Σελίδα 1 από 19
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

ΑΔΑ: 6ΞΜΚΩ6Ι-Γ77
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.03.31 19:14:05
EEST
Reason:
Location: Athens

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αριθμ.πρωτ.: 2826/24-3-2015
Αριθμός Απόφασης
51/2015

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Ταχ/κος Κώδικας: 40003
Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350320
email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 3ης/ 23-3-2015
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 11ο:

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά, σήμερα 23 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2689/19-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του
Ν.4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Αράπης Χρήστος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Ζιούλη Αναστασία
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Κούκας Γεώργιος
11. Μασούρας Γεώργιος
12. Μάρκου Σωτήριος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
14. Μπεϊνάς Αντώνιος
15. Λέτσιος Βασίλειος
16. Ολύμπιος Αθανάσιος
17. Ριζούλης Στέφανος
18. Σιμούλης Θωμάς
19. Σκαρκάλης Χρήστος
20. Σμυρλής Βασίλειος
21. Σουλιώτης Θεόδωρος
22. Τσιώνης Αστέριος
23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
24. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
25. Βατζιάς Αντίγονος
Απόντες
26. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
27. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Δαλαμάγκας
Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κολοβός Κων/νος (Καστρίου),
Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης
(Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.
Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος, ο Διευθυντής της ΔΕΥΑ
Αγιάς κ. Μπουζούκης Αλέξιος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός
Ιωάννης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ντελής Αλέξανδρος και η
Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .....
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:
Θέμα 11ο:

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δήμου Αγιάς.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Βασίλειος
Λέτσιος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
"Με την παρ.3 του άρθρου 3 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') ορίζεται ότι:
«Με αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου των Περιφερειακών Συμβουλίων των Περιφερειών
Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα, για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής και της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και των Δημοτικών Συμβουλίων για τις λαϊκές αγορές των
λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, που εκδίδονται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη
ισχύος του Ν.4264/14, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής τους για την εύρυθμη
λειτουργία των λαϊκών αγορών ρυθμίζονται θέματα ιδίως όπως:
α) οριοθέτηση και διαγράμμιση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των θέσεων των
επαγγελματιών πωλητών που δεν διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε μορφή και
άνθη, καθώς και των θέσεων των πωλητών που διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε
μορφή και άνθη,
β) οριοθέτηση του χώρου που καταλαμβάνουν οι πωλητές, αρίθμηση θέσεων, καθορισμός ενιαίων
μέτρων του μήκους των πάγκων κατά κατηγορία προϊόντων των πωλητών, στάθμευσης αυτοκινήτων
αδειούχων πωλητών, μέριμνα για την τοποθέτηση, εντός του χώρου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς,
των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων (αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα) και των οχημάτων ειδών
κυλικείων,
γ) ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των πωλητών, μεταφοράς εξοπλισμού και εμπορευμάτων, πριν
και μετά από το καθορισμένο ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών,
δ) καθαριότητα του χρησιμοποιούμενου χώρου από τους αδειούχους πωλητές, άμεση συλλογή των
απορριμμάτων και των χαρτοκιβωτίων, τρόπος έκθεσης και πώληση των προϊόντων και ειδικότερα
των νωπών ψαριών - συλλογής και απομάκρυνσης των νερών από το λιώσιμο του πάγου που
χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των ψαριών, απολύμανσης του χώρου, απαγόρευσης καθαρισμού
ψαριών,
ε) τις διαστάσεις, τον τύπο και το περιεχόμενο των πινακίδων που υποχρεούνται οι πωλητές να
τοποθετούν σε εμφανές μέρος του σημείου πώλησης, ιδίως το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, την
ιδιότητα του πωλητή (παραγωγός ή επαγγελματίας ή παραγωγός βιολογικών προϊόντων), τον αριθμό
μητρώου, την περιοχή παραγωγής των προϊόντων και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο,
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στ) ο τύπος, το χρώμα και το υλικό του εκθετηρίου των πωλούμενων προϊόντων και του στεγάστρου
του, έτσι ώστε να υπάρχει ομοιομορφία και ενιαία αισθητική, καθώς και ο τρόπος εμφάνισης και
συμπεριφοράς των πωλητών.»
Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές
κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:
… ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που
επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης...»
Με το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 «Κανονιστικές Αποφάσεις» ορίζεται ότι:
«1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές
κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:
α) Θέτουν κανόνες:
α1. Για την προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, των θαλασσών
από πηγές ξηράς και των υπόγειων και επίγειων υδάτινων αποθεμάτων από τη ρύπανση.
α2. Για την προστασία της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες και ειδικότερα στις
τουριστικές περιοχές κατά την τουριστική περίοδο.
α3. Για την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους της
εδαφικής τους περιφέρειας και γενικότερα για τη διασφάλιση και αναβάθμιση της αισθητικής των
πόλεων και των οικισμών, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τη διατήρηση και ανάδειξη των
παραδοσιακών, ιστορικών και τουριστικών περιοχών.
α4. Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον
προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και για την
τοποθέτηση και λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε
κοινόχρηστους χώρους.
β) Καθορίζουν τον τρόπο εφαρμογής των αναγκαίων, κατά περίπτωση, μέτρων για την πρόληψη και
αντιμετώπιση πυρκαγιών σε κοινόχρηστους χώρους και ιδιαίτερα στους χώρους διάθεσης των
απορριμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές πυροσβεστικές διατάξεις.
γ) Προσδιορίζουν τους όρους και τις ώρες λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα που λειτουργούν
στην πόλη, λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και την προστασία
των κατοίκων από την ηχορύπανση.
δ) Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις:
δ1. Για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων,
παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
δ2. Για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών
κοινόχρηστων χώρων.
δ3. Για τη χρήση και λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.
δ4. Για τη λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών, των θερέτρων, των κατασκηνώσεων
και τουριστικών εγκαταστάσεων.
ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που
επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
Μπορούν επίσης να καθορίζουν ειδικότερες προδιαγραφές και προϋποθέσεις κατασκευής και
τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών σε επαγγελματικούς χώρους, ανάλογα με τις
τοπικές ιδιαιτερότητες, λαμβάνοντας υπόψη τη φυσιογνωμία και την αισθητική του χώρου.
στ) Προσδιορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία
καταστημάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, για τη χορήγηση της άδειας των
οποίων είναι αρμόδιοι, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις για την προστασία του
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περιβάλλοντος, του αιγιαλού και της παραλίας, της δασικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για την
πυροπροστασία, για τους αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους, τις διατάξεις του γενικού
πολεοδομικού σχεδίου, του οικοδομικού κανονισμού και τους γενικούς όρους που προβλέπονται από
τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις.
Μπορούν, επίσης, πέραν των ανωτέρω, να προσδιορίζουν ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για
την ίδρυση και εγκατάσταση των ανωτέρω επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων σε περιοχές, που
επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, την αισθητική φυσιογνωμία και τις
εν γένει λειτουργίες των πόλεων και των οικισμών, εκτός των περιοχών, για τις οποίες έχουν
προσδιορισθεί ειδικότεροι όροι χρήσεων γης.
2. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαμβάνονται από τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια με
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, το συντομότερο δυνατό διάστημα από την
έναρξη της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου.
Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο η
δημαρχιακή επιτροπή.
Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαμερίσματος ή
οικισμού, η δημαρχιακή επιτροπή διαμορφώνει την εισήγησή της, μετά από γνώμη του οικείου τοπικού
συμβουλίου.
Για τη διαμόρφωση της εισήγησης, η δημαρχιακή επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις και τις
προτάσεις των αρμόδιων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων και ομάδων πολιτών της
περιφέρειας του Δήμου, με τους οποίους έρχεται σε διαβούλευση, καθώς και τυχόν ειδικές μελέτες που
έχουν εκπονηθεί για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων.
