεντρική Πλατεία του οικισμού
Ποταμού Κυθήρων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον Δήμο Κυθήρων η ανάγκη
προσωρινής μετακίνησής της (αποκλειστικά εντός των ορίων της Κοινότητας Ποταμού)
της λόγω έργων ή άλλων παρεμβάσεων ή έκτακτης ανάγκης, ακολουθούνται οι
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η
οποία εγκρίνεται από τα αρμόδια κατά το νόμο όργανα. Σε κάθε περίπτωση οι
παραγωγοί – πωλητές, υποχρεούνται να συμμορφωθούν αδιαμαρτύρητα και άμεσα.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Ημέρα λειτουργίας της Κυριακάτικης Υπαίθριας Αγοράς στην κεντρική πλατεία του
οικισμού Ποταμού Κυθήρων ορίζεται η Κυριακή.
2. Η λειτουργία της άρχεται την 09:30 πρωινή και λήγει την 14:00 μεσημβρινή.
3. Σε περίπτωση που η ημέρα πραγματοποίησης της Κυριακάτικης Υπαίθριας
Αγοράς συμπέσει με εθνική ή τοπική αργία ή εορτή, αυτή μεταφέρεται σε άλλη
ημέρα μετά από σχετικό αίτημα τουλάχιστον 5 συμμετεχόντων παραγωγώνπωλητών προς το Δήμο Κυθήρων. Για τη μεταφορά της ημέρας πραγματοποίησής
της, εκδίδεται απόφαση του Δημάρχου Κυθήρων που αναρτάται στη Διαύγεια και
έχει άμεση εκτελεστική ισχύ.
4. Η προσέλευση των παραγωγών – πωλητών στους χώρους της Κυριακάτικης
Υπαίθριας Αγοράς, προκειμένου να ασκήσουν την δραστηριότητά τους, να
μεταφέρουν πάγκους, εργαλεία και τα εμπορεύματά τους, γίνεται το πολύ μία ώρα
νωρίτερα από την έναρξη λειτουργίας της Κυριακάτικης Υπαίθριας Αγοράς και η

αποχώρησή τους γίνεται το πολύ μία ώρα αργότερα από την ώρα λήξης της
Κυριακάτικης Υπαίθριας Αγοράς .
5. Απαγορεύεται η στάθμευση αυτοκινήτων στον χώρο της Κυριακάτικης Υπαίθριας
Αγοράς την ημέρα και τις ώρες της λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των
οχημάτων των παραγωγών, εξαιρουμένων όσων η νομοθεσία ορίζει. Οι παρόδιοι
ιδιοκτήτες οχημάτων, θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να μην σταθμεύουν τα
οχήματά τους στους χώρους που ορίζεται η λειτουργία της Κυριακάτικης Υπαίθριας
Αγοράς από το προηγούμενο βράδυ.
ΆΡΘΡΟ 6ο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στην Κυριακάτικη Υπαίθρια Αγορά έχουν Παραγωγοί – Πωλητές
του πρωτογενούς τομέα καθώς και των άμεσων υποπροϊόντων αυτού, 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. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο Δήμος μόνιμης
κατοικίας των ενδιαφερόμενων παραγωγών – πωλητών. Ο παραγωγός - πωλητής
ζητά από τον οικείο Δήμο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, και στην αίτησή του
επισυνάπτει:
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 σε ισχύ, κατά περίπτωση.
Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν
θέση στην εν λόγω αγορά.
ΆΡΘΡΟ 7ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Για τη συμμετοχή στην Κυριακάτικη Υπαίθρια Αγορά απαιτείται έγκριση συμμετοχής,
που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του Δήμου Κυθήρων.
2. Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο,
υποβάλλει

στην

υπηρεσία

αδειοδοτήσεων

αίτηση,

επιδεικνύοντας

τα

εξής

δικαιολογητικά:
α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης, κατά
περίπτωση και β) βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.

3. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων
θέσεων, διενεργείται κλήρωση.
4. Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος
συμμετεχόντων για την Κυριακάτικη Υπαίθρια Αγορά, ο οποίος αναρτάται στο
δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη
υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής.

