
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

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

Στην Καρδίτσα σήμερα την 19η του μηνός Απριλίου του έτους 2016
και  ώρα  10:00,  η  υπογεγραμμένη  Σταυρούλα Ζάρρα  (υπάλληλος
Δήμου  Καρδίτσας),  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο
μέρος   του  Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθ.
88/2016 Απόφασης της  Οικονομικής  Επιτροπής,  που  συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 18-4-2016
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
88/2016 

 

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
11/18-4-2016

Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

 

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
       Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί του σχεδίου κανονισμού λειτουργίας

λαϊκων αγορών

Στην Καρδίτσα σήμερα την 18η του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα

12.30'  μ.μ,  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Καρδίτσας  και  ύστερα  από  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  6152/14-4-2016

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα

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

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος   1) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος

2) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος 2) Ψημμένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

3) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος 3) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

4) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος                          Αν και κλήθηκαν νόμιμα

5) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος

6) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
           

            Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών, 

παρόντες ήταν οι 6, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75

του  Ν.3852/2010  «Περί  κύρωσης  του  Δημοτικού  &  Κοινοτικού  Κώδικος»)  εισέρχεται  στη  συζήτηση του

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

   



 
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με εισήγηση
προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί του σχεδίου κανονισμού λειτουργίας λαΪκών αγορών και
αφού έλαβε υπόψη:

1. Την  εισήγηση  της  προέδρου  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  αντιδημάρχου  κ.  Σωτ.
Μπακαλάκου

2. Το προτεινόμενο σχέδιο κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών του Δήμου Καρδίτσας

3. Την  υπ'αριθμ.  120/2016  απόφαση  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας
Καρδίτσας

4.  Τις διατάξεις του άρθρου 72  Ν. 3852/2010.

5.  Τις τοποθετήσεις και απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσισε ομόφωνα

Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  προς  έγκριση  το  σχέδιο  κανονισμού  λειτουργίας
λαϊκών αγορών του Δήμου Καρδίτσας ως εξής: 
  

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1  ο

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 Δήμος Καρδίτσας.

ΑΡΘΡΟ 2  ο

Σκοπός του κανονισμού

Σκοπός  του  παρόντος  κανονισμού  είναι  η  ανάγκη  ρύθμισης  όλων  των  θεμάτων  που
αφορούν  στην  εύρυθμη  λειτουργία  της  λαϊκής  αγοράς  της  Τετάρτης  του  Δήμου
Καρδίτσας καθώς  και  των  νέων που θα ιδρυθούν στο άμεσο μέλλον, η διασφάλιση
των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού και η δημιουργία προϋποθέσεων που θα
συμβάλλουν στον υγιή ανταγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 3  ο

Εφαρμοζόμενη νομοθεσία – Αποφάσεις Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς

Ο τρόπος λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Καρδίτσας και ο τρόπος χρήσεως
των χώρων τους, 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 των λαϊκών
αγορών, 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.  3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης

διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  



 
2. του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει   
3. του Ν. 4152/2013, «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4040/2012, 4093/2012

και 4127/2013», άρθρο 1, παρ. Η, υποπ. Η.3.
4. του  Ν.  4264/2014  (ΦΕΚ.  Α΄118)  «Άσκηση  εμπορικών  δραστηριοτήτων  εκτός

καταστήματος  και  άλλες  διατάξεις»  όπως  αυτός  τροποποιήθηκε  και  ισχύει»,  όπως
τροποποιείται από το άρθρο 5 του Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ Α' 51) «Κύρωση της από 27
Μαρτίου 2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου ... και άλλες διατάξεις» και το άρθρο
93 του Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων.... και άλλες διατάξεις»

5.  της υπ' αριθμ. Α2-639/2014 Υ.Α. του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
«Σύστημα  διακριτικότητας  μεταξύ  παραγωγών  και  επαγγελματιών  πωλητών  και
τρόπος κατανομής των θέσεων κ.λπ.»  