3. Με τις κανονιστικές αποφάσεις της παραγράφου 1 μπορεί να καθορίζονται οι περιπτώσεις, για τις
οποίες επιβάλλονται διοικητικά μέτρα και πρόστιμα, ορίζοντας το ύψος του προστίμου και τη
διαδικασία επιβολής τους.
4. Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό τους, στο
δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα του Δήμου ή της Κοινότητας, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη αυτών σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική
εφημερίδα. Οι αποφάσεις αυτές παραμένουν συνεχώς εκτεθειμένες σε χώρο του δημοτικού ή
κοινοτικού καταστήματος, που είναι προσιτός στο κοινό. Οι ίδιες αποφάσεις, με φροντίδα του
προέδρου του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του
Δήμου ή της Κοινότητας.
Επιπλέον, το δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο λαμβάνει μέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη
δημοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών, μέσω των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, εκδίδοντας
ειδικούς οδηγούς ενημέρωσης των κατοίκων και των οικείων επαγγελματικών τάξεων και
χρησιμοποιεί, για τον ίδιο σκοπό, οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο».
Με το άρθρο 73 παρ.1Bv του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο
δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ..
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη :
 την παρ.3 του άρθρου 3 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α')
 το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010
 τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006
 την υπ’ αριθμ. 11/2015 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
σας καλώ να εγκρίνετε τον κανονισμό λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στον Δήμο Αγιάς που σας έχει
δοθεί με την ημερήσια διάταξη".
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Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς»
κ. Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Δεν είμαστε ενάντια στους Κανονισμούς, αλλά εδώ
πρέπει να δούμε κάποια βασικά ζητήματα. Καταρχήν τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι
απαράδεκτα! Το 5.000€ για κάποιον βιοπαλαιστή. Ένας αγρότης που δεν μπορεί να πληρώσει τον ΟΓΑ
ή τον ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να βγάλει άδεια για τη λαϊκή; Όχι. Πρόστιμο 5.000€ σε κάποιον που δεν μπορεί
να πληρώσει καν τις ασφαλιστικές του εισφορές, τα φορολογικά χαράτσια και το ψηφίζετε τόσο άνετα
ή δεν διαβάζετε τους Κανονισμούς ή νομίζω θα γίνουμε όλοι απαράδεκτοι εδώ .Ξεχνάτε ότι
περισσότερο του 72% των αυτοαπασχολούμενων σήμερα δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώνει τις
ασφαλιστικές εισφορές σε Ο.Α.Ε.Ε. ; Περισσότεροι από 52% των αγροτών είναι σε αδυναμία να
πληρώσουν ΟΓΑ και ΕΛΓΑ ; Δεύτερο, για κάποιον που δεν πήρε την άδεια μαζί του θα πληρώσει
πρόστιμο 500€, καταλαβαίνετε τι προτείνετε εδώ. Αυτό που λέει ο Νόμος κάποιες στιγμές πρέπει να το
εξετάζουμε και να το αντιμετωπίσουμε ως Κίνημα. Γιατί εσύ κ. Λέτσιο, που φέρεις αντιρρήσεις σε
αυτά, δεν είσαι ούτε Νομοθέτης ούτε δημόσιος υπάλληλος. Είσαι τοπικό πολιτικό όργανο που πρέπει
να φέρει και αντιρρήσεις, να παλέψεις για ζητήματα και να τα ανατρέψεις στην πράξη, αν όχι τότε με
συγχωρείς χάνεις το ρόλο σου. Και μου κάνει κριτική, εσφαλμένα, ο Δήμαρχος ότι εγώ σαν παράταξη
δεν θέλω τοπική αυτοδιοίκηση αλλά θέλω διορισμένους ενώ δεν έχω τέτοια άποψη. Για μένα η λαϊκή
εξουσία ξεκινάει απ’ τα κάτω και χτίζεται ουσιαστικά απ’ τον λαό τον ίδιο και όχι από κάποιους από
τα πάνω. Εσείς στην ουσία έχετε τη λογική των διορισμένων. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πρόστιμα,
πετάνε κόσμο έξω από τη δουλειά του, δεν το ψηφίζουμε με τίποτα».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.
Μπεϊνάς Αντώνιος είπε στην τοποθέτησή του: «Πρώτον, για τον καινούργιο Νόμο, όπου οι
επαγγελματίες θα είναι χωριστά με τους παραγωγούς, απ’ ότι ξέρω υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις και
είπαν ότι θα αλλάξει ο Νόμος αυτός. Δεύτερο, για να κάνεις μια απλή ανανέωση της άδειας, εγώ
υπήρξα επί 20 χρόνια πωλητής λαϊκών αγορών και επί χρόνια Πρόεδρος λαϊκής παραγώγων στον
Πειραιά και έχω άμεση αντίληψη του θέματος, ενώ κάποτε θέλαμε ένα χαρτί της τριμελούς Επιτροπής
τώρα θέλει τόσα πολλά χαρτιά - ακτινογραφίες, εξετάσεις - μιλάμε για τρέλα. Είναι δύσκολα και λίγο λίγο θα φύγουν οι παραγωγοί από τις λαϊκές. Εμείς επειδή είμαστε ένας τρόπος παραγωγικός πρέπει να
στηρίξουμε και να προστατέψουμε τους παραγωγούς. Επίσης και επειδή στους τουρίστες αρέσει πολύ
αυτό το Bazaar όπως το λένε, θέλω να προτείνω να λειτουργήσει κάτω στα παράλια, υπάρχουν θέσεις
και στη Βελίκα και στον Αγιόκαμπο, μια λαϊκή αγορά».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.
Σιμούλης Θωμάς είπε στην τοποθέτησή του: «Συμφωνώ και θα ψηφίσω τον Κανονισμό. Θέλω όμως
να πω κάτι για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς της Αγιάς, κάτι που το συζητήσαμε και στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής. Πρέπει να δούμε, να σχεδιάσουμε και να σκεφτούμε το που θα μεταφέρουμε τη λαϊκή
αγορά της Αγιάς. Το κέντρο της Αγιάς περνάει δραματικές στιγμές. Πρέπει να βρούμε μέτρα να το
τονώσουν. Εγώ θεωρώ ότι ένα απ’ αυτά τα μέτρα είναι ίσως και η μεταφορά της λαϊκής αγοράς. Εμείς
ως Καποδιστριακή Αρχή του Δήμου Αγιάς το είχαμε ξεκινήσει, προέκυψε όμως τότε η δημιουργία
Δημαρχείου σ’ αυτόν το χώρο και έτσι το σταματήσαμε».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.
Βατζιάς Αντίγονος είπε στην τοποθέτησή του: «Εγώ θα ήθελα να κάνω μόνο μία παρατήρηση. Στην
λαϊκή αγορά της Αγιάς θα πρέπει να γίνεται έλεγχος. Αυτό ζητάνε και οι επαγγελματίες της Αγιάς.
Πρέπει κάθε Παρασκευή, που γίνεται η λαϊκή της Αγιάς, να υπάρχουν άνθρωποι του Δήμου και να
ελέγχουν».
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Λέτσιος Βασίλειος είπε στην τοποθέτησή του: «Η λαϊκή στα παράλια έχει
δρομολογηθεί, είναι στο στάδιο της επεξεργασίας και ο χώρος που έχει επιλεχθεί είναι τα γήπεδα του
μπάσκετ στη Σωτηρίτσα. Απομένουν κάποιες απαραίτητες εγκρίσεις από συναρμόδιες Υπηρεσίες. Τώρα
όσον αφορά τον αριθμό των θέσεων και των προστίμων είναι θέμα που προβλέπει ο Νόμος. Δεν θα
πάμε εμείς κόντρα στο Σύνταγμα. Η αρμοδιότητα της λειτουργίας των λαϊκών είναι ένα σύμπλεγμα
αρμοδιοτήτων της Πρωτοβάθμιας της Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης που πρέπει να ακολουθηθούν.