Η εν λόγω απόφαση

κοινοποιείται στην Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά
όργανα του Ν.4497/17.
5. Οι άδειες συμμετοχής είναι ετήσιας διάρκειας.
ΆΡΘΡΟ 8ο
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ - ΠΩΛΗΤΩΝ
1. Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε παραγωγός – πωλητής διενεργείται κλήρωση.
Για την κατανομή και τοποθέτηση των πωλητών στις κενές θέσεις θα ληφθούν
υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: Α) Παλαιότητα αδείας. Β) Ηλικία δικαιούχου. Γ)
Αναπηρία και ποσοστό αυτής. Δ) Αριθμός τέκνων, τα οποία δίνουν στον δικαιούχο
μόρια. Αναλόγως με το πλήθος των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε δικαιούχος
κατατάσσεται σε πίνακα κατάταξης. Ο πρώτος στην κατάταξη επιλέγει τη θέση του
στην αγορά. Ο δεύτερος και οι λοιποί επιλέγουν τη θέση τους αναλόγως με τις
διαθέσιμες θέσεις και την σειρά τους στον οικείο πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση
ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. Ο δικαιούχος που κληρώνεται επιλέγει μεταξύ
των ισοβαθμούντων.
2. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των παραγωγών – πωλητών επιτρέπεται ύστερα
από αίτηση των ενδιαφερομένων στο Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΤΕΛΗ
Το ύψος του τέλους ανά άδεια/θέση, για κάθε συμμετέχοντα παραγωγό – πωλητή, κάθε
Κυριακή του ημερολογιακού έτους (52 Κυριακές), βάσει των διατάξεων του άρθρου 13
περίπτ. α και β παρ.3 του Β.Δ 24-9/20-10-1958 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4
άρθρ. 26 Νόμ. 1828/1989, ΦΕΚ Α`2, με το άρθρο 16 παρ.2, 3 Ν.3254/2004, ΦΕΚ Α
137/22.7.2004 και με την παρ.1 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014, ΦΕΚ Α 93/14.4.2014)
θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου – σύμφωνα με όσα ορίζονται στην
υπ’ αριθμ. 41/2007 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και
Αποκέντρωσης – Γεν. Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης – η οποία θα αποσταλεί προς τον Ελεγκτή
Νομιμότητας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο νομιμότητας και θα ισχύει
για ένα (1) έτος. Η δε καταβολή του θα πραγματοποιείται στο Ταμείο του Δήμου Κυθήρων,

πριν την παράδοση της έγκρισης συμμετοχής, αναγραφόμενου επ΄ αυτής του αριθμού του
γραμματίου είσπραξης. Η είσπραξη των τελών από το Δήμο θα γίνει σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΚΕΔΕ (Ν.Δ.356/74, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α').
ΆΡΘΡΟ 10ο
ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ – ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη, σύμφωνα και με την κατ’ εξαίρεση του ν. 4497/2017
δυνατότητα που παρέχεται από το με αρ. πρωτ. 45373-26/04/2018 έγγραφο του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας
Καταναλωτή - Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου –
Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου προς το Δήμο Κυθήρων είναι τα εξής:
1. Ελαιόλαδο Κυθήρων συσκευασμένο, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και
εθνική νομοθεσία,
2. Πάσης φύσεως παράγωγα ελαιολάδου (ενδεικτικά: σαπούνι, ελιές, αλοιφές
κ.λπ.),
3. Μέλι Κυθήρων τυποποιημένο και προϊόντα άμεσα παραγόμενα από τη
μέλισσα, όπως πρόπολη, γύρη, βασιλικός πολτός, κηρήθρα κ.λπ.
4. Θυμάρι, Ρίγανη, Κάπαρη, Φασκόμηλο, Χαμομήλι, Ματζουράνα, Δυόσμος και
εν γένει πάσης φύσεως αρωματικά και θεραπευτικά φυτά και βότανα, τα
οποία, είτε είναι αυτοφυή στην νήσο των Κυθήρων, είτε καλλιεργούνται στην
νήσο των Κυθήρων. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνεται και το άνθος
του τοπικού φυτού Sempreviva αποκλειστικά σε ματσάκια και όχι ως
διακοσμητικό επί ειδών τουριστικής ή λαϊκής τέχνης.
5. Λαδοπαξίμαδα Κυθήρων αποκλειστικά με κύριο συστατικό το αγνό παρθένο
ελαιόλαδο που παράγεται στα Κύθηρα (η παραλλαγή των λαδοπαξίμαδων
με την πρόσμειξη ετέρων συστατικών, επιπλέον του αγνού παρθένου
κυθηραϊκού ελαιολάδου ως κυρίου συστατικού, όπως π.χ. χαρούπι, βότανα,
καρποί κ.λπ. επιτρέπεται),
6. Πάσης φύσεως αγροτικά και κηπευτικά εποχιακά τοπικά προϊόντα
συμπεριλαμβανομένων και των αβγών που παράγονται αποκλειστικά στα
Κύθηρα,
7. Πάσης φύσεως φρούτα και λαχανικά αποκλειστικά τοπικής παραγωγής,
καθώς και προϊόντα άμεσα παραγόμενα εξ αυτών (π.χ. μαρμελάδες, γλυκά
του κουταλιού, τουρσιά, αποξηραμένα φρούτα κ.λπ.) συσκευασμένα
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