6. της υπ' αριθμ. Α2-704/2014 Υ.Α. του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
«Σύσταση  Τριμελών  Επιτροπών  χορήγησης  βεβαιώσεων  σε  παραγωγούς  πωλητές
λαϊκών αγορών κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 81227/2015 Υ.Α. του
Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.   

7. της υπ' αριθμ. Α2-718/2014 Υ.Α. του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
«Κωδικοποίηση κανόνων διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών»

8. της υπ'  αριθμ.  63039/2014 Υ.Α.  του Υπουργού Ανάπτυξης και  Ανταγωνιστικότητας
«Προσθήκη πωλούμενου προϊόντος από παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κ.λπ.»

9. της υπ' αριθμ. 81227/2015 Υ.Α. του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού  «Τροποποίηση  της  Υ.Α.  Α2-704/2014  “Σύσταση  Τριμελών  Επιτροπών
χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κ.λπ.”»

10. της υπ' αριθμ. Α2-797/2014 Υ.Α. του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
«Ρύθμιση  θεμάτων  σχετικά  με  τον  τρόπο,  τον  τύπο  και  την  διαδικασία  επιβολής
προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κ.λπ.»

11. του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ. Α΄47) «Εκδημοκρατισμός της   Διοίκησης –
καταπολέμηση γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών
και άλλες διατάξεις» 

12. την  αριθμ.  36/2015  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  σχετικά  με  την  «Έκδοση
κανονιστικής απόφασης που αφορά τον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας της λαϊκής
αγοράς»

13.  Την αριθμ. 220/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετική με την έγκριση του
κανονισμού καθαριότητας του Δήμου, όπως επεκτάθηκε με την αριθμ. 551/29-11-
2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για όλες τις Δ.Ε. του Δήμου.

14.  Την αριθμ. 550/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετική με την έγκριση του
κανονισμού πρασίνου του Δήμου

15.  Την αριθμ. 9/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετική με τον καθορισμό του
ημερησίου τέλους της λαϊκής αγοράς

16. Τις αντίστοιχες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας, οι οποίες πρόκειται
να ψηφισθούν στο μέλλον, για το σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 4  ο

Χωροθέτηση Λαϊκών Αγορών

Με τον παρόντα κανονισμό εγκρίνεται :
1. η συνέχιση της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στη Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας,

κάθε Τετάρτη.
Οι  χώροι  στους  οποίους εκτείνεται  και  αφορούν τον εξωτερικό  χώρο του κτιρίου της

Δημοτικής Αγοράς και τους παρακείμενους δρόμους που περικλείονται από τις οδούς
Κουμουνδούρου,  Καραΐσκάκη,  Βασιαρδάνη  και  Δημ.  Λάππα,  περιγράφονται  στο



 
επισυναπτόμενο  τοπογραφικό  διάγραμμα  που  συνέταξε  η  Τεχνική  Υπηρεσία  του
Δήμου και συνοδεύει τον παρόντα κανονισμό. 

Πιο αναλυτικά :
α)  την  οδό  Πλαστήρα  από  το  ύψος  της  οδού  Δημ.  Λάππα  έως  το  ύψος  της  οδού

Βασιαρδάνη
β) την οδό Βάλβης από το ύψος της οδού Αθ. Διάκου έως το ύψος της οδού Βασιαρδάνη
γ) την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου από το ύψος της οδού Δημ. Λάππα έως το ύψος της οδού

Βασιαρδάνη
δ) την οδό Ομήρου από το ύψος της οδού Δημ. Λάππα έως το ύψος της οδού Αβέρωφ
ε) την οδό Αθ. Διάκου 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

2. η λειτουργία της λαϊκής αγοράς που θα ιδρυθεί άμεσα στο χώρο της πλατείας Λάππα,
στη Δημοτική Κοινότητα Καρδίτσας, κάθε Δευτέρα.

3. η λειτουργία της λαϊκής αγοράς που θα ιδρυθεί άμεσα στον περιβάλλοντα του κτιρίου
της  Δημοτικής  Αγοράς,  στη  Δημοτική  Κοινότητα  Καρδίτσας,  κάθε  Σάββατο,
αποκλειστικά για παραγωγούς πωλητές του Νομού Καρδίτσας.

