
 

 

 
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 27η του µήνα Μαϊου του έτους 2013 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. 72/2013 
Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτής την 22/5/2013 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72 
  

 

  

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 

5/22-5-2013 
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 της λαϊκής αγοράς του ∆ήµου 
Καρδίτσας. 
  

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός Μαϊου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη 

και ώρα 10:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 11785/17-5-2013 

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)Χάρµπας Θωµάς, Τακτικό Μέλος 

2) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος    

3) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος    

4) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   αν και κλήθηκε νόµιµα 

5) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος            

6) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος   

7) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος             

8) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό 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 
εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση κανονιστικής απόφασης 
που αφορά στην έγκριση του κανονισµού λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του ∆ήµου 
Καρδίτσας, η οποία έχει ως εξής: 
 

1.Την εισήγηση της αν. προϊσταµένης του Τµήµατος Υπαίθριου Εµπορίου του ∆ήµου 
Καρδίτσας κας Ναταλίας Τζέλλου η οποία παρουσίασε τον κανονισµό λειτουργίας της 
λαϊκής αγοράς που έχει ως εξής: 
 

“ΑΡΘΡΟ 1ο 

Ορισµός 
Λαϊκή αγορά ονοµάζουµε την άσκηση στάσιµης υπαίθριας περιοδικής εµπορικής 
δραστηριότητας σε συγκεκριµένο χώρο και συγκεκριµένες θέσεις (όχι κατ’ ανάγκη µόνιµο 
ή µόνιµη), που καθορίζει αποκλειστικά ο ∆ήµος Καρδίτσας. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Σκοπός του κανονισµού 
 
Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι η ανάγκη ρύθµισης όλων των θεµάτων που 
αφορούν στην εύρυθµη λειτουργία της λαϊκής αγοράς του ∆ήµου Καρδίτσας, η 
διασφάλιση των συµφερόντων του καταναλωτικού κοινού και η δηµιουργία 
προϋποθέσεων που θα συµβάλλουν στον υγιή ανταγωνισµό. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Εφαρµοζόµενη νοµοθεσία – Αποφάσεις Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς 
 
Ο τρόπος λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της πόλης της Καρδίτσας και ο τρόπος χρήσεως 
των χώρων της, ρυθµίζονται και διέπονται από τον παρόντα κανονισµό, οι διατάξεις του 
οποίου είναι υποχρεωτικές για τους χρήστες των χώρων της.   
Οι σχετικές πράξεις που καταρτίζονται κατά τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις και αφορούν 
την καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχώρηση της χρήσεως των χώρων της λαϊκής 
αγοράς Καρδίτσας, 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.    
 
Η λειτουργία των λαϊκών αγορών διέπεται από τις γενικές και ειδικές διατάξεις των : 
 1.  του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3377/2005 «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της 
λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – θέµατα 
Υπουργείου Ανάπτυξης»   
 2.  του Ν. 3190/2003 «Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις», τροποποίηση του Ν. 
2323/1995  
 3.  του Ν. 3557/2007 «τροποποίηση του Π.∆.237/1986 (ΦΕΚ 110/Α') µε το οποίο 
κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων 
αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 331/Α') και άλλες διατάξεις, τροποποίηση των Ν. 
2323/1995 και Ν. 3377/2005    



 

 

 4.  του Ν. 3769/2009 «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και 
άλλες διατάξεις», τροποποίηση των Ν. 2323/1995 και Ν. 3377/2005     
 5.  του Π.∆. 51/2006 «Όροι και προϋποθέσεις των λαϊκών αγορών», όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 116/2008 
 6. του Π.∆. 115/2008 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας λαϊκών αγορών 
προϊόντων βιολογικής γεωργίας» 
 7.  του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωµένης διοίκησης – πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρο 73 παρ. 1 υποπαρ. Β εδ. 
ν, άρθρο 83 παρ. 1 εδ. γ, 94 παρ. 6, υποπ. 32 και άρθρο 95 παρ. 1 εδ. α 
 8.  της αριθµ. 61/2010 εγκυκλίου «Άσκηση πρόσθετων αρµοδιοτήτων από τους 
∆ήµους από την 1η Ιανουαρίου 2011 του ‘Προγράµµατος Καλλικράτης’»  
 9.  της ΚΥΑ Κ1- 164/2011 «Προσαρµογή διατάξεων αρµοδιότητας Γενικής 
Γραµµατείας Εµπορίου στην οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά µε τις υπηρεσίες στην 
εσωτερική αγορά» 
 10. της αριθµ. πρωτ.  Α2-2024/16-12-2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 
Αντ/τας και Ναυτιλίας «Λειτουργία των λαϊκών αγορών των Περιφερειακών ενοτήτων της 
χώρας, αρµοδιότητες κ.λπ.» 
 11.  του Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του 
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»   
 
Και από τις αντίστοιχες αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας, οι οποίες 
πρόκειται να ψηφισθούν στο µέλλον, για το σκοπό αυτό. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Χωροθέτηση Λαϊκής Αγοράς 
 
Με τον παρόντα κανονισµό εγκρίνεται η συνέχιση της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς 
στην Τοπική Κοινότητα Καρδίτσας, κάθε Τετάρτη. 
Οι χώροι στους οποίους εκτείνεται και αφορούν τον γύρω εξωτερικό χώρο του κτιρίου της 
∆ηµοτικής Αγοράς και τους γύρω δρόµους που περικλείονται από τις οδούς 
Κουµουνδούρου, Καραϊσκάκη, Βασιαρδάνη και ∆ηµ. Λάππα. Πιο αναλυτικά.  
Πιο αναλυτικά : 
α) την οδό Πλαστήρα από το ύψος της οδού ∆ηµ. Λάππα έως το ύψος της οδού 
Βασιαρδάνη 
β) την οδό Βάλβης από το ύψος της οδού Αθ. ∆ιάκου έως το ύψος της οδού Βασιαρδάνη 
γ) την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου από το ύψος της οδού ∆ηµ. Λάππα έως το ύψος της οδού 
Βασιαρδάνη 
δ) την οδό Οµήρου από το ύψος της οδού ∆ηµ. Λάππα έως το ύψος της οδού Αβέρωφ 
ε) την οδό Αθ. ∆ιάκου από το ύψος της οδού Κουµουνδούρου έως το ύψος της οδού Μεγ. 
Αλεξάνδρου 
στ) την οδό Αβέρωφ από το ύψος της οδού Κουµουνδούρου έως το ύψος της οδού 
Καραϊσκάκη 
ζ) την οδό Παλαιολόγου από το ύψος της οδού Κουµουνδούρου έως το ύψος της οδού 
Καραϊσκάκη 
στ) την οδό Αβέρωφ από το ύψος της οδού Κουµουνδούρου έως το ύψος της οδού 
Καραϊσκάκη 
 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από το ∆ήµο Καρδίτσας η ανάγκη µετακίνησης της αγοράς 
είτε προσωρινά λόγω έργων ή άλλων παρεµβάσεων που θα προκύψουν από τον 
επιχειρησιακό προγραµµατισµό του ∆ήµου ή έκτακτης ανάγκης, είτε η οριστική 
µετακίνηση της για τους λόγους και τους σκοπούς που θα προσδιοριστούν, ακολουθείται 
ότι προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. Την τελική απόφαση  έχει το ∆ηµοτικό 



 

 

Συµβούλιο του ∆ήµου, η οποία εγκρίνεται από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας Γενική ∆/νση Εσωτ. Λειτουργίας ∆/νση ∆ιοίκησης Νοµού Καρδίτσας .  
Οι πωλητές  υποχρεούνται να συµµορφωθούν αδιαµαρτύρητα και άµεσα. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Ωράριο λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς 
 
 1. Ως ηµέρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του ∆ήµου Καρδίτσας ορίζεται αυτής 
που αναφέρθηκε στο άρθρο 3 του κανονισµού αυτού. 
 2. Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ως εξής: 
α)Για την χειµερινή περίοδο από τις 7:00π.µ. έως 13:30 µ.µ. 
β)Για την θερινή περίοδο από τις 6:30π.µ. έως 13:30 µ.µ. 
 3. Σε περίπτωση που η ηµέρα λειτουργίας συγκεκριµένης λαϊκής συµπίπτει µε 
επίσηµη ηµέρα αργίας, τότε η λειτουργία της µπορεί να γίνει την προηγούµενη εργάσιµη 
ηµέρα. 
 4. Για λόγους εύρυθµης λειτουργίας των λαϊκών αγορών, απαγορεύεται κάθε 
είσοδος προς εκφόρτωση µετά της 07.30 π.µ., πλην των ψαριών και για φόρτωση και 
έξοδο από τη λαϊκή πριν τις 13.00 µ.µ. 
 5. Απαγορεύεται αυστηρά η καταστρατήγηση και µη εφαρµογή του ωραρίου της 
λαϊκής αγοράς.   

