
 
 

  

                                                                                        

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 111 
(Αριθμός πρακτικού 19) 

 
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της 
κ.κ. Αντιδήμαρχο Καραντινό Γεώργιο ως Πρόεδρο, Αρχοντάκη – Καλογεράκη Στυλιανή ως 
αντιπρόεδρο, Καναβάκη Μαρία, Αναστασάκη Ιωάννη, Λεμονή Θεοδώρα,  Παττακό Μαρίνο 
και Μανδαλάκη Γεώργιο. 
Απόντες οι κ.κ. Ψαρράς Ιωάννης, Καλονάκη Ιωάννα, Χαιρέτης Εμμανουήλ και ο κ. Κώνστας 
Χρήστος, ο οποίο αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν γνωστοποίησαν την ψήφο τους τηλεφωνικά 
ή μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ως εκ τούτου θεωρείται ότι 
δεν συμμετέχουν στην έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση. 
 
Συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση (διά περιφοράς) σήμερα 01-11-2022 ημέρα Τρίτη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 78 του 
Ν.4954/2022. 
 
Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ. 108924/01-11-2022 πρόσκληση του κ. 
Προέδρου. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον γραμματέα της επιτροπής, υπάλληλο του 
Δήμου,  Ψυκάκο Βαγγέλη. 
       Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.- 
 
 
Θέμα 1o: Δημόσια διαβούλευση για την λήψη κανονιστικής απόφασης ορισμού 
υπαίθριου χώρου λειτουργίας βραχυχρόνιας αγοράς στον Δήμο Ηρακλείου, 
ίδρυση βραχυχρόνιας χριστουγεννιάτικης αγοράς και έγκριση Κανονισμού 
Λειτουργίας και τοπογραφικού διαγράμματος βραχυχρόνιας χριστουγεννιάτικης 
αγοράς  
 

      Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τη με αριθμ.πρωτ.  
107898/27-10-2022 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων, για την λήψη κανονιστικής απόφασης ορισμού υπαίθριου χώρου 
λειτουργίας βραχυχρόνιας αγοράς στον Δήμο Ηρακλείου, ίδρυση βραχυχρόνιας 
χριστουγεννιάτικης αγοράς και έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και τοπογραφικού 
διαγράμματος βραχυχρόνιας χριστουγεννιάτικης αγοράς που έχει ως εξής: 

 
Από το 2016 έως και το 2021 η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού 

Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (ΔΗΚΕΗ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου του Δήμου Ηρακλείου του άρ. 254 ΚΔΚ, διοργάνωνε κάθε χρόνο κατά την περίοδο 
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς την πολιτιστική εκδήλωση «Χριστουγεννιάτικο 
Κάστρο», στην Πλατεία Ελευθερίας Ηρακλείου, μετά από παραχώρηση της χρήσης του 
κοινόχρηστου χώρου της πλατείας σε αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ηρακλείου. Στα πλαίσια του Χριστουγεννιάτικου Κάστρου υπό την διοργάνωση της ΔΗΚΕΗ, 
εκτός από τις εκδηλώσεις και δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου που διοργανώνονταν για 
την ψυχαγωγία των δημοτών (α’ σκέλος), λειτουργούσε και υπαίθρια οργανωμένη αγορά (β’ 
σκέλος) και ελάμβαναν χώρα και υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως 
δραστηριότητες λούνα παρκ κλπ (γ’ σκέλος).  
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Στις 05.11.2021 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ. Α’ 207/2021 ο Ν. 4849/2021 «Αναμόρφωση 

και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου 
εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση 
πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, 
άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες 
διατάξεις», το Μέρος Α` του οποίου, που περιέχει ρυθμίσεις για το υπαίθριο εμπόριο, άρχισε 
να ισχύει από την 1η Φεβρουαρίου 2022, σύμφωνα με το ακροτελεύτιο άρθρο του ίδιου 
νόμου, υπ’ αριθμόν 112. Σύμφωνα με το αναμορφωμένο νομικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα, 
το δεύτερο σκέλος της διοργάνωσης, δηλαδή, η υπαίθρια οργανωμένη αγορά του 
Χριστουγεννιάτικου Κάστρου, αποτελεί βραχυχρόνια αγορά με την έννοια των άρθρων 2 
παρ. 6 και 33 επ. του Ν. 4849/2021, για την οποία, αρμόδια αρχή και φορέας λειτουργίας 
μπορεί να είναι πλέον μόνο ο Δήμος Ηρακλείου, εντός των ορίων του οποίου λειτουργεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 1 εδ. α του Ν. 4849/2021. Παρίσταται επομένως η ανάγκη, 
ενόψει της επικείμενης έναρξης λειτουργίας της πολιτιστικής εκδήλωσης «Χριστουγεννιάτικο 
Κάστρο 2022», να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και να ληφθούν όλες οι 
απαραίτητες αποφάσεις από τον νέο φορέα λειτουργίας, ιδίως σε ό,τι αφορά το δεύτερο 
σκέλος της διοργάνωσης, προκειμένου να υλοποιηθεί και φέτος η επιτυχημένη αυτή 
πολιτιστική εκδήλωση του δήμου μας.  

 
Συγκεκριμένα, εισηγούμαστε προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

Ηρακλείου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1 εδάφιο βε. του N. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης/ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – 
Αρμοδιότητες, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 94 του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 
92/07.05.2020 τεύχος Α') και αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 
4735/2020 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α'), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 79 
παρ. 1 εδάφια δ1, δ2, ε και στ του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 
4849/2021 (ΦΕΚ 207/05.11.2021 τεύχος Α’) και τις εφαρμοστικές αυτού εγκυκλίους και 
υπουργικές αποφάσεις, να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Ηρακλείου, την υιοθέτηση σχεδίου κανονιστικής απόφασης του άρθρου 79 παρ. 
1 εδ. δ1, δ2 και ε του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ), ως όργανο της αρμόδιας αρχής 
σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4849/2021, στην οποία θα ορίζεται ότι: 