4.  η λειτουργία της λαϊκής αγοράς που θα ιδρυθεί στην οδό Λαχανά, στο ύψος της οδού
Σαρανταπόρου, κάθε Δευτέρα. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από το Δήμο Καρδίτσας η ανάγκη μετακίνησης των λαϊκών
αγορών, είτε προσωρινά λόγω έργων ή άλλων παρεμβάσεων που θα προκύψουν από
τον επιχειρησιακό προγραμματισμό του Δήμου ή έκτακτης ανάγκης, είτε η οριστική
μετακίνηση  τους  για  τους  λόγους  και  τους  σκοπούς  που  θα  προσδιοριστούν,
ακολουθείται ότι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Την τελική απόφαση  έχει
το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου,  η  οποία  εγκρίνεται  από  την  Αποκεντρωμένη
Διοίκηση  Θεσσαλίας  -  Στερεάς  Ελλάδας  Γενική  Δ/νση  Εσωτ.  Λειτουργίας  Δ/νση
Διοίκησης Νομού Καρδίτσας . 

Στους χώρους όπου λειτουργεί η λαϊκή αγορά, θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των
διατιθέμενων  θέσεων.  Οι  διαγραμμισμένες  θέσεις  δεν  πρέπει  να  καταλαμβάνουν
χώρους  εισόδων  γκαράζ,  κατοικιών  και  να  εμποδίζουν  τη  λειτουργία  των
καταστημάτων.  Η  ευθύνη  για  την  διαγράμμιση  των  θέσεων  είναι  του  Δήμου  με
μέριμνα της τεχνικής υπηρεσίας.

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.  

Οι πωλητές  υποχρεούνται να συμμορφωθούν αδιαμαρτύρητα και άμεσα και να τηρούν
επακριβώς τις διαγραμμίσεις.

Απαγορεύεται η κατάληψη χώρου εκτός των προκαθορισμένων ορίων της λαϊκής αγοράς
από κάθε είδος κατηγορίας πωλητές, έστω και αν έχουν άδεια.

ΑΡΘΡΟ 5  ο

Ωράριο λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς

1. Ως ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς  της Τετάρτη  του Δήμου Καρδίτσας ορίζεται
αυτή που αναφέρθηκε στο άρθρο 4 του κανονισμού αυτού.



 
2. Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ως εξής:
Για την χειμερινή και θερινή περίοδο από τις 07:00 έως τις 13:30
3. Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας της 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 μεταφορά και εκφόρτωση εξοπλισμού και εμπορευμάτων μετά τις 07.30, πλην των
ψαριών και για φόρτωση και έξοδο από τη λαϊκή πριν τις 13.00 και μετά τις 14.30.

5. 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.

6.  Απαγορεύεται αυστηρά η καταστρατήγηση και μη εφαρμογή του ωραρίου της λαϊκής
αγοράς.

7. Η ημέρα και οι ώρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου που θα ιδρυθούν στο
μέλλον, θα καθοριστούν με νεότερες αποφάσεις των αρμόδιων συμβουλίων.

ΑΡΘΡΟ 6  ο

Δικαίωμα συμμετοχής στη Λαϊκή Αγορά

Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  λαϊκή  αγορά  της  Τετάρτης,  της  Δημοτικής  Κοινότητας
Καρδίτσας, του Δήμου Καρδίτσας έχουν: 

1. Οι επαγγελματίες πωλητές και οι παραγωγοί εφόσον είναι κάτοχοι επαγγελματικής ή
παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών αντίστοιχα και πληρούν τις προϋποθέσεις
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών (τα μέλη
των οποίων δεν κατέχουν άδεια παραγωγού), κάτοχοι παραγωγικής άδειας πωλητή
λαϊκών αγορών.

3. Πωλητές οι  οποίοι δεν έχουν θεωρημένη άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες  δεν θα
γίνονται δεκτοί. Κατ΄εξαίρεση γίνονται δεκτοί εποχικοί παραγωγοί, που τοποθετούνται
στις προβλεπόμενες για το σκοπό αυτό θέσεις.