ΑΡΘΡΟ 6ο 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη Λαϊκή Αγορά 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στη λαϊκή αγορά του ∆ήµου Καρδίτσας έχουν:  
 1. Οι επαγγελµατίες πωλητές και οι παραγωγοί εφόσον είναι κάτοχοι της 
επαγγελµατικής ή παραγωγικής άδειας αντίστοιχα. 
 2. Οι συνεταιρισµοί των διαφόρων κλάδων της αγροτικής οικονοµίας εφ' όσον τα 
προς πώληση προϊόντα συγκεντρώνονται ή παράγονται από αυτούς και είναι κάτοχοι 
άδειας. 
 3. Οι οικοτέχνες, χειροτέχνες εφόσον τα προς πώληση είδη που  διαθέτουν είναι 
δική τους παραγωγή και είναι κάτοχοι άδειας (παραγωγικής). 
 4. Πωλητές οι οποίοι δεν θα έχουν θεωρηµένη άδεια από τις αρµόδιες υπηρεσίες 
που να ισχύει για τη λαϊκή του ∆ήµου Καρδίτσας δεν θα γίνονται δεκτοί. 
 5. Πωλητές οι οποίοι θα είναι εκτός ορίων της Λαϊκής Αγοράς, θα τιµωρούνται όπως 
ορίζει ο νόµος. 
 6.Οι επαγγελµατίες και παραγωγοί πωλητές που είναι δηµότες του ∆ήµου 
Καρδίτσας, έχουν προτεραιότητα συµµετοχής στη λαϊκή του ∆ήµου και σε τυχόν νέες που 
θα δηµιουργηθούν στο µέλλον. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Επιτρεπόµενα είδη προς πώληση στη Λαϊκή Αγορά 
 
Α. Είδη επαγγελµατιών πωλητών  
 
 1. Κάθε πωλητής, κάτοχος επαγγελµατικής άδειας, µπορεί να πωλεί µόνο είδη µιας 
κατηγορίας. Το 90% του αριθµού των αδειών, οι οποίες χορηγούνται, πρέπει να έχουν ως 
αντικείµενο την πώληση προϊόντων γης (στα οποία περιλαµβάνονται και τα άνθη), αλιείας 
και ιχθυοκαλλιέργειας. 
Τα είδη που µπορούν οι επαγγελµατίες πωλητές να πωλούν στις λαϊκές αγορές του δήµου  
κατά κατηγορία είναι: 
α. Οπωρολαχανικά, αβγά σφραγισµένα µε τον διακριτικό αριθµό του παραγωγού, 
κοµµένα άνθη. 



 

 

β. Βιολογικά νωπά, µεταποιηµένα και τυποποιηµένα αγροτικά προϊόντα, πιστοποιηµένα 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήµα αναγνώρισης ως 
βιολογικά προϊόντα. 
γ. Είδη κυλικείου (σύµφωνα µε τις ισχύουσες Υγειονοµικές διατάξεις) 
δ. Είδη ένδυσης, νεωτερισµοί, φο µπιζού, λευκά είδη, ψιλικά, καθώς και είδη υπόδησης, 
δερµάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια).  
ε. Είδη παντοπωλείου (τρόφιµα σε στερεά ή υγρά µορφή), χαρτί ατοµικής  ή οικιακής 
φροντίδας, καθώς και ξηροί καρποί, µέλι, ζαχαρώδη προϊόντα, τυποποιηµένος κοµµένος 
καφές. 
στ. Είδη υαλοπωλείου, πλαστικά µε το µέτρο, εκκλησιαστικά είδη καθώς και είδη 
παντοπωλείου (µη εδώδιµα). 
ζ. Νωπά πουλερικά, κουνέλια, προϊόντα κρέατος. Η πώληση των ειδών αυτών επιτρέπεται 
σε ειδικά διασκευασµένα αυτοκινούµενα οχήµατα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις. Οι κάτοχοι αυτών των οχηµάτων προσκοµίζουν κάθε έτος βεβαίωση περί 
καταλληλότητας των οχηµάτων χορηγούµενη από την αρχή που εξέδωσε την άδεια 
καταλληλότητας του οχήµατος. 
η. Νωπά αλιευτικά προϊόντα (θάλασσας, γλυκού νερού, ιχθυοκαλλιέργειας). 
θ. Μέσα συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές σακούλες). 
ι. Είδη και υποβοηθητικά καλλιέργειας ανθοκοµικής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες, χώµα), 
καλλωπιστικά φυτά, πολλαπλασιαστικό υλικό (φυτώρια κηπευτικών, δενδρύλλια 
οπωροφόρων, αµπέλου). Ειδικά η πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρέπεται µόνο 
από τους πωλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν.1564/1985 (Α΄164), 
όπως ισχύει και των Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του. 
κ. Κατεψυγµένα ειδών αλιείας-αλιευµάτων, λαχανικών. 
Απαγορεύεται η πώληση βιοµηχανικών προϊόντων και ειδών βαριάς βιοτεχνίας και 
µάλιστα κάθε εισαγόµενο είδος εν γένει ευάλωτων προϊόντων, πλην αυγών, ψαριών και 
νωπών κοτόπουλων. 
Β. Είδη Παραγωγών Πωλητών  
 
 1. Οι κάτοχοι παραγωγικών αδειών θα µπορούν να διαθέτουν προϊόντα 
περισσότερων ειδών, αρκεί αυτά να αναφέρονται στην βεβαίωση της τριµελούς 
επιτροπής. 
Τα είδη που µπορούν οι παραγωγοί πωλητές να πωλούν στις λαϊκές αγορές του δήµου 
κατά κατηγορίες είναι: 
α. Αβγά σφραγισµένα µε τον διακριτικό αριθµό του παραγωγού. 
β. Άνθη. 
γ. Καλλωπιστικά φυτά, πολλαπλασιαστικό υλικό (φυτώρια κηπευτικών, καλλωπιστικών, 
δενδρυλλίων οπωροφόρων , αµπέλου), χώµατος  (που δεν έχει υποστεί βιοµηχανική 
επεξεργασία). 
δ. Ελιές που δεν έχουν υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία. 
ε. Κρασί τυποποιηµένο σύµφωνα µε την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία. 
στ. Ελαιόλαδο τυποποιηµένο σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 275610/30.10.2003 ( 1616/Β΄) 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών, Οικονοµίας και Οικονοµικών,  Ανάπτυξης και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 
ζ. Μέλι τυποποιηµένο σύµφωνα µε την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία. 
η. Ξηροί καρποί, στη φυσική τους κατάσταση (που δεν έχουν υποστεί βιοµηχανική 
επεξεργασία) 
θ. Οπωρολαχανικά. 
ι. Όσπρια χύµα (φασόλια, φακές κ.τ.λ.). 
κ. Πουλερικά, κουνέλια. Η πώληση επιτρέπεται µε την προϋπόθεση ότι δεν ορίζεται 
διαφορετικά από άλλες διατάξεις. 