1. επιτρέπεται η λειτουργία υπαίθριας οργανωμένης αγοράς και συγκεκριμένα η 
λειτουργία της βραχυχρόνιας χριστουγεννιάτικης αγοράς του 
Χριστουγεννιάτικου Κάστρου, στον υπαίθριο κοινόχρηστο χώρο επί της 
Πλατείας Ελευθερίας Ηρακλείου, στον οποίο υπάρχει ελεύθερη και εύκολη 
πρόσβαση για το κοινό, περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, 
σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο 
απεικονίζονται τα όρια της αγοράς, η χωροθέτηση των θέσεων της αγοράς 
και το σύνολό τους καθώς και οι κενές θέσεις, ενώ δεν εμποδίζεται η 
πρόσβαση σε δομές της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 4849/2021 

2. ιδρύεται βραχυχρόνια αγορά εντός των ορίων του Δήμου Ηρακλείου με τίτλο 
«Χριστουγεννιάτικη Αγορά», για την εύρυθμη λειτουργία της οποίας μεριμνά 
ο Δήμος Ηρακλείου, ασκώντας όλες τις αρμοδιότητές του ως φορέας 
λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4849/2021 

3. εγκρίνεται το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της ανωτέρω 
βραχυχρόνιας αγοράς 

4. εκδίδεται Κανονισμός Λειτουργίας Βραχυχρόνιας Αγοράς της 
«Χριστουγεννιάτικης Αγοράς» του δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα με το 
ακόλουθο σχέδιο: 

  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΑΔΑ: 6ΘΖΒΩ0Ο-ΠΩΤ



3 

 

 
(εναρμονισμένος με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 ΦΕΚ Α’ 207/05.11.2021) 
 
της «Χριστουγεννιάτικης Αγοράς» του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Άρθρο 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
Ο παρών κανονισμός αφορά την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της κατά 

την έννοια του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α' 207/05.11.2021) υπαίθριας 
οργανωμένης βραχυχρόνιας αγοράς με τίτλο «Χριστουγεννιάτικη Αγορά» του Δήμου 
Ηρακλείου, επί της πλατείας Ελευθερίας Ηρακλείου και σε λοιπούς δημοτικούς 
κοινόχρηστους χώρους που δύνανται να καθορίζονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου 
του Δήμου Ηρακλείου. Ο Κανονισμός είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις του Ν. 
4849/2021 (ΦΕΚ Α' 207/05.11.2021) και κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές, 
όπως η Περιφέρεια Κρήτης, προς ανάρτηση στον διαδικτυακό της τόπο, όπως νόμος ορίζει. 

 
Άρθρο 2 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει της σχετικής νομοθεσίας που αφορά την ίδρυση και 

λειτουργία οργανωμένων αγορών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, όπως τα Άρθρα 
75 παρ. 5, 79 και 197 του Ν. 3436/2006 Κ.Δ.Κ., το Άρθρο 94 παρ. 2 περ. 32 του Ν. 
3852/2010, τον Ν. 4264/2014, όπως τροποποιήθηκε και ιδίως τον Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α' 
207/05.11.2021) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», την ΥΑ 18982 ΦΕΚ Β’ 925/2022 «Είδη 
πώλησης για τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου», την 
ΥΑ 16469 ΦΕΚ Β’ 879/2022 «Ειδικότεροι όροι λειτουργίας βραχυχρόνιων αγορών και είδη 
προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται», την Υγειονομική Διάταξη 
Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21-06-2017 (ΦΕΚ Β΄ 2161/23-06-2017), το άρθρο 12 του Π.Δ.12/2005, 
το άρθρο 19 του ΒΔ 24-9/20.10.1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου 
των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 282 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α 133/19.7.2018) και κάθε 
άλλη διάταξη που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό. 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» 
 
Άρθρο 3 
ΟΡΙΣΜΟΣ 
«Χριστουγεννιάτικη Αγορά» του δήμου Ηρακλείου είναι η αγορά που λειτουργεί την 

περίοδο των Χριστουγέννων και στην οποία πωλούνται είδη και παρέχονται υπηρεσίες που 
δικαιολογούνται από τον χαρακτήρα των ημερών κατά τις οποίες διεξάγεται, όπως 
προσδιορίζονται κάθε φορά από την σχετική νομοθεσία και εξειδικεύονται στον παρόντα 
κανονισμό. 

 
Άρθρο 4 
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ & ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Υπεύθυνος φορέας για την διοργάνωση, λειτουργία, εποπτεία και συντονισμό της 

«Χριστουγεννιάτικης Αγοράς», καθώς και για τον καθορισμό των όρων συμμετοχής 
των συμμετεχόντων, τη χορήγηση των σχετικών αδειών συμμετοχής των διαφόρων 
φυσικών ή νομικών προσώπων σε αυτές και την εν γένει καλή λειτουργία και διεξαγωγή 
τους, είναι ο Δήμος Ηρακλείου και συγκεκριμένα η Αντιδημαρχία Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού – Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης 
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Υπαίθρου και Τουρισμού / Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης.  
Ο υπεύθυνος φορέας, ειδικότερα, καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές της διαμόρφωσης 
του χώρου για την στέγαση της «Χριστουγεννιάτικης Αγοράς» και την κατανομή των 
θέσεων, και προβαίνει επιπλέον σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, με σκοπό την επίτευξη της 
εύρυθμης λειτουργίας της διοργάνωσης, σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες 
του Δήμου, όπως την Τεχνική Υπηρεσία. Ο δήμος Ηρακλείου ως αρμόδια αρχή και φορέας 
λειτουργίας της βραχυχρόνιας αγοράς «Χριστουγεννιάτικη Αγορά» έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες: 

α) Την ίδρυση, την κατάργηση, τη μετακίνηση, την επέκταση και τη χωροθέτηση της 
βραχυχρόνιας αγοράς «Χριστουγεννιάτικη Αγορά», καθώς και τη μέριμνα για την εύρυθμη 
λειτουργία της, 

β) την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας Βραχυχρόνιας Αγοράς, με τον οποίο ρυθμίζεται 
κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της βραχυχρόνιας αγοράς, που δεν ορίζεται με τον Ν. 
4849/2021, και ιδίως το ύψος του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους και ο τρόπος 
καταβολής του, 