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ταμειακά ενήμεροι εκθέτες, με βεβαίωση της αρμόδιας
υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας.

5. Τα καταστήματα που έχουν πρόσωπο σε χώρους της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης και
εφόσον  οι  θέσεις  μπροστά  τους  δεν  έχουν  δοθεί  σε  πωλητές  της  λαϊκής  αγοράς
(παραγωγούς – επαγγελματίες), μπορεί να τους δίνεται άδεια κατάληψης πεζοδρομίου
την  ημέρα  της  λαϊκής,  αντιστοίχου  εμβαδού  με  τις  παραχωρούμενες  θέσεις  των
παραγωγών ή επαγγελματιών πωλητών, με την καταβολή αντίστοιχου τέλους.

Εφ'  όσον  το  πρόσωπο  ή  το  βάθος  αυτών  των  θέσεων  είναι  διαφορετικό,  η  τιμή
προσδιορίζεται με το τ.μ. που αναλογεί στις παραχωρούμενες θέσεις.   

ΑΡΘΡΟ 7  ο

Επιτρεπόμενα είδη προς πώληση στη Λαϊκή Αγορά

Α. Είδη Παραγωγών Πωλητών 
Οι κάτοχοι παραγωγικών αδειών θα μπορούν να διαθέτουν προϊόντα περισσότερων ειδών,

αποκλειστικά δικής τους παραγωγής και οικοτεχνίας.
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,  καλλωπιστικά  φυτά  και  κηπευτικό  χώμα  που  δεν  έχει  υποστεί  βιομηχανική

επεξεργασία,  καθώς  και  πολλαπλασιαστικό  υλικό  καλλιεργούμενων  φυτικών  ειδών
(φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου), υπό τις προϋποθέσεις



 
που  ορίζουν  ο  Ν.  1564/1985,  όπως  ισχύει  και  οι  υπουργικές  αποφάσεις  που
εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή του.

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  ασφαλείας  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

ιε.  αλλαντικά,  εφόσον  έχουν  παραχθεί  σε  εγκεκριμένες  και  πιστοποιημένες  μονάδες
παραγωγών και τηρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία 

Β. Είδη επαγγελματιών πωλητών  
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' 
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'.

ΑΡΘΡΟ 8  ο

Θέσεις - Τοποθέτηση πωλητών στη Λαϊκή Αγορά - Κενές θέσεις

1.  Οι  φορείς  λειτουργίας  υποχρεούνται  να  παρέχουν  κατά  προτεραιότητα,  στους
παραγωγούς όλης της χώρας θέσεις στη λαϊκή αγορά ευθύνης τους. 

2. Οι παραγωγοί τοποθετούνται εμφανώς διακριτά από τους επαγγελματίες και κατά την
κατανομή των θέσεων μεταξύ τους προκρίνονται οι παραγωγοί. 

3.  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 και
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4.  Οι  πωλητές  αλιευτικών  προϊόντων  τοποθετούνται  χωριστά  από  τους  υπόλοιπους
παραγωγούς ή επαγγελματίες πωλητές και σε σημεία όπου υπάρχει αποχέτευση.

5. Για την κατανομή των δικαιούχων στις θέσεις των λαϊκών αγορών λαμβάνονται υπόψη
συγκεκριμένα κριτήρια όπως η παλαιότητα κατοχής της άδειας, καθώς και κοινωνικά
κριτήρια και κάθε άλλο σχετικό θέμα που προκύπτει και προσδιορίζονται με απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

6. Πωλητής λαϊκών αγορών, επαγγελματίας ή παραγωγός, που απουσιάζει αδικαιολόγητα
πέραν του τριμήνου από τη λαϊκή αγορά, στερείται της θέσης του.

7.  Για  τις  νέες  επαγγελματικές άδειες  που  θα  διατίθενται  σε  κινούμενες  θέσεις  θα
διενεργείται κλήρωση ανά κατηγορία δικαιούχων. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται
και σε περίπτωση προσθήκης νέων θέσεων – αδειών.

8. Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκμίσθωση της θέσης που κατέχουν.