8. Προϊόντα με κύρια βάση το γάλα τοπικής προέλευσης (τυρί κ.λπ.) που
παράγονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
9. Πάσης φύσεως νωπά αλιεύματα και μαλάκια,
10. Αλάτι Κυθήρων αποκλειστικά από τους νόμιμους εκμισθωτές των
αυτόπηκτων αλυκών του νησιού από την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας
Κυθήρων και Αντικυθήρων,
11. Οίνος Κυθήρων, Φατουράδα Κυθήρων, Τσίπουρο Κυθήρων καθώς και κάθε
είδους

παραδοσιακό

ποτό,

που

έχουν

παραχθεί,

εμφιαλωθεί

και

επισημανθεί σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
Η έκθεση, ζύγιση και πώληση των ανωτέρω προϊόντων θα γίνεται αποκλειστικά σε
συσκευασίες φιλικές προς το περιβάλλον (ανακυκλώσιμες ή βιοαποδομήσιμες ή
πάνινες ή από οικολογικά υλικά κ.λπ.), προκειμένου να αποφεύγεται περαιτέρω
επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Στους χώρους που θα λειτουργεί η αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και
αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Γενικότερα ο σχεδιασμός και η διαδικασία
της διαγράμμισης θα πρέπει να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα και την
ασφάλεια των διερχόμενων παραγωγών – πωλητών και καταναλωτών και να
λαμβάνουν υπόψη τη γενικότερη διάταξη των κοινόχρηστων χώρων στην
Πλατεία Ποταμού. Στο τοπογραφικό διάγραμμα που έχει συντάξει η Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και προσαρτάται στον παρόντα Κανονισμό,
απεικονίζονται τα όρια που καταλαμβάνει η Κυριακάτικη Υπαίθρια Αγορά, οι
θέσεις που καλύπτουν οι πωλητές – παραγωγοί με αρίθμηση και συνακόλουθα
το αντικείμενο εκμετάλλευσης κάθε πάγκου κλπ. Το τοπογραφικό διάγραμμα
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των όρων λειτουργίας της Κυριακάτικης
Υπαίθριας Αγοράς, αποστέλλεται δε στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Αττικής και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Κυθήρων
(http://www.kythira.gr).
2. Οι θέσεις που θα διαγραμματιστούν προκειμένου να τοποθετηθούν οι
παραγωγοί - πωλητές δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ και δεν
θα εμποδίζουν τη λειτουργία καταστημάτων. Η ευθύνη για την διαγράμμιση των
θέσεων είναι του Δήμου με μέριμνα της Tεχνικής Yπηρεσίας. Οι διαστάσεις
κάθε πάγκου θα είναι έως 2,50 τρεχούμενα μέτρα μήκος Χ 1,20 τρεχούμενα
μέτρα πλάτος ή και μικρότερες. Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της
διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών

καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία για την ομαλή
λειτουργία της αγοράς.
3. Θα υπάρχουν σημεία υδροληψίας από το σύστημα υδρεύσεως και φρεάτιο
υπονόμων.
4. Στον παρακείμενο της Κυριακάτικης Υπαίθριας Αγοράς δημοτικό χώρο
στάθμευσης, υφίστανται αποχωρητήρια τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις
που ορίζει ο νόμος και τα οποία θα εξυπηρετούν την λειτουργία της αγοράς,
5. Ο χρησιμοποιούμενος χώρος της αγοράς θα διατηρείται καθαρός κατά τη
διάρκεια λειτουργίας του.
6. Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια επιφάνεια
των πάγκων. Απαγορεύεται το κρέμασμα των εμπορευμάτων κατακόρυφα,
μπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που χρησιμοποιείται, η
τοποθέτηση σταντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και
πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδειχθούν τα εμπορεύματα.
7. Οι παραγωγοί – πωλητές υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και
μόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην
εμποδίζουν τη λειτουργία των παρακειμένων καταστημάτων καθώς επίσης και
των πεζοδρομίων για την ελεύθερη διέλευση των πεζών.
8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, η κατασκευή και τοποθέτηση στους χώρους λειτουργίας της
Κυριακάτικης Υπαίθριας Αγοράς στεγάστρων-σκιάδων ανοιχτού τύπου,
μεταλλικών ή μη, πακτωμένων στο έδαφος με μπετόν ή μη, δεν μεταβάλλει το
χαρακτήρα της αγοράς σε μη υπαίθρια. Για τη λειτουργία Κυριακάτικης
Υπαίθριας Αγοράς, οι ανωτέρω κατασκευές εγκαθίστανται από τον οικείο δήμο,
ύστερα από έγκριση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του για την ασφάλεια
και τη στατικότητα των κατασκευών.
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ
Ο Δήμος φροντίζει για:
α. Την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των διερχόμενων παραγωγών - πωλητών
και καταναλωτών.
β. Την καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της λειτουργίας της
Κυριακάτικης Υπαίθριας Αγοράς, καθώς και την τήρηση των κανόνων υγιεινής,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ 21.6.2017
απόφασης του Υπουργού Υγείας.