γ) την καταχώρηση για κάθε βραχυχρόνια αγορά στο Ο.Π.Σ.Α.Α.: 
γα) της απόφασης ίδρυσης, μετακίνησης ή επέκτασης της βραχυχρόνιας αγοράς, 
γβ) του κανονισμού λειτουργίας βραχυχρόνιας αγοράς και 
γγ) του τοπογραφικού διαγράμματος της βραχυχρόνιας αγοράς 
δ) την έκδοση της προκήρυξης για την πλήρωση των θέσεων της αγοράς, την 

αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψήφιων πωλητών και την απόδοση της θέσης, 
ε) την χορήγηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης στη βραχυχρόνια αγορά με ψηφιακά 

μέσα και την σχετική ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α., εφόσον ο πωλητής διαμένει μόνιμα εντός 
των ορίων του Δήμου Ηρακλείου 

στ) την ανανέωση ισχύος της θέσης δραστηριοποίησης στη βραχυχρόνια αγορά με 
ψηφιακά μέσα και την ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α., 

ζ) τη διαπίστωση της αυτοδίκαιης απώλειας της θέσης πωλητή στη βραχυχρόνια αγορά 
και την ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α. και του πωλητή, 

η) την εποπτεία της διαδικασίας αναπλήρωσης - υποβοήθησης πωλητή, που 
δραστηριοποιείται στη βραχυχρόνια αγορά, και της πρόσληψης υπαλλήλου από αυτόν και 
την ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α., 

θ) τη δημιουργία νομικών οντοτήτων, προκειμένου να συμμετέχουν σε χρηματοδοτικά 
προγράμματα, σε διακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις με κοινωνικό, πολιτιστικό και 
οικονομικό περιεχόμενο, 

ι) την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ασφάλεια και υγιεινή των 
προϊόντων, το μάρκετινγκ προϊόντων και άλλους αντίστοιχους σκοπούς, σε σύμπραξη με 
άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, 

ια) την ανάθεση σε ιδιωτικό φορέα του ελέγχου της καθαριότητας και υγιεινής, της 
φύλαξης, της διαγράμμισης και άλλων αντίστοιχων καθηκόντων. 

 
Άρθρο 5 
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» 
1. Η «Χριστουγεννιάτικη Αγορά» λειτουργεί στο δήμο Ηρακλείου επί της πλατείας 

Ελευθερίας όπως φαίνεται στη συνημμένη κάτοψη, η οποία θεωρήθηκε από την Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Ηρακλείου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 
παρόντος κανονισμού. Η χωρική έκταση, η οποία προορίζεται για την εγκατάσταση και 
λειτουργία της «Χριστουγεννιάτικης Αγοράς» είναι περίπου 400,00 τ.μ. και οι συγκεκριμένες 
λυόμενες και προσωρινές εγκαταστάσεις, στις οποίες θα στεγάζονται οι συμμετέχοντες 
πωλητές, έχουν διαστάσεις: είτε 2,00μ x 2,00μ (συνολικά 22 θέσεις) είτε 2,50μ x 3,00μ 
(συνολικά 18 θέσεις) είτε 2,00μ x 3,00μ (συνολικά 4 θέσεις), ιδιοκτησίας της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου ενώ προβλέπονται και χώροι για καντίνες διαστάσεων 
3,00μ x 8,00μ (συνολικά 1 θέση), για ιδιωτικούς οικίσκους διαστάσεων 3,00μ x 6,00μ 
(συνολικά 5 θέσεις) και ελεύθερες θέσεις διαστάσεων 3,00μ x 3,00μ (συνολικά 4 θέσεις) 
καθώς και 4 θέσεις για τροχήλατα αμαξίδια πλανόδιου εμπορίου (pop corn).  
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Η οριοθέτηση και η διαγράμμιση του χώρου της βραχυχρόνιας αγοράς, η διαγράμμιση, η 
αρίθμηση, η χωροθέτηση και η κατανομή των θέσεων, κατά κατηγορία πωλητών και 
πωλούμενων ειδών εμφαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. Οι θέσεις και οι 
διάδρομοι μεταξύ των θέσεων των πωλητών είναι οριοθετημένες κατά τρόπο, ώστε να μην 
παρεμποδίζονται οι είσοδοι κατοικιών και καταστημάτων, να μην κωλύεται η προσέλευση 
των καταναλωτών και γενικά να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς. 

2. Από τη λειτουργία της αγοράς στον συγκεκριμένο χώρο δεν παρεμποδίζεται η 
πρόσβαση και η λειτουργία σε σχολεία, νοσοκομεία, σταθμούς των αστικών και των 
προαστιακών λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, εκκλησίες, εισόδους 
κατοικιών και καταστημάτων και οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες και ούτε 
δυσχεραίνεται ο εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 
Σε κάθε περίπτωση, εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό, 
περιλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία. 

 
Άρθρο 6 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» 
Η λειτουργία της «Χριστουγεννιάτικης Αγοράς» θα διαρκεί τριάντα (30) συναπτές 

ημέρες, από τις 9 Δεκεμβρίου κάθε έτους έως και τις 7 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το 
ακριβές ωράριο λειτουργίας της αγοράς ορίζεται καθημερινά από τις 10:00 έως τις 22:00 και 
δύναται να τροποποιείται με απόφαση του Δημάρχου Ηρακλείου. Επιτρέπεται η κατ` 
εξαίρεση πώληση ειδών κατά τις ημέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα 
ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

 
Άρθρο 7 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 
1. Η διάθεση ειδών και η παροχή υπηρεσιών στη «Χριστουγεννιάτικη Αγορά» διέπεται 

υποχρεωτικά, κατά περίπτωση, από τους εξής όρους: 
α) Τα πωλούμενα τρόφιμα πρέπει να πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και 

ασφάλειας της υπουργικής απόφασης που εκδίδεται κατ` εξουσιοδότηση της παρ. 1 του 
άρθρου 67 του ν. 4849/2021. 

