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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 30/2022 ΔΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 

5/20-5-2022 τακτικής με τηλεδιάσκεψη, 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Μαραθώνος 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Περί λήψης αποφάσεων α) έγκρισης 

επιλογής χώρου λειτουργίας αγοράς 

χειροτεχνών-καλλιτεχνών, β) ίδρυσης 

λειτουργίας αγοράς χειροτεχνών-

καλλιτεχνών και γ) έγκρισης κανονισμού 

λειτουργίας αγοράς χειροτεχνών-

καλλιτεχνών. 

 
 

Την Παρασκευή 20 Μαΐου   2022 και ώρα 14:30 μ..μ,, διεξάχθηκε η με τηλεδιάσκεψη , 5η  τακτική  Συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαραθώνος σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, και την  από 11-3-2020 Π.Ν.Π 

  ατεπεί οντα μ τρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του  ορωναιού      -1  και της ανά κης 

περιορισμού της διάδοσής του          55),την από  30-3-2020 Π.Ν.Π- ΦΕΚ75/Α/30-3-2020,  την με αρ. πρωτ. 18318/13-03-

2020   Δ   ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1  ) ε κύκλιο του Υπουρ είου  σωτερικών, καθώς και την 31η ΕΓΚΥΚΛΙΟ, 

(ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/8-2-2021), «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού», και κατόπιν της υπ΄αριθμ  9481/16-5-2022  πρόσκλησης του Προ δρου Δ.Σ  κ.  ωνσταντίνου Τσίρκα  στην οποία 

αναφ ρονται όλες οι νόμιμες διατάξεις).  φού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομ νου ότι σε σύνολο  τριάντα τριών  

(33) μελών βρ θηκαν παρόντα   δ κα  επτά    (17)  μ λη, ήλθε η Συνεδρίαση  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

1. ΤΣΙΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Πρόεδρος  

2. ΛΑΣΚΟΣ  ΑΡΓΥΡΗΣ   δημοτικός σύμβουλος  

3.  ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Αντιδήμαρχος     

4. ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος    

5. ΑΝΔΡΩΝΗ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ  ΕΛΕΝΗ  Δημοτικός Σύμβουλος  

6. ΣΤΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αντιδήμαρχος    

7. ΜΠΑΤΖΕΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος   

8. ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  δημοτικός Σύμβουλος 

9.  ΤΣΑΚΙΡΓΙΑΝΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Αντιδήμαρχος    

10. ΜΠΟΥΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αντιδήμαρχος 

11. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος   

12. ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντιδήμαρχος                                                          

13.   ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Αντιδήμαρχος    

14. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Αντιδήμαρχος  

15. ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος  

16. ΡΕΡΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος    

17. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος      

 

18. ΤΣΑΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος 

19. ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος   

20. ΣΙΜΗΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος 

21. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος   

22. ΛΑΜΠΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Δημοτικός Σύμβουλος     

23. ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος  

24. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος   

25. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος   

26. ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος  

27. ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜ  Δημοτικός Σύμβουλος  

28.   ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  Δημοτικός Σύμβουλος 

29. ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δημοτικός Σύμβουλος 

30. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  Δημοτικός Σύμβουλος  

31. ΖΟΥΡΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος    

32. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος   

33. ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος  

 

 

  

  

Παρών  ο Δήμαρχος Στέργιος Τσίρκας, ο οποίος προσκλήθηκε με τις νόμιμες 

διατάξεις.  
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ, διαπιστωμένης της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της τακτικής 

συνεδρίασης  

Αποφασίστηκε  και ψηφίστηκε από τα  μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, να 

συζητηθούν δύο εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα (λόγω του ότι εκπνέουν χρονικές 

προθεσμίες για την περαίωση των διαδικασιών ),των οποίων το κατεπείγον δικαιολογήθηκε 

πλήρως και ψηφίστηκε από τα μέλη του Δ.Σ. 
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 Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Τσίρκας, με χρήση ηλεκτρονικής και 

τηλεφωνικής επικοινωνίας, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο  κ. Ε. Κυπαρίσση  ο οποίος  

εισηγήθηκε το 2
 ο
 εηδ θέμα,, ως εξής: 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με την υπ΄αριθμ. 22/2022 απόφαση της, ψήφισε 

ομόφωνα :  

Συμφωνούν με την Απόφαση 8-2022 Κοινότητας Νέας Μάκρης,   έγκρισης επιλογής 

χώρου λειτουργίας αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών, β) ίδρυσης λειτουργίας αγοράς 

χειροτεχνών-καλλιτεχνών και γ) έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αγοράς 

χειροτεχνών-καλλιτεχνών ,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/5-11-2021». 

Η εισήγηση του θέματος είχε ως εξής: 

 

« Πρακτικό  της 6
ης 

  συνεδρίασης 2022 (15-4-22)  του Συμβουλίου της  Κοινότητας 

Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος. 

 

                   Στη Κοινότητα Νέας Μάκρης Αττικής, σήμερα τη  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 

ΑΠΡΙΛΙΟΥ    2022  στις  18.00  συνεδρίασε   το Συμβούλιο της Κοινότητας Νέας 

Μάκρης στο δια περιφοράς   , κατόπιν  της αρ.    7247/22  πρόσκλησης του Προέδρου  

Κοινότητας Νέας Μάκρης, που επιδόθηκε σε καθένα από τους συμβούλους με τη κατ' 

εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4555/19  και της αρ.88  εγκυκλίου   του ΥΠΕΣ και 

του αρ. 10 παρ 1 της αρ. 55/20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ,  όπου 

διαπιστώθηκε ότι   υπάρχει νόμιμη  απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) 

μελών του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης ,  πήραν μέρος  τα  

ΈΝΤΕΚΑ(11)   : 

 
Α/Α  παρόντες 

1 ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    Πρόεδρος παρών 

2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος παρών 

3 ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Παρών  

4 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   Μέλος     Παρών  

5 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ    Μέλος Παρών  

6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Μέλος    παρών 

7 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΑ μέλος   παρών 

8 ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜ      Μέλος      παρών 

9  ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Μέλος        παρών 

10 ΑΧΛΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Μέλος  παρών 

11 ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      Μέλος  παρών 

        

Αρ Απόφ. 8/22  

 

Ο Πρόεδρος έκανε την εισήγηση του 1
ου

 θέματος :   Περί λήψης απόφασης για :   <<  

Περί επιλογής χώρου λειτουργίας αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4849/5-11-2021»       >>  

Ο Πρόεδρος έθεσε στη διάθεση των Συμβούλων την εισήγηση της αρμόδιας 

Υπηρεσίας :  
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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ: «Περί λήψης αποφάσεων α)   κρισης επιλο ής χώρου λειτουρ ίας 

α οράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών, β) ίδρυσης λειτουρ ίας α οράς χειροτεχνών-

καλλιτεχνών και  )   κρισης κανονισμού λειτουρ ίας α οράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών 

,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 484 /5-11-2021». 