Οι Ο.Τ.Α. λειτουργούν μέσα σ’ ένα πλαίσιο που έχει θεσπιστεί από το Ελληνικό Κράτος. Άλλο πράγμα
να παλέψουμε για να αλλάξουμε το Νόμο κι άλλο να μην τον εφαρμόσουμε».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Βασίλειου
Λέτσιου,
- τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 3 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'),
- τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010,
- τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006,
- την υπ’ αριθμ. 11/2015 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
- τις τοποθετήσεις του Δημάρχου και των δημοτικών Συμβούλων,
- την αρνητική ψήφο του επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ. Ιωάννη
Κασίδα,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του)
Α. Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δήμου Αγιάς, ως εξής:
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Η ανάγκη ρύθμισης θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Αγιάς,
στην ΔΚ Αγιάς, η διασφάλιση των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού και η δημιουργία
προϋποθέσεων που θα συμβάλλουν στον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος τόσο των πωλητών –
παραγωγών όσο και των καταναλωτών.
Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους
πωλητές – εκθέτες που δραστηριοποιούνται στη λαϊκή αγορά του Δήμου Αγιάς
Το νομοθετικό πλαίσιο που καλύπτει τη λειτουργία των λαϊκών αγορών είναι ο Ν.4264/2014 (ΦΕΚ
118/Α/15-5-2014), η Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Α2-639/02.07.2014 (ΦΕΚ
1806/02.07.2014 τεύχος Β’) και η απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Α2797/29.08.2014 (ΦΕΚ 2398/09.09.2014 τεύχος Β’).
Άρθρο 1ο: Πλαίσιο Λειτουργίας
Εγκρίνει την συνέχιση λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στην Δημοτική Κοινότητα ΑΓΙΑΣ του Δήμου
ΑΓΙΑΣ κάθε Παρασκευή στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που βρίσκεται στην συνοικία Αγίου
Αντωνίου, εντός του οικισμού Αγιάς, στη θέση Αγία Άννα και συγκεκριμένα στην έκταση που
περικλείεται μεταξύ της οικίας Β. Ντάπα, πρώην τυροκομείου Μόλλα – Μπακούλα, του χείμαρρου
Άμυρου και διαχωρίζεται σε δύο τμήματα από τον δρόμο Αγίου Αντωνίου προς κλειστό
Γυμναστήριο και γήπεδο ποδοσφαίρου. Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας συμπίπτει με αργία
(επίσημη ή τοπική) η λειτουργία επιτρέπεται την προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα.
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Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ως εξής :
α. Για τη χειμερινή περίοδο από 7:30πμ μέχρι 14:30μμ
β. Για την θερινή περίοδο από 7:00πμ μέχρι 14:00μμ.
Η προσέλευση των πωλητών (επαγγελματιών-παραγωγών) στους χώρους της λαϊκής αγοράς
προκειμένου να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, να μεταφέρουν πάγκους,
εργαλεία και τα εμπορεύματά τους, θα γίνεται μία ώρα το πολύ νωρίτερα από την έναρξη
λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και η αποχώρησή τους θα γίνεται μία ώρα το πολύ αργότερα από την
ώρα λήξης της λαϊκής αγοράς .
Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς την
ημέρα της λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των πωλητών, εξαιρουμένων
όσων η νομοθεσία ορίζει.
Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχημάτων, θα μεριμνούν ώστε να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στους
χώρους που ορίζεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς από το προηγούμενο βράδυ.
Άρθρο 2ο: Διατιθέμενα Προϊόντα
Παραγωγοί:
Τα προϊόντα που δύνανται να διαθέτουν οι παραγωγοί και τα οποία πρέπει να είναι αποκλειστικά
δικής τους παραγωγής και οικοτεχνίας, και να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των
τροφίμων, όπως ορίζονται κάθε φορά στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, καθώς και στον
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, στις διατάξεις της κείμενης Κτηνιατρικής Νομοθεσίας, στους
Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) και στις
ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις, είναι τα εξής:
(α) αβγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού,
(β) άνθη, καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικό χώμα που δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία.
(γ) ελιές,
(δ) οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με την
κείμενη ενωσιακή και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία,
(ε) ελαιόλαδο συσκευασμένο, όπως ορίζεται στην απόφαση 323902/18.09.2009 (Β'2026)
«Συμπληρωματικά μέτρα του Κανονισμού 1019/2002»,
(στ) μέλι τυποποιημένο,
(ζ) ξηροί καρποί,
(η) οπωροκηπευτικά,
(θ) όσπρια,
(ι) πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
(ια) μεταποιημένα ή συσκευασμένα ή τυποποιημένα προϊόντα οικοτεχνίας, ιδίως μαρμελάδες, γλυκά
του κουταλιού, προϊόντα ντομάτας, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα και
αρτύματα,
(ιβ) νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας,
(ιγ) λοιπά αγροτικά προϊόντα,
(ιδ) τυροκομικά προϊόντα, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, φέρουν σήμανση
αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης), σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 852/2004 και
853/2004, έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την επισήμανση και
κατά τη μεταφορά και πώλησή τους τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου III του Παραρτήματος
II του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004, και
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(ιε) αλλαντικά, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες και πιστοποιημένες μονάδες παραγωγών και
τηρούνται
Επαγγελματίες Πωλητές:
Οι άδειες επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών διακρίνονται στις κατωτέρω δέκα (10) κατηγορίες:
α) νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, κομμένων ανθέων,
β) βιολογικών νωπών, μεταποιημένων και τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων, πιστοποιημένων
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήμα αναγνώρισης ως βιολογικών
προϊόντων,
γ) νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας),
δ) κατεψυγμένων ειδών αλιείας-αλιευμάτων, λαχανικών, σφολιάτας και παρασκευασμάτων ζύμης,
ε) ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις),
στ) μέσων συσκευασίας (χάρτινες - πλαστικές σακούλες), εκμετάλλευση χημικών τουαλετών,
ζ) ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκών ειδών, ψιλικών, καθώς και ειδών υπόδησης και
δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια),
η) ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, εκκλησιαστικών ειδών, καθώς και ειδών
παντοπωλείου (μη εδώδιμα),
θ) ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες, χώμα),
καλλωπιστικών φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων
οπωροφόρων, αμπέλου). Ειδικά, η πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρέπεται μόνον από τους
πωλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ν. 1564/1985 (Α' 164), ως ισχύει, και των
υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή του,
ι) ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα σε στερεά ή υγρή μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά και αλλαντικά),
χαρτιού ατομικής ή οικιακής φροντίδας, καθώς και ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων,
τυποποιημένου κομμένου καφέ.
Κάθε πωλητής κάτοχος επαγγελματικής άδειας επιτρέπεται να πωλεί προϊόντα από περισσότερες
κατηγορίες, και ειδικότερα ως εξής:
α) κατηγορίες α', β' και ι'
β) κατηγορίες ε' και στ' και
γ) κατηγορίες ζ', η' και θ'.
Αλλαγή κατηγορίας επιτρέπεται μόνο από τις κατηγορίες στ', ζ', η', θ' και ι', στις κατηγορίες α', β', γ',
δ', και ε'.
Άρθρο 3ο: Συμμετοχή τοποθέτηση Ενδιαφερομένων
1.Οι Δήμαρχοι υποχρεούνται να παρέχουν κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς όλης της
χώρας (με προτεραιότητα σε εκείνους που δραστηριοποιούνται ή έχουν την έδρα τους στα
διοικητικά όρια του Δήμου Αγιάς και είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας (θεωρημένη) παραγωγού
πωλητή που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αγιάς ελλείψει των προαναφερόμενων
επαγγελματίες πωλητές και παραγωγοί από την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, ελλείψει αυτών
από γειτονικές Περιφερειακές Ενότητες και ελλείψει αυτών από άλλο μέρος της χώρας) θέσεις στις
λαϊκές αγορές ευθύνης τους.
2. Κάθε λαϊκή αγορά χωρίζεται σε τομέα παραγωγών πωλητών και σε τομέα επαγγελματιών
πωλητών.