β) Τα πωλούμενα βιομηχανικά είδη πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η 
διάθεσή τους να γίνεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την υπ` αρ. 91354/30-07-
2017 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κωδικοποίηση Κανόνων 
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β` 
2983). 

γ) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας της 
εκάστοτε ισχύουσας, για κάθε είδος υπηρεσίας, ειδικής νομοθεσίας.  

Γενικά, όλα τα πωλούμενα είδη που θα πωλούνται εντός της «Χριστουγεννιάτικης 
Αγοράς» πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
(υποπαράγραφος Ε1 της παρ. Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, Α' 222).  

Τα διατιθέμενα από τους πωλητές τρόφιμα, ανάλογα με το είδος τους, πρέπει να 
πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, σύμφωνα με τις 
γενικές διατάξεις της ενωσιακής περί τροφίμων νομοθεσίας, τις σχετικές κατά περίπτωση 
προϊόντος διατάξεις της ειδικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, τον Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών (υπ` αρ. 1100/9.9.1987 απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, Β` 788), 
τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) της 
υπό στοιχεία 91354/24.8.2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, (Β` 
2983) με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας του Γενικού 
Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), την απόφαση του Υπουργού Υγείας υπό στοιχεία 
Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/23.6.2017 (Β` 2161) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας 
επιχειρήσεων τροφίμων/ ποτών και άλλες διατάξεις» και των λοιπών υγειονομικών 
διατάξεων. 

Τα προς πώληση είδη διατίθενται σύμφωνα με τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας 
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) με την επιφύλαξη ειδικών κατά 
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περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και του Γενικού Χημείου του Κράτους, και πρέπει να 
πληρούν τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Κεφάλαια Β και Γ του ν. 
4308/2014, Α` 251). Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να συνιστούν παράνομη απομίμηση 
προϊόντων ή να διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών με την προστασία των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων ή διατάξεων της ενωσιακής τελωνειακής 
νομοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α` 265) και του ν. 2969/2001 
(Α` 281). 

2. Τα πωλούμενα είδη και υπηρεσίες που θα πωλούνται εντός της «Χριστουγεννιάτικης 
Αγοράς» πρέπει να δικαιολογούνται από τον χαρακτήρα των ημερών. Τα είδη που 
επιτρέπεται να πωλούνται εντός της «Χριστουγεννιάτικης Αγοράς» θα είναι ενδεικτικά τα 
ακόλουθα: 

2.1. Προϊόντα οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, 
που προβλέπονται από το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 4912/120862/5-11-2015 απόφασης 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β` 2468), με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή, όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του 
κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα.  

2.2. Παραδοσιακά, κρητικά προϊόντα (όσπρια, τυποποιημένο μέλι) και τοπικά προϊόντα, 
χειροτεχνίας, οικοτεχνίας, βιοτεχνίας. 

2.3. Αγιογραφίες, κεραμικά, κεριά, χριστουγεννιάτικα παιχνίδια, μινιατούρες, στολίδια 
κλπ. 

2.4. Είδη δώρων, κοσμήματα, χειροποίητες κατασκευές και μεταποιημένα προϊόντα. 
2.5. Είδη οινοπωλείου (ζεστό κρασί), παραδοσιακά ποτά (ρακί, λικέρ), κλπ. 
2.6. Βιβλία 
2.7. Διακοσμητικές / ευχετήριες κάρτες και ημερολόγια, γούρια, κλπ. 
2.8. Είδη λαϊκής τέχνης. 
2.9. Είδη αρωματοποιίας και παραδοσιακά, χειροποίητα σαπούνια κ.λπ., ομοειδή 

προϊόντα 
2.10. Διακοσμητικά φυτά (ιδίως με χριστουγεννιάτικο διάκοσμο). 
2.11. Λούτρινα, μπαλόνια. 
2.12. Είδη σοκολατοποιίας, βάφλες, κουραμπιέδες, μελομακάρονα, λουκουμάδες, 

κάστανα, χαλβάς, παραδοσιακά γλυκά, είδη σφολιάτας και παρασκευάσματα ζύμης, κλπ. 
2.13. Ζαχαρωτά γλυκά, καραμέλες, ξηροί καρποί, ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται 

χωρίς ψύξη, κ.λπ. 
2.14. Αναψυκτικά, ροφήματα, καφές, παγωτά, ποπ κορν, καλαμπόκι βραστό ή ψητό, 

«μαλλί της γριάς», είδη ταχυφαγείου (σάντουιτς, σφολιατοειδή, πίτσες, πεϊνιρλί, κ.λπ. είδη 
έτοιμου φαγητού). 

2.15. Βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως 
είδη ένδυσης νεωτερισμών, κοσμήματα που δεν φέρουν πολύτιμους λίθους ή χρυσά ή 
αργυρά μέρη (faux bijoux), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, 
ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα ηλεκτρικά είδη που δεν έχουν δυνατότητα σύνδεσης στο 
δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής 
φροντίδας, μέσα συσκευασίας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο και άλλα είδη 
χαρτιού. 

Δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών που προκαλούν τη δημόσια αιδώ ή μπορούν να 
προκαλέσουν ατυχήματα. 

3. Επίσης, μπορούν να πωλούνται πρόχειρα γεύματα από καντίνες και φορητές 
εγκαταστάσεις έψησης, τηρουμένων των κανόνων της εκάστοτε υγειονομικής διάταξης του 
Υπουργείου Υγείας.  