γ. Την τήρηση των κανόνων για την τοποθέτηση παραγωγών - πωλητών στην αγορά
και γενικότερα για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
2. Ο Δήμος αναλαμβάνει τις διαδικασίες ενημέρωσης του εντύπου της άδειας, του
πληροφοριακού συστήματος και ενημερώνει τον παραγωγό – πωλητή για τις
υποχρεώσεις του, αναφορικά με την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους.
3. Με ευθύνη του Δήμου και σε εμφανές σημείο αναρτάται η κάτοψη της αγοράς.
Τοποθετούνται επίσης δελτία και κυτίο παραπόνων.
4. Ορίζεται από τον Δήμαρχο υπάλληλος του Δήμου, ο οποίος κατά τη διάρκεια
λειτουργίας της Κυριακάτικης Υπαίθριας Αγοράς ελέγχει τον χώρο αυτής και μεριμνά
για την εύρυθμη λειτουργία της. Για τη διευθέτηση θεμάτων που προκύπτουν κατά τη
λειτουργία της αγοράς, ο εν λόγω υπάλληλος συνεργάζεται με έναν εκπρόσωπο των
παραγωγών – πωλητών, τον οποίο προτείνει το οικείο σωματείο και ελλείψει αυτού οι
κάτοχοι αδειών πώλησης προϊόντων συλλογικά.
5. Στην Κυριακάτικη Υπαίθρια Αγορά φροντίζει να υπάρχουν και να λειτουργούν τα
κατά τα ανωτέρω (βλ. άρθρο 11) σημεία υδροληψίας από το σύστημα υδρεύσεως και
φρεάτιο υπονόμων.
6. Μετά τη λήξη της λειτουργίας της αγοράς, ο χώρος θα καθαρίζεται και θα πλένεται
επιμελώς από το συνεργείο καθαριότητας της δημοτικής αρχής, το οποίο θα
αποκομίζει και κάθε είδους απορρίμματα, που προήλθαν από αυτήν. Οι κάδοι
συλλογής απορριμμάτων μετά την λήξη λειτουργίας της αγοράς πρέπει να
εκκενώνονται, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται με ευθύνη του Δήμου. Θα
πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από τον Δήμο για καθαρισμό του χώρου.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΕΛΕΓΧΟΙ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Οι παραγωγοί - πωλητές κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα υποχρεούνται: α.
Να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, στο χώρο που
τηρούνται τα έγγραφα, παραστατικά στοιχεία και στο χώρο παραγωγής, και β. να
εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία.
2. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4497/17 και
των κατ' εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι:
α. Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε πανελλήνια κλίμακα,
β. Οι υπηρεσίες των Περιφερειών εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειάς τους,
γ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου εντός των διοικητικών του ορίων,
δ. Τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε.) εντός
των τοπικών ορίων της αρμοδιότητάς τους,