 

 

λ. Αγροτικά προϊόντα παραδοσιακής οικοτεχνίας µεταποιηµένα, συσκευασµένα και 
τυποποιηµένα (π.χ. µαρµελάδες , γλυκά του κουταλιού, προϊόντα τοµάτας, τσίπουρου, 
τσικουδιάς, ρακί), προερχόµενα από πρώτες ύλες πρωτογενούς παραγωγής του ίδιου του 
παραγωγού και βότανα, αρτύµατα πού δεν έχουν υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία. 
µ. Νωπά αλιευτικά προϊόντα (θάλασσας, γλυκού νερού ιχθυοκαλλιέργειας). 
ν. Άλλα αγροτικά προϊόντα στη φυσική τους κατάσταση. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Θέσεις - Τοποθέτηση πωλητών στη Λαϊκή Αγορά - Κενές θέσεις 
 
 1. Η τοποθέτηση των  πωλητών στις κενές θέσεις των λαϊκών αγορών γίνεται µε 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου σύµφωνα µε το Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
(άρθρο 94, παράγραφος 6, υποπαρ. 32) και την αριθµ. πρωτ. Α2-2024/16-12-2011 
εγκύκλιο του  Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
 2.Οι πωλητές επαγγελµατίες και παραγωγοί, τοποθετούνται σε αναλογία 1: 1 
µεταξύ τους, σε συγκεκριµένες θέσεις µέσα στους χώρους των λαϊκών αγορών, κατά 
κατηγορία επαγγελµάτων, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις. 
 3. Οι επαγγελµατίες πωλητές, που δεν διαθέτουν πρωτογενή προϊόντα γης (στα 
οποία περιλαµβάνονται και τα άνθη ), είδη αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, θα 
τοποθετούνται στην αρχή ή στο τέλος της λαϊκής αγορών µε τρόπο που τους καθιστά 
απολύτως διακριτούς από τους άλλους πωλητές των παραπάνω κατηγοριών. 
 4. Τα νωπά αλιευτικά προϊόντα και τα άνθη καλλωπιστικά φυτά, πολλαπλασιαστικό 
υλικό, λόγω της ιδιαιτερότητας του προϊόντος είναι συγκεντρωµένα σε ένα σηµείο. 
 5.Οι θέσεις που καταλαµβάνουν οι πωλητές προϊόντων καθορίζονται σύµφωνα µε 
τον συνολικό αριθµό των υφισταµένων θέσεων ανά κατηγορία προϊόντων , των αριθµό 
των πωλητών συγκεκριµένου είδους προϊόντων, τα είδη των πωλουµένων προϊόντων και 
την ποιότητα αυτών.    
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα ανεπιφύλακτα αυξοµείωσης των τετραγωνικών µέτρων της 
θέσης κάθε δικαιούχο, ανάλογα µε τα κριτήρια που ο ίδιος θα καθορίσει. 
 6. Οι θέσεις δεν µπορεί να δίνονται πάνω από δύο για κάθε πωλητή παραγωγό και 
επαγγελµατία µε είδος πώλησης οπωροκηπευτικά, ενώ έως τέσσερις (4) θέσεις µπορούν 
να δοθούν στους επαγγελµατίες πωλητές µε βιοτεχνικά είδη και στους παραγωγούς του 
άρθρου 7, παρ.Β, εδ. Γ του παρόντος κανονισµού. 
 7. Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκµίσθωση των θέσεων που 
κατέχουν. 

ΑΡΘΡΟ  9ο 

Ανάρτηση πινακίδων 
  
Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτηµένη µπροστά στον µπάγκο των προϊόντων 
τους και σε εµφανές σηµείο, πινακίδα στην οποία θα αναγράφουν το ονοµατεπώνυµό 
τους, την ιδιότητα τους (επαγγελµατίας ή παραγωγός), τον αριθµό µητρώου πωλητή και 
τον τόπο παραγωγής των προϊόντων από τους κατόχους αδειών παραγωγού.  
Οι διαστάσεις των πινακίδων θα είναι 0,25 µ. X 0,30 µ.  
Οι παραβάτες θα τιµωρούνται µε χρηµατικό πρόστιµο. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Υποχρεώσεις των πωλητών 
 
 1. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετηµένα πάνω σε πάγκους 
καθαρούς και βαµµένους ή σε τελάρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής 
και καθαριότητας αυτών. 



 

 

 2. Προϊόντα που εκτίθενται προς πώληση και δεν επιδέχονται πλύση, πρέπει να 
είναι τοποθετηµένα µέσα σε κλειστές προσθήκες, π.χ. Ξηροί καρποί, αλλαντικά, κ.λπ. 
 3. Οι πωλητές πρέπει να τηρούν όλες τις αγορανοµικές, υγειονοµικές, 
αστυκτηνιατρικές, φορολογικές και αστυνοµικές διατάξεις.  
 4. Οι παραγωγοί µπορούν να πωλούν µόνο τα παραγόµενα προϊόντα τους και όχι 
προϊόντα προερχόµενα από ξένες πηγές.  
 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 µε το οποίο 
έγινε η µεταφορά των προϊόντων, 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 λαϊκής αγοράς και επάνω στα πεζοδρόµια. 
 9. Η φορτοεκφόρτωση των εµπορευµάτων ειδικά τις πρωινές ώρες, πρέπει να 
γίνεται χωρίς να προκαλεί ενόχληση στους περίοικους. 
 10. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίσουν για την εξασφάλιση της τάξης και της 
καθαριότητας, τη ρύπανση και την πρόκληση ζηµιών στις κατοικίες της περιοχής. 
 11. Απαγορεύεται αυστηρά η ρύπανση των χώρων µε τα πάσης φύσεως αγροτικά 
απορρίµµατα, άχρηστα προϊόντα και υλικά συσκευασίας. Ειδικότερα µετά τη λήξη του 
χρόνου λειτουργίας της λαϊκής, υποχρεούνται να αποµακρύνουν από τους χώρους των 
λαϊκών αγορών τα εµπορεύµατα, τα εργαλεία, κενά είδη συσκευασίας το αργότερο µέχρι 
τις 15.00 µ.µ. και να φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του 
χώρου τους καθώς και τη συγκέντρωση των απορριµµάτων που έχει δηµιουργήσει ο 
καθένας, σε σακούλες οι οποίες θα αποκοµίζονται από την υπηρεσία καθαριότητας του 
δήµου. 
 12. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους ιχθυοπώλες, οι οποίοι ακριβώς λόγω της 
φύσης της εργασίας τους, υποχρεούνται να καθαρίζουν καλά το χώρο και να συλλέγουν 
τα απορρίµµατα µε επιµέλεια, καθώς και τα νερά από το λιώσιµο των πάγων που 
χρησιµοποιούνται για τη συντήρηση των ψαριών. 
 13. Απαγορεύεται η εγκατάσταση προϊόντων στους διαδρόµους των χώρων 
πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την κυκλοφορία του καταναλωτικού 
κοινού. 
 14. Οι πωλητές υποχρεούνται να διαθέτουν τριπλότυπα δελτία αποστολής, στα 
οποία θα αναγράφονται µε ευθύνη τους οι ποσότητες κατά είδος, που θα προσκοµίζουν 
στη λαϊκή αγορά για την πώλησή τους, καθώς και τις αδιάθετες ποσότητες όταν 
αποχωρούν. 
 15. 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. 
 16. Οι πωλητές υποχρεούνται να στέκονται στο πίσω µέρος του πάγκου τους και 
όχι µπροστά από αυτούς. 
 17. Οι εποχικοί παραγωγοί δεν παίρνουν µέρος στις κληρώσεις για θέσεις, θα 
τοποθετούνται στη λαϊκή αγορά στις προβλεπόµενες ή προκύπτουσες κενές θέσεις, µε 
απόφαση του αρµόδιου Αντιδηµάρχου. 
 18. Απαγορεύεται η επέκταση και η κατάληψη (αυθαίρετα) των διπλανών θέσεων, 
σε περίπτωση που τυχόν είναι ελεύθερες, καθώς και η αλλαγή της νόµιµης θέσεις 
πώλησης. 