4. Κάθε πωλητής υπαίθριου εμπορίου, ο οποίος διακινεί βιομηχανικά προϊόντα ή 
μεταποιημένα τρόφιμα απευθείας από ειδικά διασκευασμένο όχημα, καταλαμβάνει αριθμό 
μέτρων ίσο με το μήκος του οχήματός του, όχι όμως, άνω των 8 μέτρων. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι τα διασκευασμένα οχήματα να διαθέτουν Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με 
τους όρους και τη διαδικασία της 5299/406/9.10.2012 απόφασης του Αναπληρωτή 
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Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β' 2840). 
Κατά τη διακίνηση και πώληση των τροφίμων τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ 
του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού ΕΚ 852/2004 (L 139). Ειδικά, για τα τρόφιμα που 
συντηρούνται με ψύξη και κατάψυξη πρέπει να τηρείται η αλυσίδα ψύξης με βάση τις 
θερμοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο παρασκευαστής των τροφίμων. Επισημαίνεται 
επίσης η εκ μέρους των αντίστοιχων πωλητών ρητή υποχρέωση τήρησης ειδικότερων 
διατάξεων (όπως υγειονομικών) που διέπουν την παρασκευή και διάθεση προχείρων 
γευμάτων από καντίνες και φορητές εγκαταστάσεις έψησης, σύμφωνα με την σχετική 
νομοθεσία. 

 
Άρθρο 8 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΣ 
1. Στη «Χριστουγεννιάτικη Αγορά» μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές, φυσικά 

και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι: 
α) βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, 
β) άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις 

λαϊκές αγορές, 
γ) άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο, 
δ) άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη. 
Κάθε πωλητής εκ των ανωτέρω κατηγοριών α) έως και δ) δεν μπορεί να κατέχει 

περισσότερες από μία (1) θέσεις στη «Χριστουγεννιάτικη Αγορά». 
2. Για την απόδοση θέσεων πωλητών στη «Χριστουγεννιάτικη Αγορά» εκδίδεται 

προκήρυξη από τον δήμο Ηρακλείου. Οι θέσεις αποδίδονται στις ανωτέρω κατηγορίες των 
πωλητών α) έως και δ) με την ακόλουθη ποσόστωση: 

α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης 
δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, 

β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και 
επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές, 

γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο 
στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και 

δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη 
3. Για την απόδοση της θέσης οι υποψήφιοι πωλητές υποβάλλουν τη βεβαίωση 

δραστηριοποίησης ή την άδεια που κατέχουν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία 
ανήκουν. 

4. Οι πωλητές στους οποίους αποδίδονται οι θέσεις δραστηριοποίησης στη 
«Χριστουγεννιάτικη Αγορά» καταβάλλουν το τέλος θέσης, όπως ορίζεται στην οικεία 
προκήρυξη θέσεων. Οι κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στη 
«Χριστουγεννιάτικη Αγορά» επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα σε 
περισσότερες από μία (1) βραχυχρόνιες αγορές, μέσω αναπλήρωσης ή πρόσληψης 
υπαλλήλων, εφόσον έχουν ακολουθήσει τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4849/2021. 

5. Σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και 
(γ) της παραγράφου 1 ανωτέρω, ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών 
προστίθεται στον αριθμό της κατηγορίας (α). Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων 
υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρωση. Στην 
ίδια κλήρωση αναδεικνύεται και αριθμός επιλαχόντων σε ποσοστό 30% επί του αριθμού 
των διαθέσιμων θέσεων, οι οποίοι καλούνται από τον Δήμο Ηρακλείου να λάβουν την θέση 
των αρχικώς επιτυχόντων σε περίπτωση εφαρμογής της περίπτωσης που προβλέπεται στον 
αριθμό 8 (έγκαιρη εξόφληση τελών) του παρόντος άρθρου, κατωτέρω.  

6. Πριν από την ημερομηνία έναρξης της «Χριστουγεννιάτικης Αγοράς», βάσει του 
οριστικού καταλόγου κατόχων θέσεων που προκύπτει μετά από τη διαδικασία απόδοσης 
θέσεων μέσω έκδοσης προκήρυξης, εκδίδεται από τον Δήμο Ηρακλείου απόφαση έγκρισης 
συμμετοχής στην αγορά, η οποία αναρτάται στο Ο.Π.Σ.Α.Α., στην ιστοσελίδα και σε πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου Ηρακλείου με μέριμνα του τελευταίου. Στην ανωτέρω απόφαση 
έγκρισης περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής: 
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α) το ονοματεπώνυμο του πωλητή, 
β) η ιδιότητα υπό την οποία συμμετέχει στην αγορά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 

παρ. 1, 
γ) τα είδη που διαθέτει προς πώληση στη «Χριστουγεννιάτικη Αγορά». 
7. Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση. Αμοιβαία αλλαγή 

θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων. 
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων συμμετοχής δεν ξεπερνά τον καθορισμένο 
αριθμό που προκύπτει από την προαναφερόμενη υπό τον αριθμό 2 του παρόντος άρθρου 
ποσόστωση επί του συνολικού αριθμού των θέσεων της αγοράς ανά κατηγορία πωλητών, 
και δεδομένου ότι η επιτυχία της βραχυχρόνιας αγοράς είναι συνάρτηση της μέγιστης 
παρουσίας πωλητών, και επισκεπτών συνακόλουθα, θα δίνεται η δυνατότητα να 
τοποθετούνται έως της κάλυψης των ποσοστών ανά κατηγορία πωλητών, πλεονάζοντες 
αιτούντες πωλητές άλλων κατηγοριών, με την διαδικασία που προβλέπεται κατωτέρω υπό 
τον αριθμό 9 του παρόντος άρθρου. 

8. Η κατοχή συγκεκριμένης θέσης στη «Χριστουγεννιάτικη Αγορά» αναστέλλεται 
αυτοδικαίως αν δεν καταβληθεί από τον υπόχρεο το προβλεπόμενο τέλος για τη θέση και οι 
συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν στον Δήμο Ηρακλείου με οποιονδήποτε 
πρόσφορο τρόπο, αποδεικτικό κατάθεσης - εξόφλησης των αναλογούντων τελών μέσα σε 
χρονικό διάστημα τεσσάρων (04) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων του πίνακα συμμετεχόντων. Ο Δήμος Ηρακλείου εκδίδει σχετική 
διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης αναστολής και αναρτά αυτήν εντός δέκα (10) ημερών στο 
Ο.Π.Σ.Α.Α. 