ε. Οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας,
στ. Η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Οι ανωτέρω αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους σε ζητήματα
συντονισμού ελέγχων και διάχυσης της πληροφορίας. Για το συντονισμό των ελέγχων
αρμόδιο είναι το Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Παραεμπορίου
(ΣΥΚΑΠ). Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως δ' (δηλ. και οι
υπηρεσίες των δήμων) επικουρούνται από την Ελληνική Αστυνομία στο βαθμό που
τούτο παρίσταται αναγκαίο για την αποτελεσματική άσκηση των αντιστοίχων
αρμοδιοτήτων τους
3. Από τις διατάξεις του Ν.4497/17 δεν θίγονται ή καταργούνται οι αρμοδιότητες των
Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
4. Για τις παραβάσεις του Ν.4497/17 που διαπιστώνονται σύμφωνα με τα άρθρα 51
έως 54 επιβάλλονται οι κυρώσεις και γίνονται οι ενέργειες, όπως ακριβώς
προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΓ' του Ν.4497/17, όπως αυτό τροποποιήθηκε με
διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 207/29.12.2017 τεύχος Α'.
5. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του Ν.4497/17, δεν θίγουν ειδικότερα
διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για παραβάσεις των
κανόνων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή
ειδικότερα μέτρα και κυρώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία περί
αντιμετώπισης παραεμπορίου, φοροδιαφυγής, ασφάλειας τροφίμων, θεμάτων
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως και την ισχύουσα νομοθεσία
αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Το άρθρο
19 του ν. 4177/2013 εφαρμόζεται αναλογικά.
6. Τα διοικητικά πρόστιμα βεβαιώνονται ταμειακά αφού παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία υποβολής προδικαστικής προσφυγής ή αφού εκδοθεί απόφαση επ' αυτής
που είτε απορρίπτει την προσφυγή είτε καθορίζει διαφορετικά το ύψος του προστίμου.
7. Τα διοικητικά πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1974, Α' 90) και αποδίδονται
ανάλογα με το φορέα που επέβαλε το πρόστιμο ως εξής:
α. Αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από όργανο Ο.Τ.Α., αυτό αποδίδεται κατά ποσοστό
100% στον Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθμού, τα όργανα του οποίου επέβαλαν το πρόστιμο,
β. Αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από τα ελεγκτικά όργανα της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, αυτό εμφανίζεται κατά ποσοστό 100% στα
έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού,
γ. Αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από τα Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε., αυτό εμφανίζεται κατά ποσοστό
100% στο φορέα συγκρότησης των εν λόγω κλιμακίων,

δ. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το πρόστιμο εμφανίζεται κατά ποσοστό 100% στα έσοδα
του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Τα ανωτέρω έσοδα μπορεί να αξιοποιούνται για την ποιοτική και ποσοτική
αναβάθμιση, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο των διενεργούμενων ελέγχων και την έγκυρη
ενημέρωση και πληροφόρηση των παραγωγών - πωλητών υπαίθριου εμπορίου,
όπως έξοδα μετακίνησης, διοργάνωση σεμιναρίων, έκδοση πληροφοριακού υλικού
κ.λπ..
7. Μέλη των Τριμελών Επιτροπών για τον έλεγχο των δηλούμενων ποσοτήτων των
παραγωγών - πωλητών του άρθρου 12 του Ν.4497/17 που με οποιονδήποτε τρόπο
βεβαιώνουν εν γνώσει τους ψευδώς ότι τα προϊόντα που διαθέτει ο παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου όλων των τύπων αδειών, όπως αυτά αναφέρονται στη
δήλωση ή τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά που αυτός υποβάλλει για τη χορήγηση
ή την ανανέωση σχετικής άδειας, είναι δικής του παραγωγής ή με οποιονδήποτε τρόπο
συμπράττουν στην έκδοση ή τη χορήγηση σε παραγωγό βεβαίωσης με το ανωτέρω
ψευδές περιεχόμενο, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον η
πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα σύμφωνα με άλλη ποινική διάταξη.
8. Η πράξη επιβολής διοικητικής κύρωσης υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η
οποία ασκείται ενώπιον του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε
προθεσμία τριάντα (30) ημερών με έναρξη την πλήρη γνώση της από τον υπόχρεο. Η
απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από
την κατάθεση της προσφυγής. Για κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τα ελεγκτικά
όργανα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται
ενώπιον του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση η ενδικοφανής
προσφυγή που ασκείται ενώπιον των ως άνω οργάνων, κοινοποιείται αμελλητί στο
φορέα ελέγχου. Η άσκηση δικαστικής προσφυγής κατά της προσωρινής ή οριστικής
ανάκλησης της αδείας σύμφωνα με την παράγραφο 3, καθώς και κατά της απόφασης
που εκδόθηκε επί της ενδικοφανούς προσφυγής σύμφωνα με την παράγραφο 4, δεν
έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
9. α. Αν σε διάστημα ενός έτους διαπιστωθεί ότι ο