 

 

 19.Απαγορεύεται η  κατάληψη χώρου εκτός των προκαθορισµένων ορίων των 
λαϊκών αγορών από κάθε είδος κατηγορίας πωλητές, έστω και αν έχουν άδεια. 
 20.Οι πωλητές υποχρεούνται να τηρούν επακριβώς τις διαγραµµίσεις. 
 21. Οι πωλητές υποχρεούνται να φέρονται µε ευγένεια στο καταναλωτικό κοινό.  
 22. Απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας των λαϊκών αγορών. 
 23. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε τροποποίηση των  χώρων, η τοποθέτηση τεντών 
ή οποιοδήποτε κατασκευών, χωρίς έγκριση από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου. 
 24. Η επιβολή των παραπάνω διοικητικών προστίµων σε καµία περίπτωση δεν 
αναιρεί τυχόν δίωξη για παραβάσεις άλλων διατάξεων που ισχύουν (αγορανοµικών, 
υγειονοµικών ,κτηνιατρικών κ.λπ.). 
 25. Κατά τις ηµέρες που δε λειτουργεί η λαϊκή αγορά ,απαγορεύεται κάθε εµπορία 
µέσα στους χώρους της.   

ΑΡΘΡΟ  11ο 

Έλεγχος λαϊκών αγορών - Κλιµάκια Ελέγχου - Επιτροπές 
 
Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, συγκροτούνται δύο επιτροπές, ελέγχου της 
λειτουργίας των λαϊκών αγορών και ελέγχου των πωλητών παραγωγών και 
επαγγελµατιών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. Έργο των επιτροπών είναι, από 
κοινού µε τη ∆ηµοτική Αστυνοµία ο έλεγχος της οµαλής και καλής λειτουργίας της λαϊκής 
αγοράς, της τήρησης των προβλεποµένων από τις σχετικές διατάξεις όρων και 
προϋποθέσεων λειτουργίας από τους πωλητές, η διατήρηση της τάξης καθώς και η 
διενέργεια αυτοψιών για παροχή πληροφοριών σχετικά µε θέµατα που ανακύπτουν κατά 
την εξέταση παραπόνων και λοιπών προβληµάτων που τίθενται υπ’ όψιν του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Κυρώσεις θα επιβάλλονται για κάθε παράβαση. 
Η ∆ηµοτική Αστυνοµία είναι αρµόδια για την επίδοση των αποφάσεων στους πωλητές που 
δραστηριοποιούνται στους χώρους της λαϊκής αγοράς και για την παρακολούθηση της 
έκτισης της διοικητικής ποινής αφαίρεσης της άδειας, όποτε αυτό ζητείται. 
Κάθε είδους εµπορεύµατα που διακινούνται στην αγορά µε οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς 
αυτός που τα διαθέτει να κατέχει την απαιτούµενη άδεια ή συνιστούν παράνοµη 
αποµίµηση προϊόντων τα οποία κυκλοφορούν νόµιµα στην αγορά ή κυκλοφορούν κατά 
παράβαση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (πρώην Κ.Β.Σ.), σύµφωνα 
µε την υποπ. Ε.1. του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012, κατάσχονται και καταστρέφονται. 
Η κατάσχεση των προϊόντων επιβάλλεται από τα όργανα της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και τα 
Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εµπορίου (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.) – παρ. 11, 
άρθρο 74, Ν. 3982/2011. Τα Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε. διενεργούν επίσης επιτόπιους ελέγχους στη 
λαϊκή αγορά και έχουν την ευθύνη της τήρησης των διατάξεων της ισχύουσας 
νοµοθεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

∆ιοικητικές Κυρώσεις 
 
 1. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των συµµετεχόντων στη λαϊκή αγορά, µε τις 
ισχύουσες διατάξεις της νοµοθεσίας και του παρόντος κανονισµού,  
ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται µε τις διατάξεις του 
Αγορανοµικού Κώδικα, επιβάλλονται κυρώσεις και πρόστιµα που ορίζονται στο Π.∆. 
51/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 116/2008 και το Ν. 2323/1995, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3377/2005, όπως αυτά ισχύουν έως σήµερα, από τριακόσια 
(300) µέχρι και είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης. 
 2. Αν διαπραχθεί για δεύτερη φορά η ίδια παράβαση µέσα σε ένα έτος από την 
τέλεση της προηγούµενης, τα αναφερόµενα πρόστιµα διπλασιάζονται, ενώ σε περίπτωση 
διάπραξης τρίτης φοράς της ίδιας παράβασης µέσα σε ένα έτος από την τέλεση της 
πρώτης, η άδεια ανακαλείται οριστικά.  



 

 

 3. Η απόφαση επιβολής προστίµου ή ανάκλησης της άδειας ή οριστικής αφαίρεσης, 
εκδίδεται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµέρα βεβαίωσης της 
σχετικής παράβασης. 
 4. Κατά της απόφασης επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, ο ενδιαφερόµενος 
µπορεί να ασκήσει ένσταση ενώπιον του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, εντός 
δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν, της σχετικής απόφασης. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Καθορισµός - Είσπραξη ύψους ηµερήσιου δικαιώµατος 
 
Οι επαγγελµατίες και παραγωγοί πωλητές που προσέρχονται στη λαϊκή αγορά, 
υποχρεούνται να καταβάλουν ηµερήσιο δικαίωµα.  
Για τον καθορισµό και την είσπραξη του ηµερησίου δικαιώµατος, εφαρµόζεται η ισχύουσα 
νοµοθεσία.  

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Έκδοση – Θεώρηση – Ανανέωση αδειών 
 
 1. Οι άδειες εκδίδονται ή θεωρούνται ή ανανεώνονται όπως καθορίζεται από την 
ισχύουσα νοµοθεσία. 
 2. Για την έκδοση, θεώρηση ή ανανέωση των αδειών, προϋπόθεση αποτελεί η 
πληρωµή του αντίστοιχου τέλους, που έχει οριστεί µε σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και η βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου, περί µη οφειλής σε 
αυτόν. 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Προσθήκη – Τροποποίηση – Κατάργηση 
 
Προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση του παρόντος κανονισµού ή των επιµέρους 
άρθρων του, πραγµατοποιείται οποτεδήποτε µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Ισχύς του κανονισµού 
 
Ο παρών κανονισµός που αποτελείται από δεκαέξι (16) άρθρα, εγκρίνεται µε απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και καθίσταται οριστικός µετά από την έγκρισή του από τον 
Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό, επιλύεται από τον αρµόδιο 
Αντιδήµαρχο ή µε απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας.” 
 