9. Οι αποκλεισθέντες σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό τον αριθμό 8, θα αντικαθίστανται 
άμεσα από τους αμέσως επόμενους επιλαχόντες στην κλήρωση του αριθμού 5 του 
παρόντος άρθρου. Οι επιλαχόντες οφείλουν να προσκομίσουν στον δήμο Ηρακλείου με 
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, αποδεικτικό κατάθεσης - εξόφλησης των αναλογούντων 
τελών μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (03) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση 
σε αυτούς των αποτελεσμάτων επιλογής τους από τον Δήμο Ηρακλείου με οποιονδήποτε 
πρόσφορο τρόπο επί αποδείξει. Μη έγκαιρη καταβολή των προβλεπόμενων τελών ή μη 
έγκαιρη προσκόμιση των αντίστοιχων αποδεικτικών καταβολής από τους επιλαχόντες 
αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τον πίνακα συμμετεχόντων άνευ άλλου τινός. Ο 
αποκλεισθείς επιλαχών αντικαθίσταται από τον επόμενο επιλαχόντα με την ίδια ως άνω 
διαδικασία και προθεσμίες μέχρι την πλήρωση του αριθμού των συμμετεχόντων. Αμέσως 
μόλις συμπληρωθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων οι οποίοι θα έχουν καταβάλει τα 
προβλεπόμενα τέλη συμμετοχής, θα διενεργείται η κλήρωση του αριθμού 7 του παρόντος 
άρθρου για τις συγκεκριμένες θέσεις στην αγορά.  

10. Οι συμμετέχοντες για πώληση τροφίμων και ποτών θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι 
με την βεβαίωση καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και 
την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία. 

11. Οι ενδιαφερόμενοι δεν θα πρέπει να έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στον 
Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 285 του ν. 3463/2006. 
Προς απόδειξη μη ύπαρξης οφειλών οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν βεβαίωση δημοτικής 
ενημερότητας. 

12. Η έκδοση και η παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής έγκρισης του Δήμου 
για χρήση και εγκατάστασή του στο χώρο διεξαγωγής, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του 
χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας του. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε εγκατάσταση ή 
χρήση του χώρου πριν από την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής 
αδείας ή η χρήση του χώρου μετά από την λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά 
παράνομη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο 
Νόμος. 
 

Άρθρο 9 
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΤΕΛΗ 
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Τα καταβαλλόμενα τέλη ανά θέση και κατηγορία για ολόκληρη την διάρκεια λειτουργίας 
της «Χριστουγεννιάτικης Αγοράς» χωρίς δυνατότητα κατάτμησης καθορίζονται ως εξής: 

• Θέση ξύλινου οικίσκου διατάσεων 2,00μ x 2,00μ:    800,00 
ευρώ 

• Θέση ξύλινου οικίσκου διατάσεων 2,50μ x 3,00μ:   1.200,00 
ευρώ  

• Θέση ξύλινου οικίσκου διατάσεων 2,00μ x 3,00μ:   1.200,00 
ευρώ 

• Ελεύθερη θέση διαστάσεων 3,00μ x 3,00μ:    1.000,00 
ευρώ 

• Ελεύθερη θέση διαστάσεων 3,00μ x 6,00μ:    2.000,00 
ευρώ 

• Ελεύθερη θέση διαστάσεων 3,00μ x 6,00μ για πώληση ζαχαρωτών:
 3.000,00 ευρώ 

• Θέση για τροχήλατα αμαξίδια πλανόδιου εμπορίου (pop corn): 800,00 
ευρώ 

• Θέση για καντίνα διαστάσεων 3,00μ x 8,00μ:   3.500,00 
ευρώ 

 
Αν ο αιτών τη συμμετοχή στη «Χριστουγεννιάτικη Αγορά», υπαναχωρήσει ή δε 

συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης εκπίπτει υπέρ του Δήμου Ηρακλείου ως 
εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα. Τα καταβαλλόμενα τέλη ανά θέση και κατηγορία δύνανται 
να αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δήμου 
Ηρακλείου, πριν τη διεξαγωγή της «Χριστουγεννιάτικης Αγοράς». Η είσπραξη των τελών 
από τον Δήμο Ηρακλείου 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 10 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ 
Οι συμμετέχοντες θα προβαίνουν, εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στο 

άρθρο 8 αρ. 8 του παρόντος, σε πλήρη εξόφληση του συνολικού ποσού των οφειλόμενων 
καταβλητέων τελών είτε με πληρωμή στο Ταμείο του Δήμου Ηρακλείου είτε με μεταφορά 
στον ειδικό λογαριασμό όψεως που διατηρεί ο Δήμος Ηρακλείου στην Παγκρήτια 
Συνεταιριστική Τράπεζα (Παγκρήτια ΣΥΝΠΕ) με αριθμό ……… και ΙΒΑΝ GR……………. 

 
Άρθρο 11 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Η ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ 

ΚΙΝΗΤΟΥΣ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
Όλες οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν ως πωλητές στη «Χριστουγεννιάτικη Αγορά», 

εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Υγειονομικής Διάταξης ΥΑ 
Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-6-2017 (ΦΕΚ Β'/2161/23-6-2017) και του Ε.Κ. 852/2004, ως 
επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς 
χώρους, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με την βεβαίωση καταλληλότητας, του άρθρου 14 
της ανωτέρω υγειονομικής διάταξης, για τον προσωρινό χώρο που θα χρησιμοποιήσουν, η 
οποία χορηγείται από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας 
Ηρακλείου, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και υπεύθυνη δήλωσή του, στην οποία θα 
αναγράφονται τα προς διάθεση και πώληση προϊόντα και ότι τηρούνται οι διατάξεις της ΥΑ 
Υ1γ/ΓΠ/οικ.47829/21.06.2017. Την βεβαίωση αυτήν θα προσκομίζουν οι εν λόγω 
επιχειρήσεις στον δήμο Ηρακλείου μετά την κλήρωση των θέσεων, όταν θα έχει 
ολοκληρωθεί η εγκατάστασή τους στον χώρο της «Χριστουγεννιάτικης Αγοράς» και πριν 
την έναρξη της λειτουργίας τους. 