9. Για τα ειδικά διασκευασμένα οχήματα (αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα) που είναι
απαραίτητα  για  την  πώληση  ορισμένων  ειδών  κυρίως  ζωικής  προέλευσης  ή
κατεψυγμένων ειδών, επιτρέπεται η τοποθέτηση τους εντός της θέσης που κατέχει ο
ιδιοκτήτης πωλητής στο χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.

10.  Οι  θέσεις  δεν μπορεί  να δίνονται  πάνω από δύο για  κάθε πωλητή παραγωγό και
επαγγελματία με είδος πώλησης οπωροκηπευτικά, ενώ έως τέσσερις θέσεις μπορούν
να δοθούν στους επαγγελματίες πωλητές με βιοτεχνικά είδη και στους παραγωγούς
του άρθρου 7, παρ. Α, εδ. β, του παρόντος κανονισμού.

11.  Τα παραχωρούμενα μέτρα μήκους των πάγκων στη λαϊκή αγορά απεικονίζονται στο
επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα.                 

12. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανεπιφύλακτα αυξομείωσης των τετραγωνικών μέτρων
της θέσης κάθε δικαιούχου, ανάλογα με τα κριτήρια που ο ίδιος θα καθορίσει.



 
13. Σε περίπτωση που ο πωλητής καταλαμβάνει  περισσότερα τ.μ.  (κυρίως σε βάθος),

έχοντας τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου, τα πρόσθετα τ.μ. χρεώνονται με την τιμή
που αντιστοιχεί ανά τ.μ. της αντίστοιχης θέσης.

ΑΡΘΡΟ  9  ο

Ανάρτηση πινακίδων

Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη μπροστά στον μπάγκο των προϊόντων
τους  και  σε  εμφανές  σημείο,  ειδική  πινακίδα  πλαστικοποιημένη στην  οποία  θα
αναγράφουν το ονοματεπώνυμό τους, την ιδιότητα τους (επαγγελματίας ή παραγωγός
ή  παραγωγός  βιολογικών  προϊόντων),  τον  αριθμό  της  άδειάς  τους  τον  αριθμό
μητρώου  πωλητή  και  τον  τόπο  παραγωγής  των  προϊόντων,  για  τους  κατόχους
παραγωγικής άδειας. 

Οι  διαστάσεις  της  πινακίδας  θα  είναι  σελίδας  Α4  (21  x 29,7  εκ.).
Οι  πωλητές  υποχρεούνται  να  τοποθετούν  πινακίδες  σε  κάθε  προϊόν  με  την  τιμή
πώλησης, την ποιότητα και τον τόπο προέλευσης αυτού.

Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο.

ΑΡΘΡΟ 10  ο

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. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε ο πάγκος να μην παρουσιάζει
αιχμηρές  απολήξεις,  για  να  μην  προκαλούνται  σωματικές  βλάβες.  Εάν ο  πωλητής
χρησιμοποιεί “κάλυμμα” στην επιφάνεια του πάγκου, να είναι από υλικό κατάλληλο
για  άμεση επαφή με τρόφιμα,  όπως αυτά ορίζονται  από την ισχύουσα εθνική και
ενωσιακή νομοθεσία και χρώματος της επιλογής του.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση σταντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης
και πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους. 

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  ισχύουσες  αγορανομικές,  υγειονομικές,
αστυκτηνιατρικές, φορολογικές και αστυνομικές διατάξεις.        Τα προϊόντα πρέπει 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.

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 την 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 και εν γένει η ανάρμοστη συμπεριφορά
των πωλητών (φωνές, αντεγκλήσεις κ.λπ.) 

8. Οι πωλητές υποχρεούνται να φέρονται με ευγένεια στο καταναλωτικό κοινό. 
9. Απαγορεύεται η στάθμευση των αυτοκινήτων και παντός είδους οχημάτων εντός του

χώρου της λαϊκής αγοράς και επάνω στα πεζοδρόμια.
10. Η φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων ειδικά τις πρωινές ώρες, πρέπει να γίνεται

χωρίς να προκαλεί ενόχληση στους περίοικους.



 
11. Για  την εξασφάλιση  της  τάξης,  την τήρηση της  καθαριότητας,  την  αποφυγή  της

ρύπανσης και της πρόκλησης ζημιών στις κατοικίες της περιοχής, στο φυτικό υλικό
(δένδρα, θάμνοι) και σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο του Δήμου, κατά την ώρα
που λειτουργεί η λαϊκή αγορά (από την έναρξη της μεταφοράς  και εκφόρτωσης του
εξοπλισμού και  των εμπορευμάτων,  μέχρι  την  έξοδο από τη λαϊκή έως τις  14.30),
υπεύθυνοι  είναι  οι  αδειούχοι  πωλητές  (επαγγελματίες  και  παραγωγοί,  φυσικά
πρόσωπα  ή  συνεταιριστικές  οργανώσεις),  οι  προσωρινοί  αναπληρωτές  τους  ή  οι
υπάλληλοι που  προσλαμβάνουν.

12.  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,  οι  πωλητές,  καθώς  και  το  προσωπικό  που
απασχολούν, υποχρεούνται να απομακρύνουν από τους χώρους των λαϊκών αγορών
τα εμπορεύματα, τα εργαλεία, κενά είδη συσκευασίας το αργότερο μέχρι τις 14.30 και
να φροντίζουν οι  ίδιοι  (ο  καθένας χωριστά) και  κατά τη διάρκεια λειτουργίας της
λαϊκής αγοράς, για την καθαριότητα του χώρου τους καθώς και τη συγκέντρωση των
απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας, σε καλά κλεισμένες σακούλες,  τις
οποίες προμηθεύονται με δική τους ευθύνη ή κλειστούς κάδους και θα αποκομίζονται
από την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου.

Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις του Δήμου, θα επιβάλλονται τα ανάλογα
πρόστιμα. Εάν η παράβαση αυτή επαναληφθεί περισσότερο από τρεις φορές, ο Δήμος
προβαίνει στην οριστική ανάκληση της άδειας.

13. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους ιχθυοπώλες, οι οποίοι ακριβώς λόγω της φύσης
της  εργασίας  τους,  υποχρεούνται  να  μη  ρυπαίνουν  με  τη  ρίψη  λεπιών  ψαριών,
εντοσθίων κ.λπ., να καθαρίζουν καλά και να απολυμαίνουν 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.

14.  Οι  πωλητές  οφείλουν  να  μην  παρακωλύουν  με  κανένα  τρόπο  την  υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου, στην εκτέλεση του έργου της 

15.  Απαγορεύεται η εγκατάσταση και πώληση προϊόντων στους διαδρόμους των χώρων
πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την κυκλοφορία του καταναλωτικού
κοινού.

16. 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.

17.  Οι πωλητές υποχρεούνται να στέκονται στο πίσω μέρος του πάγκου τους και όχι
μπροστά από αυτούς.

18. Για τους εποχικούς παραγωγούς λαμβάνεται υπ' όψιν η εντοπιότητα (κάτοικοι Δήμου
Καρδίτσας)  και  δεν  παίρνουν  μέρος  στις  κληρώσεις  για  μόνιμες  θέσεις,  αλλά
τοποθετούνται  στη λαϊκή αγορά στις προβλεπόμενες ή προκύπτουσες κενές θέσεις
διαστάσεων 1,00x1,00 μ, γύρω από το κτίριο της δημοτικής αγοράς και μέσα στο
αίθριο  αυτού,  με  απόφαση  του  αρμόδιου  Αντιδημάρχου  και  υποχρεούνται  σε
καταβολή τέλους, που αντιστοιχεί σε 1,00 τ.μ., όπως αυτό ορίζεται από τη σχετική
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

19.  Απαγορεύεται η επέκταση και η κατάληψη (αυθαίρετα) των διπλανών θέσεων, σε
περίπτωση  που  τυχόν  είναι  ελεύθερες,  καθώς  και  η  αλλαγή  της  νόμιμης  θέσης
πώλησης.

