
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήμερα την 4η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 
2012 και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Βασιλική Τσατσαρώνη 
(Υπάλληλος ∆ήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισμένο μέρος  του ∆ημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της 
υπ’ αριθμ. 6/2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 31/1/2013 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
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Απόσπασμα από το υπ’αριθμ. 
1/31-1-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήμου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε      
 

  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ 

Οι μάρτυρες 
 

ΑΓΛΑΪΑ  ΜΠΑΚΑΡΟΥ 
                         

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΨΗΜΜΕΝΟΥ   
  
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 
 

ΘΕΜΑ 
Εισήγηση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης 
που αφορά στην έγκριση του κανονισμού λειτουργίας νέας λαϊκής αγοράς βιολογικών 
προϊόντων. 
  

 Στην Καρδίτσα σήμερα την 31η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος  

Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2432/25-

1-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήμου Καρδίτσας,  η οποία 

έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήμου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Κωτούλας Φίλιππος, Πρόεδρος   1)Αγραφιώτου Ελένη 

2) Κατσιαβάρας Θωμάς, Τακτικό Μέλος   2)Γεννάδιος Ιωάννης 

3) Κωστόπουλος ∆ημήτριος, Τακτικό Μέλος   3)Χάρμπας Θωμάς 

4) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος     

5) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος            

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος   

7) Καραγιάννης Νικόλαος, Αναπλ. Μέλος   

8) Μακροστέργιος Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος   

9)   

   
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών, 

παρόντα ήταν τα 8), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 



 

 

75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των 

αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας ∆ιάταξης 

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του ∆ήμου Καρδίτσας, Βασιλική Τσατσαρώνη, για 

την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με την 
έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην έγκριση του κανονισμού λειτουργίας 
νέας αγοράς βιολογικών προϊόντων και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την εισήγηση της αν. προϊσταμένης του Τμήματος Υπαίθριου Εμπορίου του ∆ήμου 
Καρδίτσας κ. Ναταλίας Τζέλλου η οποία έχει ως εξής: 
“Έχοντας υπόψη: 
 α.Τον  Ν. 2323/95 (Φ.Ε.Κ 145 Α/1995) Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 3377/2005( Φ.Ε.Κ 202/2005) Αρχές και κανόνες για την 
εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη των βασικών τομέων του εμπορίου και της 
αγοράς θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης. 
 β.Τον Ν. 3190/2003(ΦΕΚ 249/Α/30.11.2003). Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 
«Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» . 
 γ.Τον  N.3557/2007 Κεφάλαιο Β΄, τροποποιήσεις του Ν.2323/1995 και του Ν. 
3377/2005. 
 δ.Τον Ν. 3769/2009 (ΦΕΚ 105/01.07.2009 τεύχος Α΄) Εφαρμογή της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και 
υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις. 
 ε.Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και 
της Αποκεντρωμένης , ∆ιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 94 παράγραφος 6 
υποπαρ. 32 σύμφωνα με τον οποίο η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, μετακίνηση, 
διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και 
παραγωγικών αδειών συναφούς αντικειμένου έχει μεταβιβαστεί στους δήμους εκτός από 
την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις λαϊκές αγορές, η οποία εκδίδεται από το 
Περιφερειακό Συμβούλιο , ανά Περιφερειακή Ενότητα . 
 στ.Το Π.∆. 51/2006(ΦΕΚ 53/Α/13.3.2006) Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των 
Λαϊκών Αγορών, όπως τροποποιήθηκε με το Π.∆.  116/2008( ΦΕΚ 179/Α/28-8-
2008)Τροποποίηση του Π.∆.  51/2006 (53 Α΄) Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των 
Λαϊκών Αγορών. 
 ζ.Το Π.∆. 115/2008(ΦΕΚ Α΄179/28-8-20008) Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας 
Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας 
 η.Την ΚΥΑ Κ1-164/2011 αριθμ. ΦΕΚ275/22-2-2011(προσαρμογή διατάξεων 
αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά) που αναφέρεται στην προσαρμογή διατάξεων 
υπαιθρίου εμπορίου, παραγωγών και επαγγελματιών παραγωγών πωλητών λαϊκών 
αγορών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών προϊόντων βιολογικής γεωργίας. 
 θ.Την αρ. πρωτ. Α2-2024/16-12-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Λειτουργία λαικών αγορών, των Περιφερειακών 
ενοτήτων της χώρας, αρμοδιότητες κ.λ.π.). 
 ι.Την αριθμ. 409/27-09-2012 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, η οποία 
εγκρίθηκε την αριθμ. 2727/211534/31-10-2012 ιδία απόφαση της Αποκ/νης ∆ιοίκησης 
Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας.    
Εισηγούμαστε την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς πώλησης 
βιολογικών προϊόντων.” 