Ο τομέας των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών διακρίνεται σαφώς με κάθε πρόσφορο
τρόπο από τον τομέα των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. Την ευθύνη υλοποίησης
της ανωτέρω διάκρισης έχει η κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια.
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3.Οι παραγωγοί τοποθετούνται χωριστά από τους επαγγελματίες και κατά την κατανομή των θέσεων
μεταξύ τους προκρίνονται οι παραγωγοί.
4.Οι επαγγελματίες πωλητές, που δεν διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε μορφή ή
άνθη, τοποθετούνται στην αρχή ή στο τέλος των λαϊκών αγορών, με τρόπο που τους καθιστά
απολύτως διακριτούς από τους υπόλοιπους.
5. Για την κατανομή των δικαιούχων στις θέσεις των λαϊκών αγορών λαμβάνονται υπόψη
συγκεκριμένα κριτήρια (παλαιότητα της άδειας, ηλικία του δικαιούχου, τυχόν αναπηρία του και
ποσοστό αυτής, αριθμός τέκνων, ημέρες συμμετοχής σε λαϊκή αγορά) τα οποία δίνουν στον
δικαιούχο μόρια. Αναλόγως με το πλήθος των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε δικαιούχος
κατατάσσεται στον οικείο πίνακα κατάταξης. Ο δικαιούχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια
ανά λαϊκή αγορά κατατάσσεται στην πρώτη θέση του πίνακα και οι λοιποί σε φθίνουσα σειρά. Ο
πρώτος στην κατάταξη δικαιούχος επιλέγει την θέση του στην λαϊκή αγορά στον οικείο τομέα. Ο
δεύτερος και οι λοιποί επιλέγουν την θέση τους αναλόγως με τις λοιπές διαθέσιμες θέσεις και την
σειρά τους στον οικείο πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. Ο
δικαιούχος που κληρώνεται επιλέγει πρώτος μεταξύ των ισοβαθμούντων.
6. Σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Α2-639/2-7-14 για κάθε έτος
παλαιότητας της άδειας ο δικαιούχος λαμβάνει 1 μόριο. Δικαιούχος κάτω των τριάντα (30) και άνω
των εξήντα (60) ετών λαμβάνει 15 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία έως 67% λαμβάνει 10 μόρια.
Δικαιούχος με αναπηρία άνω του 67% και έως και 80% λαμβάνει 20 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία
άνω του 80% λαμβάνει 30 μόρια. Για κάθε τέκνο ο δικαιούχος λαμβάνει 10 μόρια. Σε περίπτωση
μονογονεϊκής οικογένειας τα μόρια της συγκεκριμένης κατηγορίας προσαυξάνονται κατά 50%. Για
κάθε μία από τις έξι ημέρες (σε εβδομαδιαία βάση) που δεν συμμετέχει σε λαϊκή αγορά λαμβάνει 15
μόρια. Η παρούσα μοριοδότηση θα ακολουθεί την εκάστοτε ισχύουσα απόφαση Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
7. Οι θέσεις πώλησης προϊόντων θάλασσας και προϊόντων αλιείας χωροθετούνται υποχρεωτικά μόνο
σε σημεία όπου υπάρχει αποχέτευση και σε κάθε περίπτωση στον οικείο τομέα για κάθε πωλητή.
8.Για τις νέες άδειες που θα διατίθενται σε κενούμενες θέσεις θα διενεργείται κλήρωση. Η ίδια
διαδικασία θα ακολουθείται και σε περίπτωση προσθήκης νέων θέσεων - αδειών
9. Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχουν.
10. Πωλητές οι οποίοι δεν θα έχουν θεωρημένη άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες που να ισχύει για
την λαική του Δήμου Αγιάς δεν θα γίνονται δεκτοί.
11. Πωλητές, οι οποίοι θα είναι εκτός ορίων της Λαϊκής Αγοράς θα τιμωρούνται όπως ο νόμος
ορίζει.
12. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ταμειακά ενήμεροι εκθέτες εφοδιασμένοι με βεβαίωση των
αρμοδίων οργάνων.
13. Οι υπάλληλοι στους οποίους ανατίθεται από τους αρμόδιους φορείς, η είσπραξη του ημερήσιου
τέλους του άρθρου 7 υποχρεούνται να ενημερώνουν τους οικείους φορείς για τις κενές θέσεις που
προκύπτουν για οποιονδήποτε λόγο, εντός δέκα (10) ημερών από τότε που έλαβαν γνώση για την
κένωση της θέσης. Σε περίπτωση παράλειψης αυτής της υποχρέωσης υπέχουν πειθαρχική ευθύνη.
14. Τα παραχωρούμενα μέτρα μήκους των πάγκων στις λαϊκές αγορές είναι τα εξής:
Πωλητές αγροτικών προϊόντων (παραγωγοί – επαγγελματίες) 4 Χ 3 μέτρα
Επαγγελματίες πωλητές Βιομηχανικών προϊόντων 6 Χ 3 μέτρα
Άρθρο 4ο: Όροι Λειτουργίας
Α. Στους χώρους που θα λειτουργεί η λαϊκή αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των
διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις που θα διαγραμμιστούν προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές –
εκθέτες δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ και δεν θα εμποδίζουν τη λειτουργία
καταστημάτων. Η ευθύνη για την διαγράμμιση των θέσεων είναι του Δήμου με μέριμνα της τεχνικής
υπηρεσίας.
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Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των
επισκεπτών, την έλευση των οχημάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π. για τις περιπτώσεις
εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, αλλά την ομαλή
διενέργεια της λαϊκής αγοράς.
Β. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες –πωλητές της λαϊκής αγοράς, η
αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της
έκτασης των χωροθετημένων θέσεων, η δραστηριότητα στους χώρους της λαϊκής αγοράς ελλείψει
της σχετικής άδειας, η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε
η μεταφορά των προϊόντων καθώς και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους.
Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων τους επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια επιφάνεια των πάγκων
τους, απαγορεύεται το κρέμασμα των εμπορευμάτων (είδη ρουχισμού, υπόδησης, υλικών και άλλων
αντικειμένων) κατακόρυφα, μπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που χρησιμοποιούν, η
τοποθέτηση στάντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και πέραν των
διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.
Οι πωλητές – εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους
παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία των όπισθεν αυτών
ευρισκομένων καταστημάτων καθώς επίσης και των πεζοδρομίων για την ελεύθερη διέλευση των
πεζών.
Η παρουσία των κατόχων αδειών είναι υποχρεωτική, σε κάθε άλλη περίπτωση και όπου
δημιουργείται η ανάγκη περί υποβοήθησης, αντικατάστασης, αναπλήρωσης κ.λ.π. απαιτείται η
τροποποίηση της αρχικής άδειας με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Κατά τις ημέρες που δε λειτουργεί η λαϊκή αγορά απαγορεύεται κάθε εμπορία και κάθε άλλη
δραστηριότητα μέσα στους χώρους της από τους κατόχους αδειών(επαγγελματικών και
παραγωγικών).
Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να
είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης και η είσοδος κάθε τροχοφόρου
κατά τις ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς πλην των ωρών έναρξης για την εκφόρτωση των
εμπορευμάτων.
Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από εκείνη
της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη
συμμορφούμενους θα επιβάλλεται Δημοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίου.
Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις Πωλητών
1.
Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη μπροστά στον πάγκο των προϊόντων τους
και σε εμφανές σημείο μεταλλική ή πλαστικοποιημένη πινακίδα (διαστάσεων 25 εκ. x 30 εκ) που θα
φέρει φωτογραφία τους και θ' αναγράφει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, τον αριθμό της άδειας,
τον αριθμό μητρώου, την ιδιότητα (παραγωγός, επαγγελματίας), τον τόπο παραγωγής και την τιμή
πώλησης των προϊόντων τους.
2.
Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι ώστε
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών.
3. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρμοστη συμπεριφορά των πωλητών της Λαϊκής Αγοράς (φωνές,
αντεγκλήσεις, διαλάληση των εμπορευμάτων κ.τ.λ)
3.
Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να
αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της
περιοχής μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής, ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη
λήξη του χρόνου της λαϊκής αγοράς να φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα
του χώρου των καθώς και την συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε
σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στην συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου.
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4.
Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους ιχθυοπώλες ακριβώς λόγω της φύσης της εργασίας
τους οι οποίοι και υποχρεούνται να μην καθαρίζουν τα ψάρια, να συλλέγουν τα απορρίμματα
με επιμέλεια και να απομακρύνουν τα νερά από το λιώσιμο του πάγου που χρησιμοποιείται για
τη συντήρηση των ψαριών.
5.
Με την ίδια ευθύνη πρέπει οι πωλητές να μεταφέρουν από τους χώρους της αγοράς τα
εμπορεύματα που δεν διατέθηκαν, τα κενά είδη συσκευασίας και γενικά κάθε είδους εργαλείου μετά
τη λήξη της αγοράς και το αργότερο μέχρι τις 15:00μμ απαγορευμένης της εγκατάλειψης όλων
αυτών.
6.
Για την τήρηση της Καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργεί η λαϊκή αγορά (από την
έναρξη και μέχρι την λήξη της λειτουργίας τους) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές
(επαγγελματίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις) έστω και αν
αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή προσλαμβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται
αυτοπροσώπως στις λαϊκές αγορές καθώς και το προσωπικό που απασχολούν.
Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν:
- Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης
των προϊόντων τους.
- Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που
τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους.
- Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά
κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής
αγοράς.
- Να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως
ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κ.λπ.),
καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.).
- Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της λαϊκής αγοράς
συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των οργάνων της παραπάνω υπηρεσίας. Σε περίπτωση
αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου
καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους. Επίσης επιβάλει πρόστιμο. Εάν η παράβαση αυτή
επαναληφθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας
λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά.
- Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου
της.
- Να απομακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν
πωληθεί μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, διαφορετικά
οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής ζητείται η ανάκληση της
άδειας. Η παραμονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, μετά το πέρας του
νομίμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις
προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού «κοινοχρήστων χώρων».
7. Τα αυτοκίνητα των πωλητών (φορτηγά) πρέπει να σταθμεύουν υποχρεωτικά εντός ειδικού χώρου
οι δε εποχιακοί παραγωγοί θα τακτοποιούνται στους χώρους με τη φροντίδα των αρμόδιων
υπαλλήλων. Μετά την αποχώρηση όλων θα γίνεται από συνεργείο του Δήμου η καθαριότητα
(πλύσιμο κλπ) της λαϊκής αγοράς.
Άρθρο 6ο: Έλεγχος
Έλεγχος είναι κάθε έρευνα που πραγματοποιούν οι εντεταλμένοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, μέσα στα
πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, με αντικείμενο τη διαπίστωση εφαρμογής της ισχύουσας
νομοθεσίας. (Υπ. Αναπτυξ. Ανταγ. & Ναυτ. Α2-2024/16.12.2011).
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Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τη σχετική άδεια και να
την επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί. (παρ.3 άρθρο 8 Ν.4264/14 (ΦΕΚ
118/15.05.2014 τεύχος Α').
Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του ν.4264/14 και των κατ'
εξουσιοδότησής τους εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι:
(α) Τα αναφερόμενα στο άρθρο 7α του Ν. 2323/1995 Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και
Υπαιθρίου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ)
(β) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας,
(γ) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας,
(δ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Περιφερειών,
(ε) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των
Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων,
(στ) οι υπηρεσίες και τα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων,
(ζ) οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων,
(η) οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους,
(θ) η Ελληνική Αστυνομία,
(ι) το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και οι Τελωνειακές Αρχές. (παρ.1 άρθρο 30
Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') (άρθρο 1 απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας Α2-797/29.08.2014 (ΦΕΚ 2398/09.09.2014 τεύχος Β’).
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού
υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. (παρ.2 άρθρο 30
Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α').
Τα ανωτέρω ελεγκτικά όργανα ενεργούν μόνα τους ή από κοινού. Η υπηρεσία που είναι αρμόδια σε
περίπτωση συγκρότησης κλιμακίων ελέγχων είναι υποχρεωμένη να εκδίδει και να εφοδιάζει τους
υπαλλήλους των κλιμακίων με πράξη «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», στην οποία θα μνημονεύονται τα
στοιχεία των ελεγκτών, ο χώρος άσκησης του ελέγχου και η ημερομηνία της εν λόγω εντολής. Το ως
άνω ελεγκτικό όργανο (Κλιμάκιο) υποχρεούται να επιδεικνύει την εντολή στον ελεγχόμενο κατά την
έναρξη του ελέγχου.
Σε περίπτωση συγκρότησης μικτού κλιμακίου ελέγχου, ο προϊστάμενος της επισπεύδουσας τον
έλεγχο υπηρεσίας αποστέλλει εγκαίρως ειδοποίηση στις άλλες υπηρεσίες ελέγχου που θα
απαρτίσουν το μικτό κλιμάκιο προκειμένου να υποδειχθούν άμεσα οι υπάλληλοι ή τα όργανα που θα
συμμετάσχουν σε αυτό. Η εντολή ελέγχου που εκδίδεται από τον προϊστάμενο κατά τα ανωτέρω,
επέχει και θέση συγκρότησης του μικτού κλιμακίου ελέγχου (άρθρο 1 παρ.2 και 3 απόφαση Υπ.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Α2-797/29.08.2014 (ΦΕΚ 2398/09.09.2014 τεύχος Β’).
Ο συντονισμός τυχόν μικτών κλιμακίων ελέγχου ανατίθεται για μεν την Περιφέρεια Αττικής στο
Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ) του άρθρου 40 του ν.
4155/2013 (Α'120), για δε τις λοιπές Περιφέρειες στον αρμόδιο Περιφερειάρχη. (παρ.4 άρθρο 30
Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α').
Για την διευκόλυνση της εύρυθμης λειτουργίας των λαϊκών αγορών ο Δήμος ορίζει υπάλληλο ή
υπαλλήλους για την γενικότερη εποπτεία και επίλυση μικροπροβλημάτων που ανακύπτουν.
Επόπτες /Αρμόδιοι υπάλληλοι Λαϊκών Αγορών του Δήμου ορίζονται με απόφαση Δημάρχου τακτικοί
υπάλληλοι του Δήμου οι οποίοι θα διακρίνονται για το ήθος και την εργατικότητά τους. Ορίζονται με
απόφαση του Δημάρχου και σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και θα
αλλάζουν όταν κρίνεται σκόπιμο (η απόφαση του ορισμού τους θα κοινοποιείται στο αρμόδιο Τμήμα
Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς).
Οι σύλλογοι παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών δύναται να ορίσουν άτομο, το οποίο θα βοηθά
τον επόπτη/αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου και τις αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες για τον έλεγχο και
την επιτήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Αγιάς ((η απόφαση του ορισμού του θα
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κοινοποιείται στο αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, στο Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς και στον Δήμο Αγιάς).
Οι Επόπτες/Αρμόδιοι Υπάλληλοι προσέρχονται στην Λαϊκή Αγορά κατά την ημέρα λειτουργίας της
και τα καθήκοντα τους είναι :
Α)
Να επιβλέπουν την τοποθέτηση των προσερχόμενων πωλητών στις προκαθορισμένες θέσεις
τους και να φροντίζουν για την τάξη στην Λαϊκή Αγορά.
Β)
Να απομακρύνουν από τον χώρο Λαϊκής Αγοράς τους πωλητές που στερούνται αδείας
πωλητών Λαϊκών Αγορών ή είναι τιμωρημένοι ή δεν έχουν θέση στην λαϊκή αγορά.
