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Απόσπασμα
Από το Πρακτικό της αριθμ. 5/2016 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Μεγαλόπολης.
Στη Μεγαλόπολη και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα
την εικοστή τετάρτη (24η) του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα
19:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης, μετά την
από 2143/19-02-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τους
Συμβούλους χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών
ευρέθησαν παρόντα 20, ήτοι:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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20.

Παρόντες
Χίνης Βασίλειος, Πρόεδρος Δ.Σ.
Τσιριγώτης Σπυρίδων
Μανιάτης Χρήστος
Μιχόπουλος Κωνσταντίνος
Φουσέκης Ιωάννης
Βλασόγιαννης Παναγιώτης (Νότης)
Μαρκολιάς Γεώργιος
Κουρέτας Γεώργιος
Κακκαβάς Πολύβιος
Μπάζιος Ιωάννης
Δάρρας Αθανάσιος (Σάκης)
Γιώτης Δημήτριος
Αθανασόπουλος Σταύρος
Τζιούβελης Νικήτας
Σβερκούνος Ηλίας
Μπούρας Παναγιώτης
Γαλάνη Δέσποινα
Μπελιάς Νικόλαος
Κανέλλος Βασίλειος
Γεωργακόπουλος Ιωάννης

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Απόντες
Δούκουρης Ανδρέας
Δημόπουλος Χρήστος
Τσουμπλέκας Ευάγγελος
Καρατζαφέρης Φώτιος
Τσίρμπας Ηλίας
Μακρή Χριστίνα
Λαμπρόπουλος Παναγιώτης

Απών Πρόεδρος Δ.Κ. Μεγαλόπολης
1.

Πεζούλας Νικόλαος του Κωνσταντίνου

Παρόντες Πρόεδροι & Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
1. Κορολής Ηλίας, Τ.Κ. Λυκαίου
2. Μανούσος Αναστάσιος, Τ.Κ. Λυκοσούρας
3. Βελισσάρη Δήμητρα, Τ.Κ. Μαλλωτών
4. Μπελιάς Ιωάννης , Τ.Κ. Μαραθούσσης
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Απόντες Πρόεδροι & Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
1.
2.
3.

Ψύλλας Ιωάννης, Τ.Κ. Κουρουνιού
Κωνσταντόπουλος Ηλίας, Τ.Κ. Κωτιλίου
Νικολακόπουλος Θεόδωρος, Τ.Κ. Λεονταρίου

Στη συνεδρίαση μετείχε ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Παπαδόπουλος, ο οποίος νομίμως
κλήθηκε στη συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αθανασία
Κούτσουρα του Ηλία, που ορίστηκε με την αριθμ. 7/2016 Απόφαση Δημάρχου.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Γεωργακόπουλος, ο οποίος
προσήλθε στη συνεδρίαση και αποχώρησε πριν από την έναρξη της συζήτησης του 1 ου θέματος
της ημερήσιας διάταξης, κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού και τη λήψη της παρούσας
απόφασης ήταν απών.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Τσιριγώτης, ο οποίος προσήλθε στη
συνεδρίαση και αποχώρησε πριν από την έναρξη της συζήτησης του 8ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης, κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού και τη λήψη της παρούσας απόφασης ήταν
απών.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Μανιάτης, ο οποίος προσήλθε στη
συνεδρίαση και αποχώρησε πριν από την έναρξη της συζήτησης του 8ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης, κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού και τη λήψη της παρούσας απόφασης ήταν
απών.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Μπελιάς, ο οποίος προσήλθε στη
συνεδρίαση και αποχώρησε πριν από την έναρξη της συζήτησης του 12ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης, κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού και τη λήψη της παρούσας απόφασης ήταν
απών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
παρουσία του κ. Δημάρχου, απόντος του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης
και παρόντων των Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μεγαλόπολης, οι οποίοι
νομίμως είχαν κληθεί, και έδωσε το λόγο στο Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.
Τζιούβελη, ο οποίος αφού εισηγήθηκε το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Κατάρτιση
Κανονισμού Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Μεγαλόπολης», και τη λήψη απόφασης για το
θέμα αυτό, εξέθεσε ότι:
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 3 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'):
«Με αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου των Περιφερειακών Συμβουλίων των
Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα, για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας
Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και των Δημοτικών Συμβουλίων για τις
λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, που εκδίδονται εντός τριών (3)
μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν.4264/14, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της
περιοχής τους για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών ρυθμίζονται θέματα ιδίως όπως:
α) οριοθέτηση και διαγράμμιση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των
θέσεων των επαγγελματιών πωλητών που δεν διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε
μορφή και άνθη, καθώς και των θέσεων των πωλητών που διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε
οποιαδήποτε μορφή και άνθη,
β) οριοθέτηση του χώρου που καταλαμβάνουν οι πωλητές, αρίθμηση θέσεων, καθορισμός
ενιαίων μέτρων του μήκους των πάγκων κατά κατηγορία προϊόντων των πωλητών, στάθμευσης
αυτοκινήτων αδειούχων πωλητών, μέριμνα για την τοποθέτηση, εντός του χώρου λειτουργίας της
λαϊκής αγοράς, των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων (αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα) και των
οχημάτων ειδών κυλικείων,
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γ) ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των πωλητών, μεταφοράς εξοπλισμού και
εμπορευμάτων, πριν και μετά από το καθορισμένο ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών,
δ) καθαριότητα του χρησιμοποιούμενου χώρου από τους αδειούχους πωλητές, άμεση
συλλογή των απορριμμάτων και των χαρτοκιβωτίων, τρόπος έκθεσης και πώληση των προϊόντων
και ειδικότερα των νωπών ψαριών - συλλογής και απομάκρυνσης των νερών από το λιώσιμο του
πάγου που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των ψαριών, απολύμανσης του χώρου, απαγόρευσης
καθαρισμού ψαριών,
ε) τις διαστάσεις, τον τύπο και το περιεχόμενο των πινακίδων που υποχρεούνται οι πωλητές
να τοποθετούν σε εμφανές μέρος του σημείου πώλησης, ιδίως το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία,
την ιδιότητα του πωλητή (παραγωγός ή επαγγελματίας ή παραγωγός βιολογικών προϊόντων), τον
αριθμό μητρώου, την περιοχή παραγωγής των προϊόντων και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο,
στ) ο τύπος, το χρώμα και το υλικό του εκθετηρίου των πωλούμενων προϊόντων και του
στεγάστρου του, έτσι ώστε να υπάρχει ομοιομορφία και ενιαία αισθητική, καθώς και ο τρόπος
εμφάνισης και συμπεριφοράς των πωλητών.»
Με την παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:
… ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η
άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους,
που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης...»
Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ..
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μεγαλόπολης, με την αριθμ. 18/
03.12.2015 απόφαση – εισήγησή της, συνέταξε σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας της Λαϊκής
Αγοράς Μεγαλόπολης και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης κανονιστικού
περιεχομένου, για τη ρύθμιση θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς
Μεγαλόπολης στη σκεπαστή πλατεία Πολυβίου.
Η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Μεγαλόπολης με την αριθμ. 1 /20-01-2016
απόφασή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 76 παρ. 2δ του Ν. 3852/2010 «…Πρόγραμμα Καλλικράτης», «Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δύναται να διατυπώνει
παρατηρήσεις επί του περιεχομένου του κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται
σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.», μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,
διατυπώνει τις παρατηρήσεις της, ως εξής:
-

Δέχεται ότι θα εξετασθούν και οι προτάσεις που θα δοθούν εγγράφως από το Σύλλογο

-

Πωλητών.