 

 

Σας  νωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 484 /2021, αρμόδιες 

αρχ ς και φορείς λειτουρ ίας των α ορών χειροτεχνών-καλλιτεχνών ορίζονται οι δήμοι 

εντός των οποίων αυτ ς λειτουρ ούν. Η λειτουρ ία υπαίθριων ορ ανωμ νων α ορών, 

όπως η α ορά χειροτεχνών-καλλιτεχνών, επιτρ πεται σε υπαίθριους χώρους που 

ορίζονται με απόφαση της δημοτικής αρχής και στους οποίους υπάρχει ελεύθερη και 

εύκολη πρόσβαση  ια το κοινό και ιδίως σε οδούς, πλατείες, πάρκα και εξωτερικούς 

χώρους εκκλησιών. Ο αρμόδιος φορ ας λειτουρ ίας οφείλει να διασφαλίζει ότι, με τον 

ορισμό του χώρου λειτουρ ίας της α οράς, δεν εμποδίζεται η πρόσβαση σε σχολεία, 

νοσοκομεία, κ ντρα υ είας, σταθμούς του αστικού και του προαστιακού σιδηρόδρομου, 

σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολο ικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, 

χώρους άσκησης θρησκευτικής λατρείας, αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβεστικούς 

σταθμούς, εισόδους κατοικιών και καταστημάτων, ξενοδοχειακ ς μονάδες, καθώς και 

ότι δεν δυσχεραίνονται η λειτουρ ία των ανωτ ρω και ο εφοδιασμός κάθε είδους 

καταστημάτων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Η απόφαση ορισμού του χώρου 

λειτουρ ίας της α οράς συνοδεύεται από τοπο ραφικό διά ραμμα, που συντάσσεται με 

μ ριμνα του φορ α λειτουρ ίας και στο οποίο απεικονίζονται τα όρια που αυτή 

καταλαμβάνει, η χωροθ τηση των θ σεων, το σύνολο των θ σεων που καλύπτουν οι 

πωλητ ς με αρίθμηση και ο κεν ς θ σεις  άρθρα 2 και 25 του Ν. 484 /2021). 

 πίσης, η ίδρυση της α οράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών  ίνεται με απόφαση του 

φορ α λειτουρ ίας τους, μετά από την επιλο ή του χώρου λειτουρ ίας τους  άρθρο 35 

του Ν. 484 /2021). 

Τ λος,  ια την εύρυθμη λειτουρ ία κάθε α οράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών, ο 

αρμόδιος φορ ας λειτουρ ίας εκδίδει « ανονισμό Λειτουρ ίας α οράς χειροτεχνών-

καλλιτεχνών», στον οποίο περιλαμβάνονται στοιχεία όπως η οριοθ τηση του χώρου, το 

μ  ιστο επιτρεπόμενο μήκος της πρόσοψης των πά κων, οι υποχρεώσεις των πωλητών 

καθώς και κάθε άλλο θ μα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουρ ία τους 

 άρθρο 47 του Ν. 484 /2021). 

 πισημαίνουμε, ότι όπως προκύπτει από τις διατάξεις του Ν. 484 /2021,  οι 

χειροτ χνες-καλλιτ χνες ασκούνε πλ ον την εμπορική τους δραστηριότητα μόνο στην 

αντίστοιχη ορ ανωμ νη α ορά και όχι σε ανεξάρτητες θ σεις όπως παλαιότερα. 

Μετά από αυτοψία, ο χώρος που προτείνουμε  ια την λειτουρ ία της α οράς 

χειροτεχνών-καλλιτεχνών, ο οποίος αποτυπώνεται σε σχεδιά ραμμα της Τεχνικής 

Υπηρεσίας, είναι η παραλία Ν ας Μάκρης επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος, από το 

περίπτερο δίπλα στην μικρή παιδική χαρά  ως απ ναντι από το κατάστημα «Η 

 ΟΥΖΙΝ  ΤΩΝ  ΓΓ ΛΩΝ» στην αναστροφή του δρόμου. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Ν α  ρχιτεκτονική της 

 υτοδιοίκησης και της  ποκεντρωμ νης Διοίκησης-Πρό ραμμα  αλλικράτης», άρθρο 

83 παρα ρ. 1, εδάφιο  , το συμβούλιο της κοινότητας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 

του, προτείνει τις θ σεις όπου επιτρ πεται η  άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και 

 ενικά οι υπαίθριες εμπορικ ς δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της 

 οινότητας αποστ λλονται στην  πιτροπή Ποιότητας Ζωής προκειμ νου να 

διαμορφώσει την εισή ησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο  ια την  κδοση των 

προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.     

ΑΔΑ: 9ΛΞΧΩΛΜ-Σ3Κ
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 Η σχετική αλληλο ραφία είναι στην διάθεση των μελών του Συμβουλίου 

της   οινότητας Ν ας Μάκρης. 

 

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Τ Α Ι 

 

Η λήψη αποφάσεων α) για έγκριση της επιλογής του σημείου λειτουργίας 

α οράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών στην παραλία Ν ας Μάκρης επί της Λεωφόρου 

Ποσειδώνος, από το περίπτερο δίπλα στην μικρή παιδική χαρά  ως απ ναντι από το 

κατάστημα «Η  ΟΥΖΙΝ  ΤΩΝ  ΓΓ ΛΩΝ» στην αναστροφή του δρόμου, β) για 

ίδρυση λειτουργίας α οράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών στην παραλία Ν ας Μάκρης επί 

της Λεωφόρου Ποσειδώνος, από το περίπτερο δίπλα στην μικρή παιδική χαρά  ως 

απ ναντι από το κατάστημα «Η  ΟΥΖΙΝ  ΤΩΝ  ΓΓ ΛΩΝ» στην αναστροφή του 

δρόμου  ) για έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της α οράς χειροτεχνών-

καλλιτεχνών στη Ν α Μάκρη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 484 /2021. 

Οι παρούσες αποφάσεις, επισυνάπτονται από τον κανονισμό λειτουρ ίας 

χειροτεχνών-καλλιτεχνών και το σχεδιά ραμμα του χώρου και θα αποσταλούν στην 

επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμ νου να διαμορφώσει την εισή ησή της προς το 

δημοτικό συμβούλιο, το οποίο θα λάβει τις τελικ ς αποφάσεις.      

    

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ  

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ  ΝΟΜΟΥ 4849/2021 

 

  

Άρθρο 1  

Αντικείμενο Κανονισμού  

 

Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει:  

1. Τις προϋποθ σεις ορ άνωσης και λειτουρ ίας της α οράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών 

του Δήμου Μαραθώνος.  

2. Τους κανόνες οι οποίοι θα ρυθμίζουν την αισθητική, την υ ιεινή και την τάξη στο 

χώρο της α οράς.  