Γ)
Να διαπιστώνουν τυχόν παραπτώματα και παραβάσεις των πωλητών και να συντάσσουν και
να υποβάλλουν στις Υπηρεσίες Εμπορίου σχετική αναφορά δια του Δημάρχου ή του αρμοδίου
Α/Δημάρχου.
Δ)
Να εποπτεύουν γενικώς την Λαϊκή Αγορά για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού,
όσον αφορά την λειτουργία της, με την υποχρέωση να καταγράφουν κάθε παράβαση, ώστε να
ενημερώνετε το Τμήμα Εμπορίου.
Ε)
Να επιλύουν άμεσα μικροπροβλήματα που ανακύπτουν.
ΣΤ) Να τοποθετούν προσωρινά σε κενές θέσεις (εφόσον υπάρχουν) πωλητές οι οποίοι κατέχουν την
προβλεπόμενη άδεια
Οι Επόπτες/Αρμόδιοι Υπάλληλοι από κοινού με το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς, όταν αυτή κρίνεται
αναγκαία, θα διενεργούν ελέγχους για την καλή και ομαλή λειτουργία της λαϊκής αγοράς, την
διατήρηση της τάξης και την από κάθε άποψη ορθή και εύρυθμη διεξαγωγή αυτής, εφαρμόζοντας
και επιβάλλοντας κυρώσεις για κάθε παράβαση.
Άρθρο 7ο: Ημερήσιο Δικαίωμα Προσέλευσης
Θέματα σχετικά με την καταβολή, το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του ημερήσιου δικαιώματος
προσέλευσης των πωλητών στην λαϊκή αγορά καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
κατά τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 8ο: Κυρώσεις
Ποινικές Κυρώσεις
Όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους
αρμόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, όπως ιδίως τα
παραστατικά εμπορίας και διακίνησης, τιμωρείται με φυλάκιση. Παρεμπόδιση ελέγχου θεωρείται
και η απόκρυψη των απαιτούμενων στοιχείων ή η παραποίηση των στοιχείων αυτών ή η ψευδής
παράθεσή τους. (παρ.1 άρθρο 31 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α').
Όποιος χωρίς άδεια ασκεί δραστηριότητα του Ν.4264/14, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον έξι (6) μηνών. (παρ.2 άρθρο 31 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α').
α) Όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
β) Όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή επιβλαβή για την υγεία τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
γ) Όποιος αναμιγνύει παράνομα και πωλεί είδη διαφορετικών ποιοτήτων τιμωρείται με φυλάκιση.
(παρ.3 άρθρο 31 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α').
Όποιος παραποιεί ή νοθεύει άλλα είδη βιοτικής ανάγκης πλην τροφίμων ή εν γνώσει του κατέχει
προς εμπορία ή πωλεί τέτοια είδη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. (παρ.4
άρθρο 31 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α').
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Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 13 και 16 (περί πρόσληψης υπαλλήλου) τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. (παρ.5 άρθρο 31 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος
Α').
Σε περίπτωση που η βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 11 περιέχει αναληθή ή
ανακριβή στοιχεία, καθένα από τα υπογράφοντα μέλη τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1)
έτους. (παρ.6 άρθρο 31 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α').
Διοικητικές Κυρώσεις
Τα ποσά των διοικητικών κυρώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Ν.
4264/2014 αναπροσαρμόστηκαν ως ακολούθως:
α) για παντελή έλλειψη άδειας υπαίθριου εμπορίου, πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και για μη
κατοχή ισχύουσας άδειας κατά τη στιγμή του ελέγχου πρόστιμο πεντακόσια (500) ευρώ. Στην
περίπτωση αυτή, σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία επιβολής προστίμου ορίζεται ότι εφόσον ο
ελεγχόμενος δηλώσει ενυπόγραφα στο πεδίο «ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ» ότι διαθέτει μεν άδεια
σε ισχύ αλλά δεν την φέρει μαζί του κατά τη στιγμή του ελέγχου και θα την προσκομίσει στον
προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχου εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών, τότε τα ελεγκτικά
όργανα επιβάλουν μεν σε βάρος του το διοικητικό πρόστιμο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αλλά
εφόσον την προσκομίσει κατά τα ανωτέρω, τότε ο προϊστάμενος αυτός επιβάλει πρόστιμο 500 ευρώ
για την παράβαση μη κατοχής τη στιγμή του ελέγχου.
β) για πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην άδεια, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.
γ) για αυθαίρετη αλλαγή χώρου, μη τήρηση ωραρίου, πώληση προϊόντων εκτός του καθορισμένου
χώρου της λαϊκής αγοράς, μη αυτοπρόσωπη προσέλευση, πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ για
κάθε μια από τις εν λόγω παραβάσεις,
- για μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος
15 της υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/ Β'/31-07-2014) όπως κάθε
φορά ισχύει,
- για μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της
ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος, πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5α
και β της υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β'/31-07-2014) όπως κάθε
φορά ισχύει,
- για μη αναγραφή της αληθούς προέλευσης του προϊόντος πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 1
παράγραφος 5ε της υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β'/31-07-2014)
όπως κάθε φορά ισχύει,
- για μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας με τον αριθμό της άδειας, το όνομα του κατόχου και τα
λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, πρόστιμο επτακοσίων (700) ευρώ.
δ) για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που προβλέπονται από τις
κείμενες διατάξεις πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και για διάθεση προϊόντων που
συνοδεύονται από παραποιημένα ή με ανακριβή στοιχεία παραστατικά, πρόστιμο χιλίων (1000)
ευρώ.
ε) για χρήση ελαττωματικών ή μη εγκεκριμένων μέτρων, σταθμών και ζυγών, κατά τη ζύγιση ή
στάθμιση των προϊόντων, πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 10 Βα της υπουργικής
απόφασης υπ' αριθ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β731-07-2014) όπως κάθε φορά ισχύει,
- για την με οποιονδήποτε τρόπο παραποίηση της ζύγισης (ελλειποβάρεια), πρόστιμο σύμφωνα
με το άρθρο 102 παράγραφος 14 της υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ
2090/Β'/31-07-2014) όπως κάθε φορά ισχύει.
στ) για αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλήλου από αυτόν, χωρίς την τήρηση των
διατάξεων του Ν. 4264/2014, πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ.
ζ) για πώληση προϊόντων εκτός του καθορισμένου ωραρίου και χώρου της λαϊκής αγοράς, πρόστιμο
πεντακοσίων (500) ευρώ. (άρθρο 4 απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Α2797/29.08.2014 (ΦΕΚ 2398/09.09.2014 τεύχος Β’).
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Για τις λοιπές παραβάσεις, που δεν ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο, με απόφαση της αρχής που
χορηγεί τη συγκεκριμένη άδεια, επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) έως πέντε χιλιάδες
(5.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. (παρ.5 άρθρο 32
Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α').
Σε περίπτωση που για τρεις (3) συνεχείς μήνες δεν αποσταλούν τα στοιχεία που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 (στη βάση δεδομένων υπαίθριου εμπορίου), οι Περιφερειάρχες
και οι Δήμαρχοι υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234 του ν. 3852/2010
(Α' 87) (παρ.7 άρθρο 32 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α').
Πωλητής λαϊκών αγορών, επαγγελματίας ή παραγωγός, που απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν του
τριμήνου από τη λαϊκή αγορά, στερείται της θέσης του. (παρ.3 άρθρο 32 Ν.4264/14 (ΦΕΚ
118/15.05.2014 τεύχος Α').
Στην περίπτωση των Λαϊκών Αγορών Βιολογικών Προϊόντων για την πώληση προϊόντων χωρίς την
απαιτούμενη πιστοποίηση με βάση το άρθρο 18 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους τριών
χιλιάδων (3.000) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, όταν οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του άρθρου 30
διαπιστώνουν παράβαση ή/ και παρατυπίες που αφορούν τους κανόνες βιολογικής παραγωγής,
ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
για περαιτέρω ενέργειες. (παρ.4 άρθρο 32 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α').
