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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 8844/02-03-2023 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 6/2023 Τακτικής Συνεδρίασης του  

Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς 

 

Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 19:00 

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 

7593/23-02-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Δήμου και επιδόθηκε με κάθε νόμιμο 

μέσο στους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

................................................................................................................................................................ 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών 

Συμβούλων ήταν:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ/ΠΑΡΟΥΣΕΣ : 25 

1. Μηταλίδης Κίμων – Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος 

3. Τόσκος Πέτρος 

4. Φουλιράς Στυλιανός – Αντιδήμαρχος 

5. Αλεξανδρίδης Νικόλαος 

6. Στυλιάδης Δημήτριος 

7. Τσανούσας Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος 

8. Δοκόπουλος Πέτρος – Αντιδήμαρχος 

9. Ρήμος Αθανάσιος – Αντιδήμαρχος 

10. Μουρατίδης Χρήστος 

11. Ζήσης Λάζαρος 

12. Φιλίππου Χρυσούλα – Αντιδήμαρχος 

13. Πέλκας Σωκράτης – Αντιδήμαρχος 

14. Σαλβαρίνας Ιωάννης – Αντιδήμαρχος 

15. Φούκη - Λιάμη Αλεξάνδρα 

16. Βασιλειάδης Ευστάθιος 

17. Μπότσαρης Βασίλειος 

18. Δάγγας Παναγιώτης 

19. Λέκκος Χρήστος 

20. Γιαννάκης Πέτρος 

21. Δουλγέρης Αναστάσιος 

22. Ιπποκομίδου Αγγελική 

23. Ταμήλιας Αλέξανδρος 

24. Τίγκας Γεώργιος 

25. Σαμαράς Κωνσταντίνος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ/ΑΠΟΥΣΕΣ : 16

1. Λίτσκας Διονύσιος – Αντιδήμαρχος 

2. Θεοχάρη - Παπαδάμου Όλγα 

3. Λιάμης Θεόδωρος – Αντιδήμαρχος 

4. Κορεντσίδου Εριφίλη   

5. Σπύρου Αικατερίνη 

6. Κύρου Ιωάννα 

7. Σαββουλίδου Κυριακή 

8. Μόσχος Γεώργιος 

9. Παπαδοπούλου Χρυσοβαλάντου 

10. Βασιλειάδης Πολυχρόνιος 

11. Δημηρόπουλος Δημήτριος 

12. Πετρόπουλος Σταύρος 

13. Ευαγγέλου Αθανάσιος 

14. Παύλου Κωνσταντίνος 

15. Δούφλια Αναστασία 

16. Αθανασίου Αθανάσιος 

 

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων κλήθηκαν, λόγω ύπαρξης θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, που 

αφορούν την Κοινότητά τους και ήταν: 

ΠΑΡΟΥΣΑ/ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι :  

1. Κουράκλη Χαρίκλεια – Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Καστοριάς 

2. Μιρκόπουλος Βασίλειος – Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μαυροχωρίου 

3. Γκόγκας Ιωάννης – Πρόεδρος Κοινότητας Κλεισούρας 
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ΑΠΩΝ ο Μήτσιου Γεώργιος – Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Βασιλειάδας 

 

ΑΠΩΝ ο Δήμαρχος Καστοριάς κ. Ιωάννης Κορεντσίδης. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νεράντζα Κατσιαμάκη, υπάλληλος του Δήμου Καστοριάς, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

 

Σημειώνεται, ότι στη συνεδρίαση προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τριαντάφυλλος 

Παπαδόπουλος, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου θέματος της ημερησίας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε 

ως εξής τα θέματα της ημερησίας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 7ο : «Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για τη χωρική επέκταση της Λαϊκής Αγοράς στην 

Κοινότητα Καστοριάς, που πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη». 

 

Αριθμός Απόφασης : 35/23 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του 

ΔΣ την αριθ. 3/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει ως εξής: 

 
Αριθμός απόφασης: 3/2023 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής: 

Α. την με αριθ. πρωτ. 3838/07/02/2023 εισήγηση του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης, Εμπορίου, Ενέργειας και 
Επιχειρηματικότητας κ. Σωκράτη Πέλκα, η οποία έχει ως εξής: 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 79, παρ.1 του Ν. 3463/2006 περί κανονιστικών αποφάσεων 

2. Το Άρθρο 73 παρ.1β του N.3852/10 (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. 4685/20 (ΦΕΚ 92/07.05.2020 
τεύχος Α'), και αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 
197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