 
Άρθρο 12 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της χωροταξικής και πολεοδομικής 

νομοθεσίας, η κατασκευή και τοποθέτηση στους χώρους λειτουργίας της υπαίθριας 
οργανωμένης αγοράς προσωρινών στεγάστρων ή σκιάστρων ανοιχτού τύπου, ανεξάρτητα 
από το υλικό κατασκευής τους ή τον τρόπο στήριξής τους στο έδαφος, δεν αναιρεί τον 
υπαίθριο χαρακτήρα της. Για τη λειτουργία υπαίθριας αγοράς, οι ανωτέρω κατασκευές 
εγκαθίστανται από τον αρμόδιο φορέα λειτουργίας, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας 
τεχνικής υπηρεσίας του σχετικά με την ασφάλεια χρήσης και τη στατική επάρκεια των 
κατασκευών. (άρθρο 25 παρ.5 Ν.4849/21). 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου είναι υπεύθυνη για τη χάραξη-διαγράμμιση 
και αρίθμηση 

των θέσεων επί των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων της Πλατείας Ελευθερίας ή 
και λοιπών χώρων, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα του εγκεκριμένου Κανονισμού, 
φροντίζοντας πριν την έναρξη της για τη συντήρηση και ευκρίνεια της διαγράμμισης και 
αρίθμησης. Η ανωτέρω υπηρεσία μεριμνά για την τοποθέτηση προειδοποιητικών κώνων, 
ταινιών ασφαλείας ή και κάθε άλλου σχετικού μέσου που κρίνεται απαραίτητο για την 
ασφάλεια των επισκεπτών και των συμμετεχόντων, για την αποφυγή ατυχημάτων και την 
αποφυγή κάθε συγκοινωνιακής παρακώλυσης. 

 
Άρθρο 13 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
1. Η συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου του Δήμου Ηρακλείου, η συγκέντρωση 

των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη υποβολή τους στο αρμόδιο τμήμα του 
Δήμου Ηρακλείου και η έγκαιρη καταβολή των προβλεπόμενων τελών, αποτελούν 
υποχρεώσεις όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στη «Χριστουγεννιάτικη Αγορά» και να 
εξασφαλίσουν τη σχετική έγκριση συμμετοχής. 

2. Όλοι οι συμμετέχοντες  οφείλουν: α)  να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση και 
την πολιτισμένη ατμόσφαιρα, την τάξη και την καθαριότητα καθώς και να αποφεύγουν την 
ενόχληση των περιοίκων και τη ρύπανση του περιβάλλοντος, κατά την διάρκεια του χρόνου 
λειτουργίας της «Χριστουγεννιάτικης Αγοράς». Επιπλέον υποχρεούνται να φροντίζουν 
καθημερινά οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του χώρου που τους αναλογεί 
εντός και πέριξ των εγκαταστάσεων της «Χριστουγεννιάτικης Αγοράς», να μη ρυπαίνουν 
τον περίγυρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτες, 
τελάρα κ.λπ.) και να συγκεντρώνουν τα απορρίμματα που έχει δημιουργήσει ο καθένας 
κατά τη διάρκεια λειτουργίας της αγοράς σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες 
σακούλες απορριμμάτων ή/και χάρτινα κιβώτια-δοχεία, προκειμένου η υπηρεσία του Δήμου 
να προβαίνει στην αποκομιδή τους. Ειδικότερα οφείλουν κατά την αποκομιδή των 
απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της αγοράς να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις 
των οργάνων της υπηρεσίας καθαριότητας και να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την 
υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της. Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά 
τις συστάσεις, ο Δήμος θα προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα 
στους υπευθύνους. β) να μην προκαλούν φθορές στην περιουσία της ΔΗΚΕΗ και του Δήμου 
Ηρακλείου και να μην προβαίνουν σε οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στους 
παραχωρημένους προς χρήση χώρους (ξύλινους οικίσκους κλπ). Οποιαδήποτε εργασία 
κριθεί αναγκαία να γίνει επιπλέον, για την καλύτερη λειτουργία της «Χριστουγεννιάτικης 
Αγοράς» θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας των συμμετεχόντων με τον δήμο 
Ηρακλείου. 

γ) να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε 
μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην 
ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των 
χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει 
συμπεριφοράς και ιδιαίτερα, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του δήμου Ηρακλείου για 
την «παρουσία» τους στο χώρο. 
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δ) να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και οδηγιών, 
όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 

ε) να μην καταλαμβάνουν χώρους εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, 
σύμφωνα με την έγκριση συμμετοχής τους και να κάνουν χρήση αποκλειστικά του χώρου 
που βρίσκεται εντός των ορίων τους. Απαγορεύεται να επεκτείνονται εκτός τούτων σε 
άλλους χώρους (διαδρόμους, τυχόν κενά ξύλινα σπιτάκια, κ.λπ.). 

4. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή των πωλούμενων ειδών και της θέσης από τους 
πωλητές, η αυθαίρετη αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των χωροθετημένων 
θέσεων και η  δραστηριότητα στους χώρους της αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας. 

5. Σε περίπτωση που η «Χριστουγεννιάτικη Αγορά» δεν πραγματοποιηθεί για 
οποιοδήποτε λόγο, ο δήμος Ηρακλείου δεν φέρει καμιά ευθύνη και καμιά οικονομική 
απαίτηση δε θα υπάρχει εναντίον του από την αιτία αυτήν. Σε περίπτωση που η 
«Χριστουγεννιάτικη Αγορά» πραγματοποιηθεί, αν ο αιτήσας συμμετοχή υπαναχωρήσει ή 
δεν συμμετέχει για οποιονδήποτε λόγο, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης εκπίπτει υπέρ 
του δήμου Ηρακλείου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα.  

6. Ο Δήμος Ηρακλείου ουδεμία ευθύνη φέρει για την εφαρμογή και την τήρηση των 
προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία μέτρων προφύλαξης 
και προστασίας εκ πανδημιών (π.χ covid-19) από την πλευρά των συμμετεχόντων 
πωλητών. Την ευθύνη για τη λήψη και την τήρηση αυτών φέρουν αποκλειστικά και μόνο τα 
νομίμως συμμετέχοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία θα ενταχθούν στη 
«Χριστουγεννιάτικη Αγορά». 