 

Άρθρο 2  

Νομοθετικό Πλαίσιο  

 

Ο παρών κανονισμός εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Το Β.Δ. 24-9/20-10-1 58 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενο νόμου των 

ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και  οινοτήτων»  

2. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τ λος χρήσεων πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών 

κοινοχρήστων χώρων»  

3. Το άρθρο 7  Ν. 3463/2006 περί « ανονιστικών  ποφάσεων»  

4. Το άρθρο 73 Ν. 3852/2010 περί « πιτροπής Ποιότητας Ζωής»  

5. Τα άρθρα 2, 16, 22, 23, 25, 43, 44, 45, 46, 47, 62, 63, 64 και 65 του Νόμου 

4849/2021 

7. Την υπ’ αριθ.  6/26-10-2021 απόφαση του Δ.Σ. Μαραθώνα περί λήψης απόφασης 

 ια καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων  ια το  τος 2022. 

 

και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη.  

Άρθρο 3  

Ορισμοί  

 

Για την εφαρμο ή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 484 /2021      207  ’/5-11-2021):  
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1. «Υπαίθριο εμπόριο»:  μπορική δραστηριότητα που ασκείται σε υπαίθριο χώρο, 

δημόσιο ή ιδιωτικό, ιδιόκτητο ή μισθωμ νο, και διακρίνεται σε εμπόριο σε 

ορ ανωμ νες υπαίθριες α ορ ς, στάσιμο εμπόριο και πλανόδιο εμπόριο. 

 

2. «Ορ ανωμ νες υπαίθριες α ορ ς»: Οι λαϊκ ς α ορ ς, οι βραχυχρόνιες α ορ ς, οι 

υπαίθριες α ορ ς παρασκευής και πώλησης  τοιμου φα ητού και ποτών επί του δρόμου 

(street food markets), οι πρότυπες λαϊκ ς α ορ ς και οι  

α ορ ς χειροτεχνών/καλλιτεχνών. 

 

3.   ορά χειροτεχνών/καλλιτεχνών»: Η υπαίθρια α ορά στην οποία 

δραστηριοποιούνται ως πωλητ ς χειροτ χνες και καλλιτ χνες, είτε φυσικά πρόσωπα που 

δημιουρ ούν  ρ α τ χνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά  ρ α πρωτότυπης, 

αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουρ ίας είτε  οινωνικ ς Συνεταιριστικ ς 

 πιχειρήσεις   οιν.Σ. Π.) του ν. 4430/2016   ’ 205) που δραστηριοποιούνται στο ίδιο 

αντικείμενο. 

   

4. « ορ ας λειτουρ ίας»: Ο δήμος ή η περιφ ρεια που ορ ανώνει υπαίθριες α ορ ς και 

είναι αρμόδιος/α  ια την εύρυθμη λειτουρ ία τους, την αντιμετώπιση κάθε σχετικού 

ζητήματος που ανακύπτει όσον αφορά στην εν   νει λειτουρ ία τους και στη 

δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτ ς. 

 

5. «Πωλητής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο  χει χορη ηθεί άδεια, 

προκειμ νου να δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, από αρμόδια αρχή. 

 

6. Άδεια πωλητή χειροτ χνη-καλλιτ χνη»: Η άδεια που χορη είται σε 

χειροτ χνες/καλλιτ χνες και σε  οιν.Σ. Π. από τον αρμόδιο φορ α, προκειμ νου να 

δραστηριοποιούνται σε α ορ ς χειροτεχνών-καλλιτεχνών. 

Άρθρο 4 

 

Αρμόδια αρχή-φορέας λειτουργίας 

 ρμόδια αρχή και φορ ας λειτουρ ίας της α οράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών ορίζεται ο 

δήμος Μαραθώνος.  

Ο δήμος μία φορά το χρόνο  στις αρχ ς της Άνοιξης) εκδίδει προκήρυξη  ια ην 

πλήρωση των θ σεων της α οράς., την αξιολό ηση των υποψηφίων πωλητών και την 

απόδοση της θ σεως. 

 Άρθρο 5  

 

Χώρος Διενέργειας και διάρκεια αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών  

 

Η α ορά διενερ είται στην παραλία Ν ας Μάκρης από το περίπτερο δίπλα στην μικρή 

παιδική χαρά  ως απ ναντι από το κατάστημα «Η  ΟΥΖΙΝ  ΤΩΝ  ΓΓ ΛΩΝ» στην 

αναστροφή του δρόμου, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

α) Το σύνολο των διατιθ μενων θ σεων είναι δ κα  10) βάσει του σχεδια ράμματος της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου.  

β) Όλες οι θ σεις θα δια ραμμίζονται και θα αριθμούνται με ευθύνη του Δήμου.  ) Η 

α ορά θα διαρκεί  ια όλη τη διάρκεια του  τους,  ια όλες τις ημ ρες και καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ημ ρας.  

Άρθρο 6  

 

Δικαιούχοι Συμμετοχής  

1. Στην α ορά χειροτεχνών-καλλιτεχνών μπορούν να  δραστηριοποιούνται ως  πωλητ ς,  

φυσικά  πρόσωπα και  οιν.Σ. Π. που είναι κάτοχοι άδειας χειροτ χνη-καλλιτ χνη. 

 

2. Οι πωλητ ς στους οποίους αποδίδονται οι θ σεις δραστηριοποίησης στην  α ορά 
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χειροτεχνών-καλλιτεχνών καταβάλλουν το τ λος θ σης, όπως ορίζεται στην οικεία 

προκήρυξη θ σεων. 

Άρθρο 7  

Πωλούμενα Είδη  

Τα προς πώληση είδη που επιτρ πονται στην α ορά χειροτεχνών-καλλιτεχνών είναι:  

 

Χειροποίητα Faux Bijou   ο Μπιζού)  

Χειροποίητα είδη Λαϊκής Τ χνης  

Χειροποίητα κοσμήματα όπως κολι , βραχιόλια, σκουλαρίκια, δαχτυλίδια κ.λπ. 

 ικαστικά καλλιτεχνήματα, κοσμήματα, βραχιόλια, περιδ ραια κ.λπ. 

 αλλιτεχνήματα από πηλό.  

 αλλιτεχνήματα από σύρμα, ημιπολύτιμους λίθους. 

Πλεκτά ρούχα, αξεσουάρ  νδυσης και υπόδησης, υφαντά, πλεκτά κοσμήματα, εποχιακά 

είδη κ.λπ. 

Λοιπά ομοειδή προϊόντα.   