3. Το άρθρο 94 παρ.6 (αρμοδ.32) του Ν.3852/2010 όπου αναφέρεται ότι αποτελεί αρμοδιότητα των 
Δήμων η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη μετακίνηση, τη διάλυση και τον καθορισμό του 
τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία…» 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4849/21 (ΦΕΚ 207/05.11.2021 τεύχος Α'): «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» και ειδικότερα το άρθρο 25 «Επιλογή 
χώρου λειτουργίας υπαίθριων οργανωμένων αγορών», το άρθρο 26 «Αρμόδιες αρχές - Φορείς 
λειτουργίας των λαϊκών αγορών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4933/22 (ΦΕΚ 
99/20.05.2022 τεύχος Α’), την παρ.1 του άρθρου 27 όπου αναφέρεται ότι «Με την επιφύλαξη της 
παρ. 2, η ίδρυση, η κατάργηση, η μετακίνηση και η επέκταση των λαϊκών αγορών γίνεται με 
απόφαση του φορέα λειτουργίας μετά από την επιλογή του χώρου λειτουργίας τους σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στο άρθρο 25. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου κοινοποιείται στην Περιφέρεια του 
δήμου εντός των ορίων του οποίου λειτουργεί η λαϊκή αγορά» και το άρθρο 28 «Κανονισμός 
Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών». 
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5. Τις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 67, 
του Ν. 4849/2021 (Α’ 207). 

6. Την υπ’ αριθ. 131/2022 απόφαση (ΑΔΑ: 665ΩΕΥ-0ΔΗ) του Δ.Σ. Καστοριάς, με θέμα: «Λήψη 
απόφασης για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του Δήμου 
Καστοριάς και την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του νέου Ν.4849/2021 για το υπαίθριο 
εμπόριο» (Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 64/2020 και 212/2021 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), 
με τα θεωρημένα τοπογραφικά διαγράμματα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καστοριάς των 
Λαϊκών Αγορών του Δήμου Καστοριάς. 

7. Το αρ. πρωτ. 02/07-09-2022 Αίτημα επέκτασης της λαϊκής αγοράς της Καστοριάς ημέρας Τετάρτης 
από το Σωματείο πωλητών λαϊκών αγορών Ν. Καστοριάς. 

8. Το τροποποιημένο τοπογραφικό διάγραμμα της Λαϊκής αγοράς Κ. Καστοριάς με τις χωρικές ζώνες 
επέκτασης αυτής. 

9. Την από 15-11-2022 σχετική Τεχνική Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λαϊκών αγορών, της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

10. Την αρ. πρωτ. 1016/49/416-α/01-12-2022 θετική γνωμοδότηση του Τμήματος Τροχαίας 
Καστοριάς για τις επιπτώσεις στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων από την προσθήκη του 
χώρου επέκτασης. 

11. Την ανάγκη επέκτασης των χώρων λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της Κ. Καστοριάς ημέρας 
Τετάρτης του Δήμου Καστοριάς α) με επέκταση χώρου για τη δημιουργία νέων θέσεων 
δραστηριοποίησης πωλητών Ανθέων – Φυτών [πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών και 
καλλιεργούμενων φυτικών ειδών] (επέκταση χωρική και αριθμητική) β) για την αναδιανομή 
θέσεων υφιστάμενων πωλητών που επιθυμούν να αναπτυχθούν σε θέσεις μεγαλύτερης 
πρόσοψης βάσει των σχετικών διατάξεων του Ν.4849/2021 (επέκταση χωρική) λόγω της έλλειψης 
χώρου στην υφιστάμενη αγορά. 

12. Το γεγονός ότι, υπάρχει δημοτικός χώρος στη συνέχεια της υφιστάμενης Λαϊκής Αγοράς της Κ. 
Καστοριάς και συγκεκριμένα στη δυτική πλευρά του προαύλιου χώρου του ΚΑΠΗ, ο οποίος μέχρι 
πρότινος αποτελούσε χώρο στάθμευσης ΦΟΡΤΟΤΑΞΙ και πλέον δεν χρησιμοποιείται στο σύνολό 
του λόγω «Εκούσιας Διάλυσης» του «Σωματείου ιδιοκτητών τρικύκλων Δ.Χ και ιππήλατων 
αμαξών Καστοριάς- ο Άγιος Χριστόφορος» σύμφωνα και με την σχετική αίτηση (αρ. πρωτ. 
38236/19-09-2022) και το πιστοποιητικό διάλυσης του Πρωτοδικείου Καστοριάς. 