Δεν επιτρέπεται η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 32 του Ν.4264/14 εφόσον έχουν
επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για την ίδια παράβαση με βάση διαφορετικό νόμο. (παρ.8 άρθρο 32
Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α').
Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του Ν.4264/14, 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 που επιβάλλονται από την
κείμενη νομοθεσία για το παρεμπόριο. (παρ.3 άρθρο 30 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος
Α').
Άρθρο 9ο: Διαδικασία επιβολής, είσπραξης και απόδοσης των διοικητικών προστίμων
Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης
Το ελεγκτικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση συντάσσει, εις τριπλούν, έκθεση βεβαίωσης της
παράβασης. (παρ.1 άρθρο 33 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') (άρθρο 2 απόφαση Υπ.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Α2-797/29.08.2014 (ΦΕΚ 2398/09.09.2014 τεύχος Β’).
Το πρωτότυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ», το δεύτερο αντίτυπο φέρει την
ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ», το τρίτο αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΣΤΕΛΕΧΟΣ». (άρθρο 2
απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Α2-797/29.08.2014 (ΦΕΚ 2398/09.09.2014
τεύχος Β’).
Στην έκθεση βεβαίωσης της παράβασης αναγράφονται:
α) τα στοιχεία της ταυτότητας του παραβάτη πωλητή,
β) ο χρόνος και ο τόπος τελέσεως της παράβασης,
γ) συνοπτική περιγραφή της παράβασης.
δ) η συγκεκριμένη διάταξη νόμου που παραβιάστηκε καθώς και το επιβαλλόμενο διοικητικό
πρόστιμο. (παρ.1 άρθρο 33 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') (άρθρο 2 απόφαση Υπ.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Α2-797/29.08.2014 (ΦΕΚ 2398/09.09.2014 τεύχος Β’).
Σε κάθε περίπτωση ο ελεγχόμενος δικαιούται να καταθέσει τις απόψεις του στο προβλεπόμενο πεδίο
με τίτλο «ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ». (άρθρο 2 απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας Α2-797/29.08.2014 (ΦΕΚ 2398/09.09.2014 τεύχος Β’).
Η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης υπογράφεται από το όργανο που βεβαιώνει την παράβαση και
τον παραβάτη πωλητή.
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Εάν ο τελευταίος αρνείται να υπογράψει, οι υπάλληλοι ελεγκτές συμπληρώνουν το πεδίο με την
ένδειξη «ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ» και υπογράφουν για την επιβεβαίωση της άρνησης. (παρ.1
άρθρο 33 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') (άρθρο 2 απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας Α2-797/29.08.2014 (ΦΕΚ 2398/09.09.2014 τεύχος Β’).
Το πρωτότυπο της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης μόλις συμπληρωθεί παραδίδεται άμεσα στον
ελεγχόμενο. Αντίγραφο της Έκθεσης παραδίδεται εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών από τα
ελεγκτικά όργανα στην υπηρεσία που εξέδωσε την εντολή ελέγχου, η οποία το καταχωρεί άμεσα στο
σχετικό αρχείο παραβάσεων που τηρεί. Το τρίτο αντίγραφο παραμένει ως στέλεχος και τηρείται στο
αρχείο της υπηρεσίας.
Στο εν λόγω αρχείο παραβάσεων καταχωρούνται όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία της έκθεσης
που είναι αναγκαία για την παρακολούθηση της υπόθεσης.
Όταν οι έλεγχοι διενεργούνται από μικτά κλιμάκια ελέγχου, η Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης
συντάσσεται και υπογράφεται από τα μέλη των μικτών κλιμακίων που αναγράφονται στην εντολή
ελέγχου και διεκπεραιώνεται από την υπηρεσία που αναφέρεται στο πεδίο «Τίτλος Υπηρεσίας» της
Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης. (άρθρο 2 απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Α2797/29.08.2014 (ΦΕΚ 2398/09.09.2014 τεύχος Β’)
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εφαρμογής των προβλεπομένων στα άρθρα 31 και 32 ποινικών και
διοικητικών κυρώσεων του ν. 4264/2014 (Επιβολή Διοικητικού προστίμου με ΕΚΘΕΣΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ) με υπόδειγμα έκθεσης βεβαίωσης παράβασης και ταυτόχρονης
κατάσχεσης και καταστροφής των εμπορευμάτων κατά τις διατάξεις του ν.4155/2013 οι σχετικές
ενέργειες θα πρέπει να γίνουν με ξεχωριστές εκθέσεις. (Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
282/19.09.2014).
Βεβαίωση και είσπραξη προστίμων
Τα πρόστιμα των παραγράφων 1 και 4 επιβάλλονται αμέσως μετά τη βεβαίωση της παράβασης από
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 30. (παρ.2
άρθρο 33 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α').
Τα διοικητικά πρόστιμα του ν.4264/14, με την επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου,
εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και
αποδίδονται κατά ποσοστό 10% σε ειδικό λογαριασμό του Δήμου, εντός της χωρικής αρμοδιότητας
του οποίου διαπιστώνεται και βεβαιώνεται η παράβαση και κατά ποσοστό 90% στον Κρατικό
Προϋπολογισμό. (παρ.3 άρθρο 33 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α').
α.Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τις υπηρεσίες των Δήμων εισπράττονται, σύμφωνα
με τις διατάξεις περί είσπραξης εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων και πιστώνονται σε ειδικό
κωδικό του οικείου Δήμου στον οποίο διαπιστώθηκε και βεβαιώθηκε η παράβαση.
β.Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τις υπηρεσίες των Περιφερειών αποτελούν έσοδο
του Κρατικού Προϋπολογισμού και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό που εγγράφεται στον
προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας στην οποία διαπιστώθηκε και βεβαιώθηκε η παράβαση.
(παρ.4 άρθρο 33 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α').
Σε περίπτωση που έχει διαπιστωθεί ότι δεν έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Περιφερειάρχη
εντός τριάντα (30) ημερών ή δεν προσκομισθεί αποδεικτικό κατάθεσης του ημίσεως του προστίμου,
μετά την παρέλευση τριάντα πέντε (35) ημερών, κινείται από την υπηρεσία που επέβαλε το
διοικητικό πρόστιμο η σχετική διαδικασία για την βεβαίωση και είσπραξη του επιβληθέντος
διοικητικού προστίμου, διαβιβάζοντας αρμοδίως την Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης.
Συγκεκριμένα:
α) Αν το πρόστιμο επιβλήθηκε από Κλιμάκιο Ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, αντίγραφο της Έκθεσης Βεβαίωσης της Παράβασης διαβιβάζεται στην ΔΟΥ
που υπάγεται ο ελεγχόμενος, τα δε πρόστιμα αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.
β) Αν το πρόστιμο επιβλήθηκε από αρμόδιους υπαλλήλους των Δήμων, η Έκθεση Βεβαίωσης
Παράβασης κατατίθεται στην αρμοδία υπηρεσία τους για την εν συνεχεία βεβαίωση και είσπραξη
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σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης εσόδων Δήμων και Κοινοτήτων και πιστώνονται στον
ειδικό κωδικό του οικείου δήμου που βεβαιώθηκε η παράβαση.
γ) Αν το πρόστιμο επιβλήθηκε από υπηρεσίες ή από αρμόδιο όργανο των Περιφερειών, αντίγραφο
της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης διαβιβάζεται στην αρμοδία ΔΟΥ του ελεγχόμενου. Τα
εισπραττόμενα πρόστιμα αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και πιστώνονται σε ειδικό
κωδικό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας στην εδαφική αρμοδιότητα της οποίας
βεβαιώθηκε η παράβαση.
δ) Αν το πρόστιμο επιβλήθηκε από λοιπές αρμόδιες αρχές, αντίγραφο της Έκθεσης Βεβαίωσης της
Παράβασης διαβιβάζεται στην ΔΟΥ που υπάγεται ο ελεγχόμενος, τα δε πρόστιμα αποτελούν έσοδα
του κρατικού προϋπολογισμού και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Εισπράξεως
Δημοσίων Εσόδων.