Άρθρο 8  

Διενέργεια αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών  

 

Το τμήμα αδειοδοτήσεων, ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων και τουρισμού 

είναι αρμόδιο  ια: την υποβολή των απαραίτητων ειση ήσεων προς το αρμόδια 

συλλο ικά όρ ανα του δήμου  σύμφωνα με το άρθρο 7  του Ν. 3463/2006), τη λήψη 

αποφάσεων και την υποβολή διαπιστώσεων και προτάσεων  ια την λειτουρ ία της 

α οράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών, την  νωστοποίηση με κάθε πρόσφορο μ σο του 

παρόντος  ανονισμού και την  κδοση ανακοινώσεων  όπου αυτό απαιτείται) την 

συλλο ή και  λε χο των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των συνημμ νων σε αυτ ς 

απαραίτητων δικαιολο ητικών, την ορ άνωση και διεκπεραίωση των διαδικασιών 

διάθεσης και κατοχύρωσης των θ σεων των α ορών χειροτεχνών-καλλιτεχνών και τη 

διεν ρ εια τυχόν απαιτούμενων κληρώσεων εφόσον υπάρχουν περισσότεροι 

ενδιαφερόμενοι  ια την ίδια θ ση, την κατανομή των θ σεων, την κατάρτιση του πίνακα 

δικαιούχων συμμετοχής, την καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων στο 

πληροφοριακό σύστημα  Ο.Π.Σ. . .), τον  λε χο της λειτουρ ίας της α οράς 

χειροτεχνών-καλλιτεχνών, την παροχή διευκρινίσεων και την εξ ταση τυχόν 

παραπόνων ή κατα  ελιών, τη παροχή οδη ιών και τη επίλυση κάθε προβλήματος που 

θα ανακύπτει από τη διεν ρ εια της α οράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών.  

Άρθρο 9  

Δικαιολογητικά-προϋποθέσεις  συμμετοχής  

 

1. Για τη συμμετοχή στην α ορά χειροτεχνών-καλλιτεχνών απαιτείται  ια κάθε 

συμμετ χοντα άδεια από τον δήμο.  

2. Η άδεια χορη είται σε δικαιούχους που  χουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση- 

υπεύθυνη δήλωση στο πρωτόκολλο του Δήμου. Οι αιτήσεις και τα δικαιολο ητικά 

συμμετοχής μπορούν να αποστ λλονται και ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά στο 

πρωτόκολλο του Δήμου.  

3. Η σχετική αίτηση συμμετοχής – υπεύθυνη δήλωση   ντυπο) θα χορη είται από το 

αρμόδιο  ραφείο του Δήμου και θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως: Ονοματεπώνυμο ή 

 πωνυμία του αιτούντος, Όνομα Πατρός,  ρ.  στυνομ. Ταυτότητας ή θεωρημ νο 

διαβατήριο  ια αλλοδαπούς, με την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ, διεύθυνση 

κατοικίας,   Μ και αρμόδια Δ.Ο.Υ., την διεύθυνση της ασκούμενης δραστηριότητας, 

τα προς πώληση είδη, το πλήθος των θ σεων που επιθυμεί, ο αριθμός τηλεφώνου και 

την ηλεκτρονική διεύθυνση εάν υπάρχει και θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα 

ακόλουθα δικαιολο ητικά: 

 

α) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει, ότι δεν κατ χει άλλης 

μορφής άδεια ή βεβαίωση δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο. Ο ενδιαφερόμενος 
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δηλώνει επίσης τα είδη που κατασκευάζει, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα ερ αλεία που 

χρησιμοποιεί και ότι τα παρα όμενα  ρ α αφορούν αποκλειστικά σε ιδία δημιουρ ία, 

 

β) βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουρ ίας της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 8  ια 

τους καλλιτ χνες, 

 

 ) βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 8  ια τους 

χειροτ χνες, 

 

δ) τα αναφερόμενα στην περ.  ’ της παρ. 1 του άρθρου 8, μόνο  ια τις  οιν.Σ. Π., 

 

ε)  ναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με  ωδικό  ριθμό Δραστηριότητας   . .Δ.) 

συναφούς με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Η υποχρ ωση αυτή αφορά μόνο 

τις άδειες, που λαμβάνονται  ια διετή διάρκεια και τις τυχόν περιπτώσεις που 

λαμβάνεται τρίμηνη άδεια  ια περισσότερες από μία  1) φορά ανά  τος. 

στ. δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής 

ζ.  στυνομική Ταυτότητα ή θεωρημ νο διαβατήριο  ια αλλοδαπούς, με την αντίστοιχη 

άδεια παραμονής σε ισχύ, 

 

4. Οι χώροι πώλησης διατίθενται εφόσον καταβληθεί τo αντίστοιχο τ λος.  

5. Στις α ορ ς χειροτεχνών - καλλιτεχνών μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητ ς 

φυσικά πρόσωπα και  οιν.Σ. Π., που είναι οι κάτοχοι άδειας χειροτ χνη - καλλιτ χνη. 

Στις  οιν.Σ. Π. μπορεί να χορη είται, κατά μ  ιστο, το δ κα τοις εκατό  10%) των 

συνολικών θ σεων μίας α οράς χειροτεχνών - καλλιτεχνών. 

 

6. άθε πωλητής της παρ. 6 δεν μπορεί να κατ χει περισσότερες από μία  1) θ σεις σε 

κάθε α ορά χειροτεχνών - καλλιτεχνών. 

 

7.Οι άδειες χειροτεχνών - καλλιτεχνών και οι θ σεις δραστηριοποίησης σε α ορ ς 

χειροτεχνών - καλλιτεχνών χορη ούνται, κατόπιν  κδοσης σχετικής προκήρυξης, και 

 χουν διάρκεια ισχύος είτε  ια δύο  2)  τη είτε  ια τρεις  3) μήνες ανά  τος.  

 

8.Η επιλο ή των υποψηφίων, στους οποίους χορη είται άδεια και θ ση πωλητή σε 

α ορ ς χειροτεχνών - καλλιτεχνών,  ίνεται κατόπιν  κδοσης σχετικής προκήρυξης, και 

βάσει της μοριοδότησης της περ.  ’ της παρ. 1 του άρθρου  . Σε περίπτωση ισοβαθμίας 

διενερ είται δημόσια κλήρωση  ια τη χορή ηση της άδειας και της θ σης λειτουρ ίας με 

μ ριμνα της αρμόδιας αρχής. 

 

 . Όσοι κατ χουν άδεια χειροτ χνη-καλλιτ χνη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

44 7/2017 θα αδειοδοτούνται λαμβάνοντας μ ρος στην α ορά χειροτεχνών-

καλλιτεχνών, χωρίς να συμμετάσχουν στην προκήρυξη, με υποβολή αίτησης και 

καταβολή του τ λους κοινοχρήστου χώρου. Σε περίπτωση που διεκδικούν  την ίδια θ ση 

περισσότεροι του ενός θα διενερ είται κλήρωση. 

Άρθρο 10  

Καταβαλλόμενα τέλη  

Το ύψος και ο τρόπος απόδοσης και είσπραξης του καταβαλλόμενου τ λους ανά 

άδεια/θ ση καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος μετά 

από πρόταση της Οικονομικής  πιτροπής  άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80     246/ /1 80. 

Άρθρο 11 

Διαγράμμιση- αρίθμηση θέσεων 
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Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου είναι υπεύθυνη  ια τη διαγράμμιση και 

αρίθμηση των θέσεων επί των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων  πεζοδρομίων 

ή και τμήματος του οδοστρώματος)  ια την α ορά χειροτεχνών-καλλιτεχνών, με 

κατάλληλο, ανεξίτηλο, κίτρινο χρώμα, φροντίζοντας  ια την ευκρίνεια της δια ράμμισης 

και αρίθμησης. 