20. Απαγορεύεται  αυστηρά  η  κατανάλωση  αλκοολούχων  ποτών  κατά  τη  διάρκεια
λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

21. Απαγορεύεται  η  οποιαδήποτε τροποποίηση των  χώρων,  η τοποθέτηση τεντών ή
οποιοδήποτε κατασκευών, χωρίς έγκριση από τα αρμόδια όργανα του Δήμου.

22. Η επιβολή των παραπάνω διοικητικών προστίμων σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί
τυχόν  δίωξη  για  παραβάσεις  άλλων  διατάξεων  που  ισχύουν  (αγορανομικών,
υγειονομικών, κτηνιατρικών κ.λπ.).



 
23. Κατά τις ημέρες που δε λειτουργεί η λαϊκή αγορά, απαγορεύεται κάθε εμπορία μέσα

στους χώρους της, από τους πωλητές.  
ΑΡΘΡΟ  11  ο

Αρμόδιες Υπηρεσίες ελέγχου λαϊκής αγοράς

Αρμόδιες υπηρεσίες για την τήρηση και εφαρμογή των προβλεπομένων από τις σχετικές
διατάξεις όρων  και προϋποθέσεων λειτουργίας από τους πωλητές και την επιβολή
κυρώσεων για κάθε παράβαση, για τη διατήρηση της τάξης και της ομαλής και καλής
λειτουργίας  της  λαϊκής  αγοράς,  καθώς  και  τη  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 είναι:

α)  οι  υπηρεσίες  και  τα  όργανα  της  Γενικής  Γραμματείας  Εμπορίου  του  Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

β)  οι  υπηρεσίες  και  τα όργανα της Γενικής  Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

γ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Περιφερειών,
δ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων,
ε) οι υπηρεσίες και τα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων,
στ) οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων,
ζ) η Δημοτική Αστυνομία
η) η Ελληνική Αστυνομία
θ) το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και οι Τελωνειακές Αρχές.
ι)  Τα  Κλιμάκια  Ελέγχου  Λαϊκών  Αγορών  και  Υπαίθριου  Εμπορίου  (ΚΕΛΑΥΕ)  όπως  η

σύστασή τους προβλέπεται στο άρθρο 7α, του Ν. 2323/1995 και αποτελούν ελεγκτικά
όργανα των περιπτώσεων α, β και γ του ιδίου άρθρου. 

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.

ΑΡΘΡΟ 12  ο

Ποινικές και Διοικητικές κυρώσεις

Α. Ποινικές κυρώσεις
1.  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.

2.  Όποιος  χωρίς  άδεια  ασκεί  δραστηριότητα  του  Ν.4264/14,  τιμωρείται  με  ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

3. 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.

4. 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. 



 
5. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 13 και 16 (περί πρόσληψης υπαλλήλου)

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. 
6.  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.

Β. Διοικητικές κυρώσεις
Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, επιβάλλονται

και  διοικητικές κυρώσεις,  τα πρόστιμα των οποίων καθορίζονται από την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία. Οι ποινικές κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, για τους παρακάτω λόγους :

1. για έλλειψη άδειας, και για μη κατοχή της τη στιγμή του ελέγχου
2. για πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην άδεια
3. για  αυθαίρετη  αλλαγή  χώρου,  μη  τήρηση  ωραρίου,  πώληση  προϊόντων  εκτός  του

καθορισμένου χώρου της λαϊκής αγοράς, μη αυτοπρόσωπη προσέλευση
4. για μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο
5. για μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της

ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος
6. για μη αναγραφή της αληθούς προέλευσης του προϊόντος
7. για μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας με τον αριθμό της άδειας, το όνομα του κατόχου

και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία
8. για  διάθεση  προϊόντων  τα  οποία  δεν  συνοδεύονται  από  τα  παραστατικά  που

προβλέπονται  από τις  κείμενες  διατάξεις,  ή συνοδεύονται  από παραποιημένα ή με
ανακριβή στοιχεία παραστατικά

9. για χρήση ελαττωματικών ή μη εγκεκριμένων μέτρων, σταθμών και ζυγών, κατά τη
ζύγιση ή στάθμιση των προϊόντων