-

Συμφωνεί με τη δυνατότητα έκδοσης 4-5 θέσεων με κοινωνικά κριτήρια.

-

Συμφωνεί με τη μείωση των αδειών των πωλητών που δεν διαθέτουν προϊόντα γης και
θάλασσας από 9 στο μέγιστο 4 άδειες.

-

Να εξετασθεί το ζήτημα της ημέρας που θα λειτουργεί η Λαϊκή Αγορά.

-

Συμφωνεί στην αντιμετώπιση του παραεμπορίου από τις αρμόδιες υπηρεσίας σε
συνεργασία με το Δήμο και το Αστυνομικό Τμήμα Μεγαλόπολης.
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Κατόπιν τούτων, προτείνουμε τη λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου από το
Δημοτικό Συμβούλιο, για την εύρυθμη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Μεγαλόπολης και
τη ρύθμιση των θεμάτων της, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4264/14, μετά και την
αριθμ. 18/ 03.12.2015 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου και τις
παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στη συνεδρίαση της 20ης-01-2016 της Επιτροπής Διαβούλευσης
του Δήμου Μεγαλόπολης (αριθμ. 1/2016 απόφασή της).
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του:
τις διατάξεις του ν. 3463/2006, του Δ.Κ.Κ. «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α΄),
τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1B v) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/7.6.2010 τεύχος Α΄),
τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 3 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'),
Την αριθμ. 18/2015 απόφαση της Ε.Ποι.Ζω Δήμου Μεγαλόπολης (σχέδιο απόφασης
κανονιστικού περιεχομένου),
Την αριθμ. 1/2016 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μεγαλόπολης,
Τις απόψεις των συλλογικών οργάνων των πωλητών της Λαϊκής Αγοράς Μεγαλόπολης όπως
αυτές διατυπώθηκαν προφορικά ή εγγράφως.
και την ανωτέρω εισήγηση, ΟΜΟΦΩΝΑ:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Καταρτίζει και ψηφίζει τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ στο σύνολό της και κατά άρθρο ως εξής:

ΛΑΪΚΗΣ

ΑΓΟΡΑΣ

Άρθρο 1°
ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η λαϊκή αγορά Μεγαλόπολης θα συνεχίσει να λειτουργεί στην περιοχή στην πλατεία Πολυβίου
κάθε Παρασκευή. Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας συμπίπτει με αργία (επίσημη ή τοπική)
η λειτουργία επιτρέπεται την προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. Ειδικά για τις γιορτές του
Πάσχα, η λειτουργία της λαϊκής αγοράς μεταφέρεται (α) την Μεγάλη Πέμπτη και (β) την Πέμπτη
μετά την Κυριακή του Πάσχα.
Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ως εξής :
α. Για τη χειμερινή περίοδο από 6.30 μέχρι 14.00
β. Για την θερινή περίοδο από 6.30 μέχρι 14.00
Η προσέλευση των πωλητών (επαγγελματιών- παραγωγών) στους χώρους της λαϊκής αγοράς προκειμένου αυτοί να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, να μεταφέρουν
πάγκους, εργαλεία και τα εμπορεύματά τους-, θα γίνεται μία ώρα το πολύ νωρίτερα από την
έναρξη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και η αποχώρησή τους θα γίνεται μία ώρα το πολύ
αργότερα από την ώρα λήξης της λαϊκής αγοράς .
Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς
την ημέρα της λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των πωλητών,
εξαιρουμένων όσων η νομοθεσία ορίζει.
Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχημάτων, θα μεριμνούν ώστε να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στους
χώρους που ορίζεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς από το προηγούμενο βράδυ.
Ως χώροι στάθμευσης των ιδιωτικής χρήσης επιβατηγών αυτοκινήτων (Ι.Χ.Ε.) των
καταναλωτών- πελατών της Λ.Α. καθορίζονται οι παρακάτω δρόμοι:
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Επί της Λ. Ζέρβα, στο παρεμβαλλόμενο τμήμα μεταξύ των οδών Ανδριοπούλου και Ν. Κόντου,
και στις δύο πλευρές του.
Επί της οδού Ανδριοπούλου, στο παρεμβαλλόμενο τμήμα μεταξύ των οδών Λ. Ζέρβα και Αγίου
Κων/νου στο αριστερό μέρος αυτής (με κατεύθυνση από Λ. Ζέρβα προς Αγίου Κων/νου).
Αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. η ρύθμιση της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο
οικοδομικό τετράγωνο για τη διακοπή της κυκλοφορίας ή τη μονοδρόμηση του συγκεκριμένου
κομματιού του δρόμου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, η οποία θα ληφθεί
μετά την έγκριση του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2°
ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Παραγωγοί
Τα προϊόντα που δύνανται να διαθέτουν οι παραγωγοί και τα οποία πρέπει να είναι αποκλειστικά
δικής τους παραγωγής και οικοτεχνίας, και να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των
τροφίμων, όπως ορίζονται κάθε φορά στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, καθώς και
στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, στις διατάξεις της κείμενης Κτηνιατρικής Νομοθεσίας, στους
Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) και στις
ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις, είναι τα εξής:
(α) αβγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού,
(β) άνθη, καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικό χώμα που δεν έχει υποστεί βιομηχανική
επεξεργασία.
(γ) ελιές,
(δ) οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με την
κείμενη ενωσιακή και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία,
(ε) ελαιόλαδο συσκευασμένο, όπως ορίζεται στην απόφαση 323902/18.09.2009 (Β'2026)
«Συμπληρωματικά μέτρα του Κανονισμού 1019/2002»,
(στ) μέλι τυποποιημένο,
(ζ) ξηροί καρποί,
(η) οπωροκηπευτικά,
(θ) όσπρια,
(ι) πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
(ια) μεταποιημένα ή συσκευασμένα ή τυποποιημένα προϊόντα οικοτεχνίας, ιδίως μαρμελάδες,
γλυκά του κουταλιού, προϊόντα ντομάτας, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, παραδοσιακά ζυμαρικά,
βότανα και αρτύματα,
(ιβ) νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας,
(ιγ) λοιπά αγροτικά προϊόντα,
(ιδ) τυροκομικά προϊόντα, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, φέρουν
σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης), σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 852/2004
και 853/2004, έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την
επισήμανση και κατά τη μεταφορά και πώλησή τους τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου III
του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004, και
(ιε) αλλαντικά, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες και πιστοποιημένες μονάδες παραγωγών
και τηρούνται
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Επαγγελματίες Πωλητές
Οι άδειες επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών διακρίνονται στις κατωτέρω δέκα (10)
κατηγορίες:
α) νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, κομμένων ανθέων,
β) βιολογικών νωπών, μεταποιημένων και τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων,
πιστοποιημένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήμα αναγνώρισης
ως βιολογικών προϊόντων,
γ) νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας),
δ) κατεψυγμένων ειδών αλιείας-αλιευμάτων, λαχανικών, σφολιάτας και παρασκευασμάτων
ζύμης,
ε) ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις),
στ) μέσων συσκευασίας (χάρτινες - πλαστικές σακούλες), εκμετάλλευση χημικών τουαλετών,
ζ) ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκών ειδών, ψιλικών, καθώς και ειδών υπόδησης
και δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια),
η) ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, εκκλησιαστικών ειδών, καθώς και ειδών
παντοπωλείου (μη εδώδιμα),
θ) ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες, χώμα),
καλλωπιστικών φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων
οπωροφόρων, αμπέλου). Ειδικά, η πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρέπεται μόνον από
τους πωλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ν. 1564/1985 (Α' 164), ως ισχύει, και
των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή του,
ι) ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα σε στερεά ή υγρή μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά και αλλαντικά),
χαρτιού ατομικής ή οικιακής φροντίδας, καθώς και ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών
προϊόντων, τυποποιημένου κομμένου καφέ.
Κάθε πωλητής κάτοχος επαγγελματικής άδειας επιτρέπεται να πωλεί προϊόντα από περισσότερες
κατηγορίες, και ειδικότερα ως εξής:
α) κατηγορίες α', β' και ι'
β) κατηγορίες ε' και στ' και
γ) κατηγορίες ζ', η' και θ'.
Κάθε πωλητής κάτοχος επαγγελματικής άδειας επιτρέπεται να πωλεί προϊόντα από περισσότερες
κατηγορίες, και ειδικότερα ως εξής:
α) κατηγορίες α', β' και ι'
β) κατηγορίες ε' και στ' και
γ) κατηγορίες ζ', η' και θ'.
Αλλαγή κατηγορίας επιτρέπεται από τις κατηγορίες στ', ζ', η', θ' και ι' στις κατηγορίες α', β', γ', δ'
και ε', καθώς και μεταξύ των κατηγοριών α', β', γ', δ' και ε'. (παρ.9 άρθρο 14 Ν.4264/14), όπως
τροποποιήθηκε από την παρ.5 του άρθρου 93 του Ν.4314/14).

Άρθρο 3°
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Στις λαϊκές αγορές επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται φυσικά πρόσωπα που είναι παραγωγοί ή
επαγγελματίες πωλητές αυτοπροσώπως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, συνεταιριστικές
οργανώσεις και αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, εφόσον κατέχουν άδεια πωλητή λαϊκών
αγορών. (παρ.1 άρθρο 8 Ν.4264/14)
Δικαίωμα συμμετοχής στη λαϊκή αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης του Δήμου
Μεγαλόπολης Αρκαδίας έχουν:
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1.

Επαγγελματίες πωλητές (α) αγροτικών προϊόντων, (β) βιομηχανικών προϊόντων εφόσον
συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 Είναι κάτοχοι σχετικής θεωρημένης άδειας επαγγελματία πωλητή-εμπόρου που
εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου της μόνιμης κατοικίας τους, (δηλαδή
οι θεωρημένες άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν την έκδοση του Ν. 4264/2014 -ΦΕΚ
Α 118)
 είναι κάτοχοι σχετικής άδειας συμμετοχής και κατάληψης χώρου Λ.Α. Μεγαλόπολης,
η οποία έχει χορηγηθεί από τον Δήμο Μεγαλόπολης έως 31-12-2015)
 δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο Μεγαλόπολης

2.

Επαγγελματίες πωλητές εφόσον έχουν την κατοικία ή τη μόνιμη διαμονή τους στο Δήμο
Μεγαλόπολης και είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας επαγγελματία πωλητή που εκδίδεται
από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Μεγαλόπολης για τις θέσεις που θα
προκηρύσσονται σε αυτόν (ήτοι επαγγελματικές άδειες εμπόρων που θα χορηγηθούν με
απόφαση του Δ.Σ. μετά από σχετική προκήρυξη του Δήμου Μεγαλόπολης) (άρθρο 8 παρ.
2β του Ν. 4264/2014- ΦΕΚ Α 118).

3.

Παραγωγοί που κατέχουν σχετική άδεια σε ισχύ (θεωρημένη για τα προϊόντα που
παράγουν) εκδοθείσα και χορηγηθείσα από το Δήμο που δραστηριοποιούνται ή έχουν την
έδρα τους στα διοικητικά όρια αυτού. Οι ανωτέρω άδειες ισχύουν για τις Λ.Α. όλης της
χώρας (άρθρο 8 παρ. 2β του Ν. 4264/2014- ΦΕΚ Α 118).

4.

Συνεταιριστικές οργανώσεις και αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, οι οποίες
λαμβάνουν μία μόνο άδεια ανά δέκα (10) παραγωγούς και μέχρι δεκαπέντε (15) τέτοιες
άδειες από το φορέα (Δήμο) χορήγησής τους. Οι άδειες αυτές ισχύουν για τις Λ.Α. όλης
της χώρας (άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 4264/2014- ΦΕΚ Α 118)

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα των σημείων 3 και 4 – φυσικά ή νομικά- επιθυμούν να
δραστηριοποιηθούν και σε Λ.Α. εκτός διοικητικών ορίων της αρμόδιας αρχής έκδοσης της
άδειας, υποχρεούνται να υποβάλουν στο Δήμο Μεγαλόπολης όλα τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στο άρθρο 10 του Ν. 4264/2014 (άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 4264/2014- ΦΕΚ Α 118).

Άρθρο 4°
ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α. Στους χώρους που θα λειτουργεί η λαϊκή αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των
διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις που θα διαγραμμιστούν προκειμένου να τοποθετηθούν οι
πωλητές – εκθέτες δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ και δεν θα εμποδίζουν τη
λειτουργία καταστημάτων.
Η ευθύνη για την διαγράμμιση των θέσεων είναι του Δήμου με μέριμνα της τεχνικής
υπηρεσίας και του αρμόδιου γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών
δραστηριοτήτων.
Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη
διέλευση των επισκεπτών, την έλευση μεγάλων 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.
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Β. Απαγορεύεται
 η δραστηριότητα στους χώρους της λαϊκής αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας
συμμετοχής,
 η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες – πωλητές της λαϊκής αγοράς,
 η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων,
 η αυξομείωση των διαστάσεων της επιφάνειας των χωροθετημένων θέσεων,
 η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η
μεταφορά των προϊόντων καθώς και
 η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους.
Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων τους επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια επιφάνεια των πάγκων
τους, απαγορεύεται το κρέμασμα των εμπορευμάτων (είδη ρουχισμού, υπόδησης, υλικών και
άλλων αντικειμένων) κατακόρυφα, μπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που
χρησιμοποιούν, η τοποθέτηση σταντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και
πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.
Οι πωλητές – εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους
παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία και των πεζοδρομίων
για την ελεύθερη διέλευση των πεζών.
Η παρουσία των κατόχων αδειών είναι υποχρεωτική, σε κάθε άλλη περίπτωση και όπου
δημιουργείται η ανάγκη περί υποβοήθησης, αντικατάστασης, αναπλήρωσης κ.λ.π. απαιτείται η
τροποποίηση της αρχικής άδειας με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα
νομοθεσία.
Κατά τις ημέρες που δε λειτουργεί η λαϊκή αγορά απαγορεύεται κάθε εμπορία και κάθε άλλη
δραστηριότητα μέσα στους χώρους της από τους κατόχους αδειών (επαγγελματικών και
παραγωγικών).
Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει
να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης και η είσοδος κάθε
τροχοφόρου κατά τις ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς πλην των ωρών έναρξης για την
εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από
εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της.
Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται Δημοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη
κοινόχρηστου δημοτικού χώρου.

Άρθρο 5°
ΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Λ.Α. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Θέσεις πωλητών Υφιστάμενη κατάσταση- Οργάνωση και Λειτουργία της Λαϊκής ΑγοράςΣχεδιάγραμμα
Στο Άρθρο 3 παρ. 3 σημ. β του Ν. 4264/2014 αναφέρεται πως με αποφάσεις κανονιστικού
περιεχομένου, μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται και θέματα όπως η οριοθέτηση του χώρου που
καταλαμβάνουν οι πωλητές, αρίθμηση θέσεων, καθορισμός ενιαίων μέτρων του μήκους των
πάγκων κατά κατηγορία προϊόντων των πωλητών, στάθμευσης αυτοκινήτων αδειούχων
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πωλητών, μέριμνα για την τοποθέτηση -εντός του χώρου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς- των
ειδικά διασκευασμένων οχημάτων (αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα) και των οχημάτων ειδών
κυλικείων.
Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης (πριν τη λήψη της παρούσας):
Στο αρχικό σχεδιάγραμμα της Λ.Α. αποτυπώνονται συνολικά 136 αριθμημένες θέσεις,
(επιφάνειας 9 τ.μ., διαστάσεων 3μ. Χ3μ. ) ως εξής:
108 θέσεις παραγωγών (κάτω από το στέγαστρο)
8 θέσεις επαγγελματιών πωλητών προϊόντων γης και θάλασσας (κάτω από το στέγαστρο)
20 θέσεις επαγγελματικών πωλητών που δεν διαθέτουν προϊόντα γης και θάλασσας (εκτός
στεγάστρου)
Α. ΕΝΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ
Οι παραγωγοί που προσέρχονται στη Λ.Α. Μεγαλόπολης είναι περίπου 55-60 και ζητούν:
• Μόνιμες θέσεις (καθ’ όλο το έτος) για την πώληση οπωροκηπευτικών και προϊόντων
αλιείας.
• Εποχιακές θέσεις παραγωγών που ζητούν θέση για περιορισμένο χρονικό διάστημα έως
6 μηνών για την πώληση εποχιακών προϊόντων (κάστανα, σύκα, σταφύλια, πεπόνια,
καρπούζια, βερίκοκα, φράουλες κλπ.) για τα οποία δεν απαιτείται μεγάλο εκθετήριο.
• Θέσεις για πώληση προϊόντων για τα οποία δεν απαιτείται μεγάλο εκθετήριο, όπως:
ελιές, λάδι, μέλι, κρασί, ξηροί καρποί, ζυμαρικά, τυροκομικά, αυγά, κλπ..
• Φυτώρια για διάστημα 3 έως 10 μηνών
Οι επαγγελματίες πωλητές προϊόντων γης και θάλασσας που προσέρχονται και κατέχουν
σήμερα θέση κάτω από το στέγαστρο της Λ.Α. Μεγαλόπολης είναι επτά (7).
Β. ΕΚΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ
δραστηριοποιούνται :
Ένας (1) πωλητής για την πώληση υποδημάτων
Δύο (2) πωλητές για την πώληση ενδυμάτων
Ένας (1) πωλητής για την πώληση λευκών ειδών και κουρτινών
Και διάφοροι πωλητές που προσέρχονται κατά καιρούς αυθαίρετα
Τα παραπάνω στοιχεία προέκυψαν από τη διαχείριση των αρχείων που τηρούνται στο Δήμο και
από την πραγματική καταγραφή των συμμετεχόντων σε εβδομαδιαία βάση για τους τελευταίους
δύο (2) μήνες από τους οποίους ζητήθηκε να προσκομίσουν τις άδειες έτους με την πιο πρόσφατη
θεώρηση αυτών.
Λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις και τα επιχειρήματα των συμμετεχόντων στη
διαβούλευση (μεταξύ αυτών και του συλλόγου πωλητών Λ.Α. Αρκαδίας) που έλαβε
χώρα την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016, αλλά και τις απόψεις του συλλόγου πωλητών
Λαϊκής Αγοράς Μεγαλόπολης που εγγράφως κατατέθηκαν στο Δήμο (αρ. πρωτ. 1206/0102-2016)
Επειδή το σύνολο των προσερχόμενων στη Λαϊκή Αγορά είναι πολύ μικρός σε σχέση με
τη δυναμικότητά της (σύμφωνα με τα πραγματικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από τον
Οκτώβριο του 2015, το σύνολο των πωλητών που προσέρχεται στην Λ.Α. κυμαίνεται από
60 έως 70).
Έχοντας ως στόχο την τόνωση και την ανάπτυξη της Λ.Α. τόσο από την πλευρά των
συμμετεχόντων πωλητών, όσο και από την πλευρά της αύξησης της πελατείας αυτής
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Οι θέσεις -ανά κατηγορία πωλητών και πωλούμενων προϊόντων- για την τοποθέτηση αδειούχων
πωλητών (παραγωγών ή εμπόρων), -όπως αυτές απεικονίζονται στο σχεδιάγραμμα της Λ.Α.
Μεγαλόπολης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας- καθορίζονται ως εξής:
ΕΝΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Εβδομήντα δύο (72) θέσεις παραγωγών-πωλητών, με προβολή εκθετηρίου μήκους 3 μέτρων ή
6 μέτρων σε 94 αριθμημένα σημεία (72+22=94) στο σχεδιάγραμμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας, για την πώληση οπωροκηπευτικών προϊόντων,
ειδών ανθοκομίας - κηπουρικής και προϊόντων αλιείας. Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης διπλού
σημείου πώλησης, εφ’ όσον αυτό είναι εφικτό και ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο σε είκοσι δύο
(22) παραγωγούς πωλητές. Οι θέσεις αυτές περιγράφονται ως κατωτέρω:
Έως είκοσι δύο (22) παραγωγοί – πωλητές μπορούν να τοποθετούνται σε διπλές θέσεις
μήκους προβολής 6 μέτρων, (δηλαδή σε 44 αριθμημένα σημεία στο σχεδιάγραμμα)
Πενήντα (50) παραγωγοί – πωλητές μπορούν να τοποθετούνται σε μονές θέσεις μήκους
προβολής 3 μέτρων, (δηλαδή 50 αριθμημένα σημεία στο σχεδιάγραμμα).
Τέσσερις (4) θέσεις παραγωγών- πωλητών, με προβολή εκθετηρίου 3 μέτρων (ήτοι 4
αριθμημένα σημεία στο σχεδιάγραμμα) για την πώληση προϊόντων που δεν απαιτείται μεγάλο
εκθετήριο. Πωλούμενα προϊόντα ελιές, λάδι, μέλι, κρασί, ξηροί καρποί, ζυμαρικά, τυροκομικά,
αυγά, κλπ. και εποχιακά προϊόντα όπως σταφύλια, κάστανα, σύκα, κλπ.
ΣΥΝΟΛΟ αριθμημένων σημείων στο σχεδιάγραμμα που προορίζονται για παραγωγούς πωλητές
εντός στεγάστρου: ενενήντα οκτώ (98). Στα αριθμημένα αυτά σημεία θα μπορούν να
τοποθετηθούν εβδομήντα έξι (76) παραγωγοί πωλητές, κάτοχοι σχετικής άδειας.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Επτά (7) διπλές θέσεις επαγγελματιών – πωλητών με προβολή εκθετηρίου 6 μέτρα, που ήδη
προσέρχονται κατά τα τελευταία χρόνια για την πώληση προϊόντων γης και θάλασσας (6 έμποροι
οπωροκηπευτικών και 1 έμπορος προϊόντων αλιείας σε 14 αριθμημένα σημεία στο
σχεδιάγραμμα).
Μία (1) θέση επαγγελματία πωλητή, με προβολή εκθετηρίου 3 μέτρων (1 αριθμημένη θέση
στο σχεδιάγραμμα) για την πώληση προϊόντων της κατηγορίας (α), (β) όπως αυτά αναφέρονται
στον Ν. 4264/2014 (τρόφιμα σε υγρή ή στερεά μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά, αλλαντικά, ξηρούς
καρπούς, μέλι, ζυμαρικά, ζαχαρώδη, καφέ κλπ.).
Τρεις (3) θέσεις επαγγελματιών πωλητών, με προβολή εκθετηρίου 3 μέτρων (3 αριθμημένες
θέσεις στο σχεδιάγραμμα) για την πώληση προϊόντων της κατηγορίας (α), (β) και (ι) όπως αυτά
αναφέρονται στον Ν. 4264/2014 (τρόφιμα σε υγρή ή στερεά μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά,
αλλαντικά, ξηρούς καρπού, μέλι, ζυμαρικά, ζαχαρώδη, καφέ κλπ. καθώς και χαρτιού ατομικής ή
οικιακής φροντίδας). Στις θέσεις αυτές που καθορίζονται με την παρούσα, θα τοποθετηθούν
επαγγελματίες πωλητές που θα αναδειχθούν μετά από σχετική προκήρυξη του Δήμου.
ΣΥΝΟΛΟ αριθμημένων σημείων στο σχεδιάγραμμα που προορίζονται για επαγγελματίες
πωλητές εντός στεγάστρου: δέκα οκτώ (18). Στα αριθμημένα αυτά σημεία θα μπορούν να
τοποθετηθούν έντεκα (11) επαγγελματίες πωλητές, κάτοχοι σχετικής άδειας.
ΕΚΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ
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Τέσσερις (4) διπλές θέσεις επαγγελματιών – πωλητών που δεν διαθέτουν προϊόντα γης και
θάλασσας με προβολή εκθετηρίου μήκους 6 μέτρων (ήτοι 8 αριθμημένες θέσεις στο
σχεδιάγραμμα):
1 θέση για την πώληση υποδημάτων
1 θέση για την πώληση ενδυμάτων
1 θέση για την πώληση λευκών ειδών
1 θέση για διάφορους αδειούχους επαγγελματίες –πωλητές που δε διαθέτουν προϊόντα
γης και θάλασσας και που μετά από αίτησή τους, θα τοποθετούνται για έως 3 συνεχείς φορές και
όχι για περισσότερες από 6 φορές τον χρόνο .
Σχεδιάγραμμα της διαγράμμισης-χωροθέτησης των θέσεων της Λ.Α. Μεγαλόπολης
επισυνάπτεται στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής.
Στο σχέδιο αυτό αποτυπώνονται συνολικά 124 σημεία για την τοποθέτηση κατόχων άδειας
πωλητή Λαϊκών Αγορών (επαγγελματιών και παραγωγών) ενενήντα ενός (91) πωλητών, όπως
αυτό αναλύεται στο επόμενο άρθρο.
Χορήγηση άδειας συμμετοχής σε δικαιούχους- οργάνωση της Λ.Α.
1.
Οι φορείς λειτουργίας Λ.Α. υποχρεούνται να παρέχουν -κατά προτεραιότητα- στους
παραγωγούς όλης της χώρας, θέσεις στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους.
2.

Οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών διακρίνεται σαφώς με κάθε πρόσφορο τρόπο από
τους επαγγελματίες πωλητές. Για τον σκοπό αυτό καθιερώνεται το μπλε χρώμα για τον
μουσαμά του πάγκου των παραγωγών και το κόκκινο χρώμα για τον μουσαμά των
πάγκων των επαγγελματιών.

3.

Κατά την κατανομή των θέσεων οι παραγωγοί προκρίνονται έναντι των επαγγελματιών.

4.

Οι επαγγελματίες πωλητές, που δεν διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε
μορφή ή άνθη, τοποθετούνται στην αρχή ή στο τέλος των λαϊκών αγορών, με τρόπο που
τους καθιστά απολύτως διακριτούς από τους υπόλοιπους και στην περίπτωση της Λαϊκής
Αγοράς Μεγαλόπολης, τοποθετούνται εκτός στεγάστρου.

5.

Οι θέσεις πώλησης προϊόντων θάλασσας και προϊόντων αλιείας χωροθετούνται
υποχρεωτικά μόνο σε σημεία όπου υπάρχει αποχέτευση. Για το σκοπό αυτό, στο
επισυναπτόμενο σχεδιάγραμμα έχει προβλεφθεί και έχει αποτυπωθεί η κατασκευή
καναλιού με σχάρα για την απορροή του νερού από το λιώσιμο του πάγου συντήρησης
των αλιευτικών προϊόντων μεταξύ των θέσεων από αριθμ. 19 έως 28 στον τομέα των
παραγωγών και από αριθμ. 109 έως 112 στον τομέα των επαγγελματιών- πωλητών
εμπόρων προϊόντων γης και θάλασσας.

Σύστημα κατανομής αδειών πάνω στις θέσεις
1.

2.

3.

Οι αδειούχοι πωλητές που με αίτησή τους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Λ.Α.
Μεγαλόπολης μπορούν να τοποθετούνται σε κενές ή κενούμενες συγκεκριμένες θέσεις,
μετά από κλήρωση. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και σε περίπτωση προσθήκης
νέων θέσεων – αδειών.
Για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του παρόντος, διατηρούνται οι αριθμημένες θέσεις
πώλησης των αδειούχων πωλητών που είναι ήδη τοποθετημένοι, εφόσον και οι ίδιοι το
επιθυμούν, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο ή έχουν
προβεί σε σχετική ρύθμιση, μετά από σχετική αίτησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι (ήδη
τοποθετημένοι) που θέλουν να τοποθετηθούν σε άλλη θέση, μπορούν να το επιτύχουν με
τη διαδικασία της κλήρωσης, μετά από αίτησή τους.
Το Δ.Σ., μετά από σχετική απόφασή του, δύναται να ζητά την επανάληψη της ανωτέρω
διαδικασίας τοποθέτησης όλων των δικαιούχων με το σύστημα της μοριοδότησης ή
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κλήρωσης, με στόχο την απαλοιφή ερίδων μεταξύ των πωλητών. Η απόφαση του αυτή
δεν μπορεί να επαναληφθεί σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών.
Με τη διαδικασία της επαναληπτικής κλήρωσης μπορεί να δίνεται η δυνατότητα αλλαγής
θέσης κάποιου πωλητή στην περίπτωση μόνο που αποδεδειγμένα καταγράφονται
επεισόδια συγκρούσεων μεταξύ πωλητών τοποθετημένων σε γειτονικές θέσεις.
Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχουν.
Τα παραχωρούμενα μέτρα μήκους των πάγκων στη λαϊκή αγορά της Μεγαλόπολης είναι
τα 3 μέτρα ή 6 μέτρα όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω.
Ο παραχωρούμενος χώρος ανά αριθμημένη θέση για την τοποθέτηση, αποθήκευση και
πώληση προϊόντων είναι επιφάνειας εννέα (9) τ.μ. με διαστάσεις 3μ.Χ3μ. όπως αυτό
φαίνεται στο επισυναπτόμενο σχεδιάγραμμα της Λ.Α.

4.

5.
6.
7.

Άρθρο 6°
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ-ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Στο άρθρο 5. παρ. 1 του Ν. 4264/2014 αναφέρονται τα εξής: «1. Με απόφαση του οικείου
Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, καθορίζεται ο ανώτατος
αριθμός θέσεων πωλητών για όλες τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στη χωρική του αρμοδιότητα,
ο οποίος συναρτάται με τον πληθυσμό του δήμου βάσει τελευταίας απογραφής. Ο υφιστάμενος
αριθμός αδειών δεν δύναται να μειωθεί.».
Από τα παραπάνω προκύπτει πως ο ανώτατος αριθμός θέσεων για την τοποθέτηση πωλητών στην
Λαϊκή Αγορά της Μεγαλόπολης είναι:








76 θέσεις για την τοποθέτηση αδειούχων «παραγωγών- πωλητών Λ.Α.»
8 θέσεις για την τοποθέτηση αδειούχων «επαγγελματιών –πωλητών Λ.Α.» προϊόντων γης
και θάλασσας
3 θέσεις για την τοποθέτηση «επαγγελματιών –πωλητών» προϊόντων γης και θάλασσας,
για νέες άδειες που θα χορηγηθούν μετά από σχετική προκήρυξη του Δήμου
Μεγαλόπολης.
3 θέσεις (σε έξι αριθμημένες θέσεις στο σχεδιάγραμμα) για την τοποθέτηση αδειούχων
επαγγελματιών πωλητών προϊόντων που δεν είναι ανήκουν στην κατηγορία των
προϊόντων γης και θάλασσας: ένας (1) πωλητής ειδών ένδυσης, ένας (1) πωλητής ειδών
υπόδησης, (1) ένας πωλητής λευκών ειδών και νεοτερισμών.
1 θέση (σε 2 αριθμημένες θέσεις στο σχεδιάγραμμα) για την τοποθέτηση αδειούχων
επαγγελματιών πωλητών προϊόντων που δεν είναι ανήκουν στην κατηγορία των
προϊόντων γης και θάλασσας (δηλαδή είδη ένδυσης, υπόδησης, νεοτερισμών κλπ.) και
που θα τοποθετούνται -μετά από αίτησή τους- για έως 3 συνεχείς φορές και όχι για
περισσότερες από 6 φορές τον χρόνο

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΟΘΕΤΟΎΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ: 87 πωλητές (76+8+3)
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΟΘΕΤΟΎΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ: 4 πωλητές (3+1)
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΆ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ: 91
πωλητές
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Σχεδιάγραμμα της διαγράμμισης των θέσεων της Λ.Α. Μεγαλόπολης επισυνάπτεται της
παρούσας ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής. Στο σχέδιο αυτό
αποτυπώνονται συνολικά 124 σημεία για την τοποθέτηση κατόχων άδειας πωλητή Λαϊκών
Αγορών (επαγγελματιών και παραγωγών) ενενήντα ενός (91) πωλητών.

Άρθρο 7°
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

1. Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη μπροστά στον πάγκο των προϊόντων τους και
σε εμφανές σημείο μεταλλική ή πλαστική πινακίδα (διαστάσεων περίπου 25cm x 30cm) όπου
θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, τον αριθμό της άδειας, τον αριθμό
μητρώου, την ιδιότητα (παραγωγός, επαγγελματίας) και τον τόπο παραγωγής των προϊόντων
και ενδεχομένως τη φωτογραφία τους. Η τιμή πώλησης των προϊόντων τους πρέπει να είναι
και αυτή αναρτημένη σε πινακίδα, τοποθετημένη σε εμφανές σημείο.
2. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι ώστε
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας αυτών.
3. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρμοστη συμπεριφορά των πωλητών της Λαϊκής Αγοράς (φωνές,
αντεγκλήσεις, διαλάληση των εμπορευμάτων κ.τ.λ)
4. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να
αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις
κατοικίες της περιοχής μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής, ειδικότερα
υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου της λαϊκής αγοράς να φροντίζουν οι ίδιοι (ο
καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του χώρου των καθώς και την συγκέντρωση των
απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν
στην συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου.
5. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους ιχθυοπώλες, ακριβώς λόγω της φύσης της εργασίας τους,
οι οποίοι και υποχρεούνται να μην καθαρίζουν τα ψάρια, να συλλέγουν τα απορρίμματα με
επιμέλεια και να απομακρύνουν τα νερά από το λιώσιμο του πάγου που χρησιμοποιείται για τη
συντήρηση των ψαριών. Για το σκοπό αυτό θα ληφθεί μέριμνα για την κατασκευή φρεατίου.
6. Με ιδία ευθύνη επίσης, πρέπει οι πωλητές να μεταφέρουν από τους χώρους της αγοράς τα
εμπορεύματα που δεν διατέθηκαν, τα κενά είδη συσκευασίας και γενικά κάθε είδους
εργαλείου μετά τη λήξη της αγοράς και το αργότερο μέχρι τις 14:30 μ.μ. απαγορευμένης της
εγκατάλειψης όλων αυτών.
7. Για την τήρηση της Καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργεί η λαϊκή αγορά (από την
έναρξη και μέχρι την λήξη της λειτουργίας τους) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές
(επαγγελματίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις) έστω και αν
αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή προσλαμβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται
αυτοπροσώπως στις λαϊκές αγορές καθώς και το προσωπικό που απασχολούν.
Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών επίσης οφείλουν:
 Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι
πώλησης των προϊόντων τους.
 Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της
έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους.
 Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά
κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της
λαϊκής αγοράς.
 Να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και
ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα
λαχανικών κ.λπ.), καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.).
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Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της λαϊκής αγοράς
συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των οργάνων της παραπάνω υπηρεσίας. Σε περίπτωση
αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου
καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους. Επίσης επιβάλει πρόστιμο. Εάν η παράβαση
αυτή επαναληφθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της
άδειας συμμετοχής για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά.
Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του
έργου της.
Να απομακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν
πωληθεί μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς,
διαφορετικά οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής
ζητείται η ανάκληση της άδειας. Η παραμονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των
υπαλλήλων τους, μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη
κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού
«κοινοχρήστων χώρων».
Άρθρο 8ο
Στάθμευση οχημάτων

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.
Τα αυτοκίνητα των πωλητών (φορτηγά) πρέπει να σταθμεύουν υποχρεωτικά εντός ειδικού χώρου
οι δε εποχιακοί παραγωγοί θα τακτοποιούνται στους χώρους με τη φροντίδα των αρμόδιων
υπαλλήλων. Μετά την αποχώρηση όλων θα γίνεται από συνεργείο του Δήμου η καθαριότητα
(πλύσιμο κλπ) της λαϊκής αγοράς.