Άρθρο 12 

Καθαριότητα χώρων  

 

Για την καθαριότητα του χώρου και τις διαδικασίες χορτοκοπτικών ενερ ειών 

στην α ορά αρμόδια είναι η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Οι πωλητ ς 

υποχρεούνται να μεριμνούν  ια την καθαριότητα του χώρου που χρησιμοποιούν και να 

διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου στο  ρ ο της. Η μ ριμνα  ια την 

καθαριότητα του χώρου περιλαμβάνει την άμεση και συνεχή συλλο ή των 

απορριμμάτων. 

 

Άρθρο 13  

 

Γενικές υποχρεώσεις πωλητών  

 

Οι πωλητ ς που συμμετ χουν στην α ορά χειροτεχνών-καλλιτεχνών υποχρεούνται:  

 

α) να δ χονται τον  λε χο στο χώρο επα  ελματικής δραστηριότητας, στο χώρο που 

τηρούνται τα    ραφα, παραστατικά στοιχεία 

β) να εφοδιάζουν τον  λε χο με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία. 

 ) Να φροντίζουν  ια την εμφάνιση, την πολιτισμ νη ατμόσφαιρα και να διατηρούν 

καθαρό τον χώρο εντός και π ριξ των ε καταστάσεων της α οράς χειροτεχνών-

καλλιτεχνών καθ’ όλη την διάρκεια τους προβαίνοντας στη συλλο ή των απορριμμάτων 

σε σακούλες απορριμμάτων και χάρτινα κιβώτια προκειμ νου η υπηρεσία του Δήμου 

μας να προβαίνει στην αποκομιδή των απορριμμάτων.  

δ) Ο κάθε πωλητής υποχρεούται να κάνει χρήση αποκλειστικά του χώρου που βρίσκεται 

εντός των ορίων του και απα ορεύεται να επεκτείνεται σε άλλους χώρους  διαδρόμους, 

τυχόν κεν ς θ σεις κ.τ.λ.).  

ε)  πα ορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οπουδήποτε χώρου από τους 

δικαιούχους, σε τρίτο ή η χρησιμοποίηση του  ια κάθε άλλο σκοπό, εκτός αυτού  ια τον 

οποίο διατίθεται ο χώρος.  

Άρθρο 14  

 

Εγκαταστάσεις πωλητών  

 

1. Οι ε καταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων θα  ίνονται σε πά κους ερ ασίας 

κατά σειρά διατετα μ νες όπως στο τοπο ραφικό. Όλοι οι πά κοι ερ ασίας θα 

φιλοξενούν τις εμπορικ ς δραστηριότητες.  

2. Οι ε καταστάσεις αυτ ς θα τοποθετούνται με επιμ λεια, δαπάνη και ευθύνη των 

ίδιων των συμμετεχόντων εμπόρων και θα απομακρύνονται πάλι από τους ίδιους. Ο 

Δήμος δεν επιβαρύνεται με καν να απολύτως κόστος  ια την κατασκευή-τοποθ τηση-

απόσυρση των πά κων ερ ασίας.  

3. Οι προβλεπόμενες θ σεις ορίζεται να καταλαμβάνουν επιφάνεια  ως 3 Τ.Μ. 

ακολουθώντας αυστηρά τα σημεία τοποθ τησης τους σύμφωνα με το τοπο ραφικό 

διά ραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου.  πα ορεύεται η κατάληψη του 

πεζόδρομου. Η θ ση λειτουρ ίας της α οράς διασφαλίζει την ελεύθερη και εύκολη 

πρόσβαση του κοινού στον πεζόδρομο και στον δρόμο. 

4. Η απόσταση μεταξύ των θ σεων χειροτεχνών-καλλιτεχνών κατά την διάρκεια της 

α οράς ορίζεται στο ενάμιση μ τρο. 

Άρθρο 15 
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Αναπλήρωση, υποβοήθηση πωλητή και πρόσληψη υπαλλήλων 

 

Ο χειροτ χνης-καλλιτ χνης, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, οφείλει να  χει 

αυτοπρόσωπη παρουσία στον χώρο πώλησης των προϊόντων του. Ο χειροτ χνης-

καλλιτ χνης μπορεί να αναπληρώνεται από ενήλικο πρόσωπο, εφόσον αυτό δεν κατ χει 

άδεια υπαίθριου εμπορίου του άρθρου 4 του Ν 484 /2021,  χει συ   νεια α’ βαθμού ή 

από τον/την σύζυ ο ή τον συμβίο/α, ή από δηλωμ νο υπάλληλο  ια χρονικό διάστημα 

 ως  ξι  6) μήνες ανά ημερολο ιακό  τος.  ιδικά  ια τους χειροτ χνες καλλιτ χνες που 

κατ χουν άδεια τρίμηνης διάρκειας, το χρονικό διάστημα αναπλήρωσης δεν υπερβαίνει 

τον  ναν  1) μήνα.  ατά τα άλλα,  ια ζητήματα αναπλήρωσης ισχύουν οι διατάξεις του 

άρθρου 22 του 484 /2021. 

Άρθρο 16  

 

Περιορισμοί-απαγορεύσεις 

 

Στο χώρο της α οράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών: 

•  πα ορεύεται η στάθμευση μεταφορικών μ σων στους ενοικιαζόμενους – 

παραχωρημ νους χώρους. 

•  πα ορεύονται οι θορυβώδεις διαφημίσεις. 

•  πα ορεύονται οι διαφημίσεις των εκθεμάτων εκτός του ενοικιαζόμενου– 

παραχωρημ νου χώρου. 

•  πα ορεύεται στους χειροτ χνες-καλλιτ χνες να περιφ ρονται σε δημοτικούς  δρόμους 

και χώρους εκθ τοντας τα προϊόντα τους. 

Άρθρο 17 

Έλεγχος-Πρόστιμα και Κυρώσεις  

 

Ο  λε χος, οι διοικητικ ς και ποινικ ς κυρώσεις καθώς επίσης και η επιβολή-

είσπραξη και απόδοση διοικητικών προστίμων, καθώς επίσης και η Διοικητική και 

δικαστική προστασία καθορίζονται αντίστοιχα στα άρθρα 62-65 του Ν. 484 /2021. 

Η Δημοτική  στυνομία είναι αρμόδια  ια τον  λε χο της υπάρξεως αδειών, 

καθώς και  ια την τήρηση των όρων του παρόντος κανονισμού. 

Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο αποφάσισε                                                                               

                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εισηγείται περ    κρισης επιλο ής χώρου λειτουρ ίας α οράς χειροτεχνών-

καλλιτεχνών, β) ίδρυσης λειτουρ ίας α οράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών και  )   κρισης 

κανονισμού λειτουρ ίας α οράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών ,σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 484 /5-11-2021»τον  ακόλουθο κανονισμό που συνοδεύεται από το συνημμ νο 

σχεδιά ραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μ ρος του ψηφισθ ντος κανονισμού  :  

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ  

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ  ΝΟΜΟΥ 4849/2021 

 

  

 

Άρθρο 1  

 

Αντικείμενο Κανονισμού  

 

Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει:  

1. Τις προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς χειροτεχνών-

καλλιτεχνών του Δήμου Μαραθώνος.  
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2. Τους κανόνες οι οποίοι θα ρυθμίζουν την αισθητική, την υγιεινή και την τάξη στο 

χώρο της αγοράς.  

