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Άρθρο 1 

 
Η «∆ηµοτική Αγορά Αργοστολίου» λειτουργεί σε χώρο 2.613 τ.µ. στην περιοχή 

Λυκιαρδοπουλάτα που ανήκει κατά κυριότητα στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς.   
 

 
Άρθρο 2 

 
 Ο τρόπος λειτουργίας της «∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου» και ο τρόπος 
χρήσεως των χώρων της (µονάδες) ρυθµίζονται και διέπονται από τον παρόντα 
κανονισµό, οι διατάξεις του οποίου είναι υποχρεωτικές για τους µισθωτές και τους 
λοιπούς χρήστες των χώρων αυτής. 
 Οι σχετικές συµβάσεις που καταρτίζονται ή πράξεις που εκδίδονται κατά τις 
ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις και αφορούν την ενοικίαση ή την καθ΄ οιονδήποτε άλλο 
τρόπο παραχώρηση της χρήσεως των χώρων της «∆ηµοτικής Αγοράς 
Αργοστολίου», διέπονται πάντοτε ως προς τον τρόπο χρήσεως, λειτουργίας και είδος 
της ασκούµενης σ΄ αυτούς δραστηριότητας από τον παρόντα κανονισµό, έστω και αν 
αυτό δεν αναφέρεται ρητά στην οικεία πράξη ή σύµβαση. Επίσης, ο παρόν 
κανονισµός ισχύει και αναφορικά µε τις ήδη υφιστάµενες χρήσεις ή µισθώσεις. 

 
 

Άρθρο 3 
 
Η υφιστάµενη κατάσταση των χώρων (µονάδων) της ∆ηµοτικής Αγοράς 

Αργοστολίου περιλαµβάνει καταστήµατα και θέσεις πάγκων που αποτυπώνονται στο 
συνηµµένο σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, το οποίο 
αποτελεί και αναπόσπαστο µέρος του παρόντος κανονισµού.  

Συγκεκριµένα η Νέα ∆ηµοτική Αγορά Αργοστολίου αποτελείται από τέσσερα (4) 
κτίρια: 

 
1. Το κτίριο Α συνολικού εµβαδού 178,26 m2 χωρίζεται σε τέσσερις (4) επιµέρους 

χώρους (µονάδες): 
1.1. Τον χώρο (µονάδα) Α1, εµβαδού 28,53 m2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο 

συνηµµένο τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και προορίζεται να µισθωθεί και να χρησιµοποιηθεί ως 
κατάστηµα 

1.2. Τον χώρο (µονάδα) Α2, εµβαδού 29,54 m2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο 
συνηµµένο τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και προορίζεται να µισθωθεί και να χρησιµοποιηθεί ως 
κατάστηµα 

1.3. Τον χώρο (µονάδα) Α3, εµβαδού 78,14 m2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο 
συνηµµένο τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και στον οποίον είναι τοποθετηµένοι εννιά (9) πάγκοι οι οποίοι 
θα διατίθενται προς παραχώρηση και στο εξής θα έχουν τους αύξοντες 
αριθµούς 14-15-16-17-18-19-20-21 και 22 (όπως αποτυπώνονται στο 
συνηµµένο τοπογραφικό σχέδιο) 

1.4.  Τον χώρο (µονάδα) Α4, εµβαδού 25,25 m2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο 
συνηµµένο τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και προορίζεται να µισθωθεί και να χρησιµοποιηθεί ως 
κατάστηµα 



 
2. Το κτίριο Β συνολικού εµβαδού 158,92 m2 χωρίζεται σε επτά (7) επιµέρους 

χώρους (µονάδες): 
2.1. Τον χώρο (µονάδα) Β1, εµβαδού 20,70 m2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο 

συνηµµένο τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και προορίζεται να µισθωθεί και να χρησιµοποιηθεί ως 
κατάστηµα 

2.2. Τον χώρο (µονάδα) Β2, εµβαδού 20,70 m2,όπως αυτός αποτυπώνεται στο 
συνηµµένο τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και προορίζεται να µισθωθεί και να χρησιµοποιηθεί ως 
κατάστηµα 

2.3. Τον χώρο (µονάδα) Β3, εµβαδού 20,55 m2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο 
συνηµµένο τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και προορίζεται να µισθωθεί και να χρησιµοποιηθεί ως 
κατάστηµα 

2.4. Τον χώρο (µονάδα) Β4, εµβαδού 10,42 m2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο 
συνηµµένο τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και προορίζεται να µισθωθεί και να χρησιµοποιηθεί ως 
βοηθητικός χώρος 

2.5. Τον χώρο (µονάδα) Β5, εµβαδού 26,52 m2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο 
συνηµµένο τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και προορίζεται να µισθωθεί και να χρησιµοποιηθεί ως 
κατάστηµα 