 

 

 
2.Την υπ' αριθμ. 204/2012 απόφαση της ∆ημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. 
 
3.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως αυτές 
καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 

Ομόφωνα αποφάσισε 
 

Εισηγείται προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά 
στην έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της νέας λαϊκής αγοράς βιολογικών προϊόντων 
και ο οποίος έχει ως εξής: 
 
ΑΡΘΡΟ 1 
Λειτουργία Βιολογικών Λαϊκών Αγορών 
Α.Η Λαϊκή Αγορά πώλησης βιολογικών προϊόντων του ∆ήμου Καρδίτσας,  λειτουργεί 
εκτός των επισήμων ή τοπικών εορτών τις κάτωθι ημέρες της εβδομάδας με απόφαση 
Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Α2-2024 από 16/12/2011 
εγκύκλιο του Υπ. Ανάπτυξης, Αντ/τας και Ναυτιλίας, το κεφάλαιο Β, ενότητα 2.2, σελίδα 7 
και το άρθρο 13 του Π.∆. 115/2008 : 
 
ΠΕΜΠΤΗ:πρωί, στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου της ∆ημοτικής Αγοράς, από το ύψος 
της ανατολικής εισόδου του κτιρίου επί της οδού Ν. Πλαστήρα, έως και το ύψος της 
νότιας εισόδου του κτιρίου επί του πεζοδρόμου Αβέρωφ.  
 
Η ακριβής οριοθέτηση του χώρου και των θέσεων της ανωτέρω Βιολογικής λαϊκής αγοράς 
απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα. 
  
Β.Σε περίπτωση αλλαγής του χώρου και της ημέρας λειτουργίας συγκεκριμένης λαϊκής, 
θα υπάρχει τροποποίηση με απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
Συμμετοχή ενδιαφερομένων 
∆ικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο παραγωγοί προϊόντων βιολογικής γεωργίας, δικαιούχοι 
παραγωγικής άδειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Π.∆. 115/2008 και τον 
Κανονισμό 1804/99 της Ε.Ε..   
 
ΑΡΘΡΟ 3 
Επιτρεπόμενα είδη προς πώληση στις Βιολογικές Λαϊκές Αγορές 
α) Αβγά σφραγισμένα με τον διακριτικό αριθμό του παραγωγού 
β) Άνθη, φυτά, φυτώριων πού προορίζονται προς φύτευση για την παραγωγή φυτών.  
γ) Οπωροκηπευτικά  
δ) Ελιές πού δεν έχουν υποστεί βιομηχανική επεξεργασία. 
ε)Λάδι τυποποιημένο σύμφωνα με την 275610/ 30-10-03 Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας-Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης-Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 
1616/03).  
 στ)  Μελισσοκομικά προϊόντα.  
 ζ) Ξηροί καρποί στην φυσική τους κατάσταση.  
 η) Όσπρια (φασόλια, φακές κ.λ.π.). 
 θ) Λοιπά αγροτικά προϊόντα στην φυσική τους κατάσταση, για τα οποία εφαρμόζονται οι 
εκάστοτε ρυθμίσεις της Εθνικής ή Κοινοτικής νομοθεσίας, κατά την παραγωγή προϊόντων 
βιολογικής γεωργίας.  



 

 