 

Άρθρο 2  

 

Νομοθετικό Πλαίσιο  

 

Ο παρών κανονισμός εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενο νόμου των 

ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»  

2. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεων πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών 

κοινοχρήστων χώρων»  

3. Το άρθρο 79 Ν. 3463/2006 περί «Κανονιστικών Αποφάσεων»  

4. Το άρθρο 73 Ν. 3852/2010 περί «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  

5. Τα άρθρα 2, 16, 22, 23, 25, 43, 44, 45, 46, 47, 62, 63, 64 και 65 του Νόμου 

4849/2021 

7. Την υπ’ αριθ. 96/26-10-2021 απόφαση του Δ.Σ. Μαραθώνα περί λήψης απόφασης 

για καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2022. 

 

και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη.  

 

 

Άρθρο 3  

 

Ορισμοί  

 

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207 Α’/5-11-2021):  

1. «Υπαίθριο εμπόριο»: Εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε υπαίθριο χώρο, 

δημόσιο ή ιδιωτικό, ιδιόκτητο ή μισθωμένο, και διακρίνεται σε εμπόριο σε 

οργανωμένες υπαίθριες αγορές, στάσιμο εμπόριο και πλανόδιο εμπόριο. 

 

2. «Οργανωμένες υπαίθριες αγορές»: Οι λαϊκές αγορές, οι βραχυχρόνιες αγορές, οι 

υπαίθριες αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του 

δρόμου (street food markets), οι πρότυπες λαϊκές αγορές και οι  

αγορές χειροτεχνών/καλλιτεχνών. 

 

3. Αγορά χειροτεχνών/καλλιτεχνών»: Η υπαίθρια αγορά στην οποία 

δραστηριοποιούνται ως πωλητές χειροτέχνες και καλλιτέχνες, είτε φυσικά πρόσωπα 

που δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα 

πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας είτε Κοινωνικές 

Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) του ν. 4430/2016 (Α’ 205) που 

δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείμενο. 

   

4. «Φορέας λειτουργίας»: Ο δήμος ή η περιφέρεια που οργανώνει υπαίθριες αγορές 

και είναι αρμόδιος/α για την εύρυθμη λειτουργία τους, την αντιμετώπιση κάθε 

σχετικού ζητήματος που ανακύπτει όσον αφορά στην εν γένει λειτουργία τους και 

στη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτές. 

 

5. «Πωλητής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια, 

προκειμένου να δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, από αρμόδια αρχή. 
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6. Άδεια πωλητή χειροτέχνη-καλλιτέχνη»: Η άδεια που χορηγείται σε 

χειροτέχνες/καλλιτέχνες και σε Κοιν.Σ.ΕΠ. από τον αρμόδιο φορέα, προκειμένου να 

δραστηριοποιούνται σε αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών. 

Άρθρο 4 

 

Αρμόδια αρχή-φορέας λειτουργίας 

Αρμόδια αρχή και φορέας λειτουργίας της αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών ορίζεται 

ο δήμος Μαραθώνος.  

Ο δήμος μία φορά το χρόνο (στις αρχές της Άνοιξης) εκδίδει προκήρυξη για ην 

πλήρωση των θέσεων της αγοράς., την αξιολόγηση των υποψηφίων πωλητών και την 

απόδοση της θέσεως. 

 Άρθρο 5  

 

Χώρος Διενέργειας και διάρκεια αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών  

 

Η αγορά διενεργείται στην παραλία Νέας Μάκρης από το περίπτερο δίπλα στην 

μικρή παιδική χαρά έως απέναντι από το κατάστημα «Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΩΝ 

ΑΓΓΕΛΩΝ» στην αναστροφή του δρόμου, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

α) Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων είναι δέκα (10) βάσει του σχεδιαγράμματος 

της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου.  

β) Όλες οι θέσεις θα διαγραμμίζονται και θα αριθμούνται με ευθύνη του Δήμου. γ) Η 

αγορά θα διαρκεί για όλη τη διάρκεια του έτους, για όλες τις ημέρες και καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ημέρας.  

Άρθρο 6  

 

Δικαιούχοι Συμμετοχής  

1. Στην αγορά χειροτεχνών-καλλιτεχνών μπορούν να  δραστηριοποιούνται ως  

πωλητές,  φυσικά  πρόσωπα και Κοιν.Σ.ΕΠ. που είναι κάτοχοι άδειας χειροτέχνη-

καλλιτέχνη. 

 

2. Οι πωλητές στους οποίους αποδίδονται οι θέσεις δραστηριοποίησης στην  αγορά 

χειροτεχνών-καλλιτεχνών καταβάλλουν το τέλος θέσης, όπως ορίζεται στην οικεία 

προκήρυξη θέσεων. 

Άρθρο 7  

 

Πωλούμενα Είδη  

 

Τα προς πώληση είδη που επιτρέπονται στην αγορά χειροτεχνών-καλλιτεχνών είναι:  

 

Χειροποίητα Faux Bijou (Φο Μπιζού)  

Χειροποίητα είδη Λαϊκής Τέχνης  

Χειροποίητα κοσμήματα όπως κολιέ, βραχιόλια, σκουλαρίκια, δαχτυλίδια κ.λπ. 

Εικαστικά καλλιτεχνήματα, κοσμήματα, βραχιόλια, περιδέραια κ.λπ. 

Καλλιτεχνήματα από πηλό.  

Καλλιτεχνήματα από σύρμα, ημιπολύτιμους λίθους. 

Πλεκτά ρούχα, αξεσουάρ ένδυσης και υπόδησης, υφαντά, πλεκτά κοσμήματα, 

εποχιακά είδη κ.λπ. 

Λοιπά ομοειδή προϊόντα.   

Άρθρο 8  

Διενέργεια αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών  

Το τμήμα αδειοδοτήσεων, ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων και 

τουρισμού είναι αρμόδιο για: την υποβολή των απαραίτητων εισηγήσεων προς το 

αρμόδια συλλογικά όργανα του δήμου (σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006), 

τη λήψη αποφάσεων και την υποβολή διαπιστώσεων και προτάσεων για την 

ΑΔΑ: 9ΛΞΧΩΛΜ-Σ3Κ



 12 

λειτουργία της αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών, την γνωστοποίηση με κάθε 

πρόσφορο μέσο του παρόντος Κανονισμού και την έκδοση ανακοινώσεων (όπου αυτό 

απαιτείται) την συλλογή και έλεγχο των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των 

συνημμένων σε αυτές απαραίτητων δικαιολογητικών, την οργάνωση και 

διεκπεραίωση των διαδικασιών διάθεσης και κατοχύρωσης των θέσεων των αγορών 

χειροτεχνών-καλλιτεχνών και τη διενέργεια τυχόν απαιτούμενων κληρώσεων εφόσον 

υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι για την ίδια θέση, την κατανομή των θέσεων, 

την κατάρτιση του πίνακα δικαιούχων συμμετοχής, την καταχώρηση των 

απαιτούμενων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Σ.Α.Α.), τον έλεγχο της 

λειτουργίας της αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών, την παροχή διευκρινίσεων και την 

εξέταση τυχόν παραπόνων ή καταγγελιών, τη παροχή οδηγιών και τη επίλυση κάθε 

προβλήματος που θα ανακύπτει από τη διενέργεια της αγοράς χειροτεχνών-

καλλιτεχνών.  