2.6. Τον χώρο (µονάδα) Β6, εµβαδού 17,18 m2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο 
συνηµµένο τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και προορίζεται να µισθωθεί και να χρησιµοποιηθεί ως 
κατάστηµα 

2.7. Τον χώρο (µονάδα) Β7, εµβαδού 25,25 m2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο 
συνηµµένο τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και προορίζεται να µισθωθεί και να χρησιµοποιηθεί ως 
κατάστηµα 
 

3. Το κτίριο Γ συνολικού εµβαδού 137,08 m2 χωρίζεται σε τέσσερις (4) επιµέρους 
χώρους (µονάδες): 
3.1. Τον χώρο (µονάδα) Γ1, εµβαδού 36,72 m2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο 

συνηµµένο τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και στον οποίον είναι τοποθετηµένοι τέσσερις (4) πάγκοι οι 
οποίοι θα διατίθενται προς παραχώρηση και στο εξής θα έχουν τους 
αύξοντες αριθµούς 1-2-3 και 4 (όπως αποτυπώνονται στο συνηµµένο 
τοπογραφικό σχέδιο) 

3.2. Τον χώρο (µονάδα) Γ2, εµβαδού 26,70 m2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο 
συνηµµένο τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και στον οποίον είναι τοποθετηµένοι τέσσερις (4) πάγκοι οι 
οποίοι θα διατίθενται προς παραχώρηση και στο εξής θα έχουν τους 
αύξοντες αριθµούς 5-6-7 και 8 (όπως αποτυπώνονται στο συνηµµένο 
τοπογραφικό σχέδιο) 

3.3. Τον χώρο (µονάδα) Γ3, εµβαδού 44,15 m2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο 
συνηµµένο τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και στον οποίον είναι τοποθετηµένοι πέντε (5) πάγκοι οι οποίοι 
θα διατίθενται προς παραχώρηση και στο εξής θα έχουν τους αύξοντες 
αριθµούς 9-10-11-12 και 13 (όπως αποτυπώνονται στο συνηµµένο 
τοπογραφικό σχέδιο) 

3.4. Κοινόχρηστο χώρο στον οποίο λειτουργούν τουαλέτες. 
. 



4. Το κτίριο ∆ συνολικού εµβαδού 153,05 m2 χωρίζεται σε τέσσερις (4) επιµέρους 
χώρους (µονάδες): 
4.1. Τον χώρο (µονάδα) ∆1, εµβαδού 40,42 m2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο 

συνηµµένο τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και προορίζεται να µισθωθεί και να χρησιµοποιηθεί ως 
κατάστηµα, µπορεί όµως να διατεθεί και για την τοποθέτηση πάγκων εφ’ 
όσον απαιτείται από τη ζήτηση θέσεων. 

4.2. Τον χώρο (µονάδα) ∆2, εµβαδού 37,46 m2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο 
συνηµµένο τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και προορίζεται να µισθωθεί και να χρησιµοποιηθεί ως 
κατάστηµα. Ο χώρος αυτός δύναται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
να διατίθεται σε υπηρεσίες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ή να παραχωρείται σε 
Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς άνευ ανταλλάγµατος για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών τους αποκλειστικά και µόνο στην περίπτωση που 
παραµένει αδιάθετος. 

4.3. Τον χώρο (µονάδα) ∆3, εµβαδού 42,55 m2,όπως αυτός αποτυπώνεται στο 
συνηµµένο τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και προορίζεται να µισθωθεί και να χρησιµοποιηθεί ως 
κατάστηµα. Ο χώρος αυτός δύναται  µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
να παραχωρείται στο Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου µε την επωνυµία ΟΚΑΠ άνευ 
ανταλλάγµατος για την λειτουργία των υπηρεσιών του (κοινωνικό 
παντοπωλείο κ.λ.π), ο οποίος θα έχει προτεραιότητα έναντι άλλων 
ενδιαφεροµένων µε την προϋπόθεση ότι έγκαιρα θα υποβάλει στον αρµόδιο 
υπάλληλο της ∆ηµοτικής Αγοράς αίτηση µε την οποία θα εκδηλώνει το 
ενδιαφέρον του για την παραχώρηση του χώρου. 

4.4.  Κοινόχρηστο χώρο στον οποίο λειτουργούν τουαλέτες. 
 
Με Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να αλλάξει η χρήση όλων των 
χώρων (µονάδων) της Νέας ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου. 

 
Άρθρο 4 

 
Το αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου έχουν 

όσοι: 
• είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες (κτηνοτρόφοι, αλιείς, µελισσοκόµοι 
κ.λ.π.) 
• είναι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
• είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ. 
 
