
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

  

 

Αριθμός Απόφασης  210/2022 

Απόσπασμα 

Από το Πρακτικό της αριθμ. 23/2022 συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Θέμα: ΄Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς – Εναρμόνιση με τις διατάξεις 

του ν. 4849/2021 – Τροποποίηση της αριθμ. 63/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Στη Μεγαλόπολη και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

(ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ) σήμερα την δεκάτη εβδόμη (17
η
) 

του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση (δια ζώσης) το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης, μετά την από 12379/13-10-2022 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία 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», όπως 

αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 «… - Πρόγραμμα 

Κλεισθένης Ι»  (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α΄).  

 Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών 

ευρέθησαν παρόντα  19, ήτοι: 

 

         Παρόντες  Απόντες 

1. Κυριακόπουλος Αντώνιος, Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Καλογερόπουλος Θεοφάνης 

2. Σιέμπος Δημήτριος 2. Δημόπουλος Νικήτας 

3. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής 3. Κουρουνιώτης Βασίλειος 

4. Μανιάτης Παναγιώτης 4. Καρατζαφέρης Φώτιος (προσήλθε 

στο 13
ο
 θέμα) 

5. Μπουγιούκος  Ιωάννης 5. Τζιούβελης Νικήτας 

6. Γκρίτζαλης Ιωάννης 6. Σβερκούνος Ηλίας 

7. Μιχόπουλος Κωνσταντίνος 7. Κατσιρούμπας Γεώργιος 

8. Κακκαβάς Πολύβιος 8. Μπάζιος Ιωάννης 

9. Κουρής Ηλίας   

10. Γιώτης Δημήτριος   

11. Αθανασόπουλος Σταύρος   

12. Τσιριγώτης Σπυρίδων   

13. Μανιάτης Χρήστος   

14. Αποστολόπουλος Γεώργιος   

15. Μαρκολιάς Γεώργιος   

16. Χίνης Βασίλειος   

17. Νικητόπουλος Παναγιώτης   

18. Παναγουλοπούλου Ευαγγελία 

 (Λίλα) 

  

19. Μπελιάς Νικόλαος   
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Απών  Πρόεδρος Κοιν. Μεγαλόπολης 

1. Μπιλίσης Γεώργιος του Αποστόλου 

 

 

Παρόντες  Πρόεδροι Κοινοτήτων Δ. Μεγαλόπολης 

1. Καντέλης Ιωάννης Κοιν. Αναβρυτού 

2.  Κορολής Ηλίας Κοιν. Λυκαίου 

 

 

Απόντες  Πρόεδροι Κοινοτήτων Δ. Μεγαλόπολης 

1. Τζούβελης Γεώργιος Κοιν. Ακόβου 

2.  Τζεβελέκος Χρήστος Κοιν. Άνω Καρυών 

3. Αλεβίζος Ευάγγελος Κοιν.  Βελιγοστής 

4. Τζιούβελης Κωνσταντίνος Κοιν. Δυρραχίου 

5. Μανούσος Αναστάσιος, Κοιν. Λυκοσούρας 

 

 

  Στη συνεδρίαση μετείχε ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος  Χριστογιαννόπουλος, 

ο οποίος νομίμως κλήθηκε στη συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 

του Ν. 3852/2010 και  της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018. 

 

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αθανασία 

Κούτσουρα του Ηλία,  που ορίστηκε με την αριθμ. 8/07-01-2022 Απόφαση Δημάρχου. 

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσία  

του Δημάρχου Μεγαλόπολης, απόντος του Προέδρου της Κοινότητας Μεγαλόπολης, παρόντων 

& απόντων των Προέδρων των λοιπών Κοινοτήτων που νομίμως είχαν κληθεί, και έδωσε το λόγο 

στο Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σιέμπο, ο οποίος εισηγούμενος το 17
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο «΄Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς – Εναρμόνιση 

με τις διατάξεις του ν. 4849/2021 – Τροποποίηση της αριθμ. 63/2016 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου», εξέθεσε ότι: 

 

Με την αριθμ. 6/31-08-2022 απόφαση – εισήγησή της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

του Δήμου Μεγαλόπολης, συνέταξε σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς 

Μεγαλόπολης και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης τροποποίησης της 

αριθμ. 63/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου κανονιστικού περιεχομένου, για τη ρύθμιση 

θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία της  Λαϊκής Αγοράς Μεγαλόπολης στη σκεπαστή πλατεία 

Πολυβίου και την εναρμόνισή της με τις διατάξεις του ν. 4849/2021. 

 

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) 
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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, 

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, : «Κανονιστικές Αποφάσεις», όπου -μεταξύ 

άλλων- ορίζονται και 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...» 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

ΑΔΑ: Ψ38ΖΩΛ8-Ο9Σ



4 

 

1. Το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010, δυνάμει του οποίου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του 

Κ.Δ.Κ.. 