Άρθρο 9  

 

Δικαιολογητικά-προϋποθέσεις  συμμετοχής  

 

1. Για τη συμμετοχή στην αγορά χειροτεχνών-καλλιτεχνών απαιτείται για κάθε 

συμμετέχοντα άδεια από τον δήμο.  

2. Η άδεια χορηγείται σε δικαιούχους που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση- 

υπεύθυνη δήλωση στο πρωτόκολλο του Δήμου. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής μπορούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά στο 

πρωτόκολλο του Δήμου.  

3. Η σχετική αίτηση συμμετοχής – υπεύθυνη δήλωση (έντυπο) θα χορηγείται από το 

αρμόδιο γραφείο του Δήμου και θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως: Ονοματεπώνυμο ή 

Επωνυμία του αιτούντος, Όνομα Πατρός, Αρ. Αστυνομ. Ταυτότητας ή θεωρημένο 

διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ, διεύθυνση 

κατοικίας, ΑΦΜ και αρμόδια Δ.Ο.Υ., την διεύθυνση της ασκούμενης 

δραστηριότητας, τα προς πώληση είδη, το πλήθος των θέσεων που επιθυμεί, ο 

αριθμός τηλεφώνου και την ηλεκτρονική διεύθυνση εάν υπάρχει και θα συνοδεύεται 

υποχρεωτικά από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

α) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει, ότι δεν κατέχει άλλης 

μορφής άδεια ή βεβαίωση δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο. Ο 

ενδιαφερόμενος δηλώνει επίσης τα είδη που κατασκευάζει, τα μηχανήματα, τα υλικά 

και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και ότι τα παραγόμενα έργα αφορούν αποκλειστικά 

σε ιδία δημιουργία, 

 

β) βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 8 για 

τους καλλιτέχνες, 

 

γ) βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 8 για τους 

χειροτέχνες, 

 

δ) τα αναφερόμενα στην περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 8, μόνο για τις Κοιν.Σ.ΕΠ., 

 

ε) έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 

(Κ.Α.Δ.) συναφούς με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Η υποχρέωση αυτή 

αφορά μόνο τις άδειες, που λαμβάνονται για διετή διάρκεια και τις τυχόν περιπτώσεις 

που λαμβάνεται τρίμηνη άδεια για περισσότερες από μία (1) φορά ανά έτος. 

στ. δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής 
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ζ. Αστυνομική Ταυτότητα ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την 

αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ, 

 

4. Οι χώροι πώλησης διατίθενται εφόσον καταβληθεί τo αντίστοιχο τέλος.  

5. Στις αγορές χειροτεχνών - καλλιτεχνών μπορούν να δραστηριοποιούνται ως 

πωλητές φυσικά πρόσωπα και Κοιν.Σ.ΕΠ., που είναι οι κάτοχοι άδειας χειροτέχνη - 

καλλιτέχνη. Στις Κοιν.Σ.ΕΠ. μπορεί να χορηγείται, κατά μέγιστο, το δέκα τοις εκατό 

(10%) των συνολικών θέσεων μίας αγοράς χειροτεχνών - καλλιτεχνών. 

 

6.Κάθε πωλητής της παρ. 6 δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία (1) θέσεις σε 

κάθε αγορά χειροτεχνών - καλλιτεχνών. 

 

7.Οι άδειες χειροτεχνών - καλλιτεχνών και οι θέσεις δραστηριοποίησης σε αγορές 

χειροτεχνών - καλλιτεχνών χορηγούνται, κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης, και 

έχουν διάρκεια ισχύος είτε για δύο (2) έτη είτε για τρεις (3) μήνες ανά έτος.  

 

8.Η επιλογή των υποψηφίων, στους οποίους χορηγείται άδεια και θέση πωλητή σε 

αγορές χειροτεχνών - καλλιτεχνών, γίνεται κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης, 

και βάσει της μοριοδότησης της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 9. Σε περίπτωση 

ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση για τη χορήγηση της άδειας και της θέσης 

λειτουργίας με μέριμνα της αρμόδιας αρχής. 

9. Όσοι κατέχουν άδεια χειροτέχνη-καλλιτέχνη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4497/2017 θα αδειοδοτούνται λαμβάνοντας μέρος στην αγορά χειροτεχνών-

καλλιτεχνών, χωρίς να συμμετάσχουν στην προκήρυξη, με υποβολή αίτησης και 

καταβολή του τέλους κοινοχρήστου χώρου. Σε περίπτωση που διεκδικούν  την ίδια 

θέση περισσότεροι του ενός θα διενεργείται κλήρωση. 

Άρθρο 10  

 

Καταβαλλόμενα τέλη  

Το ύψος και ο τρόπος απόδοσης και είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους 

ανά άδεια/θέση καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνος 

μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-

1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 ΦΕΚ 246/Α/1980. 

 

Άρθρο 11 

 

Διαγράμμιση- αρίθμηση θέσεων 

 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου είναι υπεύθυνη για τη διαγράμμιση και 

αρίθμηση των θέσεων επί των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων 

(πεζοδρομίων ή και τμήματος του οδοστρώματος) για την αγορά χειροτεχνών-

καλλιτεχνών, με κατάλληλο, ανεξίτηλο, κίτρινο χρώμα, φροντίζοντας για την 

ευκρίνεια της διαγράμμισης και αρίθμησης. 

  

Άρθρο 12 

 

Καθαριότητα χώρων  

 

Για την καθαριότητα του χώρου και τις διαδικασίες χορτοκοπτικών ενεργειών 

στην αγορά αρμόδια είναι η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Οι πωλητές 

υποχρεούνται να μεριμνούν για την καθαριότητα του χώρου που χρησιμοποιούν και 

να διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου στο έργο της. Η μέριμνα για 

την καθαριότητα του χώρου περιλαμβάνει την άμεση και συνεχή συλλογή των 

απορριμμάτων. 
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Άρθρο 13  

 

Γενικές υποχρεώσεις πωλητών  

 

Οι πωλητές που συμμετέχουν στην αγορά χειροτεχνών-καλλιτεχνών υποχρεούνται:  

 

α) να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, στο χώρο που 

τηρούνται τα έγγραφα, παραστατικά στοιχεία 

β) να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία. 