ι)Παραδοσιακά πιστοποιημένα οικοτεχνικά αγροτικά προϊόντα συσκευασμένα - 
τυποποιημένα και μεταποιημένα (π.χ μαρμελάδες, κομπόστες, γλυκά του κουταλιού, 
κρασί, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, προϊόντα τομάτας κλπ.), παρασκευασμένα από 
πιστοποιημένες πρώτες ύλες πρωτογενούς βιολογικής παραγωγής του ιδίου του 
παραγωγού πιστοποιημένα και στη διαδικασία παρασκευής τους και βότανα - αρτύματα, 
που δεν έχουν υποστεί βιομηχανική επεξεργασία. 
κ)Πουλερικά νωπά. Η πώληση των ειδών αυτών επιτρέπεται αποκλειστικώς σε Λαϊκές 
Αγορές Βιολογικών Προϊόντων. 
 Τα ανωτέρω προϊόντα για να διατεθούν στις βιολογικές λαϊκές αγορές πρέπει να πληρούν 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής και 
διάθεσης. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
Θέσεις, τοποθέτηση πωλητών  
Οι Θέσεις είναι τριάντα (30) για τους παραγωγούς βιολογικής καλλιέργειας.  
1. Οι πωλητές παραγωγοί τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις μέσα στο χώρο της 
Λαϊκής Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων, σύμφωνα με το εδ. 32, της παρ. 6 του άρθρου 94 
του Ν. 3852/2010, την αρ. πρωτ. Α2-2024/16-12-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, την παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν.2323/95, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 4 του Ν. 3377/2005 και το άρθρο 19 του 
Π.∆. 115/2008.  
Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχουν. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 
Ωράριο λειτουργίας Βιολογικής Λαϊκής Αγοράς  
1. Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς με το αριθμ. 19 θέμα του 22/2012, 
αποσπάσματος πρακτικού, του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
Α2-2024 από 16/12/2011 εγκύκλιο του Υπ. Ανάπτυξης, Αντ/τας και Ναυτιλίας, το κεφάλαιο 
Β, ενότητα 2.2, σελίδα 7 και το άρθρο 13 του Π.∆. 115/2008. 
Για την χειμερινή - θερινή περίοδο από τις 8.00 π.μ έως τις 14.00 μ.μ 
2. Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας συγκεκριμένης λαϊκής συμπίπτει με ημέρα 
αργίας, τότε η λειτουργία της μπορεί να γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
3. Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της Βιολογικής λαϊκής αγοράς, απαγορεύεται κάθε 
είσοδος προς εκφόρτωση μετά τις 8.00 π.μ. και για φόρτωση και έξοδο από την λαϊκή 
πριν τις 14.00 μ.μ. 
4. Απαγορεύεται αυστηρά η καταστρατήγηση και μη εφαρμογή του ωραρίου της 
βιολογικής λαϊκής αγοράς. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (λόγω ανωτέρας βίας, ξεπουλήματος όλης της παραγωγής 
κλπ.) θα μπορεί κάποιος Βιοκαλλιεργητής να εγκαταλείπει το χώρο της λαϊκής αγοράς, 
χωρίς όμως να ενοχλεί την εύρυθμη λειτουργία αυτής. Σ αυτή την περίπτωση δεν θα 
μπορεί να φέρει το φορτηγό του στο χώρο λειτουργίας της αγοράς προς φόρτωση του 
πάγκου και των άλλων πραγμάτων του. 
 
ΑΡΘΡΟ 6  
Ανάρτηση πινακίδων  
Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη μπροστά στον πάγκο των προϊόντων τους 
και σε εμφανές σημείο : 
1. πιστοποιητικό του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π), με τον κωδικό και 
το όνομα του κατόχου   
2. πινακίδα, ανάλογα με τη φύση του κάθε προϊόντος, με τις ενδείξεις «Ονομασία 
προϊόντος,  ποικιλία  και ποιότητα, προέλευση, τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης» 



 

 