 

Άρθρο 5 
 

Α. Για τα καταστήµατα. 
Οι χώροι (µονάδες) που αποτυπώνονται στο συνηµµένο σχέδιο θα 

εκµισθώνονται σε αγρότες όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος 
σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εκµίσθωσης ακινήτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων, 
όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

Η διάθεση των καταστηµάτων θα γίνεται µε δηµοπρασία οι όροι της οποίας 
καθορίζονται από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Οι δε αντίστοιχες συµβάσεις µισθώσεως καταρτίζονται σύµφωνα µε τους όρους 
του παρόντος κανονισµού και τον ισχύοντα κάθε φορά νόµο που διέπει τις µισθώσεις 
ακινήτων που ανήκουν στους ΟΤΑ. Το µίσθωµα των καταστηµάτων καταβάλλεται 
στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα.  



Η τιµή εκµίσθωσης κάθε καταστήµατος ορίζεται σε 8,00 ευρώ/τ.µ. µη 
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών ρεύµατος και νερού. 

Το µίσθωµα των καταστηµάτων θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήµερο κάθε 
µήνα. 

Β. Για τους πάγκους. 
1) Για την διάθεση των ελεύθερων πάγκων της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου 

εκδίδεται ανακοίνωση το πρώτο δεκαήµερο του µηνός Νοεµβρίου εκάστου έτους, η 
οποία ορίζει τον αριθµό των πάγκων που θα διατεθούν καθώς και το χρονικό 
διάστηµα κατάθεσης δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόµενους, το οποίο δεν 
µπορεί να είναι µικρότερο από είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες. 

Οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν στον αρµόδιο υπάλληλο που έχει οριστεί αίτηση 
µε συνηµµένα τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Βεβαίωση εγγραφής στο µητρώο αγροτών και αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων από την ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Περιφερειακής Ενότητας εφόσον υποχρεούται ειδάλλως έγγραφο από 
την ανωτέρω υπηρεσία ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής. 

2. Άδεια παραγωγού (εφόσον υφίσταται). 
3. Ασφαλιστική ενηµερότητα από τον ΟΓΑ. 
4. Βεβαίωση µη οφειλής από τον ∆ήµο. 
5. Πιστοποιητικό ότι είναι δηµότες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
6. Εκκαθαριστικό εισοδήµατος. 
7. Εφόσον είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και διατηρούν 

πολυτεκνική ιδιότητα πιστοποιητικό από την Α.Σ.Π.Ε.. 
8. Εφόσον έχουν την επιµέλεια ατόµου µε αναπηρία σε ποσοστό 67% και 

άνω, πιστοποιητικό από αρµόδια υγειονοµική επιτροπή. 
9. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται 

τους όρους του κανονισµού. 
 Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνεται από τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο και 

τον αρµόδιο υπάλληλο που έχει οριστεί µε βάση εισοδηµατικά κριτήρια και σε 
ποσοστό θέσεων αναλυτικά ως εξής: 

• Ποσοστό 40% των προκηρυσσόµενων θέσεων θα διατίθεται σε 
πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων που διατηρούν την πολυτεκνική 
ιδιότητα καθώς και σε άτοµα που έχουν επιµέλεια ατόµου µε 
πιστοποιηµένη αναπηρία, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 

• Ποσοστό 30% των προκηρυσσόµενων θέσεων θα διατίθεται σε νέους 
ηλικίας έως σαράντα (40) ετών. 

• Ποσοστό 30% των προκηρυσσόµενων θέσεων θα διατίθεται σε άτοµα 
ηλικίας άνω των σαράντα (40) ετών. 

Εφόσον εκ των ανωτέρω κατηγοριών δεν προσήλθε υποψήφιος το αντίστοιχο 
ποσοστό µεταφέρεται στην αµέσως επόµενη κατά σειρά κατηγορία.  

Ο πίνακας των δικαιούχων που θα προκύψει µετά από τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών και σύµφωνα µε τα ανωτέρω κριτήρια, θα εγκρίνεται µε απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κατόπιν εισήγησης του αρµόδιου υπαλλήλου και του 
αρµοδίου Αντιδηµάρχου.  

Η διάθεση των ελεύθερων πάγκων θα γίνεται µε κλήρωση µεταξύ των 
δικαιούχων του πίνακα που έχει εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενώπιον του 
αρµοδίου Αντιδηµάρχου, του αρµοδίου δηµοτικού υπαλλήλου και των 
ενδιαφεροµένων, οι οποίοι θα καλούνται εγγράφως να παραστούν. Σχετικά θα 
συντάσσεται πρακτικό ανάδειξης δικαιούχων, το οποίο θα υπογράφεται από τον 
Αντιδήµαρχο, τον αρµόδιο υπάλληλο και τους παρευρισκόµενους.  