γ) Να φροντίζουν για την εμφάνιση, την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και να διατηρούν 

καθαρό τον χώρο εντός και πέριξ των εγκαταστάσεων της αγοράς χειροτεχνών-

καλλιτεχνών καθ’ όλη την διάρκεια τους προβαίνοντας στη συλλογή των 

απορριμμάτων σε σακούλες απορριμμάτων και χάρτινα κιβώτια προκειμένου η 

υπηρεσία του Δήμου μας να προβαίνει στην αποκομιδή των απορριμμάτων.  

δ) Ο κάθε πωλητής υποχρεούται να κάνει χρήση αποκλειστικά του χώρου που 

βρίσκεται εντός των ορίων του και απαγορεύεται να επεκτείνεται σε άλλους χώρους 

(διαδρόμους, τυχόν κενές θέσεις κ.τ.λ.).  

ε) Απαγορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οπουδήποτε χώρου από τους 

δικαιούχους, σε τρίτο ή η χρησιμοποίηση του για κάθε άλλο σκοπό, εκτός αυτού για 

τον οποίο διατίθεται ο χώρος.  

 

Άρθρο 14 

  

 

Εγκαταστάσεις πωλητών  

 

 

1. Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων θα γίνονται σε πάγκους εργασίας 

κατά σειρά διατεταγμένες όπως στο τοπογραφικό. Όλοι οι πάγκοι εργασίας θα 

φιλοξενούν τις εμπορικές δραστηριότητες.  

2. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα τοποθετούνται με επιμέλεια, δαπάνη και ευθύνη των 

ίδιων των συμμετεχόντων εμπόρων και θα απομακρύνονται πάλι από τους ίδιους. Ο 

Δήμος δεν επιβαρύνεται με κανένα απολύτως κόστος για την κατασκευή-τοποθέτηση-

απόσυρση των πάγκων εργασίας.  

3. Οι προβλεπόμενες θέσεις ορίζεται να καταλαμβάνουν επιφάνεια έως 3 Τ.Μ. 

ακολουθώντας αυστηρά τα σημεία τοποθέτησης τους σύμφωνα με το τοπογραφικό 

διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου. Απαγορεύεται η κατάληψη του 

πεζόδρομου. Η θέση λειτουργίας της αγοράς διασφαλίζει την ελεύθερη και εύκολη 

πρόσβαση του κοινού στον πεζόδρομο και στον δρόμο. 

4. Η απόσταση μεταξύ των θέσεων χειροτεχνών-καλλιτεχνών κατά την διάρκεια της 

αγοράς ορίζεται στο ενάμιση μέτρο. 

Άρθρο 15 

Αναπλήρωση, υποβοήθηση πωλητή και πρόσληψη υπαλλήλων 

 

Ο χειροτέχνης-καλλιτέχνης, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, οφείλει να έχει 

αυτοπρόσωπη παρουσία στον χώρο πώλησης των προϊόντων του. Ο χειροτέχνης-

καλλιτέχνης μπορεί να αναπληρώνεται από ενήλικο πρόσωπο, εφόσον αυτό δεν 

κατέχει άδεια υπαίθριου εμπορίου του άρθρου 4 του Ν 4849/2021, έχει συγγένεια α’ 

βαθμού ή από τον/την σύζυγο ή τον συμβίο/α, ή από δηλωμένο υπάλληλο για χρονικό 

διάστημα έως έξι (6) μήνες ανά ημερολογιακό έτος. Ειδικά για τους χειροτέχνες 

καλλιτέχνες που κατέχουν άδεια τρίμηνης διάρκειας, το χρονικό διάστημα 

αναπλήρωσης δεν υπερβαίνει τον έναν (1) μήνα. Κατά τα άλλα, για ζητήματα 

αναπλήρωσης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 22 του 4849/2021. 
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Άρθρο 16  

Περιορισμοί-απαγορεύσεις 

Στο χώρο της αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών: 

• Απαγορεύεται η στάθμευση μεταφορικών μέσων στους ενοικιαζόμενους – 

παραχωρημένους χώρους. 

• Απαγορεύονται οι θορυβώδεις διαφημίσεις. 

• Απαγορεύονται οι διαφημίσεις των εκθεμάτων εκτός του ενοικιαζόμενου– 

παραχωρημένου χώρου. 

• Απαγορεύεται στους χειροτέχνες-καλλιτέχνες να περιφέρονται σε δημοτικούς  

δρόμους και χώρους εκθέτοντας τα προϊόντα τους. 

 

Άρθρο 17 

 

Έλεγχος-Πρόστιμα και Κυρώσεις  

 

Ο έλεγχος, οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις καθώς επίσης και η επιβολή-

είσπραξη και απόδοση διοικητικών προστίμων, καθώς επίσης και η Διοικητική και 

δικαστική προστασία καθορίζονται αντίστοιχα στα άρθρα 62-65 του Ν. 4849/2021. 

Η Δημοτική Αστυνομία είναι αρμόδια για τον έλεγχο της υπάρξεως αδειών, 

καθώς και για την τήρηση των όρων του παρόντος κανονισμού. 

 

       Η απόφαση αυτή πήρε α.α  8 /22  

 

 
             Ο    Πρόεδρος                                                                                                        Τα    μέλη                                                     
                                                                                                    

         ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                                          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

                                                                                                    ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

  ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ        

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ     

 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΑ 

  ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      

                                       ΑΧΛΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜ» 

 

 

Κατόπιν ο   Πρόεδρος    κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν. 

Τα μέλη του Δ.Σ., έπειτα από διαλογική συζήτηση, με χρήση ηλεκτρονικής 

και τηλεφωνικής επικοινωνίας, και αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του   

Αντιδημάρχου την 8/2022 απόφαση της Κοινότητας Ν. Μάκρης, την 22/2022 

απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

 

αποφασίζουν ομόφωνα: 

Εγκρίνουν την 22/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για : α)  την 

έγκριση επιλογής χώρου λειτουργίας αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών, β) την ίδ 

λειτουργίας αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών και γ) την έγκριση του κανονισμού 

λειτουργίας αγοράς χειροτεχνών-καλλιτεχνών, ως αναγράφεται πλήρως στο 

εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.. 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2022  

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η 

συνεδρίαση.  

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω. 

Ακριβές απόσπασμα   
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ    

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ  

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

.  

 

1. ΛΑΣΚΟΣ  ΑΡΓΥΡΗΣ   δημοτικός σύμβουλος  

2.  ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Αντιδήμαρχος     

3. ΑΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος  

4. ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος    

5.  ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Αντιδήμαρχος    

6. ΑΝΔΡΩΝΗ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ  ΕΛΕΝΗ  Δημοτικός Σύμβουλος  

7. ΣΤΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αντιδήμαρχος    

8. ΜΠΑΤΖΕΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος   

9. ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  δημοτικός Σύμβουλος 

10.  ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αντιδήμαρχος     

11. ΡΕΡΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   Δημοτικός Σύμβουλος   

12.  ΜΠΟΥΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος    

13. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος   

14. ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντιδήμαρχος     

15. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     Δημοτικός Σύμβουλος   

16. ΤΣΑΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Δημοτικός Σύμβουλος   
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