7. Η συμμετοχή στην «Χριστουγεννιάτικη Αγορά» συνεπάγεται και ρητή, πλήρη και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος Κανονισμού. 

 
Άρθρο 14 
ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
1. Για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού μπορεί να επιβάλλεται από τα αρμόδια 

όργανα του Δήμου χρηματικό πρόστιμο που ανάλογα με την βαρύτητά του θα κυμαίνεται 
έως και στο δεκαπλάσιο του καθορισμένου κάθε φορά τέλους χρήσης της θέσης του 
παραβάτη πωλητή. 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 και 
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 
νόμος ορίζει. 

2. Παρέχεται στο Δήμο επιπλέον το δικαίωμα: 
α. να αποκλείει τον παραβάτη από το δικαίωμα συμμετοχής για μία ή περισσότερες 

χρονιές, 
β. να διακόπτει την εν γένει λειτουργία του μισθίου, να κηρύσσει έκπτωτο το μισθωτή 

και να διαθέτει κατά τη βούλησή του το χώρο και γενικά να λαμβάνει κάθε νόμιμο μέτρο 
προκειμένου να διασφαλιστούν τα δημοτικά συμφέροντα 

3. Για τις παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 62 του Ν.4849/2021 επιβάλλονται οι 
αντίστοιχα αναφερόμενες κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιμα σε αυτό, με τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες των άρθρων 63 και 65. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 64 του 
Ν.4849/2021 περί ποινικών κυρώσεων, όποιος χωρίς άδεια ασκεί εμπορική δραστηριότητα 
βιομηχανικών - βιοτεχνικών μη εδώδιμων προϊόντων τιμωρείται με φυλάκιση έως 2 (δύο) 
ετών. 

4. Η επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 62 του Ν.4849/2021 δεν αποκλείει την επιβολή 
κυρώσεων περί παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας που προβλέπονται από τον ν. 
4174/2013 (Α’ 170). 

5. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος 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, 
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φοροδιαφυγής, ασφάλειας τροφίμων, θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων όπως και της νομοθεσίας αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων. 

 
 
Άρθρο 15 
ΈΛΕΓΧΟΙ 
1. Οι συμμετέχοντες στη «Χριστουγεννιάτικη Αγορά» 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. 4849/2021 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, συνεπικουρούμενες, 
όποτε απαιτείται για τον έλεγχο των βιομηχανικών προϊόντων, από τις χωρικά αρμόδιες 
Χημικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ, 

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. οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους, 
ζ. 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 Παρεμπορίου (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. Για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και της σχετικής νομοθεσίας που 
διαπιστώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 επιβάλλονται οι κυρώσεις και 
γίνονται οι ενέργειες που προβλέπονται στον νόμο αυτόν. 

 
 
 
Ακολουθεί το τοπογραφικό διάγραμμα της Πλατείας Ελευθερίας Ηρακλείου Κρήτης: 
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Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.2 του Ν.3463/2006 (Κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων) και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και 
του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τις διατάξεις των Νόμων 
4555/2018, 4623/2019, 4625/2019 Tο θέμα που συζητείται σήμερα θα τεθεί σε 
διαβούλευση, προκειμένου  να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι 
ενδιαφερόμενοι πολίτες και αρμόδιοι φορείς  και στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
 
Στη συνέχεια ζητήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής να αποφανθούν για το κατεπείγον της 
έκτακτης συζήτησης (δια περιφοράς) του θέματος ή όχι, λόγω χρονικών προθεσμιών καθότι 
πρέπει να αναρτηθεί στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ανοικτών αγορών 
(Ο.Π.Σ.Α.Α.).  
Τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα δέχθηκαν τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος δια 
περιφοράς.  
 
   Μετά την ανακοίνωση των παραπάνω ακολούθησε σχετική συζήτηση μεταξύ  των μελών 
της επιτροπής κατά την οποία o κ. Πρόεδρος πρότεινε να τεθεί σε διαβούλευση για 2 
ημέρες, λόγω χρονικών προθεσμιών, προκειμένου  να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις 
τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες  και αρμόδιοι φορείς. 
      
Η πρόταση του κ. Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής και στη 
συνέχεια  παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής αποφάσεως. 
 
    
      

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
     

 Αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Την με αριθμ. Πρωτ. 107898/28.10.2022 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων 
και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 

2. Όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης 

3. Τη συζήτηση που έγινε και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα και του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τις διατάξεις των 
Νόμων 4555/2018, 4623/2019, 4625/2019, του Ν.4735/2020 και του άρθρου 78 του 
Ν.4954/2022. 

                                     
 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  O M O Φ Ω Ν Α 
  
Α. Εγκρίνει: Το κατεπείγον της έκτακτης συζήτησης (δια περιφοράς) του θέματος, για το 
λόγο που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.  

 
 

Β. Θέτει σε δημόσια διαβούλευση για δυο (2) ημέρες, λόγω χρονικών προθεσμιών, με 
ενδιαφερόμενους πολίτες με θέμα: 
 
Ορισμός υπαίθριου χώρου λειτουργίας βραχυχρόνιας αγοράς στον Δήμο Ηρακλείου, ίδρυση 
βραχυχρόνιας χριστουγεννιάτικης αγοράς και έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και 
τοπογραφικού διαγράμματος βραχυχρόνιας χριστουγεννιάτικης αγοράς  
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   Μετά την πάροδο τις προθεσμίας, θα συζητήσει το θέμα και τις τυχόν παρατηρήσεις και 
απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής 
απόφασης. 
 
 

 

 

 
 

Έγινε ,αποφασίστηκε και υπογράφτηκε 
Ο Πρόεδρος                                       Τα Μέλη 

(Ακολουθούν οι υπογραφές) 
Ακριβές φωτοαντίγραφο ατελές για Δημοτ. Υπηρεσία 

Ηράκλειο 01/11/2022 
Ο Γραμματέας 
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