Άρθρο 9°
Ημερήσιο Δικαίωμα Προσέλευσης
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:
Οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές της χώρας, κάτοχοι επαγγελματικών ή παραγωγικών
αδειών υποχρεούνται να καταβάλλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος στους φορείς λειτουργίας
αυτών και εν προκειμένω στον Δήμο Μεγαλόπολης.
Η μέριμνα και η εποπτεία για την κανονική είσπραξη του ημερήσιου δικαιώματος ρυθμίζονται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου. Ως προς τον καθορισμό του ύψους του
τέλους, η ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αιτιολογείται ειδικά, λαμβάνοντας
υπόψη τον ανταποδοτικό χαρακτήρα αυτού. (παρ.1 άρθρο 7 Ν.4264/14)
Οι υπόχρεοι καταβολής του ημερήσιου τέλους στους φορείς λειτουργίας Λ.Α. απαλλάσσονται
από το τέλος υπέρ Δήμων του άρθρου 21 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ Α 171) για την
καθαριότητα και αποκομιδή των απορριμμάτων των χώρων που χρησιμοποιούνται από τις λαϊκές
αγορές και από το τέλος για τη χρήση των χώρων λειτουργίας των Λ.Α. της παρ. 9 του άρθρου
13 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ Α 171).
Μέχρι σήμερα, οι πωλητές της Λ.Α. Μεγαλόπολης χρεώνονται βάσει του άρθρου 19 του Β.Δ. 249/20-10-1958 ΚΑΕ 0122 «Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές
αγορές».
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Η μη καταβολή του τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέρα των δύο (2) μηνών
συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή ισχύος της άδειας παραγωγού ή εμπόρου, η οποία
διαπιστώνεται με απόφαση του Δ.Σ. Μεγαλόπολης. Στην περίπτωση μεταγενέστερης εξόφλησης
των οφειλών η αναστολή αίρεται αμέσως αυτοδίκαια (παρ. 1 άρθρο 7 του Ν. 4264/2014 –ΦΕΚ Α
118)
Ημέρες καταβολής του τέλους
Οι επαγγελματίες πωλητές Λ.Α. υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους ανάλογα
με τον αριθμό των ημερών που με βάση τη σχετική άδεια δικαιούνται να δραστηριοποιούνται
κάθε ημερολογιακό μήνα.
Από το ημερήσιο αυτό τέλος απαλλάσσονται οι επαγγελματίες πωλητές οι οποίοι δεν
προσέρχονται στις Λ.Α. λόγω ανικανότητας προς εργασία που διαρκεί για περισσότερο από έναν
(1) μήνα, γεγονός που βεβαιώνεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ή λόγω ανωτέρας βίας.
Οι παραγωγοί που κατέχουν άδεια προσέλευσης/συμμετοχής στις Λ.Α. υποχρεούνται στην
καταβολή του ημερήσιου τέλους μόνον για όσες ημέρες προσέρχονται σε αυτές. (παρ.2 άρθρο 7
Ν.4264/14). Οι παραγωγοί δύνανται να ζητούν περισσότερες από μία θέσεις στη Λ.Α. με την
προϋπόθεση πως αυτές θα είναι διαδοχικές και με την προϋπόθεση πως υπάρχουν κενές
διαδοχικές διαθέσιμες θέσεις που δεν έχουν ζητηθεί.
Στην περίπτωση που εξαντληθεί ο αριθμός των θέσεων στη Λ.Α. και υποβληθούν στο Δήμο νέες
αιτήσεις για χορήγηση άδειας συμμετοχής στη Λ.Α. του, αυτές θα προηγούνται και θα δίνονται
στους νέους αιτούντες- παραγωγούς, περιορίζοντας τους παλαιούς σε μία μόνο θέση.
(α) Το ύψος του ημερήσιου τέλους, (β) η διαδικασία και (γ) ο τρόπος καταβολής και είσπραξής
του καθώς και κάθε σχετικό, ρυθμίζονται με απόφαση του Δ.Σ. Μεγαλόπολης.
Η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του ημερήσιου τέλους καθορίζονται ως ακολούθως:
1. Θα δίδεται άδεια προσέλευσης σε κάθε πωλητή προσερχόμενο στη Λ.Α. Μεγαλόπολης, μετά
από σχετική αίτησή του, για το χρονικό διάστημα που ό ίδιος θα ζητά. Στην άδεια προσέλευσης
υποχρεωτικά θα αναγράφεται η θέση (ή οι συνεχόμενες θέσεις) στην οποία θα δραστηριοποιείται.
2. Ως προς τους επαγγελματίες –πωλητές (έμποροι) ο καταλογισμός του ημερήσιου τέλους θα
γίνεται ανά ημερολογιακό μήνα. Απαλλάσσονται από το ημερήσιο τέλος μόνο στην περίπτωση
που απουσιάσουν από τη Λ.Α. Μεγαλόπολης για διάστημα μεγαλύτερο του μήνα για λόγους
ανωτέρας βίας ή για λόγους υγείας (μετά από σχετική βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού
φορέα).
3. Ως προς τους παραγωγούς-πωλητές, το χρονικό διάστημα δικαιώματος προσέλευσης στη
Λ.Α. θα συσχετίζεται με την ισχύ διάθεσης των προϊόντων του η οποία ισχύς αναγράφεται στην
άδειά του (πράσινο βιβλιάριο παραγωγού και εναλλακτικά από τη βεβαίωση της 3μελούς
επιτροπής χορήγησης παραγωγικών αδειών). Στην περίπτωση προσθήκης προϊόντων (και άρα
χρονικής ισχύος διάθεσής τους), ο αιτών μπορεί να επιμηκύνει το διάστημα της άδειας
προσέλευσης μετά από αίτησή του.
4. Προς αποφυγή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στην παρ. 1 άρθρο 7 του Ν.
4264/2014 –ΦΕΚ Α 118) (δηλαδή αυτοδίκαιη αναστολή αδείας) καθιερώνεται ειδική
προπληρωμένη κάρτα προσέλευσης-συμμετοχής στη Λ.Α. η οποία θα φέρει έναν μοναδικό
αύξοντα αριθμό. Στην κάρτα αυτή θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του πωλητή, το ΜΕΝΟ
(Μητρώο Επαγγελματιών Νωπών Οπωροκηπευτικών), το ΑΦΜ και θα υπάρχει θέση για τη
φωτογραφία του δικαιούχου. Κάτω από τα στοιχεία αυτά, σχεδιάζονται θέσεις για την
τοποθέτηση ημερομηνίας, σφραγίδας και υπογραφής του υπαλλήλου που θα πιστοποιεί, κάθε
φορά, την προσέλευση του πωλητή στη Λ.Α. Μεγαλόπολης. Υπόδειγμα της ανωτέρω
περιγραφόμενης κάρτας, βρίσκεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος και αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι αυτού.
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5. Οι υπάλληλοι στους οποίους ανατίθεται από τους αρμόδιους φορείς λειτουργίας της Λ.Α. η
πιστοποίηση της προσέλευσης των πωλητών στη Λ.Α. Μεγαλόπολης, υποχρεούνται να
ενημερώνουν τους οικείους φορείς για τις κενές θέσεις που προκύπτουν για οποιονδήποτε λόγο,
εντός δέκα (10) ημερών από τότε που έλαβαν γνώση για την κένωση της θέσης. Σε περίπτωση
παράλειψης αυτής της υποχρέωσης υπέχουν πειθαρχική ευθύνη. (παρ.4 άρθρο 5 Ν.4264/14)
Το τέλος προσέλευσης των πωλητών Λ.Α. καθορίζεται ως εξής:
Τέλος ανά ημέρα/αριθμημένη θέση για παραγωγούς-πωλητές εντός στεγάστρου: 6,60€
διπλάσιο για την κατάληψη διπλής αριθμημένης θέσης)