ε) Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο συμπράττουν ελεγκτικά όργανα από συναρμόδιες υπηρεσίες,
το αντίγραφο της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης διαβιβάζεται στην ΔΟΥ όπου υπάγεται ο
ελεγχόμενος από την υπηρεσία που αναφέρεται στο πεδίο «Τίτλος Υπηρεσίας» της Έκθεσης
Βεβαίωσης Παράβασης. (άρθρο 3 παρ.3 απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Α2797/29.08.2014 (ΦΕΚ 2398/09.09.2014 τεύχος Β’).
Από τα ανωτέρω έσοδα καλύπτονται δαπάνες για έξοδα μετακίνησης των υπαλλήλων για τις
ανάγκες διενέργειας των ελέγχων. (παρ.5 άρθρο 33 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α').
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα
σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και τη διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα κατά τη διαπίστωση της παράβασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του
Ν.4264/14 η αναπροσαρμογή των ποσών και κάθε άλλη λεπτομέρεια. (παρ.6 άρθρο 33 Ν.4264/14
(ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α').
Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας Α2-797/29.08.2014 (ΦΕΚ 2398/09.09.2014 τεύχος Β’) οι διατάξεις της οποίας
παρατίθενται ανωτέρω.
Προσφυγή
Η πράξη επιβολής διοικητικού προστίμου του ν.4264/14 υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η
οποία ασκείται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας που
επιβλήθηκε το πρόστιμο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την με οποιονδήποτε τρόπο,
αποδεδειγμένη κοινοποίησή της στον υπόχρεο. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε
προθεσμία (30) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής. (παρ.1 άρθρο 34 Ν.4264/14 (ΦΕΚ
118/15.05.2014 τεύχος Α' όπως τροπ. με το άρθρο 93 του Ν4314/14 (ΦΕΚ 265/23-1214 τεύχος Α’).
Σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής από τον ελεγχόμενο κατά της πράξης Βεβαίωσης
Παράβασης ενώπιον του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας που επιβλήθηκε το πρόστιμο, εντός της
προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την με οποιονδήποτε τρόπο αποδεδειγμένη κοινοποίησή
της σε αυτόν, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του Ν. 4264/2014, η Περιφέρεια οφείλει
να ενημερώσει αμελλητί την υπηρεσία που επέβαλε το διοικητικό πρόστιμο. (άρθρο 3
παρ.2 απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Α2-797/29.08.2014 (ΦΕΚ 2398/09.09.2014
τεύχος Β’).
Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου του τόπου όπου εδρεύει το όργανο όπου εξέδωσε την πράξη επιβολής του προστίμου,
μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής και η τυχόν υποβολή αίτησης αναστολής δεν αναστέλλουν
την είσπραξη του είκοσι τοις εκατό (20%) του προστίμου. Μετά την έκδοση απόφασης από το
Διοικητικό Πρωτοδικείο το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) που εισπράχθηκε, συμψηφίζεται ή
επιστρέφεται ολικά ή μερικά στον διοικούμενο, ανάλογα με την περίπτωση. (παρ.2 άρθρο 34
Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α').
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Μείωση προστίμου
Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος εντός
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε
περίπτωση πριν από την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 1, προβεί σε
καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου
από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου. Το αποδεικτικό
καταβολής του μειωμένου προστίμου προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών. (παρ.3 άρθρο 34 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α').
Σε περίπτωση καταβολής του ημίσεως του προστίμου εντός των τριάντα (30) ημερών σύμφωνα με
την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του Ν. 4264/2014, το προσκομισθέν αποδεικτικό κατάθεσης
συσχετίζεται με την Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης και η υπόθεση αρχειοθετείται, με ενημέρωση
του σχετικού Μητρώου. (άρθρο 3 παρ.1 απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Α2797/29.08.2014 (ΦΕΚ 2398/09.09.2014 τεύχος Β’)
Πειθαρχική ευθύνη
Οι υπάλληλοι στους οποίους ανατίθεται από τους αρμόδιους φορείς, η είσπραξη του ημερήσιου
τέλους του άρθρου 7 του Ν.4264/14 υποχρεούνται να ενημερώνουν τους οικείους φορείς για τις
κενές θέσεις που προκύπτουν για οποιονδήποτε λόγο, εντός δέκα (10) ημερών από τότε που έλαβαν
γνώση για την κένωση της θέσης. Σε περίπτωση παράλειψης αυτής της υποχρέωσης υπέχουν
πειθαρχική ευθύνη. (παρ.4 άρθρο 5 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α').
Άρθρο 10ο: Ίδρυση νέων λαϊκών αγορών, Ίδρυση, μεταφορά, επέκταση, κατάργηση
λαϊκών αγορών
Σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.6 του Ν.3852/2010 μεταφέρεται στους δήμους η παρακάτω
αρμοδιότητα: «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
περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου
συναφούς αντικειμένου, εκτός από την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές, η
οποία εκδίδεται από το περιφερειακό συμβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα. Οι ανωτέρω
αρμοδιότητες δεν αφορούν τους δήμους των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.»
Η ίδρυση, ο ακριβής τόπος λειτουργίας τους, η τυχόν αλλαγή και επέκτασή τους σύμφωνα με την
παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') καθορίζονται με ειδικά
αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνώμη της οικείας
Αστυνομικής Αρχής, η οποία αποφαίνεται μόνον σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη
λειτουργία συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής
πρόσκλησης του οικείου Δήμου. Ο Δήμος Αγιάς προκειμένου για ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς εντός
των ορίων της χωρικής τους αρμοδιότητας, γνωστοποιούν το συνολικό αριθμό των θέσεων της νέας
λαϊκής και τον ακριβή τόπο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στο Περιφερειακό Συμβούλιο της
Περιφέρειας, το οποίο παρέχει την έγκρισή του. (παρ.2 άρθρο 4 και άρθρο 5 Ν.4264/14 (ΦΕΚ
118/15.05.2014 τεύχος Α').
Η κατάργηση λαϊκής αγοράς γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου
αντίστοιχα. (παρ.3 άρθρο 4 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α').
Άρθρο 11ο: Προσθήκη –Τροποποίηση - Κατάργηση
Προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση του παρόντος κανονισμού ή των επιμέρους άρθρων
πραγματοποιείται οποτεδήποτε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Η επιβολή των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων καθώς και η
διαδικασία επιβολής, είσπραξης και απόδοσης των διοικητικών προστίμων θα ακολουθεί πάντα την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
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Άρθρο 12ο: Ισχύς του κανονισμού
Ο παρών κανονισμός που αποτελείται από δώδεκα (12) άρθρα εγκρίνεται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου και καθίσταται οριστικός μετά την έγκριση του από τον Γενικό Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και την δημοσίευσή του στον τοπικό
τύπο και στα δημοσιότερα μέρη της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς.
Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς και υπερισχύει κάθε
άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης.
Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους
συναλλασσόμενους (πωλητές του Δήμου) και αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό
Συμβούλιο και αναθέτει στο Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.
Κάθε σχετική προηγούμενη απόφαση καταργείται.
Β. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό της, στο Δημαρχείο
Αγιάς και στα καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων Ευρυμενών, Μελιβοίας και Λακέρειας,
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 του Ν.3463/2006.
Γ. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί στην ημερήσια τοπική εφημερίδα Λάρισας «Ελευθερία».
Δ. Δημοσιότητα απόφασης:
α. Η απόφαση να παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη σε χώρο των δημοτικών καταστημάτων, που
είναι προσιτός στο κοινό.
β. Η απόφαση, με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, να καταχωρηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
γ. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου όπως λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την
όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
Μειοψήφισε ο επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς»
κ. Ιωάννης Κασίδας για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτησή του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 51/2015.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης

