
 
 

 

 
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 23η του µήνα Απριλίου του έτους 2014 
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. 75/2014 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 11/4/2014 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 
  

 

  

  
Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 

4/11-4-2014 
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 στη συµπλήρωση-τροποποίηση του κανονισµού λειτουργίας της λαϊκής 
αγοράς του ∆ήµου Καρδίτσας. 
  

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 11η του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος 

Παρασκευή και ώρα 9:30 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 9507/7-

4-2014 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, Τακτικό Μέλος 

2) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος   2) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος,  

3) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος        3) Γεννάδιος Ιωάνης, Τακτικό Μέλος 

4) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος   4) Χάρµπας Θωµάς, Τακτικό Μέλος 

5) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος            

6)   αν και κλήθηκαν νόµιµα 

7)              

8)    

9)   

   

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

παρόντα ήταν τα 5), 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. 

Με  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε την έκδοση 
κανονιστικής απόφασης που αφορά στη συµπλήρωση-τροποποίηση του κανονισµού 
λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του ∆ήµου Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1.Την υπ' αριθµ. 72/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
2.Την εισήγηση της αν. προϊσταµένης του Τµήµατος Υπαίθριου Εµπορίου του ∆ήµου 
Καρδίτσας κας Τζέλλου Ναταλίας η οποία έχει ως εξής: 
“Παρακαλούµε στο επόµενο συµβούλιό σας, να συµπεριλάβετε ως θέµα τη  συµπλήρωση του 
κανονισµού λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του ∆ήµου Καρδίτσας, που έχει συνταχθεί από το 
Τµήµα µας, µε τους τρεις νέους νόµους που έχουν εκδοθεί και περιλαµβάνουν και θέµατα 
λαϊκών αγορών και είναι οι εξής : 
1. Ν. 4152/2013, «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4040/2012, 4093/2012 και 
4127/2013», άρθρο 1, παρ. Η, υποπ. Η.3. 
2. Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και 
άλλες διατάξεις»  
3. Ν. 4172/2013, «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του Ν. 4046/2012, 
του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», άρθρο 81, παρ. 4   
Επίσης το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής : 
«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, µε τη συνδροµή της Ελληνικής 
Αστυνοµίας (ΕΛ.ΑΣ.), 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. 
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 Ελληνικής 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. 
Οι αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας που καταργήθηκε στις 22/09/2013, ασκούνται 
πλέον από την Ελληνική Αστυνοµία, σύµφωνα την παρ. 4 του άρθρου 81, του Ν4172/2013». 
 
Ο κανονισµός λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, εγκρίθηκε από το συµβούλιο της ∆.Κ. 
Καρδίτσας, µε την αριθµ. 109/09-04-2013 απόφασή του. 
Η απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου, θα ληφθεί υπ’ όψιν της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η 
οποία και θα εισηγηθεί στο ∆.Σ. του ∆ήµου.” 
 
3.Την υπ' αριθµ. 240/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίτσας. 
 

  



 
 

 

4.Τα συνηµµένα τοπογραφικά διαγράµµατα της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 
 
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
 

Οµόφωνα εισηγείται 
 
Την συµπλήρωση-τροποποίηση του κανονισµού λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του ∆ήµου 
Καρδίτσας, ως εξής: 
 
Α. Την συµπλήρωση του άρθρου 3 του κανονισµού λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και 
συγκεκριµένα: 

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»   
12. του Ν. 4152/2013, «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4040/2012, 4093/2012 και 
4127/2013», άρθρο 1, παρ. Η, υποπ. Η.3. 
13. του Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις»  
14. του Ν. 4172/2013, «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του Ν. 
4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», άρθρο 81, παρ. 4   
 
Και από τις αντίστοιχες αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας, οι οποίες πρόκειται 
να ψηφισθούν στο µέλλον, για το σκοπό αυτό. 
 
Β. Την τροποποίηση του άρθρου 11 του κανονισµού λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, ως εξής: 

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, µε τη συνδροµή της Ελληνικής 
Αστυνοµίας (ΕΛ.ΑΣ.), 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 των φορέων λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Κυρώσεις θα 
επιβάλλονται για κάθε παράβαση. 
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 Ελληνικής 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. 
Οι αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας που καταργήθηκε στις 22/09/2013, ασκούνται 
πλέον από την Ελληνική Αστυνοµία, σύµφωνα την παρ. 4 του άρθρου 81, του Ν4172/2013. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθµ. 72/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
 
 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 75 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε 

                                    
                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ  
                 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ                                    Ακολουθούν υπογραφές 

  

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 

                                                         
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