καθώς και τις κατά περίπτωση ενδείξεις « προϊόν βιολογικής γεωργίας ή προϊόν 
βιολογικής γεωργίας σε μεταβατικό στάδιο». 
3. πινακίδα σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου διαστάσεων 0,30 μ. x 0,40 μ, 
χρώματος ανοικτού πρασίνου, στην οποία με ευδιάκριτα στοιχεία αναγράφονται τα εξής:  
α) Το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητά του (π.χ. παραγωγός, Συνεταιριστική Οργάνωση 
Παραγωγών κτλ). 
β) Τον αριθμό μητρώου του πωλητή παραγωγού προϊόντων βιολογικής γεωργίας. 
γ)  Την περιοχή παραγωγής των προϊόντων βιολογικής γεωργίας και  
δ)  Αναλυτικά για όλες τις ημέρες της εβδομάδας τις λαϊκές βιολογικές αγορές στις οποίες 
ασκεί τη δραστηριότητά του. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
Υποχρεώσεις των πωλητών  
1. Τα παραχωρούμενα μέτρα μήκους των πάγκων στις βιολογικές λαϊκές αγορές είναι 
κατά μέγιστο όριο τα τέσσερα (4) μέτρα, με αυστηρή τήρηση του εύρους των πάγκων και 
πλάτους το ένα μέτρο και πενήντα εκατοστά (1,50). 
2.  Ο μέγιστος αριθμός θέσεων που μπορεί να δοθεί σε κάθε πωλητή, δεν ξεπερνά τις δύο 
(2), εφόσον με την έναρξη της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, οι αιτήσεις των 
ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή τους σε αυτή, δεν υπερβαίνουν τις 10.  
3. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε ομοιόμορφους πάγκους 
καθαρούς και βαμμένους, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και 
καθαριότητας αυτών. 
4. Τα Προϊόντα που εκτίθενται προς πώληση και δεν επιδέχονται πλύση ,πρέπει να είναι 
τοποθετημένα μέσα σε κλειστές προθήκες, π.χ. ξηροί καρποί, κ.λ.π. 
5. Πωλητές χωρίς την σχετική άδεια και πωλητές που πωλούν εμπορεύματα, που 
δεν προβλέπονται από την απόφαση αυτή ,θα απομακρύνονται από τις λαϊκές 
αγορές σε συνεργασία με τη  ∆ημοτική Αστυνομία. 
6. Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων απ' ευθείας από το αυτοκίνητο, εκτός των 
ειδών που προβλέπονται από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 
7. Απαγορεύεται η διαλάληση των εμπορευμάτων ,όπως και η πώληση προϊόντων στους 
διαδρόμους και εν γένει η ανάρμοστη συμπεριφορά των πωλητών. 
8. Απαγορεύεται η στάθμευση των αυτοκινήτων και παντός είδους οχημάτων 
εντός του χώρου της βιολογικής λαϊκής αγοράς και επάνω στα πεζοδρόμια. 
9. 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. 
10. Απαγορεύεται αυστηρά η ρύπανση των χώρων με τα πάσης φύσεως αγροτικά 
Απορρίμματα.  
11. Απαγορεύεται η εγκατάσταση προϊόντων στους διαδρόμους των χώρων 
πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την κυκλοφορία του 
καταναλωτικού κοινού . 
12. Οι πωλητές υποχρεούνται να τηρούν επακριβώς τις διαγραμμίσεις. 
13. Οι πωλητές υποχρεούνται να επιδεικνύουν σε κάθε ζήτηση από τα αρμόδια 
όργανα ελέγχου την άδειά τους ,καθώς και όλα τα παραστατικά για τη διάθεση 
των προϊόντων τους, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και 
οφείλουν να συμμορφώνονται άμεσα στις νόμιμες υποδείξεις τους. 
14. Οι πωλητές υποχρεούνται να στέκονται στο πίσω μέρος του πάγκου τους και όχι 
μπροστά από αυτούς . 
15.  Απαγορεύεται η επέκταση και η κατάληψη (αυθαίρετα) των διπλανών θέσεων, σε 
περίπτωση που τυχόν είναι ελεύθερες ,καθώς και η αλλαγή της νόμιμης θέσης πώλησης. 
16. Οι πωλητές υποχρεούνται να φέρονται με ευγένεια στο καταναλωτικό κοινό 



 

 

17. Απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας των Λαϊκών αγορών. 
18. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε τροποποίηση των χώρων, ή τοποθέτηση τεντών ή 
οποιονδήποτε κατασκευών, χωρίς έγκριση από τα αρμόδια όργανα του ∆ήμου. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 
∆ιοικητικές κυρώσεις για παραβάτες λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων 
Περάν από τυχόν ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, 
επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.∆. 115/2008. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 
Έλεγχος Βιολογικής λαϊκής αγοράς 
Οι έλεγχοι στη λαϊκή αγορά του ∆ήμου θα γίνονται από τα αρμόδια όργανα όπως 
προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 10 
Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για να ρυθμίσει τα προβλήματα της λαϊκής αγοράς και 
υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης. 
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο επιλύει κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εφαρμογή παρόντα 
κανονισμού ή δεν προβλέπεται από αυτόν. 
Η  τήρηση του κανονισμού  είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 
Μεταβατικές  ∆ιατάξεις 
1. Από τη δημοσίευση του παρόντος, στις βιολογικές λαϊκές αγορές δεν μπορούν να 
συμμετέχουν επαγγελματίες πωλητές.  
 2. Στους προσερχόμενους πωλητές  βιολογικών προϊόντων, σε υπαίθριες δημοτικές 
λαϊκές αγορές που  δεν δικαιούνται παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών 
βιολογικών προϊόντων, σύμφωνα με τα  οριζόμενα στο παρόν, δύνανται να τους 
χορηγηθεί η προβλεπόμενη στο  άρθρο 2 του Π.∆ 51/2006        (Α΄53) άδεια.  
 
ΑΡΘΡΟ 12 
Ισχύς 
O παρών κανονισμός, που αποτελείται από δεκατρία άρθρα (13), εγκρίνεται με απόφαση 
του ∆ημοτικού Συμβουλίου και καθίσταται οριστικός μετά την έγκριση του από τον Γενικό 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,  τη δημοσίευσή 
του στον τοπικό τύπο και στα δημοσιότερα μέρη των Τοπικών και ∆ημοτικών Κοινοτήτων 
και αναθέτει στο ∆ήμαρχο κάθε περεταίρω ενέργεια για την εφαρμογή του.  
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας, διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του 
παρόντος κανονισμού, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 6 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
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