Για τη χρήση του πάγκου θα χορηγείται «∆ικαίωµα Χρήσης Χώρου», το οποίο 
θα είναι ετήσιας διάρκειας. Μετά την καταβολή του ανταλλάγµατος θα χορηγείται στο 
∆ικαιούχο έντυπο που θα φέρει τον τίτλο «∆ικαίωµα Χρήσης Χώρου επί της 
∆ηµοτικής Αγοράς για τη Λειτουργία Πάγκου». Στο σώµα αυτού θα αναγράφονται τα 



πωλούµενα είδη, ο αριθµός και η θέση του πάγκου και ο αριθµός του γραµµατίου 
είσπραξης του ανταλλάγµατος για την παραχώρηση του ∆ικαιώµατος Χρήσης 
Χώρου. 

Το αντάλλαγµα ορίζεται στο ποσό των 300,00 ευρώ ετησίως για κάθε πάγκο 
και θα καταβάλλεται εφάπαξ. Ανεξάρτητα από το χρονικό διάστηµα που κάνει χρήση 
ο δικαιούχος το αντάλλαγµα καταβάλλεται ολόκληρο (αν για παράδειγµα κάποιος 
κάνει χρήση µόνο την θερινή περίοδο θα πληρώνει για ολόκληρο το έτος). 

2) Για την ανανέωση του ∆ικαιώµατος της Χρήσης Χώρου για τη Λειτουργία 
Πάγκου από τους υφιστάµενους χρήστες θα κατατίθενται από 1η έως 15 Οκτωβρίου 
αίτηση µε τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

1. Ασφαλιστική ενηµερότητα από τον ΟΓΑ. 
2. Βεβαίωση µη οφειλής από τον ∆ήµο. 
3. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο 

πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας µε βάση τον 
κανονισµό. 

Για την ανανέωση του δικαιώµατος της χρήσης χώρου για τη λειτουργία του 
πάγκου θα χορηγείται εκ νέου ∆ικαίωµα Χρήσης Χώρου, το οποίο θα είναι επίσης 
ετήσιας διάρκειας. Μετά την καταβολή του ανταλλάγµατος θα χορηγείται στο 
∆ικαιούχο έντυπο που θα φέρει τον τίτλο «∆ικαίωµα Χρήσης Χώρου επί της 
∆ηµοτικής Αγοράς για τη Λειτουργία Πάγκου». Στο σώµα αυτού θα αναγράφονται τα 
πωλούµενα είδη, ο αριθµός και η θέση του πάγκου και ο αριθµός του γραµµατίου 
είσπραξης του ανταλλάγµατος για την παραχώρηση του ∆ικαιώµατος χρήσης χώρου. 
 Εφόσον µέσα στην ανωτέρω προθεσµία 1η µέχρι 15 Οκτωβρίου εκάστου 
έτους δεν κατατεθεί έγγραφη δήλωση του δικαιούχου ότι επιθυµεί την ανανέωση της 
παραχώρησης ∆ικαιώµατος Χρήσης Χώρου ο πάγκος θα θεωρείται ελεύθερος προς; 
διάθεση. 
 
 

Άρθρο 6 
 
Αρµόδιος για τον τρόπο λειτουργίας, τον τρόπο χρήσεως των χώρων και για 

την τήρηση του παρόντος κανονισµού της ∆ηµοτικής Αγοράς είναι ο Αντιδήµαρχος, ο 
οποίος ορίζεται µε απόφαση του ∆ηµάρχου. Ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος προΐσταται 
του προσωπικού, παραχωρεί τα δικαιώµατα χρήσης για πάγκους, υπογράφει τα 
συµφωνητικά µίσθωσης καταστηµάτων καθώς και τις διακηρύξεις δηµοπρασίας 
αυτών, εισηγείται αυξήσεις ή µειώσεις κλπ. στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, επιβάλει 
πρόστιµα, υποβάλλει µηνύσεις κλπ. σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, εισηγείται 
για την αποµάκρυνση των παραβατών του παρόντος κανονισµού και εκπροσωπεί το 
∆ήµο στα ∆ικαστήρια και άλλες Αρχές σχετικά µε ό,τι αφορά τη λειτουργία της 
∆ηµοτικής Αγοράς. 

Με Απόφαση ∆ηµάρχου ορίζεται ∆ηµοτικός Υπάλληλος ως υπεύθυνος της 
∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου µε τον αναπληρωτή του, στον οποίον ανατίθεται η 
επιστασία και ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία της ∆ηµοτικής Αγοράς 
Αργοστολίου. Συγκεκριµένα παρακολουθεί τη λειτουργία της και ενηµερώνει τον 
αρµόδιο Αντιδήµαρχο για κάθε αναφυόµενο ζήτηµα, συνεργάζεται µε τους 
Προϊσταµένους των Οργανικών Μονάδων του ∆ήµου για την καλύτερη λειτουργία της 
∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου. Συνεργάζεται µε την Οικονοµική Υπηρεσία του 
∆ήµου για την είσπραξη του ανταλλάγµατος (καταστηµάτων και πάγκων) της 
∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου. Τέλος συνεργάζεται µε τους εκπροσώπους των 
χρηστών της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου για την καλύτερη λειτουργία αυτής. 

Κάθε χρόνο θα ορίζεται ένας εκπρόσωπος από τους µισθωτές των 
καταστηµάτων και ένας εκπρόσωπος από τους κατόχους πάγκων, τα ονόµατα των 
οποίων θα γνωστοποιούνται στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο µε κοινοποίηση είτε 
πρακτικού ανάδειξής τους είτε µε εξουσιοδότηση υπογεγραµµένη από τους µισθωτές 
των καταστηµάτων και τους χρήστες των πάγκων αντίστοιχα και µε βεβαιωµένο το 



γνήσιο της υπογραφής αυτών. Η γνωστοποίηση των ανωτέρω εκπροσώπων θα 
γίνεται υποχρεωτικά από την 1η έως την 15η Ιανουαρίου εκάστου έτους. Σε αντίθετη 
περίπτωση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα ορίζει µέχρι τις 30 Ιανουαρίου εκάστου έτους 
εκπρόσωπο αυτών, ο οποίος θα αναδεικνύεται µε κλήρωση από τους 
δραστηριοποιούµενος στο χώρο της ∆ηµοτικής Αγοράς. Οι ανωτέρω θα είναι 
υπεύθυνοι για το άνοιγµα και το κλείσιµο της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου και θα 
συνεργάζονται µε τον υπεύθυνο Αντιδήµαρχο ή τον δηµοτικό υπάλληλο για την 
εύρυθµη λειτουργία αυτής. 

 
 

Άρθρο 7 
 

Απαγορεύεται η συνένωση δύο ή περισσοτέρων χώρων (µονάδων) σε έναν 
ενιαίο χώρο, η εκµίσθωση περισσότερων του ενός χώρου (µονάδων) στο ίδιο 
πρόσωπο καθώς και η χορήγηση πλέον του ενός ∆ικαιώµατος Χρήσης στο ίδιο 
πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη άδεια και έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. Η ως άνω απαγόρευση δεν ισχύει για το βοηθητικό χώρο Β4, 
όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 3 του παρόντος, ο οποίος κατ’  εξαίρεση 
µπορεί να µισθωθεί αποκλειστικά σε χρήστες της ∆ηµοτικής αγοράς κατόπιν 
δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού. 

Οι µισθωτές των καταστηµάτων και οι κάτοχοι πάγκου δεν έχουν το δικαίωµα 
να παραχωρούν σε άλλον τη χρήση του µισθίου ή του πάγκου που τους 
παραχωρείται εν όλω ή εν µέρει µε οποιοδήποτε τρόπο ή αιτία και ιδιαίτερα µε 
υποµίσθωση ή µε σύσταση εταιρείας καθώς και να µεταβιβάζουν τη µισθωτική 
σχέση, χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση του εκµισθωτή. 

Σε περίπτωση θανάτου αγρότη ενηµερώνεται άµεσα ο ∆ήµος. Οι πλησιέστεροι 
συγγενείς έχουν δικαίωµα να ζητήσουν εγγράφως και σε αποκλειστική προθεσµία 30 
ηµερολογιακών ηµερών: 

1. Τη διακοπή του δικαιώµατος χρήσης και τυχόν καταβληθέντα τέλη από 
το θανόντα να επιστραφούν µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
ύστερα από εισήγηση του Αντιδηµάρχου. Σε περίπτωση που παρέλθει 
άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, τα τυχόν καταβληθέντα τέλη από το 
θανόντα δεν επιστρέφονται. 

2. Για το υπόλοιπο του έτους µπορεί να ζητήσει τη συνέχιση της χρήσης 
κάποιος ή κάποια από τους πλησιέστερους συγγενείς που 
υποδεικνύεται εγγράφως από όλους αυτούς έως το τέλος και µόνο του 
τρέχοντος έτους, έστω και εάν δεν έχει την ιδιότητα του αγρότη. 

Σε περίπτωση αποδεδειγµένης προσωρινής ανικανότητας για εργασία του 
αγρότη δύναται να συνεχίσει τη χρήση για λογαριασµό του αρχικού δικαιούχου 
κάποιος ή κάποια από τους συγγενείς του που υποδεικνύεται από τον ίδιο, έως το 
τέλος και µόνο του τρέχοντος έτους, ύστερα από αίτηση του αγρότη. 

 
 

Άρθρο 8 
 
Οι µισθωτές των καταστηµάτων και των πάγκων και γενικά οι έχοντες δικαίωµα 

χρήσης των χώρων της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου υποχρεούνται: 
• να τηρούν υποδειγµατικά καθαρούς όλους τους χώρους της αγοράς και 

δη τόσο το εσωτερικό των χώρων που τους παραχωρούνται όσο και 
τους κοινόχρηστους χώρους (τουαλέτες κ.λπ.), 

• τα πωλούµενα προϊόντα τους να είναι τοποθετηµένα σε πάγκους, έτσι 
ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας των 
χώρων, 

• να έχουν σε εµφανές σηµείο το έντυπο «∆ικαιώµατος Χρήσης Χώρου», 
• να έχουν ταµπέλες µε τις τιµές των πωλούµενων προϊόντων, 



• να συγκεντρώνουν όλα τα απορρίµµατα και στη συνέχεια να τα 
µεταφέρουν οι ίδιοι µε σακούλες αεροστεγώς κλεισµένες στους κάδους 
αποκοµιδής των απορριµµάτων που θα βρίσκονται έξω από τη 
∆ηµοτική Αγορά Αργοστολίου, 

• να αποθηκεύουν κάσες, τελάρα (άδεια ή γεµάτα), χαλασµένα ή µη 
προϊόντα κ.λ.π., εντός των χώρων που τους παραχωρούνται, 

• να τηρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις, που 
αφορούν το ωράριο λειτουργίας της αγοράς, την καθαριότητα, την 
υγιεινή, την ησυχία, εργασία, ασφάλεια και χρηστά ήθη των λοιπών 
χρηστών και περιοίκων. 

• Οι µισθωτές των καταστηµάτων και των πάγκων οφείλουν να κάνουν 
καλή χρήση των χώρων (µονάδων), διαφορετικά ευθύνονται για κάθε 
ζηµία ή φθορά που θα γίνει σ’ αυτούς, ακόµη και αν προέρχονται από 
τη συνήθη χρήση, και που θα προκληθεί από τους ίδιους, τους πελάτες 
τους ή και από τυχαία γεγονότα.  

• Οι µισθωτές των καταστηµάτων και των πάγκων υποχρεούνται να 
φροντίζουν αποκλειστικά για την ασφάλεια των εµπορευµάτων τους και 
γενικά όλων των εντός των χώρων (µονάδων) τους ευρισκοµένων 
αντικειµένων, αποκλειοµένης ρητά κάθε ευθύνης του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς για όλα αυτά (ενδεικτικά αποκλείεται κάθε ευθύνη του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς για ζηµίες που θα επέλθουν στα εµπορεύµατα 
εξαιτίας πυρκαγιάς, κλοπής, κάθε απώλειας κ.λ.π.). 

• Να λειτουργήσουν οπωσδήποτε το χώρο ή το κατάστηµα το οποίο θα 
τους παραχωρηθεί.  

 Απαγορεύεται στους µισθωτές των καταστηµάτων και των πάγκων: 
• η οποιαδήποτε τροποποίηση ή µεταρρύθµιση ή προσθήκη στους 

χώρους που τους παραχωρούνται και ιδίως στα εξωτερικά στοιχεία 
τους.  

• η τοποθέτηση τεντών, µεταλλικών ή ξύλινων κατασκευών (πέργκολα) 
καθώς και οµπρελών στην πρόσοψη των καταστηµάτων και στους 
χώρους των πάγκων, εκτός και αν υπάρξει ειδική έγγραφη άδεια και 
έγκριση των αρµόδιων υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζεται η 
καλαισθησία και η συµβατότητα των ανωτέρω αντικειµένων µε τα 
αρχιτεκτονικά σχέδια του όλου συγκροτήµατος. Επίσης αισθητικές 
παρεµβάσεις, όπως καλλωπισµός, χρωµατισµός κ.λ.π. εν όλω ή εν 
µέρει των εξωτερικών όψεων των χώρων, θα γίνεται από τους µισθωτές 
και χρήστες των χώρων, µόνον κατόπιν σύµφωνης γνώµης των 
αρµοδίων υπηρεσιών του ∆ήµου. Σε κάθε περίπτωση ο ∆ήµος 
Κεφαλλονιάς δικαιούται να ζητήσει να επαναφερθούν τα πράγµατα στην 
πρότερη κατάστασή τους µε δαπάνες του µισθωτή, ενώ οι µισθωτές 
των καταστηµάτων και των πάγκων δεν θα έχουν δικαίωµα 
αποζηµιώσεώς τους για τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν, 

