
ΣΧΕΔΙΟ 

Θέκα:  « Καλνληζηηθή απόθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκό ειάρηζησλ απνζηάζεσλ ησλ ζέζεσλ 

δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ πσιεηώλ ζην ζηάζηκν εκπόξην θαη εηδηθόηεξσλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ 

δξαζηεξηνπνίεζεο ζην πιαλόδην εκπόξην ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/5-

11-2021).» 

 

 

Με ην άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 3463/2006, νξίδνληαη κεηαμύ άιισλ ηα εμήο:  

«1. Οη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο εθδίδνληαο ηνπηθέο 

θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, κε ηηο νπνίεο:  

ε) Καζνξίδνπλ ηνπο ρψξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ, ηηο ζέζεηο πνπ επηηξέπεηαη ε άζθεζε 

ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ…..» 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ.1β ηνπ Ν. 3852/2010 ε Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο:  

Β. Δηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην:  

βε. Τν ζρέδην θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ησλ άξζξσλ 79 θαη 82 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ. 

Σύκθσλα κε ηηο παξ.1γ θαη 1β ησλ άξζξσλ 82 θαη 83 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

ηζρχνπλ, ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο έσο ηξηαθνζίσλ (300) θαηνίθσλ θαη ην ζπκβνχιην ηεο θνηλφηεηαο 

άλσ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) θαηνίθσλ, αληίζηνηρα, πξνηείλνπλ ηηο ζέζεηο φπνπ επηηξέπεηαη ε άζθεζε 

ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ θαη γεληθά νη ππαίζξηεο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη απνθάζεηο ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ηεο θνηλφηεηαο γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ιακβάλνληαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ 

κειώλ ηνπ θαη απνζηέιινληαη ζηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη ηελ εηζήγεζή 

ηεο πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην για την λήψη σχετικής απόυασης.  

 

Με ην άξζξν 51 «Θέζεηο άζθεζεο ζηάζηκνπ εκπνξίνπ» ηνπ Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α'/05-11-2021) 

«Αλακφξθσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ππαίζξηνπ 

εκπνξίνπ, ξπζκίζεηο γηα ηελ άζθεζε ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ απινχζηεπζε πιαηζίνπ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ εθπαίδεπζε, βειηηψζεηο ζηελ επηκειεηεξηαθή λνκνζεζία, άιιεο δηαηάμεηο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη ινηπέο επείγνπζεο δηαηάμεηο» νξίδεηαη κεηαμύ άιισλ όηη:  

«1. Οη ζέζεηο άζθεζεο ζηάζηκνπ εκπνξίνπ βξίζθνληαη ζε ππαίζξηνπο δεκφζηνπο ή δεκνηηθνχο ή 

ηδηφθηεηνπο ή κηζζσκέλνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο.  

2. Mε απφθαζε ηνπ Γήκνπ, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ νπνίνπ ρνξεγείηαη ε ζέζε δξαζηεξηνπνίεζεο ζην 

ζηάζηκν εκπφξην, βάζεη αληίζηνηρεο ρσξνηαμηθήο κειέηεο, θαζνξίδνληαη ειάρηζηεο απνζηάζεηο ησλ ζέζεσλ 

δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ πσιεηψλ: 

α) κεηαμχ ηνπο,  

β) απφ θαηαζηήκαηα πψιεζεο ζπλαθψλ πξντφλησλ,  

γ) απφ ζηαζκνχο γηα ηελ εμππεξέηεζε επηβαηψλ ηνπ αζηηθνχ, ηνπ πξναζηηαθνχ ζηδεξφδξνκνπ θαη ησλ 

ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ,  

δ) απφ νξγαλσκέλνπο θαη επηζθέςηκνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, κνπζεία, κλεκεία θαη εθθιεζίεο, 

 ε) απφ νξγαλσκέλεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, εηζφδνπο ζρνιείσλ, λνζνθνκείσλ θαη 

 ζη) απφ δεκνηηθέο θαη ππαίζξηεο ιατθέο αγνξέο. 

3.  Γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ ζέζεσλ δξαζηεξηνπνίεζεο ζην ζηάζηκν εκπφξην ιακβάλνληαη ππφςε ε 

νκαιή πξφζβαζε ζε θαηνηθίεο θαη επηρεηξήζεηο, ε αλεκπφδηζηε δηέιεπζε αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα 

θαη νη επηπηψζεηο ζηελ θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ.» 

 

Με ην άξζξν 55 ηνπ Ν. 4849/2021 «Εηδηθόηεξνη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο δξαζηεξηνπνίεζεο ζην 

πιαλόδην εκπόξην», νξίδεηαη φηη: 

1.Όπνηνο αζθεί πιαλφδην εκπφξην, επηηξέπεηαη λα παξακέλεη ζηάζηκνο κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλαιιαγήο.  



2.Γελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ζε δεκνηηθέο θνηλφηεηεο κε κφληκν πιεζπζκφ άλσ 

ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) θαηνίθσλ, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία δεκνζηεπκέλε απνγξαθή ηεο Διιεληθήο 

Σηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛ.ΣΤΑΤ.). Οη Πεξηθέξεηεο ππνρξενχληαη λα αλαξηνχλ ζην θεληξηθφ ηνπο θαηάζηεκα, 

ζηνλ νηθείν δηαδηθηπαθφ ηφπν, θαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα Ο.Π.Σ.Α.Α. θαηάινγν κε ηηο δεκνηηθέο 

θνηλφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηάο ηνπο, ζηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε άζθεζε πιαλφδηνπ εκπνξίνπ.  

3.Γηα ηελ παξαζθεπή θαη παξνρή ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζε δηεξρνκέλνπο θαηαλαισηέο, νη θάηνρνη άδεηαο 

γηα πιαλφδηα δξαζηεξηνπνίεζε, πνπ ιεηηνπξγνχλ θηλεηή θαληίλα ή θνξεηέο εγθαηαζηάζεηο έςεζεο, 

κπνξνχλ λα παξακέλνπλ ζηάζηκνη ζην ίδην ζεκείν, κέζα ζηα φξηα ηνπ ίδηνπ δήκνπ, ρσξίο ηελ πξνυπφζεζε 

ηήξεζεο ησλ πιεζπζκηαθψλ πεξηνξηζκψλ ηεο παξ. 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ (αθνξά ηελ απαγφξεπζε άζθεζεο 

πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ζε δεκνηηθέο θνηλφηεηεο κε κφληκν πιεζπζκφ άλσ ησλ πέληε ρηιηάδσλ θαηνίθσλ). Με 

απφθαζε ηνπ νηθείνπ δήκνπ θαζνξίδνληαη ε κέγηζηε ρξνληθή  δηάξθεηα ηεο ζηάζηκεο παξακνλήο, ε 

ζπρλφηεηα απηήο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 

 

Γηα ην άξζξν 51 «Θέζεηο άζθεζεο ζηάζηκνπ εκπνξίνπ» ηνπ Ν. 4849/2021(ΦΔΚ 207/Α'/05-11-2021)  

πεξί  θαζνξηζκνύ  ειάρηζησλ απνζηάζεσλ ησλ ζέζεσλ δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ πσιεηώλ πξνηείλεηαη 

σο θάησζη:  

 

α) ηνπιάρηζηνλ  δηαθφζηα (200)  κέηξα απφζηαζε κεηαμχ ησλ πσιεηψλ,  

β)ηνπιάρηζηνλ  δηαθφζηα  (200)    κέηξα απφζηαζε απφ θαηαζηήκαηα πψιεζεο ζπλαθψλ πξντφλησλ,  

γ) ηνπιάρηζηνλ εθαηφ (100)  κέηξα απφζηαζε απφ ζηαζκνχο γηα ηελ εμππεξέηεζε επηβαηψλ ηνπ 

αζηηθνχ, ηνπ πξναζηηαθνχ ζηδεξφδξνκνπ θαη ησλ ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ,  

δ) ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ πελήληα (150) κέηξα απφζηαζε απφ νξγαλσκέλνπο θαη επηζθέςηκνπο 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, κνπζεία, κλεκεία θαη εθθιεζίεο,  

ε) ηνπιάρηζηνλ δηαθφζηα (200) κέηξα απφζηαζε απφ νξγαλσκέλεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, εηζφδνπο 

ζρνιείσλ, λνζνθνκείσλ/θιηληθψλ θαη  

ζη) ηνπιάρηζηνλ  εθαηφλ πελήληα (150) κέηξα απφζηαζε απφ δεκνηηθέο θαη ππαίζξηεο ιατθέο αγνξέο. 

Γηα ην άξζξν 55 «Εηδηθόηεξνη όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο δξαζηεξηνπνίεζεο ζην πιαλόδην εκπόξην» 

ηνπ Ν. 4849/2021(ΦΕΚ 207/Α'/05-11-2021) πξνηείλεηαη σο θάησζη: 

 

Οη θάηνρνη άδεηαο γηα πιαλφδηα δξαζηεξηνπνίεζε πνπ ιεηηνπξγνχλ θηλεηή θαληίλα ή θνξεηή 

εγθαηάζηαζε έςεζεο ζα κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζηάζηκνη ζην ίδην ζεκείν, κέζα ζηα φξηα ηεο ίδηαο 

Κνηλφηεηαο, ρσξίο ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο ησλ πιεζπζκηαθψλ πεξηνξηζκψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 55 ηνπ λ 4849/2021: 

α) Γηα ηξεηο (3) κέξεο ηελ εβδνκάδα  θαη  

β) Eσο ηξεηο (3)  ψξεο αλά εκέξα δξαζηεξηνπνίεζεο θαη΄ αλψηαην φξην. 

 Γηα ηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο ζα ζηαζκεχνπλ πξνζσξηλά νη ελ ιφγσ θάηνρνη αδεηψλ πιαλνδίνπ εκπνξίνπ, 

ζα ηζρχνπλ ζσξεπηηθά νη πξνυπνζέζεηο απνζηάζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηηο ζέζεηο άζθεζεο ηνπ 

ζηάζηκνπ εκπνξίνπ (σο θαζνξίδνληαη αλσηέξσ) θαζψο θαη ε νκαιή πξφζβαζε ζε θαηνηθίεο θαη 

επηρεηξήζεηο, ε αλεκπφδηζηε δηέιεπζε αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη ε απξφζθνπηε θπθινθνξία 

πεδψλ θαη νρεκάησλ.  Οη θάηνρνη άδεηαο γηα πιαλφδηα δξαζηεξηνπνίεζε, πνπ ιεηηνπξγνχλ θηλεηή θαληίλα 

ή θνξεηέο εγθαηαζηάζεηο έςεζεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο άδεηαο γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ απφ ηνλ δήκν, θαζψο θαη απφ ηα ηέιε ρξήζεο γηα ηελ ηξίσξε παξακνλή ηνπο 