 

2.Τις γενικές και ειδικές διατάξεις των: 
Η λειτουργία των λαϊκών αγορών διέπεται από τις γενικές και ειδικές διατάξεις των : 
 α. Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε 
το Ν. 3377/2005 «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη 
βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης»   
 β. Ν. 3190/2003 «Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις», τροποποίηση του Ν. 
2323/1995  
 γ. Ν. 3557/2007 «τροποποίηση του Π.∆.237/1986 (ΦΕΚ 110/Α') µε το οποίο 
κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων 
αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 331/Α') και άλλες διατάξεις, τροποποίηση των Ν. 
2323/1995 και Ν. 3377/2005    



 

 

 δ. Ν. 3769/2009 «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και 
άλλες διατάξεις», τροποποίηση των Ν. 2323/1995 και Ν. 3377/2005     
 ε. Π.∆. 51/2006 «Όροι και προϋποθέσεις των λαϊκών αγορών», όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 116/2008 
 στ. Π.∆. 115/2008 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας λαϊκών αγορών προϊόντων 
βιολογικής γεωργίας» 
 ζ. Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης 
διοίκησης – πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρο 73 παρ. 1 υποπαρ. Β εδ. ν, άρθρο 83 παρ. 
1 εδ. γ, 94 παρ. 6, υποπ. 32 και άρθρο 95 παρ. 1 εδ. α 
 η. Η υπ' αριθµ. 61/2010 εγκυκλίου «Άσκηση πρόσθετων αρµοδιοτήτων από τους 
∆ήµους από την 1η Ιανουαρίου 2011 του ‘Προγράµµατος Καλλικράτης’»  
 θ. ΚΥΑ Κ1- 164/2011 «Προσαρµογή διατάξεων αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας 
Εµπορίου στην οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά» 
 ι. Η υπ' αριθµ. πρωτ.  Α2-2024/16-12-2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 
Αντ/τας και Ναυτιλίας «Λειτουργία των λαϊκών αγορών των Περιφερειακών ενοτήτων της 
χώρας, αρµοδιότητες κ.λπ.» 
 κ. Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του 
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 
 
3.Την υπ' αριθµ. 109/2013 απόφαση της ∆ηµοτικής κοινότητας Καρδίτσας. 
 
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
 

  
Οµόφωνα εισηγείται 

 
 

Την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην έγκριση του κανονισµού λειτουργίας 
της λαϊκής αγοράς του ∆ήµου Καρδίτσας και ο οποίος έχει ως εξής: 
 

“ΑΡΘΡΟ 1ο 

Ορισµός 
 

Λαϊκή αγορά ονοµάζουµε την άσκηση στάσιµης υπαίθριας περιοδικής εµπορικής 
δραστηριότητας σε συγκεκριµένο χώρο και συγκεκριµένες θέσεις (όχι κατ’ ανάγκη µόνιµο 
ή µόνιµη), που καθορίζει αποκλειστικά ο ∆ήµος Καρδίτσας. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Σκοπός του κανονισµού 
 
Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι η ανάγκη ρύθµισης όλων των θεµάτων που 
αφορούν στην εύρυθµη λειτουργία της λαϊκής αγοράς του ∆ήµου Καρδίτσας, η 
διασφάλιση των συµφερόντων του καταναλωτικού κοινού και η δηµιουργία 
προϋποθέσεων που θα συµβάλλουν στον υγιή ανταγωνισµό. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Εφαρµοζόµενη νοµοθεσία – Αποφάσεις Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς 
 
Ο τρόπος λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της πόλης της Καρδίτσας και ο τρόπος χρήσεως 
των χώρων της, ρυθµίζονται και διέπονται από τον παρόντα κανονισµό, οι διατάξεις του 
οποίου είναι υποχρεωτικές για τους χρήστες των χώρων της.   



 

 

Οι σχετικές πράξεις που καταρτίζονται κατά τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις και αφορούν 
την καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχώρηση της χρήσεως των χώρων της λαϊκής 
αγοράς Καρδίτσας, 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.    
 
Η λειτουργία των λαϊκών αγορών διέπεται από τις γενικές και ειδικές διατάξεις των : 
 1.  του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3377/2005 «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της 
λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – θέµατα 
Υπουργείου Ανάπτυξης»   
 2.  του Ν. 3190/2003 «Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις», τροποποίηση του Ν. 
2323/1995  
 3.  του Ν. 3557/2007 «τροποποίηση του Π.∆.237/1986 (ΦΕΚ 110/Α') µε το οποίο 
κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων 
αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 331/Α') και άλλες διατάξεις, τροποποίηση των Ν. 
2323/1995 και Ν. 3377/2005    
 4.  του Ν. 3769/2009 «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και 
άλλες διατάξεις», τροποποίηση των Ν. 2323/1995 και Ν. 3377/2005     
 5.  του Π.∆. 51/2006 «Όροι και προϋποθέσεις των λαϊκών αγορών», όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 116/2008 
 6. του Π.∆. 115/2008 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας λαϊκών αγορών 
προϊόντων βιολογικής γεωργίας» 
 7.  του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωµένης διοίκησης – πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρο 73 παρ. 1 υποπαρ. Β εδ. 
ν, άρθρο 83 παρ. 1 εδ. γ, 94 παρ. 6, υποπ. 32 και άρθρο 95 παρ. 1 εδ. α 
 8.  της αριθµ. 61/2010 εγκυκλίου «Άσκηση πρόσθετων αρµοδιοτήτων από τους 
∆ήµους από την 1η Ιανουαρίου 2011 του ‘Προγράµµατος Καλλικράτης’»  
 9.  της ΚΥΑ Κ1- 164/2011 «Προσαρµογή διατάξεων αρµοδιότητας Γενικής 
Γραµµατείας Εµπορίου στην οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά µε τις υπηρεσίες στην 
εσωτερική αγορά» 
 10. της αριθµ. πρωτ.  Α2-2024/16-12-2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 
Αντ/τας και Ναυτιλίας «Λειτουργία των λαϊκών αγορών των Περιφερειακών ενοτήτων της 
χώρας, αρµοδιότητες κ.λπ.» 
 11.  του Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του 
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»   
 
Και από τις αντίστοιχες αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας, οι οποίες 
πρόκειται να ψηφισθούν στο µέλλον, για το σκοπό αυτό. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Χωροθέτηση Λαϊκής Αγοράς 
 
Με τον παρόντα κανονισµό εγκρίνεται η συνέχιση της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς 
στην Τοπική Κοινότητα Καρδίτσας, κάθε Τετάρτη. 
Οι χώροι στους οποίους εκτείνεται και αφορούν τον γύρω εξωτερικό χώρο του κτιρίου της 
∆ηµοτικής Αγοράς και τους γύρω δρόµους που περικλείονται από τις οδούς 
Κουµουνδούρου, Καραϊσκάκη, Βασιαρδάνη και ∆ηµ. Λάππα. Πιο αναλυτικά.  
Πιο αναλυτικά : 
α) την οδό Πλαστήρα από το ύψος της οδού ∆ηµ. Λάππα έως το ύψος της οδού 
Βασιαρδάνη 
β) την οδό Βάλβης από το ύψος της οδού Αθ. ∆ιάκου έως το ύψος της οδού Βασιαρδάνη 



 

 

γ) την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου από το ύψος της οδού ∆ηµ. Λάππα έως το ύψος της οδού 
Βασιαρδάνη 
δ) την οδό Οµήρου από το ύψος της οδού ∆ηµ. Λάππα έως το ύψος της οδού Αβέρωφ 
ε) την οδό Αθ. ∆ιάκου από το ύψος της οδού Κουµουνδούρου έως το ύψος της οδού Μεγ. 
Αλεξάνδρου 
στ) την οδό Αβέρωφ από το ύψος της οδού Κουµουνδούρου έως το ύψος της οδού 
Καραϊσκάκη 
ζ) την οδό Παλαιολόγου από το ύψος της οδού Κουµουνδούρου έως το ύψος της οδού 
Καραϊσκάκη 
στ) την οδό Αβέρωφ από το ύψος της οδού Κουµουνδούρου έως το ύψος της οδού 
Καραϊσκάκη 
 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από το ∆ήµο Καρδίτσας η ανάγκη µετακίνησης της αγοράς 
είτε προσωρινά λόγω έργων ή άλλων παρεµβάσεων που θα προκύψουν από τον 
επιχειρησιακό προγραµµατισµό του ∆ήµου ή έκτακτης ανάγκης, είτε η οριστική 
µετακίνηση της για τους λόγους και τους σκοπούς που θα προσδιοριστούν, ακολουθείται 
ότι προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. Την τελική απόφαση  έχει το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου, η οποία εγκρίνεται από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας Γενική ∆/νση Εσωτ. Λειτουργίας ∆/νση ∆ιοίκησης Νοµού Καρδίτσας .  
Οι πωλητές  υποχρεούνται να συµµορφωθούν αδιαµαρτύρητα και άµεσα. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Ωράριο λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς 
 
 1. Ως ηµέρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του ∆ήµου Καρδίτσας ορίζεται αυτής 
που αναφέρθηκε στο άρθρο 3 του κανονισµού αυτού. 
 2. Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ως εξής: 
α)Για την χειµερινή περίοδο από τις 7:00π.µ. έως 13:30 µ.µ. 
β)Για την θερινή περίοδο από τις 6:30π.µ. έως 13:30 µ.µ. 
 3. Σε περίπτωση που η ηµέρα λειτουργίας συγκεκριµένης λαϊκής συµπίπτει µε 
επίσηµη ηµέρα αργίας, τότε η λειτουργία της µπορεί να γίνει την προηγούµενη εργάσιµη 
ηµέρα. 
 4. Για λόγους εύρυθµης λειτουργίας των λαϊκών αγορών, απαγορεύεται κάθε 
είσοδος προς εκφόρτωση µετά της 07.30 π.µ., πλην των ψαριών και για φόρτωση και 
έξοδο από τη λαϊκή πριν τις 13.00 µ.µ. 
 5. Απαγορεύεται αυστηρά η καταστρατήγηση και µη εφαρµογή του ωραρίου της 
λαϊκής αγοράς.   

ΑΡΘΡΟ 6ο 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη Λαϊκή Αγορά 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στη λαϊκή αγορά του ∆ήµου Καρδίτσας έχουν:  
 1. Οι επαγγελµατίες πωλητές και οι παραγωγοί εφόσον είναι κάτοχοι της 
επαγγελµατικής ή παραγωγικής άδειας αντίστοιχα. 
 2. Οι συνεταιρισµοί των διαφόρων κλάδων της αγροτικής οικονοµίας εφ' όσον τα 
προς πώληση προϊόντα συγκεντρώνονται ή παράγονται από αυτούς και είναι κάτοχοι 
άδειας. 
 3. Οι οικοτέχνες, χειροτέχνες εφόσον τα προς πώληση είδη που  διαθέτουν είναι 
δική τους παραγωγή και είναι κάτοχοι άδειας (παραγωγικής). 
 4. Πωλητές οι οποίοι δεν θα έχουν θεωρηµένη άδεια από τις αρµόδιες υπηρεσίες 
που να ισχύει για τη λαϊκή του ∆ήµου Καρδίτσας δεν θα γίνονται δεκτοί. 
 5. Πωλητές οι οποίοι θα είναι εκτός ορίων της Λαϊκής Αγοράς, θα τιµωρούνται όπως 
ορίζει ο νόµος. 



 

 

 6.Οι επαγγελµατίες και παραγωγοί πωλητές που είναι δηµότες του ∆ήµου 
Καρδίτσας, έχουν προτεραιότητα συµµετοχής στη λαϊκή του ∆ήµου και σε τυχόν νέες που 
θα δηµιουργηθούν στο µέλλον. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Επιτρεπόµενα είδη προς πώληση στη Λαϊκή Αγορά 
 
Α. Είδη επαγγελµατιών πωλητών  
 
 1. Κάθε πωλητής, κάτοχος επαγγελµατικής άδειας, µπορεί να πωλεί µόνο είδη µιας 
κατηγορίας. Το 90% του αριθµού των αδειών, οι οποίες χορηγούνται, πρέπει να έχουν ως 
αντικείµενο την πώληση προϊόντων γης (στα οποία περιλαµβάνονται και τα άνθη), αλιείας 
και ιχθυοκαλλιέργειας. 
Τα είδη που µπορούν οι επαγγελµατίες πωλητές να πωλούν στις λαϊκές αγορές του δήµου  
κατά κατηγορία είναι: 
α. Οπωρολαχανικά, αβγά σφραγισµένα µε τον διακριτικό αριθµό του παραγωγού, 
κοµµένα άνθη. 
β. Βιολογικά νωπά, µεταποιηµένα και τυποποιηµένα αγροτικά προϊόντα, πιστοποιηµένα 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήµα αναγνώρισης ως 
βιολογικά προϊόντα. 
γ. Είδη κυλικείου (σύµφωνα µε τις ισχύουσες Υγειονοµικές διατάξεις) 
δ. Είδη ένδυσης, νεωτερισµοί, φο µπιζού, λευκά είδη, ψιλικά, καθώς και είδη υπόδησης, 
δερµάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια).  
ε. Είδη παντοπωλείου (τρόφιµα σε στερεά ή υγρά µορφή), χαρτί ατοµικής  ή οικιακής 
φροντίδας, καθώς και ξηροί καρποί, µέλι, ζαχαρώδη προϊόντα, τυποποιηµένος κοµµένος 
καφές. 
στ. Είδη υαλοπωλείου, πλαστικά µε το µέτρο, εκκλησιαστικά είδη καθώς και είδη 
παντοπωλείου (µη εδώδιµα). 
ζ. Νωπά πουλερικά, κουνέλια, προϊόντα κρέατος. Η πώληση των ειδών αυτών επιτρέπεται 
σε ειδικά διασκευασµένα αυτοκινούµενα οχήµατα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις. Οι κάτοχοι αυτών των οχηµάτων προσκοµίζουν κάθε έτος βεβαίωση περί 
καταλληλότητας των οχηµάτων χορηγούµενη από την αρχή που εξέδωσε την άδεια 
καταλληλότητας του οχήµατος. 
η. Νωπά αλιευτικά προϊόντα (θάλασσας, γλυκού νερού, ιχθυοκαλλιέργειας). 
θ. Μέσα συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές σακούλες). 
ι. Είδη και υποβοηθητικά καλλιέργειας ανθοκοµικής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες, χώµα), 
καλλωπιστικά φυτά, πολλαπλασιαστικό υλικό (φυτώρια κηπευτικών, δενδρύλλια 
οπωροφόρων, αµπέλου). Ειδικά η πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρέπεται µόνο 
από τους πωλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν.1564/1985 (Α΄164), 
όπως ισχύει και των Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του. 
κ. Κατεψυγµένα ειδών αλιείας-αλιευµάτων, λαχανικών. 
Απαγορεύεται η πώληση βιοµηχανικών προϊόντων και ειδών βαριάς βιοτεχνίας και 
µάλιστα κάθε εισαγόµενο είδος εν γένει ευάλωτων προϊόντων, πλην αυγών, ψαριών και 
νωπών κοτόπουλων. 
Β. Είδη Παραγωγών Πωλητών  
 
 1. Οι κάτοχοι παραγωγικών αδειών θα µπορούν να διαθέτουν προϊόντα 
περισσότερων ειδών, αρκεί αυτά να αναφέρονται στην βεβαίωση της τριµελούς 
επιτροπής. 
Τα είδη που µπορούν οι παραγωγοί πωλητές να πωλούν στις λαϊκές αγορές του δήµου 
κατά κατηγορίες είναι: 
α. Αβγά σφραγισµένα µε τον διακριτικό αριθµό του παραγωγού. 
β. Άνθη. 



 

 

γ. Καλλωπιστικά φυτά, πολλαπλασιαστικό υλικό (φυτώρια κηπευτικών, καλλωπιστικών, 
δενδρυλλίων οπωροφόρων , αµπέλου), χώµατος  (που δεν έχει υποστεί βιοµηχανική 
επεξεργασία). 
δ. Ελιές που δεν έχουν υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία. 
ε. Κρασί τυποποιηµένο σύµφωνα µε την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία. 
στ. Ελαιόλαδο τυποποιηµένο σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 275610/30.10.2003 ( 1616/Β΄) 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών, Οικονοµίας και Οικονοµικών,  Ανάπτυξης και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 
ζ. Μέλι τυποποιηµένο σύµφωνα µε την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία. 
η. Ξηροί καρποί, στη φυσική τους κατάσταση (που δεν έχουν υποστεί βιοµηχανική 
επεξεργασία) 
θ. Οπωρολαχανικά. 
ι. Όσπρια χύµα (φασόλια, φακές κ.τ.λ.). 
κ. Πουλερικά, κουνέλια. Η πώληση επιτρέπεται µε την προϋπόθεση ότι δεν ορίζεται 
διαφορετικά από άλλες διατάξεις. 
λ. Αγροτικά προϊόντα παραδοσιακής οικοτεχνίας µεταποιηµένα, συσκευασµένα και 
τυποποιηµένα (π.χ. µαρµελάδες , γλυκά του κουταλιού, προϊόντα τοµάτας, τσίπουρου, 
τσικουδιάς, ρακί), προερχόµενα από πρώτες ύλες πρωτογενούς παραγωγής του ίδιου του 
παραγωγού και βότανα, αρτύµατα πού δεν έχουν υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία. 
µ. Νωπά αλιευτικά προϊόντα (θάλασσας, γλυκού νερού ιχθυοκαλλιέργειας). 
ν. Άλλα αγροτικά προϊόντα στη φυσική τους κατάσταση. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Θέσεις - Τοποθέτηση πωλητών στη Λαϊκή Αγορά - Κενές θέσεις 
 
 1. Η τοποθέτηση των  πωλητών στις κενές θέσεις των λαϊκών αγορών γίνεται µε 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου σύµφωνα µε το Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
(άρθρο 94, παράγραφος 6, υποπαρ. 32) και την αριθµ. πρωτ. Α2-2024/16-12-2011 
εγκύκλιο του  Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
 2.Οι πωλητές επαγγελµατίες και παραγωγοί, τοποθετούνται σε αναλογία 1: 1 
µεταξύ τους, σε συγκεκριµένες θέσεις µέσα στους χώρους των λαϊκών αγορών, κατά 
κατηγορία επαγγελµάτων, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις. 
 3. Οι επαγγελµατίες πωλητές, που δεν διαθέτουν πρωτογενή προϊόντα γης (στα 
οποία περιλαµβάνονται και τα άνθη ), είδη αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, θα 
τοποθετούνται στην αρχή ή στο τέλος της λαϊκής αγορών µε τρόπο που τους καθιστά 
απολύτως διακριτούς από τους άλλους πωλητές των παραπάνω κατηγοριών. 
 4. Τα νωπά αλιευτικά προϊόντα και τα άνθη καλλωπιστικά φυτά, πολλαπλασιαστικό 
υλικό, λόγω της ιδιαιτερότητας του προϊόντος είναι συγκεντρωµένα σε ένα σηµείο. 
 5.Οι θέσεις που καταλαµβάνουν οι πωλητές προϊόντων καθορίζονται σύµφωνα µε 
τον συνολικό αριθµό των υφισταµένων θέσεων ανά κατηγορία προϊόντων , των αριθµό 
των πωλητών συγκεκριµένου είδους προϊόντων, τα είδη των πωλουµένων προϊόντων και 
την ποιότητα αυτών.    
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα ανεπιφύλακτα αυξοµείωσης των τετραγωνικών µέτρων της 
θέσης κάθε δικαιούχο, ανάλογα µε τα κριτήρια που ο ίδιος θα καθορίσει. 
 6. Οι θέσεις δεν µπορεί να δίνονται πάνω από δύο για κάθε πωλητή παραγωγό και 
επαγγελµατία µε είδος πώλησης οπωροκηπευτικά, ενώ έως τέσσερις (4) θέσεις µπορούν 
να δοθούν στους επαγγελµατίες πωλητές µε βιοτεχνικά είδη και στους παραγωγούς του 
άρθρου 7, παρ.Β, εδ. Γ του παρόντος κανονισµού. 
 7. Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκµίσθωση των θέσεων που 
κατέχουν. 

ΑΡΘΡΟ  9ο 

Ανάρτηση πινακίδων 



 

 

  
Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτηµένη µπροστά στον µπάγκο των προϊόντων 
τους και σε εµφανές σηµείο, πινακίδα στην οποία θα αναγράφουν το ονοµατεπώνυµό 
τους, την ιδιότητα τους (επαγγελµατίας ή παραγωγός), τον αριθµό µητρώου πωλητή και 
τον τόπο παραγωγής των προϊόντων από τους κατόχους αδειών παραγωγού.  
Οι διαστάσεις των πινακίδων θα είναι 0,25 µ. X 0,30 µ.  
Οι παραβάτες θα τιµωρούνται µε χρηµατικό πρόστιµο. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Υποχρεώσεις των πωλητών 
 
 1. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετηµένα πάνω σε πάγκους 
καθαρούς και βαµµένους ή σε τελάρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής 
και καθαριότητας αυτών. 
 2. Προϊόντα που εκτίθενται προς πώληση και δεν επιδέχονται πλύση, πρέπει να 
είναι τοποθετηµένα µέσα σε κλειστές προσθήκες, π.χ. Ξηροί καρποί, αλλαντικά, κ.λπ. 
 3. Οι πωλητές πρέπει να τηρούν όλες τις αγορανοµικές, υγειονοµικές, 
αστυκτηνιατρικές, φορολογικές και αστυνοµικές διατάξεις.  
 4. Οι παραγωγοί µπορούν να πωλούν µόνο τα παραγόµενα προϊόντα τους και όχι 
προϊόντα προερχόµενα από ξένες πηγές.  
 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 µε το οποίο 
έγινε η µεταφορά των προϊόντων, 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 λαϊκής αγοράς και επάνω στα πεζοδρόµια. 
 9. Η φορτοεκφόρτωση των εµπορευµάτων ειδικά τις πρωινές ώρες, πρέπει να 
γίνεται χωρίς να προκαλεί ενόχληση στους περίοικους. 
 10. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίσουν για την εξασφάλιση της τάξης και της 
καθαριότητας, τη ρύπανση και την πρόκληση ζηµιών στις κατοικίες της περιοχής. 
 11. Απαγορεύεται αυστηρά η ρύπανση των χώρων µε τα πάσης φύσεως αγροτικά 
απορρίµµατα, άχρηστα προϊόντα και υλικά συσκευασίας. Ειδικότερα µετά τη λήξη του 
χρόνου λειτουργίας της λαϊκής, υποχρεούνται να αποµακρύνουν από τους χώρους των 
λαϊκών αγορών τα εµπορεύµατα, τα εργαλεία, κενά είδη συσκευασίας το αργότερο µέχρι 
τις 15.00 µ.µ. και να φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του 
χώρου τους καθώς και τη συγκέντρωση των απορριµµάτων που έχει δηµιουργήσει ο 
καθένας, σε σακούλες οι οποίες θα αποκοµίζονται από την υπηρεσία καθαριότητας του 
δήµου. 
 12. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους ιχθυοπώλες, οι οποίοι ακριβώς λόγω της 
φύσης της εργασίας τους, υποχρεούνται να καθαρίζουν καλά το χώρο και να συλλέγουν 
τα απορρίµµατα µε επιµέλεια, καθώς και τα νερά από το λιώσιµο των πάγων που 
χρησιµοποιούνται για τη συντήρηση των ψαριών. 
 13. Απαγορεύεται η εγκατάσταση προϊόντων στους διαδρόµους των χώρων 
πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την κυκλοφορία του καταναλωτικού 
κοινού. 
 14. Οι πωλητές υποχρεούνται να διαθέτουν τριπλότυπα δελτία αποστολής, στα 
οποία θα αναγράφονται µε ευθύνη τους οι ποσότητες κατά είδος, που θα προσκοµίζουν 