παραγωγός - πωλητής έχει

υποπέσει στην ίδια παράβαση του νόμου το πρόστιμο διπλασιάζεται.
β. Αν αρχικώς προβλέπεται ως κύρωση η προσωρινή ανάκληση άδειας, τότε σε
περίπτωση επανάληψης της παράβασης, επιβάλλεται η οριστική ανάκληση της άδειας,
ανεξαρτήτως του χρόνου τέλεσης της επαναληπτικής παράβασης.
γ. Η άδεια ανακαλείται προσωρινά για έξι (6) μήνες, εφόσον σε διάστημα δύο (2) ετών,
ο δικαιούχος παραγωγός - πωλητής υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση του νόμου
για πάνω από τέσσερις (4) φορές. Αν έχει υποπέσει σε διάστημα δύο (2) ετών σε
τέσσερις (4) παραβάσεις, η Υπηρεσία που καταχώρησε και βεβαίωσε την τελευταία

παράβαση ενημερώνει εγγράφως τον δικαιούχο για τις επιπτώσεις της επιπλέον
παράβασης.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ
Οι παραγωγοί – πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη μπροστά στον πάγκο
των προϊόντων τους και σε εμφανές σημείο μεταλλική πινακίδα (διαστάσεων 30
εκατοστά μήκος Χ 20 εκατοστά πλάτος) που θα φέρει φωτογραφία τους και θα
αναγράφει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου τον αριθμό αδείας. Η πινακίδα θα
ακολουθεί τον βασικό σχεδιασμό που θα γίνει με ευθύνη του Δήμου και δεν θα πρέπει
να αποκλίνει από αυτόν. Ωσαύτως υποχρεούνται να έχουν στους πάγκους τους
ευανάγνωστες πινακίδες με τις τιμές πώλησης των προϊόντων τους.
2. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα
έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών.
3. Οι παραγωγοί - πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και
της καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την
πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της περιοχής μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της
αγοράς, ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου της να φροντίζουν
οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του χώρου, καθώς και την
συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή
δοχεία τα οποία θα συλλέγει ο φορέας -δια των προστηθέντων υπ’ αυτού – στο χώρο
αποκομιδής των απορριμμάτων και στη συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου θα τα
παραλαμβάνουν με το απορριμματοφόρο όχημα. Επιπλέον οφείλουν:
-Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι
πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.
-Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της
έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους.
-Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή
καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια
λειτουργίας της αγοράς.
-Να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και
ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.).
-Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της αγοράς, να
συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των οργάνων της υπηρεσίας καθαριότητας. Σε
περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό
του χώρου, καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους.

-Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση
του έργου της.
-Να φροντίζουν για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε
κατάλληλους σάκους οι οποίοι στο τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά θα
τοποθετούνται στους κάδους συλλογής απορριμμάτων του Δήμου.
4. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους παραγωγούς - πωλητές, η
αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης

των πάγκων, η αυξομείωση των

διαστάσεων της έκτασης των χωροθετημένων θέσεων και η δραστηριότητα στους
χώρους της αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας.
5. Απαγορεύεται στους παραγωγούς - πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων,
πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη
των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται
Δημοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
6. Οι κάτοχοι αδειών που εκδόθηκαν με προγενέστερες διατάξεις του Ν.4497/17
υποχρεούνται σε θεώρηση της άδειάς τους ανά έτος προσκομίζοντας πιστοποιητικά
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Αν καταργηθεί η Κυριακάτικη Υπαίθρια
Αγορά, για την οποία χορηγήθηκαν οι άδειες αυτές, η ισχύς τους παύει αυτοδικαίως.
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η ισχύς των αδειών συμμετοχής καθορίζεται ως ακολούθως: Α) Η άδεια συμμετοχής
των δικαιούχων που θα εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του Δήμου εφόσον
ολοκληρωθούν όλες οι νόμιμες ενέργειες (έγκριση απόφασης λειτουργίας και
Κανονισμού λειτουργίας της Κυριακάτικης Υπαίθριας Αγοράς από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση) θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους. Β) Η ανανέωση των αδειών συμμετοχής
θα είναι ετήσιας διάρκειας.
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Η ισχύς του Κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση της σχετικής απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Κάθε σχετική
προηγούμενη απόφαση καταργείται. Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι
υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους παραγωγούς – πωλητές που
δραστηριοποιούνται στην Κυριακάτικη Υπαίθρια Αγορά (Παζάρι) Ποταμού Κυθήρων.-