(το

Τέλος ανά ημέρα/αριθμημένη θέση για επαγγελματίες-πωλητές εντός στεγάστρου: 6,60€ (το
διπλάσιο για την κατάληψη διπλής αριθμημένης θέσης)
Τέλος ανά ημέρα/διπλή αριθμημένη θέση, μήκους 6 μ., για επαγγελματίες-πωλητές εκτός
στεγάστρου: 6,60€
Η εφαρμογή του τέλους αυτού έχει αναδρομική ισχύ από 1/1/2016
Άρθρο 10°
ΈΛΕΓΧΟΙ
Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τη σχετική άδεια και να
την επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί.
Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των ανωτέρω είναι:
1. οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
2. οι υπηρεσίες και τα όργανα των Περιφερειών,
3. οι υπηρεσίες και τα όργανα των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων,
4. οι υπηρεσίες και τα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων,
5. οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων,
6. οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους,
7. η Ελληνική Αστυνομία,
8. το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και οι Τελωνειακές Αρχές.

Άρθρο 11°
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Α. Ποινικές Κυρώσεις (άρθρο 31 του Ν. 4264/2014 – ΦΕΚ Α 118)
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.
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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 (άρθρο 31 του Ν. 4264/2014 – ΦΕΚ Α 118)
1. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις του άρθρου 31 για τις παρακάτω παραβάσεις
επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο ως εξής:
α) για παντελή έλλειψη άδειας υπαίθριου εμπορίου, πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ και για μη κατοχή της τη στιγμή του ελέγχου πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ.
β) για πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην άδεια, πρόστιμο δύο χιλιάδων
(1.000) ευρώ.
γ) για αυθαίρετη αλλαγή χώρου, μη τήρηση ωραρίου, πώληση προϊόντων εκτός του
καθορισμένου χώρου της λαϊκής αγοράς, μη αυτοπρόσωπη προσέλευση, πρόστιμο πεντακοσίων
(500) € για κάθε μία από τις εν λόγω παραβάσεις.
- για μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ.
15 της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014) όπως κάθε
φορά ισχύει.
- για μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της
ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος, πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 α και β της
υπουργικής απόφασης υπ ΄ αριθμ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014) όπως κάθε φορά
ισχύει.
- για μη αναγραφή της αληθούς προέλευσης του προϊόντος, πρόστιμο σύμφωνα με το
άρθρο 1 παρ. 5 ε της υπουργικής απόφασης υπ’αριθμ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014)
όπως κάθε φορά ισχύει.
- για μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας με τον αριθμό της άδειας, το όνομα του κατόχου
και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, πρόστιμο επτακοσίων (700) €
δ) για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) και για διάθεση
προϊόντων που συνοδεύονται από παραποιημένα ή με ανακριβή στοιχεία παραστατικά, πρόστιμο
χιλίων ευρώ (1.000€),
ε) για χρήση ελαττωματικών ή μη εγκεκριμένων μέτρων, σταθμών και ζυγών, κατά τη
ζύγιση ή στάθμιση των προϊόντων, πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 10 Βα της
υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014) όπως κάθε φορά
ισχύει.
- για την με οποιονδήποτε τρόπο παραποίηση της ζύγισης (ελλειποβάρεια), πρόστιμο
σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 14 της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ
2090/Β/31-07-2014) όπως κάθε φορά ισχύει.
στ) για αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλήλου από αυτόν, χωρίς την τήρηση
των διατάξεων του Ν 4264/2014, πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500)€,
ζ) για πώληση προϊόντων εκτός του καθορισμένου ωραρίου της λαϊκής αγοράς, πρόστιμο
πεντακοσίων ευρώ (500)€.
2. Η άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου ανακαλείται υποχρεωτικά από την αρχή που την έχει
εκδώσει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη λόγου για τον οποίο η χορήγηση τη άδειας στο
συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έπρεπε να γίνει ή διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο από την
αρμόδιο υπηρεσία ότι δεν υφίσταται πλέον μία από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη
χορήγηση αυτής.
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β) Εάν διαπιστωθεί ότι η άσκηση του υπαίθριου εμπορίου διενεργείται από πρόσωπο που
δεν αναπληρώνει νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 24 του παρόντος, τον
κάτοχο της συγκεκριμένης άδειας.
γ) Στην περίπτωση της με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της άδειας, εκτός από τη
νόμιμη αναπλήρωση.
3. Πωλητής λαϊκών αγορών, επαγγελματίας ή παραγωγός, που απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν
του τριμήνου από τη λαϊκή αγορά, στερείται της θέσης του.
4. Για τις λοιπές παραβάσεις, που δεν ορίζονται στην παράγραφο 1, με απόφαση της αρχής που
χορηγεί τη συγκεκριμένη άδεια, επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) έως πέντε χιλιάδες
(5.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
5. Σε περίπτωση που επιβληθεί πρόστιμο περισσότερες από τρεις φορές στον ίδιο αδειούχο,
εντός τριών (3) ετών, η αρμόδια αρχή ανακαλεί οριστικά την άδεια.
6. Σε περίπτωση που για τρεις (3) συνεχείς μήνες δεν αποσταλούν τα στοιχεία στη βάση
δεδομένων υπαίθριου εμπορίου), οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι υπέχουν πειθαρχική ευθύνη,
σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234 του ν. 3852/2010 (Α' 87)
7. Δεν επιτρέπεται η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του παρόντος εφόσον έχουν επιβληθεί
διοικητικές κυρώσεις για την ίδια παράβαση με βάση διαφορετικό νόμο.
8. Ο Πωλητής λαϊκών αγορών που δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις
απέναντι στο Δήμο Μεγαλόπολης για τα προηγούμενα έτη κατά τα οποία κατείχε θέση στη Λ.Α.
Μεγαλόπολης,(πριν τη σύνταξη του παρόντος κανονισμού) δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει
Άδεια Προσέλευσης στη Λ.Α Μεγαλόπολης μέχρι της τακτοποίησης αυτής.

Άρθρο 12°
Ισχύς του Κανονισμού
Ο Κανονισμός αυτός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς και υπερισχύει
κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης. Η εφαρμογή του Κανονισμού
αυτού
είναι
υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους.
Η ισχύς του Κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο εκτός
και εάν ορίζεται διαφορετικά.
Η κανονιστική αυτή απόφαση να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 79 και του άρθρου 284 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ. και κατά τον τρόπο που ορίζει το
άρθρο 66 του Β.Δ. 24/9-20/10/1958.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 63/2016.
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως κατωτέρω.
Ο Πρόεδρος
Υπ/φή

Τα Μέλη
Υπ/φές
Μεγαλόπολη 24 / 02 / 2016
Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
Βασίλειος Χίνης