 

 

στη λαϊκή αγορά για την πώλησή τους, καθώς και τις αδιάθετες ποσότητες όταν 
αποχωρούν. 
 15. 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. 
 16. Οι πωλητές υποχρεούνται να στέκονται στο πίσω µέρος του πάγκου τους και 
όχι µπροστά από αυτούς. 
 17. Οι εποχικοί παραγωγοί δεν παίρνουν µέρος στις κληρώσεις για θέσεις, θα 
τοποθετούνται στη λαϊκή αγορά στις προβλεπόµενες ή προκύπτουσες κενές θέσεις, µε 
απόφαση του αρµόδιου Αντιδηµάρχου. 
 18. Απαγορεύεται η επέκταση και η κατάληψη (αυθαίρετα) των διπλανών θέσεων, 
σε περίπτωση που τυχόν είναι ελεύθερες, καθώς και η αλλαγή της νόµιµης θέσεις 
πώλησης. 
 19.Απαγορεύεται η  κατάληψη χώρου εκτός των προκαθορισµένων ορίων των 
λαϊκών αγορών από κάθε είδος κατηγορίας πωλητές, έστω και αν έχουν άδεια. 
 20.Οι πωλητές υποχρεούνται να τηρούν επακριβώς τις διαγραµµίσεις. 
 21. Οι πωλητές υποχρεούνται να φέρονται µε ευγένεια στο καταναλωτικό κοινό.  
 22. Απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας των λαϊκών αγορών. 
 23. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε τροποποίηση των  χώρων, η τοποθέτηση τεντών 
ή οποιοδήποτε κατασκευών, χωρίς έγκριση από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου. 
 24. Η επιβολή των παραπάνω διοικητικών προστίµων σε καµία περίπτωση δεν 
αναιρεί τυχόν δίωξη για παραβάσεις άλλων διατάξεων που ισχύουν (αγορανοµικών, 
υγειονοµικών ,κτηνιατρικών κ.λπ.). 
 25. Κατά τις ηµέρες που δε λειτουργεί η λαϊκή αγορά ,απαγορεύεται κάθε εµπορία 
µέσα στους χώρους της.   

ΑΡΘΡΟ  11ο 

Έλεγχος λαϊκών αγορών - Κλιµάκια Ελέγχου - Επιτροπές 
 
Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, συγκροτούνται δύο επιτροπές, ελέγχου της 
λειτουργίας των λαϊκών αγορών και ελέγχου των πωλητών παραγωγών και 
επαγγελµατιών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. Έργο των επιτροπών είναι, από 
κοινού µε τη ∆ηµοτική Αστυνοµία ο έλεγχος της οµαλής και καλής λειτουργίας της λαϊκής 
αγοράς, της τήρησης των προβλεποµένων από τις σχετικές διατάξεις όρων και 
προϋποθέσεων λειτουργίας από τους πωλητές, η διατήρηση της τάξης καθώς και η 
διενέργεια αυτοψιών για παροχή πληροφοριών σχετικά µε θέµατα που ανακύπτουν κατά 
την εξέταση παραπόνων και λοιπών προβληµάτων που τίθενται υπ’ όψιν του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Κυρώσεις θα επιβάλλονται για κάθε παράβαση. 
Η ∆ηµοτική Αστυνοµία είναι αρµόδια για την επίδοση των αποφάσεων στους πωλητές που 
δραστηριοποιούνται στους χώρους της λαϊκής αγοράς και για την παρακολούθηση της 
έκτισης της διοικητικής ποινής αφαίρεσης της άδειας, όποτε αυτό ζητείται. 
Κάθε είδους εµπορεύµατα που διακινούνται στην αγορά µε οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς 
αυτός που τα διαθέτει να κατέχει την απαιτούµενη άδεια ή συνιστούν παράνοµη 
αποµίµηση προϊόντων τα οποία κυκλοφορούν νόµιµα στην αγορά ή κυκλοφορούν κατά 
παράβαση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (πρώην Κ.Β.Σ.), σύµφωνα 
µε την υποπ. Ε.1. του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012, κατάσχονται και καταστρέφονται. 
Η κατάσχεση των προϊόντων επιβάλλεται από τα όργανα της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και τα 
Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εµπορίου (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.) – παρ. 11, 
άρθρο 74, Ν. 3982/2011. Τα Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε. διενεργούν επίσης επιτόπιους ελέγχους στη 
λαϊκή αγορά και έχουν την ευθύνη της τήρησης των διατάξεων της ισχύουσας 
νοµοθεσίας. 



 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

∆ιοικητικές Κυρώσεις 
 
 1. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των συµµετεχόντων στη λαϊκή αγορά, µε τις 
ισχύουσες διατάξεις της νοµοθεσίας και του παρόντος κανονισµού,  
ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται µε τις διατάξεις του 
Αγορανοµικού Κώδικα, επιβάλλονται κυρώσεις και πρόστιµα που ορίζονται στο Π.∆. 
51/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 116/2008 και το Ν. 2323/1995, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3377/2005, όπως αυτά ισχύουν έως σήµερα, από τριακόσια 
(300) µέχρι και είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης. 
 2. Αν διαπραχθεί για δεύτερη φορά η ίδια παράβαση µέσα σε ένα έτος από την 
τέλεση της προηγούµενης, τα αναφερόµενα πρόστιµα διπλασιάζονται, ενώ σε περίπτωση 
διάπραξης τρίτης φοράς της ίδιας παράβασης µέσα σε ένα έτος από την τέλεση της 
πρώτης, η άδεια ανακαλείται οριστικά.  
 3. Η απόφαση επιβολής προστίµου ή ανάκλησης της άδειας ή οριστικής αφαίρεσης, 
εκδίδεται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµέρα βεβαίωσης της 
σχετικής παράβασης. 
 4. Κατά της απόφασης επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, ο ενδιαφερόµενος 
µπορεί να ασκήσει ένσταση ενώπιον του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, εντός 
δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν, της σχετικής απόφασης. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Καθορισµός - Είσπραξη ύψους ηµερήσιου δικαιώµατος 
 
Οι επαγγελµατίες και παραγωγοί πωλητές που προσέρχονται στη λαϊκή αγορά, 
υποχρεούνται να καταβάλουν ηµερήσιο δικαίωµα.  
Για τον καθορισµό και την είσπραξη του ηµερησίου δικαιώµατος, εφαρµόζεται η ισχύουσα 
νοµοθεσία.  

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Έκδοση – Θεώρηση – Ανανέωση αδειών 
 
 1. Οι άδειες εκδίδονται ή θεωρούνται ή ανανεώνονται όπως καθορίζεται από την 
ισχύουσα νοµοθεσία. 
 2. Για την έκδοση, θεώρηση ή ανανέωση των αδειών, προϋπόθεση αποτελεί η 
πληρωµή του αντίστοιχου τέλους, που έχει οριστεί µε σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και η βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου, περί µη οφειλής σε 
αυτόν. 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Προσθήκη – Τροποποίηση – Κατάργηση 
 
Προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση του παρόντος κανονισµού ή των επιµέρους 
άρθρων του, πραγµατοποιείται οποτεδήποτε µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Ισχύς του κανονισµού 
 
Ο παρών κανονισµός που αποτελείται από δεκαέξι (16) άρθρα, εγκρίνεται µε απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και καθίσταται οριστικός µετά από την έγκρισή του από τον 
Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό, επιλύεται από τον αρµόδιο 
Αντιδήµαρχο ή µε απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας.” 
 



 

 

 
 
 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 72 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 
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