• η αντικατάστασή του υπάρχοντος µεταλλικού ρολού µε άλλο 
διαφορετικής µορφής από αυτό της εγκεκριµένης αρχιτεκτονικής 
µελέτης καθώς και η τοποθέτηση εξωτερικών κλιµατιστικών µονάδων 
στις εσωτερικές και εξωτερικές όψεις των µονάδων της ∆ηµοτικής 
Αγοράς Αργοστολίου. Τυχόν αυθαίρετη τοποθέτηση τέτοιων 
κατασκευών, θα αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύµβασης µισθώσεως 
ή ανάκλησης του ∆ικαιώµατος παραχώρησης χρήσης πάγκου και θα 
επισύρει το προβλεπόµενο πρόστιµο, 

• η ανάρτηση ή τοποθέτηση επί της προσόψεως των παραχωρουµένων 
χώρων πινακίδων πάσης φύσεως 

• η απόθεση εµπορευµάτων ή άλλων αντικειµένων π.χ. τελάρα, 
καρότσια, κιβώτια κ.λ.π., σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους, πέραν 



αυτού που τους παραχωρείται καθώς και η προέκταση του πάγκου µε 
πρόχειρες κατασκευές (τελάρα, κ.λ.π) 

• η δι΄ επαφής µε το δάπεδο µεταφορά κιβωτίων ή οιονδήποτε 
αντικειµένων, τα οποία πρέπει να µεταφέρονται δια χειρών ή ειδικού 
τροχοφόρου µεταφορέως (τύπου CLARK) προς διασφάλιση της καλής 
εµφανίσεως της αγοράς και αποφυγή της καταστροφής του δαπέδου, 
των τοίχων και των λοιπών χώρων αυτής. 

• Απαγορεύεται στους µισθωτές των καταστηµάτων και των πάγκων η 
διάθεση οποιουδήποτε προϊόντος που δεν αναγράφεται στο ειδικό 
έντυπο παραχώρησης χρήσης χώρου. 

• Απαγορεύεται η εναπόθεση στους άνω χώρους οποιωνδήποτε 
εύφλεκτων ειδών. 

 
 

Άρθρο 9 
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς µπορεί κατά την απόλυτη κρίση του να χρησιµοποιεί 

ελεύθερα τους χώρους της αγοράς είτε ο ίδιος είτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 
εξουσιοδοτηµένο από αυτόν, προκειµένου να λαµβάνουν χώρα διάφορες 
δραστηριότητες και εκδηλώσεις (συναυλίες, οµιλίες, εκθέσεις κλπ). Επίσης, ο ∆ήµος 
Κεφαλλονιάς δικαιούται να προβαίνει αρµοδίως οποτεδήποτε σε επιθεώρηση των 
χώρων που εκµισθώνονται για να διαπιστώνει την κατάστασή τους και την πιστή 
τήρηση των όρων του παρόντος κανονισµού. 

 
 
 

Άρθρο 10 
 
Το ωράριο λειτουργίας της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου ορίζεται από 6:00 

π.µ. έως 10:00 µ.µ.. Απαγορεύεται η παραµονή εντός της ∆ηµοτικής Αγοράς 
Αργοστολίου πέραν του νοµίµου ωραρίου λειτουργίας. Η οποιαδήποτε παραµονή 
αποτελεί παράβαση των όρων του παρόντος κανονισµού. 

Απαγορεύεται η είσοδος και η κυκλοφορία οχηµάτων (δικύκλων ή αυτοκινήτων) 
που δεν ανήκουν στους δικαιούχους χρήστες της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου. Τα 
αυτοκίνητα αυτών θα εισέρχονται µόνο για φορτοεκφόρτωση των αγροτικών 
προϊόντων κ.λ.π. και αµέσως θα εξέρχονται από τον χώρο της ∆ηµοτικής Αγοράς 
Αργοστολίου, απαγορεύεται δε αυστηρά η στάθµευση αυτών εντός αυτής. Οι ώρες 
φορτοεκφόρτωσης των προϊόντων κ.λ.π. είναι από 06:00 έως 7:30 και από 14:00 
έως 16:00. 

 
 
 

Άρθρο 11 
 
Ο έλεγχος της τήρησης των όρων των συµφωνητικών µίσθωσης καταστηµάτων 

και του ∆ικαιώµατος Χρήσης Πάγκου θα γίνεται από την Επιτροπή Προστασίας 
Περιβάλλοντος και Ελέγχου Κοινοχρήστων χώρων καθώς και από υπηρεσία του 
∆ήµου που θα έχει την ανάλογη αρµοδιότητα. Κάθε διένεξη µεταξύ των µισθωτών 
των καταστηµάτων και των πάγκων και γενικά των εχόντων ∆ικαίωµα Χρήσης των 
Χώρων της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου σχετικά µε την έκταση της χρήσεως των 
χώρων και γενικά τις µεταξύ τους σχέσεις θα επιλύεται δια της παρεµβάσεως του 
Αντιδηµάρχου που έχει οριστεί από τον ∆ήµαρχο Κεφαλλονιάς. Εάν και πάλι δεν 
επιλύεται η διαφορά, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κεφαλλονιάς οφείλει τελικά να 
αποφανθεί κατόπιν αιτήσεως κάθε ενδιαφεροµένου. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των όρων του παρόντος 
κανονισµού προβλέπεται: 



• Έγγραφη σύσταση 
• Επιβολή προστίµου που θα επιβάλλεται µετά από τρεις (3) έγγραφες 

συστάσεις 
Σε κάθε περίπτωση ο ∆ήµος διατηρεί παράλληλα και το δικαίωµα καταγγελίας της 
µίσθωσης ή αφαίρεσης του ∆ικαιώµατος Χρήσης Χώρου στις περιπτώσεις που κρίνει 
ότι αυτό είναι το επιβεβληµένο µέτρο.  

 
 

Άρθρο 12 
 
Κάθε µισθωτής καταστήµατος ή χρήστης πάγκου ευθύνεται απέναντι στους 

άλλους µισθωτές καταστήµατος ή χρήστες πάγκου και στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς για την 
από αυτόν τον ίδιο ή από αυτούς που σε ειδικές περιστάσεις χρησιµοποιούν τη 
µονάδα για λογαριασµό του (µέλη της οικογένειάς του κ.λπ.) παράβαση των όρων 
του παρόντος κανονισµού. Ο δε αρµόδιος Α/∆ήµαρχος δικαιούται για κάθε 
παράβαση να λάβει τα νόµιµα µέτρα της σύστασης και του προστίµου σε βάρος του 
παραβάτη σύµφωνα µε το άρθρο 11. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς δικαιούται επίσης να προβεί 
και σε ανάκληση του χορηγηθέντος ∆ικαιώµατος Χρήσης πάγκου καθώς και στην 
καταγγελία της υφιστάµενης σύµβασης µίσθωσης καταστήµατος σύµφωνα µε το 
άρθρο 11 για παράβαση των όρων του παρόντος κανονισµού από τον κάτοχο της. 
Εφόσον η παράβαση επιφέρει βλάβη ή ζηµία στη µονάδα ή στο εν γένει συγκρότηµα 
της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου, δηµιουργείται για τον παραβάτη υποχρέωση 
αποκατάστασης  ολόκληρης της ζηµίας (θετικής και αποθετικής). 

Η κοινοποίηση οποιουδήποτε εγγράφου εκ µέρους του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
προς τους µισθωτές των καταστηµάτων ή χρήστες των πάγκων θα γίνεται στον 
παραχωρούµενο προς αυτούς χώρο ή στον χώρο κατοικίας τους µε αποδεικτικό 
επίδοσης. 

 
 
 

Άρθρο 13 
 
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς είναι αρµόδιος για την καθαριότητα και την ευπρέπεια 

του εσωτερικού αίθριου χώρου καθώς και του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου της 
∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου. 

Η Ε∆ΑΚΙ ΑΕ ΟΤΑ είναι αρµόδια για την περισυλλογή των απορριµµάτων από 
τους κάδους που έχουν τοποθετηθεί στον περιβάλλοντα χώρο της ∆ηµοτικής Αγοράς 
Αργοστολίου για τον σκοπό αυτό. 

Η ∆ΕΥΑΚ είναι αρµόδια για την καλή και ασφαλή λειτουργία του δικτύου 
ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλους τους χώρους της ∆ηµοτικής Αγοράς 
Αργοστολίου. 

 
 
 

Άρθρο 14 
 
Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων λόγω αυθαίρετης χρήσης χώρων για 

λειτουργία πάγκου στη ∆ηµοτική Αγορά Αργοστολίου θα επιβάλλεται σε βάρος του 
παραβάτη πρόστιµο το αναλογούν ετήσιο αντάλλαγµα για τη χρήση του χώρου και 
ισόποσο πρόστιµο. Επιπλέον ο παραβάτης στερείται του δικαιώµατος συµµετοχής 
στις διαδικασίες διάθεσης καταστήµατος και παραχώρησης χρήσης χώρου για 
λειτουργία πάγκου για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών. 

 
 



 
Άρθρο 15 

 
 
Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει από την δηµοσίευσή του σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν.3463/06. 
Από την θέση σε εφαρµογή του παρόντος κανονισµού καταργείται κάθε 

προηγούµενη σχετική διάταξη. 
 