10. για την με οποιονδήποτε τρόπο παραποίηση της ζύγισης (ελλειποβάρεια)
11. για αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλήλου από αυτόν, χωρίς την τήρηση

των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας
12. για πώληση προϊόντων εκτός του καθορισμένου ωραρίου της λαϊκής αγοράς

Η πράξη επιβολής διοικητικού προστίμου, υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία
ασκείται ενώπιον του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας που επιβλήθηκε το πρόστιμο,
μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την με οποιονδήποτε τρόπο αποδεδειγμένη
κοινοποίησή της στον υπόχρεο. Η απόφαση επί  της προσφυγής εκδίδεται  μέσα σε
τριάντα τριάντα ημέρες, από την κατάθεση της προσφυγής. 

Η  απόφαση  επί  της  ενδικοφυγούς  προσφυγής,  υπόκειται  σε  προσφυγή  ενώπιον  του
Διοικητικού  Πρωτοδικείου  του  τόπου  όπου  εδρεύει  το  όργανο  όπου  εξέδωσε  την
πράξη επιβολής του προστίμου.

Επίσης από το Δήμο επιβάλλονται πρόστιμα για τις εξής περιπτώσεις :
1. Πωλητές με άδεια σε ισχύ,  που καταλαμβάνουν θέση στη λαϊκή αγορά, χωρίς την

προηγούμενη υποβολή αίτησης και έγκριση του Δήμου, υποχρεούνται να πληρώσουν
πρόστιμο ποσού 100 €.

2. Η  ρύπανση  των  χώρων  της  λαϊκής  αγοράς  με  ρίψη  ή  εγκατάλειψη  κάθε  είδους
απορριμμάτων ή  κινητής  κατασκευής,  που να  δυσχεραίνει  τον  καθαρισμό  από  τις
υπηρεσίες του Δήμου, επισύρει πρόστιμο ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης, 150 –
300 €, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

3. H πρόκληση ζημιών, στο φυτικό υλικό (δένδρα, θάμνοι) επισύρει πρόστιμα ανάλογα με
το μέγεθος της ζημιάς, σύμφωνα με τον κανονισμό πρασίνου του Δήμου.

 
ΑΡΘΡΟ 13  ο

Καθορισμός ύψους - Είσπραξη ημερησίου τέλους



 
Οι  επαγγελματίες  και  παραγωγοί  πωλητές  που  προσέρχονται  στη  λαϊκή  αγορά,

υποχρεούνται να καταβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ημερήσιο τέλος. 
Για  τον καθορισμό  και  την είσπραξη  του ημερησίου  τέλους,  εφαρμόζεται  η  ισχύουσα

νομοθεσία. 
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο χώρος της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης, θα

χωριστεί σε δύο ζώνες, ανάλογα με την εμπορικότητα και θα καθοριστεί το αντίστοιχο
ημερήσιο τέλος. 

Κανένας δε θα πωλεί τα προϊόντα του μέσα στο χώρο της λαϊκής  αγοράς, χωρίς την
απόδειξη καταβολής του ημερήσιου τέλους. 

ΑΡΘΡΟ 14  ο

Έκδοση – Ανανέωση αδειών

1. Οι άδειες εκδίδονται ή ανανεώνονται όπως καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Για  την  έκδοση  ή  ανανέωση  των  αδειών,  προϋπόθεση  αποτελεί  η  πληρωμή  του

αντίστοιχου τέλους, που έχει οριστεί με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
και η βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, περί μη οφειλής σε αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 15  ο

Προσθήκη – Τροποποίηση – Κατάργηση

Προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση του παρόντος κανονισμού ή των επιμέρους άρθρων
του,  πραγματοποιείται  οποτεδήποτε  με  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  μετά
από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Καρδίτσας.

ΑΡΘΡΟ 16  ο

Ισχύς του κανονισμού

Ο παρών κανονισμός που αποτελείται από δεκαέξι (16) άρθρα, εγκρίνεται με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου και καθίσταται οριστικός μετά από την έγκρισή του από
τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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 Δήμου Καρδίτσας.    

  

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 
88/2016
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ  