13. Την αρ. 01/2023 απόφαση θετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου Κ. Καστοριάς για την Επέκταση 
της Λαϊκής Αγοράς Κ. Καστοριάς ημέρας Τετάρτης βάσει των σχετικών διατάξεων του 
Ν.4849/2021. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της λαϊκής αγοράς 
 
Εισηγείται 

προς την Επιτροπή Ποιότητας Καστοριάς 

Α. Την δέσμευση του χώρου στην Δυτική πλευρά του προαύλιου χώρου του ΚΑΠΗ, παραπλεύρως της 
Παιδικής Χαράς στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Αθ. Διάκου, όπως εμφανίζεται 
αναλυτικότερα στο τοπογραφικό διάγραμμα που θεώρησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, το οποίο 
συνοδεύει την παρούσα εισήγηση, για την ανάπτυξη νέων θέσεων δραστηριοποίησης πωλητών 
Ανθέων – Φυτών [πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών και καλλιεργούμενων φυτικών ειδών] 
και την κατάργηση όποιας προγενέστερης απόφασης σχετικής με την παραχώρηση ή χρήση του 
παραπάνω χώρου. 

Β. (Εισηγείται) την επέκταση των χώρων λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Καστοριάς ημέρας Τετάρτης, ως εξής: 

1. Επέκταση με δημιουργία νέων θέσεων: 

Την χρησιμοποίηση του αποδεσμευμένου χώρου (στάθμευσης ΦΟΡΤΟΤΑΞΙ) όπως εμφανίζεται 
στο αντίστοιχο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα για την ανάπτυξη δέκα (10) θέσεων 
παραγωγών πωλητών Ανθέων - Φυτών [πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών και 
καλλιεργούμενων φυτικών ειδών] (5 θέσεις με πρόσοψη εννέα (9) μέτρων και πέντε (5) Θέσεις 
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με πρόσοψη έξι (6) μέτρων). Δεδομένου ότι πρόκειται πέρα από την χωρική επέκταση και για 
αριθμητική αύξηση των θέσεων, η κάλυψη αυτών θα γίνει μέσω προκήρυξης από τον αρμόδιο 
φορέα (Περιφέρεια) βάσει των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν.4849/2021 περί χορήγησης 
αδειών, θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο κατόπιν έκδοσης 
προκήρυξης και σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 16. 

2. Επέκταση με αναδιανομή υφιστάμενων θέσεων : 

i) Την χρησιμοποίηση της οδού Καραϊσκάκη                 όπως εμφανίζεται στο αντίστοιχο συνημμένο 
τοπογραφικό διάγραμμα για την ανάπτυξη δεκαοχτώ (18) θέσεων πωλητών του Διατροφικού 
Τομέα με πρόσοψη έξι (6) μέτρων, που είχαν αιτηθεί την απόδοση αντίστοιχων θέσεων με τις 
διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 όπως ισχύει, και πέντε (5) θέσεων με πρόσοψη 
τριών (3) μέτρων για την ανάπτυξη πωλητών Βραχυχρόνιας Δραστηριοποίησης σε αντίστοιχο 
οριοθετημένο τομέα με μεταφορά τους από τον υφιστάμενο χώρο της Λαϊκής, λόγω 
περιορισμένου χώρου τοποθέτησης και διάθεσης πωλούμενων προϊόντων. 

Όσες θέσεις πρόσοψης τριών (3) μέτρων κενωθούν από τη μετακίνηση των πωλητών στην 
επέκταση της αγοράς θα συγχωνευθούν με παρακείμενες, δημιουργώντας νέες θέσεις 
πρόσοψης έξι (6) μέτρων, διατηρώντας στον Διατροφικό Τομέα αναλλοίωτο τον υφιστάμενο 
αριθμό θέσεων. 

Πωλητές που θα παραμείνουν στις θέσεις τους κατέχοντας χώρο δραστηριοποίησης τριών 
(3) μέτρων πρόσοψης μπορούν να επεκταθούν στα παρακείμενα κενά που θα 
δημιουργηθούν από τη διαδικασία της επέκτασης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και 
εφόσον το είχαν αιτηθεί κατά τις διαδικασίες χορήγησης θέσης του άρθρου 66 του 
Ν.4849/2021. 

ii) Την χρησιμοποίηση μέρους του τομέα πωλητών βιοτεχνικών προϊόντων (8 χωρικά τετράγωνα 
των 3 Χ 2.5μ) με μεταφορά του στον τομέα πωλητών Διατροφικού τομέα και τη δημιουργία 
τεσσάρων (4) θέσεων με πρόσοψη έξι (6) μέτρων (χωρικά τετράγωνα 271, 272, 273, 274, 
285, 286, 287, 288). 

Προτεραιότητα στην μεταφορά επί της Καραϊσκάκη των ενδιαφερόμενων πωλητών του 
Διατροφικού Τομέα στις θέσεις επέκτασης κατά σειρά έχουν α) οι δραστηριοποιούμενοι επί 
οχημάτων και οι δημότες πωλητές υφιστάμενων θέσεων στη Λαϊκή Αγορά Καστοριάς ημέρας 
Τετάρτης. 

Οι ανωτέρω οφείλουν να έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις όσον 
αφορά στο ημερήσιο τέλος. 

3. Προσαρμογή αρίθμησης θέσεων: 

H αρίθμηση στα τοπογραφικά να είναι ενιαία κατά τομέα δραστηριοποίησης και να αντιστοιχεί 
ένας αριθμός για κάθε χωρική μονάδα χρήσης (3 x 2,5 μ) εκτός από τις θέσεις δραστηριοποίησης 
Ανθέων - Φυτών [πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών και καλλιεργούμενων φυτικών 
ειδών]. 

Ειδικότερα: 

i. Ο τομέας πωλητών βιομηχανικών ειδών να χαρακτηρίζεται με τα γράμματα ΒΕ (Βιομηχανικά 
Είδη). Κάθε θέση θα εμφανίζεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα με τα γράμματα ΒΕ και 
το σύνολο των αριθμών των «χωρικών μονάδων χρήσης» που απαρτίζουν μια ενιαία θέση 
πωλητή της κατηγορίας. 

ii. Ο τομέας των διατροφικών προϊόντων να χαρακτηρίζεται με τα γράμματα ΔΕ (Διατροφικά Είδη). 
Κάθε θέση θα εμφανίζεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα με τα γράμματα ΔΕ και το 
σύνολο των αριθμών των «χωρικών μονάδων χρήσης» που απαρτίζουν μια ενιαία θέση πωλητή 
της κατηγορίας. 

iii. Ο τομέας των πωλητών βραχυχρόνιας (δεκαπενθήμερης δραστηριοποίησης) να χαρακτηρίζεται 
με τα γράμματα ΔΒ (Δραστηριοποίηση Βραχυχρόνια). Κάθε θέση θα εμφανίζεται στο σχετικό 
τοπογραφικό διάγραμμα με τα γράμματα ΔΒ και το σύνολο των αριθμών των «χωρικών 
μονάδων χρήσης» που απαρτίζουν μια ενιαία θέση πωλητή της κατηγορίας. 

iv. Η επέκταση του χώρου που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη δραστηριοποίησης των 
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πωλητών Ανθέων - Φυτών [πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών και καλλιεργούμενων 
φυτικών ειδών] της Λαϊκής Αγοράς Κ. Καστοριάς ημέρας Τετάρτης, να έχει αυτόνομη αρίθμηση 
από τον Διατροφικό Τομέα όπου ανήκει και θα αντιστοιχεί ένας αριθμός για κάθε χωρική 
μονάδα χρήσης (3 x 2,5 μ). Κάθε θέση θα εμφανίζεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα με 
το γράμμα ΑΦ και το σύνολο των αριθμών των «χωρικών μονάδων χρήσης» που απαρτίζουν μια 
ενιαία θέση πωλητή. 

v. Η επέκταση του χώρου ανάπτυξης του Διατροφικού Τομέα της Λαϊκής Αγοράς Κ. Καστοριάς 
ημέρας Τετάρτης στην οδό Καραϊσκάκη, που θα χρησιμοποιηθεί για την μετακίνηση των 
επαγγελματιών τροφίμων και παραγωγών πωλητών που είχαν αιτηθεί απόδοση θέσεων έξι (6) 
μέτρων βάσει των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4849/2021, να έχει αρίθμηση κοινή και σε 
συνέχεια με τον υφιστάμενο Διατροφικό Τομέα όπου ανήκει και θα αντιστοιχεί ένας αριθμός 
για κάθε χωρική μονάδα χρήσης (3 x 2,5 μ). Κάθε θέση να εμφανίζεται στο σχετικό τοπογραφικό 
διάγραμμα με το γράμμα ΔΕ και το σύνολο των αριθμών των «χωρικών μονάδων χρήσης» που 
απαρτίζουν μια ενιαία θέση πωλητή. 

Οι παραπάνω χωροταξικές και διαδικαστικές τροποποιήσεις και προσαρμογές που θα 
προκύψουν από την επέκταση της Λαϊκής Αγοράς να απεικονιστούν στον υφιστάμενο 
Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς με τροποποίησή αυτού (αριθ. 131/2022 απόφαση Δ.Σ.) 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την ΕΠΖ να αποφασίσει σχετικά. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία παρατήρηση ή πρόταση 
κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαβούλευσης που προηγήθηκε της συνεδρίασης και όλα τα ανωτέρω 
 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α 
 
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έκδοση Κανονιστικής Απόφασης που αφορά στην επέκταση της 
Λαϊκής Αγοράς της Κοινότητας Καστοριάς, που πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, σύμφωνα με το 
τοποδιάγραμμα που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, εναρμονίζοντάς 
την με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 και συγκεκριμένα: 
 
Α. Τη δέσμευση του χώρου στη δυτική πλευρά του προαύλιου χώρου του ΚΑΠΗ, παραπλεύρως της Παιδικής 

Χαράς στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Αθανασίου Διάκου, για την ανάπτυξη νέων θέσεων 
δραστηριοποίησης πωλητών Ανθέων – Φυτών [πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών και 
καλλιεργούμενων φυτικών ειδών] και την κατάργηση όποιας προγενέστερης απόφασης σχετικής με την 
παραχώρηση ή χρήση του παραπάνω χώρου και 

 

Β. Την επέκταση των χώρων λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Καστοριάς ημέρας Τετάρτης, ως εξής: 

1. Επέκταση με δημιουργία νέων θέσεων: 

Τη χρησιμοποίηση του αποδεσμευμένου χώρου (στάθμευσης ΦΟΡΤΟΤΑΞΙ) για την ανάπτυξη δέκα 
(10) θέσεων παραγωγών πωλητών Ανθέων - Φυτών [πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών και 
καλλιεργούμενων φυτικών ειδών] (5 θέσεις με πρόσοψη εννέα (9) μέτρων και πέντε (5) θέσεις με 
πρόσοψη έξι (6) μέτρων). 

Δεδομένου ότι, πέρα από τη χωρική επέκταση πρόκειται και για αριθμητική αύξηση των θέσεων, η 
κάλυψη αυτών θα γίνει μέσω προκήρυξης από τον αρμόδιο φορέα (Περιφέρεια) βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4849/2021 περί χορήγησης αδειών, θέσεων και δικαιωμάτων 
δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο κατόπιν έκδοσης προκήρυξης και σύμφωνα με τα κριτήρια 
του άρθρου 16. 

2. Επέκταση με αναδιανομή υφιστάμενων θέσεων: 

i) Τη χρησιμοποίηση της οδού Καραϊσκάκη για την ανάπτυξη δεκαοχτώ (18) θέσεων πωλητών του 
Διατροφικού Τομέα με πρόσοψη έξι (6) μέτρων, που είχαν αιτηθεί την απόδοση αντίστοιχων 
θέσεων με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4849/2021 όπως ισχύει και πέντε (5) θέσεων με 
πρόσοψη τριών (3) μέτρων για την ανάπτυξη πωλητών Βραχυχρόνιας Δραστηριοποίησης σε 
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αντίστοιχο οριοθετημένο τομέα με μεταφορά τους από τον υφιστάμενο χώρο της Λαϊκής, λόγω 
περιορισμένου χώρου τοποθέτησης και διάθεσης πωλούμενων προϊόντων. 

Όσες θέσεις πρόσοψης τριών (3) μέτρων κενωθούν από τη μετακίνηση των πωλητών στην 
επέκταση της αγοράς θα συγχωνευθούν με παρακείμενες, δημιουργώντας νέες θέσεις 
πρόσοψης έξι (6) μέτρων, διατηρώντας στον Διατροφικό Τομέα αναλλοίωτο τον υφιστάμενο 
αριθμό θέσεων. 

Πωλητές που θα παραμείνουν στις θέσεις τους κατέχοντας χώρο δραστηριοποίησης τριών (3) 
μέτρων πρόσοψης, μπορούν να επεκταθούν στα παρακείμενα κενά που θα δημιουργηθούν από 
τη διαδικασία της επέκτασης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και εφόσον το είχαν αιτηθεί 
κατά τις διαδικασίες χορήγησης θέσης του άρθρου 66 του Ν.4849/2021. 

ii) Τη χρησιμοποίηση μέρους του τομέα πωλητών βιοτεχνικών προϊόντων (8 χωρικά τετράγωνα των 
3x2.5μ) με μεταφορά του στον τομέα πωλητών Διατροφικού τομέα και τη δημιουργία 
τεσσάρων (4) θέσεων με πρόσοψη έξι (6) μέτρων (χωρικά τετράγωνα 271, 272, 273, 274, 285, 
286, 287, 288). 

Προτεραιότητα στη μεταφορά επί της Καραϊσκάκη των ενδιαφερόμενων πωλητών του 
Διατροφικού Τομέα στις θέσεις επέκτασης κατά σειρά έχουν: α) οι δραστηριοποιούμενοι επί 
οχημάτων και β) οι δημότες πωλητές υφιστάμενων θέσεων στη Λαϊκή Αγορά Καστοριάς ημέρας 
Τετάρτης. 

Οι ανωτέρω οφείλουν να έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις όσον αφορά 
στο ημερήσιο τέλος. 

3. Προσαρμογή αρίθμησης θέσεων: 

H αρίθμηση στα τοπογραφικά να είναι ενιαία κατά τομέα δραστηριοποίησης και να αντιστοιχεί 
ένας αριθμός για κάθε χωρική μονάδα χρήσης (3μ.x2,5 μ.) εκτός από τις θέσεις δραστηριοποίησης 
Ανθέων - Φυτών [πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών και καλλιεργούμενων φυτικών ειδών]. 

Ειδικότερα: 

α) Ο τομέας πωλητών βιομηχανικών ειδών να χαρακτηρίζεται με τα γράμματα ΒΕ (Βιομηχανικά 
Είδη). Κάθε θέση να εμφανίζεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα με τα γράμματα ΒΕ και 
το σύνολο των αριθμών των «χωρικών μονάδων χρήσης» που απαρτίζουν μια ενιαία θέση 
πωλητή της κατηγορίας. 

β) Ο τομέας των διατροφικών προϊόντων να χαρακτηρίζεται με τα γράμματα ΔΕ (Διατροφικά Είδη). 
Κάθε θέση να εμφανίζεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα με τα γράμματα ΔΕ και το 
σύνολο των αριθμών των «χωρικών μονάδων χρήσης» που απαρτίζουν μια ενιαία θέση πωλητή 
της κατηγορίας. 

γ) Ο τομέας των πωλητών βραχυχρόνιας (δεκαπενθήμερης δραστηριοποίησης) να χαρακτηρίζεται 
με τα γράμματα ΔΒ (Δραστηριοποίηση Βραχυχρόνια). Κάθε θέση να εμφανίζεται στο σχετικό 
τοπογραφικό διάγραμμα με τα γράμματα ΔΒ και το σύνολο των αριθμών των «χωρικών 
μονάδων χρήσης» που απαρτίζουν μια ενιαία θέση πωλητή της κατηγορίας. 

δ) Η επέκταση του χώρου που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη δραστηριοποίησης των πωλητών 
Ανθέων - Φυτών [πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών και καλλιεργούμενων φυτικών 
ειδών] της Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Καστοριάς ημέρας Τετάρτης, να έχει αυτόνομη αρίθμηση 
από τον Διατροφικό Τομέα όπου ανήκει και να αντιστοιχεί ένας αριθμός για κάθε χωρική μονάδα 
χρήσης (3μ.x2,5μ.). Κάθε θέση να εμφανίζεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα με το 
γράμμα ΑΦ και το σύνολο των αριθμών των «χωρικών μονάδων χρήσης» που απαρτίζουν μια 
ενιαία θέση πωλητή. 

ε) Η επέκταση του χώρου ανάπτυξης του Διατροφικού Τομέα της Λαϊκής Αγοράς, ημέρας Τετάρτης, 
της Κοινότητας Καστοριάς στην οδό Καραϊσκάκη, που θα χρησιμοποιηθεί για την μετακίνηση 
των επαγγελματιών τροφίμων και παραγωγών πωλητών που είχαν αιτηθεί απόδοση θέσεων έξι 
(6) μέτρων βάσει των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4849/2021, να έχει αρίθμηση κοινή και 
σε συνέχεια με τον υφιστάμενο Διατροφικό Τομέα όπου ανήκει και να αντιστοιχεί ένας αριθμός 
για κάθε χωρική μονάδα χρήσης (3μ.x2,5μ). Κάθε θέση να εμφανίζεται στο σχετικό 
τοπογραφικό διάγραμμα με το γράμμα ΔΕ και το σύνολο των αριθμών των «χωρικών μονάδων 
χρήσης» που απαρτίζουν μια ενιαία θέση πωλητή. 
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Οι παραπάνω χωροταξικές και διαδικαστικές τροποποιήσεις και προσαρμογές που θα 
προκύψουν από την επέκταση της Λαϊκής Αγοράς, να απεικονιστούν στον υφιστάμενο 
Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς με τροποποίησή αυτού (αριθ. 131/2022 απόφαση Δ.Σ.) 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 3/2023. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά. 

Το ΔΣ έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ και όλα τα 

ανωτέρω 

αποφασίζει  ομόφωνα  

 

Εκδίδει Κανονιστική Απόφαση που αφορά στην χωρική επέκταση της Λαϊκής Αγοράς της 

Κοινότητας Καστοριάς, που πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη και συγκεκριμένα: 

 

Α. Δεσμεύει το χώρο (μέρος του χώρου στάθμευσης ΦΟΡΤΟΤΑΞΙ) που βρίσκεται στη δυτική 

πλευρά του προαύλιου χώρου του ΚΑΠΗ, στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και 

Αθανασίου Διάκου και παραπλεύρως της Παιδικής Χαράς,  για τις ανάγκες επέκτασης της 

λαϊκής αγοράς και καταργεί όποια προγενέστερη απόφαση σχετική με την παραχώρηση ή χρήση 

του εν λόγω χώρου 

και 

Β. Επεκτείνει χωρικά τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Καστοριάς ημέρας Τετάρτης, όπως 

απεικονίζεται στο τοποδιάγραμμα που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας απόφασης, ως εξής: 

 

1) Με τη χρησιμοποίηση του παραπάνω δεσμευμένου χώρου, για την ανάπτυξη 10 (δέκα) 

θέσεων παραγωγών πωλητών Ανθέων - Φυτών (πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών και 

καλλιεργούμενων φυτικών ειδών) και συγκεκριμένα, 5 θέσεις με πρόσοψη 9 (εννέα) μέτρων 

και 5 (πέντε) θέσεις με πρόσοψη 6 (έξι) μέτρων. 

Δεδομένου ότι, πέρα από τη χωρική επέκταση πρόκειται και για αριθμητική αύξηση των 

θέσεων, η κάλυψη αυτών θα γίνει μέσω προκήρυξης από τον αρμόδιο φορέα (Περιφέρεια), 

βάσει των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4849/2021, περί χορήγησης αδειών, θέσεων και 

δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο, κατόπιν έκδοσης προκήρυξης και 

σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 16. 

 

2) Με την αναδιανομή των θέσεων στην υφιστάμενη Λαϊκή Αγορά Καστοριάς ημέρας 

Τετάρτης επεκτείνοντας τον χώρο της και μεταφέροντας θέσεις στην οδό Καραϊσκάκη, 

επί της οποίας αναπτύσσονται 18 (δεκαοχτώ) θέσεις πωλητών του Διατροφικού Τομέα, με 

πρόσοψη 6 (έξι) μέτρων, που είχαν αιτηθεί την απόδοση αντίστοιχων θέσεων με τις διατάξεις 

του άρθρου 66 του Ν.4849/2021 όπως ισχύει και 5 (πέντε) θέσεων με πρόσοψη 3 (τριών) 

μέτρων για την ανάπτυξη πωλητών Βραχυχρόνιας Δραστηριοποίησης σε αντίστοιχο 

οριοθετημένο τομέα με μεταφορά τους από τον υφιστάμενο χώρο  της Λαϊκής, λόγω 

περιορισμένου χώρου τοποθέτησης και διάθεσης πωλούμενων προϊόντων. 

Όσες θέσεις πρόσοψης 3 (τριών) μέτρων κενωθούν από τη μετακίνηση των πωλητών στην 

επέκταση της αγοράς, θα συγχωνευθούν με παρακείμενες, δημιουργώντας νέες θέσεις 

πρόσοψης 6 (έξι) μέτρων,  διατηρώντας στον Διατροφικό Τομέα αναλλοίωτο τον υφιστάμενο 

αριθμό θέσεων. 

Πωλητές που θα παραμείνουν στις θέσεις τους κατέχοντας χώρο δραστηριοποίησης 3 (τριών) 

μέτρων πρόσοψης, μπορούν να επεκταθούν στα παρακείμενα κενά που θα δημιουργηθούν 
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από τη διαδικασία της επέκτασης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και εφόσον το είχαν 

αιτηθεί κατά τις διαδικασίες χορήγησης θέσης του άρθρου 66 του Ν.4849/2021. 

- Τη χρήση μέρους του τομέα πωλητών βιοτεχνικών προϊόντων (8 χωρικά τετράγωνα των 

3μ.x2.5μ.) με μεταφορά του στον τομέα πωλητών Διατροφικών προϊόντων και τη δημιουργία 

4 (τεσσάρων) θέσεων με πρόσοψη 6 (έξι) μέτρων (χωρικά τετράγωνα 271, 272, 273, 274, 285, 

286, 287, 288). 

Προτεραιότητα στη μεταφορά επί της Καραϊσκάκη των ενδιαφερόμενων πωλητών του 

Διατροφικού     Τομέα στις θέσεις επέκτασης κατά σειρά έχουν:  

α) οι δραστηριοποιούμενοι επί οχημάτων και  

β) οι δημότες πωλητές υφιστάμενων θέσεων στη Λαϊκή Αγορά Καστοριάς ημέρας Τετάρτης. 

Οι ανωτέρω οφείλουν να έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις όσον 

αφορά στο ημερήσιο τέλος. 

 

Η αρίθμηση των θέσεων θα είναι ενιαία κατά τομέα δραστηριοποίησης και θα αντιστοιχεί 

ένας αριθμός για κάθε χωρική μονάδα χρήσης (3μ.x2,5μ.) εκτός από τις θέσεις 

δραστηριοποίησης Ανθέων - Φυτών (πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών και 

καλλιεργούμενων φυτικών ειδών). 

Ειδικότερα: 

α) Ο τομέας πωλητών βιομηχανικών ειδών θα χαρακτηρίζεται με τα γράμματα ΒΕ 

(Βιομηχανικά Είδη). Κάθε θέση θα εμφανίζεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα με 

τα γράμματα ΒΕ καθώς και το σύνολο των αριθμών των «χωρικών μονάδων χρήσης» 

που απαρτίζουν μια ενιαία θέση πωλητή της κατηγορίας. 

β) Ο τομέας των διατροφικών προϊόντων θα χαρακτηρίζεται με τα γράμματα ΔΕ 

(Διατροφικά Είδη).  Κάθε θέση θα εμφανίζεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα με 

τα γράμματα ΔΕ καθώς και το σύνολο των αριθμών των «χωρικών μονάδων χρήσης» 

που απαρτίζουν μια ενιαία θέση πωλητή της κατηγορίας. 

γ) Ο τομέας των πωλητών βραχυχρόνιας (δεκαπενθήμερης δραστηριοποίησης) θα 

χαρακτηρίζεται με τα γράμματα ΔΒ (Δραστηριοποίηση Βραχυχρόνια). Κάθε θέση θα 

εμφανίζεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα με τα γράμματα ΔΒ καθώς και το 

σύνολο των αριθμών των «χωρικών μονάδων χρήσης» που απαρτίζουν μια ενιαία θέση 

πωλητή της κατηγορίας. 

δ) Η επέκταση του χώρου που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη δραστηριοποίησης των 

πωλητών Ανθέων - Φυτών (πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών και 

καλλιεργούμενων φυτικών ειδών) της Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Καστοριάς ημέρας 

Τετάρτης, θα έχει διαφορετική αρίθμηση από τον Διατροφικό Τομέα όπου ανήκει και θα 

αντιστοιχεί ένας αριθμός για κάθε χωρική μονάδα χρήσης (3μ.x2,5μ.). Κάθε θέση θα 

εμφανίζεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα με το γράμμα ΑΦ καθώς και το σύνολο 

των  αριθμών των «χωρικών μονάδων χρήσης» που απαρτίζουν μια ενιαία θέση πωλητή. 

ε) Η επέκταση του χώρου ανάπτυξης του Διατροφικού Τομέα της Λαϊκής Αγοράς, ημέρας 

Τετάρτης, της Κοινότητας Καστοριάς στην οδό Καραϊσκάκη, που θα χρησιμοποιηθεί για 

τη μετακίνηση των επαγγελματιών τροφίμων και παραγωγών πωλητών που είχαν αιτηθεί 

απόδοση θέσεων έξι (6) μέτρων βάσει των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4849/2021, 

θα έχει αρίθμηση κοινή και σε συνέχεια με τον υφιστάμενο Διατροφικό Τομέα όπου 

ανήκει και θα αντιστοιχεί ένας αριθμός για κάθε χωρική μονάδα χρήσης (3μ.x2,5μ). Κάθε 

θέση θα εμφανίζεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα με το γράμμα ΔΕ καθώς και 

το σύνολο των αριθμών των «χωρικών μονάδων χρήσης» που απαρτίζουν μια ενιαία θέση 

πωλητή. 

Οι παραπάνω χωροταξικές και διαδικαστικές τροποποιήσεις και προσαρμογές που προκύπτουν από 

την επέκταση της Λαϊκής Αγοράς, θα απεικονιστούν στον υφιστάμενο Κανονισμό Λειτουργίας της 

Αγοράς με τροποποίησή αυτού (αριθ. 131/2022 απόφαση Δ.Σ.) 
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Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό :35/23 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται, όπως ακολουθεί:  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

Κίμων Μηταλίδης 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Ν. Κατσιαμάκη 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ.Παπαδόπουλος, Π.Τόσκος, Σ.Φουλιράς, 

Ν.Αλεξανδρίδης, Δ.Στυλιάδης, Κ.Τσανούσας, 

Π.Δοκόπουλος, Α.Ρήμος, Χ.Μουρατίδης, Λ.Ζήσης, 

Χ.Φιλίππου, Σ.Πέλκας, Ι.Σαλβαρίνας, Α.Φούκη - 

Λιάμη, Ε.Βασιλειάδης, Β.Μπότσαρης, Π.Δάγγας, 

Χ.Λέκκος, Π.Γιαννάκης, Α.Δουλγέρης, 

Α.Ιπποκομίδου, Α.Ταμήλιας, Γ.Τίγκας, Κ.Σαμαράς. 

Χ.Κουράκλη – Πρόεδρος Σ.Κ. Καστοριάς 

Β.Μιρκόπουλος – Πρόεδρος Σ.Κ. Μαυροχωρίου 

Ι.Γκόγκας – Πρόεδρος Κ. Κλεισούρας 
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