2. Την παρ. 1γ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο της Δημοτικής 

Κοινότητας προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4849/21 (ΦΕΚ 207/05.11.2022 τεύχος Α'): «Αναμόρφωση και 

εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου 

……», και συγκεκριμένα τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ Β & Γ καθώς και  το άρθρο 66 του οικείου Νόμου 

«Μεταβατικές Διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

4. Την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β') 

5. Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α): «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο 

νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», 

6. 3. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων 

χώρων», 

7. Την προηγούμενη απόφαση Δ.Σ. 63/2016 περί κατάρτισης κανονισμού λειτουργίας Λαϊκής 

Αγοράς Μεγαλόπολης. 

8. Την αριθμ. 17/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μεγαλόπολης. 

9. Την αρίθ. 6/31-08-2022 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

Μεγαλόπολης, με την οποία 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 και πιο συγκεκριμένα την τροποποίηση 

της αρίθ. 63/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

προτείνουμε τη λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου από το Δημοτικό  Συμβούλιο, 

κατόπιν της αριθμ. 6/ 31.08.2022 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου, για την τροποποίηση της αρίθ. 63/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και την 

εναρμόνιση του κανονισμού κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις  του Ν.4849/2021, με σκοπό την  

εύρυθμη  λειτουργία  της  Λαϊκής  Αγοράς  Μεγαλόπολης  και  τη ρύθμιση των θεμάτων της.  

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, από την παράταξη του Δημάρχου «Βήμα στο 

Αύριο», κ. Σιέμπος: Ξεκίνησε ο νέος Νόμος 4849/2021 με τον οποίο γίνονται κάποιες 

τροποποιήσεις στην λειτουργία των λαϊκών αγορών. Προσαρμοζόμενοι λοιπόν σε αυτόν το νόμο, 

κάνουμε κι εμείς κάποιες αλλαγές και προσθέτουμε και κάποιες άλλες, αφού γίνονται αλλαγές 

στις θέσεις και στην λειτουργία της. 

 Καταρχάς, σε συνεννόηση πάντα με τους παραγωγούς, με το Σύλλογο, αλλάζουμε την 

αρίθμηση των θέσεων και βάζουμε τα βιομηχανικά προϊόντα μέσα στο στέγαστρο, γιατί ήταν 

πάνω στην πλατεία αλλά πλέον δεν μπορούν να βρίσκονται εκεί και τώρα βρίσκονται εκτάκτως 

επί της Ανδριοπούλου. 

 Είναι τέσσερις οι θέσεις των βιομηχανικών προϊόντων. Είχαμε την δυνατότητα να τις 

κάνουμε έξι, αλλά θα μείνουμε στις τέσσερις με δεδομένο ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι 

εκτός των εμπόρων της Μεγαλόπολης. Οπότε, για να στηρίξουμε και τα μαγαζιά της 

Μεγαλόπολης, θα περιοριστούμε στις τέσσερις βιομηχανικές άδειες. 

 Επίσης, αφήνουμε δύο ελεύθερες εισόδους μπροστά στο πάρκινγκ της Ανδριοπούλου, στο 

στέγαστρο, ώστε να υπάρχει είσοδος και έξοδος ασθενοφόρων ή πυροσβεστικών και 

δημιουργούμε μία θέση ΑΜΕΑ μπροστά στο στέγαστρο. 
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 Μέσα στην απόφαση υπάρχει ένας όρος στη σελίδα 5 ότι απαγορεύεται η στάθμευση στην 

απέναντι πλευρά της λαϊκής, επί της Ανδριοπούλου. Προτείνουμε να μην υπάρχει αυτή η 

απαγόρευση και να γίνεται κανονική στάθμευση επί της Ανδριοπούλου, γιατί αντιλαμβανόμαστε 

ότι δημιουργείται μεγαλύτερο πρόβλημα αν υπάρχει απαγόρευση. Άρα, θα είναι ανοιχτή η 

Ανδριοπούλου και τα αυτοκίνητα θα μπορούν να σταθμεύουν και επί της Ανδριοπούλου. 

 Η οποιαδήποτε αλλαγή ως προς τις θέσεις έγινε σε συνεννόηση με το σύλλογο των 

παραγωγών και με τους πωλητές της Μεγαλόπολης, οι οποίοι έχουν μία προτεραιότητα. Έχουν 

συμφωνηθεί όπως τα βλέπετε στο σχέδιο, πέρασε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και 

προχωράμε στην ψήφισή του στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, επικεφαλής της παράταξης «Νέα Αρχή», 

κ. Μιχόπουλος: Τι αλλάζει με τις θέσεις; Δηλαδή, έως σήμερα υπήρχαν δέκα θέσεις συνολικά; 

Υπήρχαν αυτές οι πέντε θέσεις ή οκτώ που είπατε και γίνονται τέσσερις στα βιομηχανικά 

προϊόντα; Οι υπόλοιπες θέσεις, οι οποίες ήταν εκτός στεγάστρου, παραμένουν ίδιες τις οποίες 

στεγάζουμε; 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, από την παράταξη του Δημάρχου «Βήμα στο 

Αύριο», κ. Σιέμπος:  Όσον αφορά τα βιομηχανικά προϊόντα, επειδή υπήρχε μία ελαστικότητα 

και μη αστυνόμευση, γιατί είναι αυτονόητο ότι η Αστυνομία δεν έχει την δυνατότητα κάθε 

Παρασκευή να είναι κάτω και να ελέγχει τις άδειες, ερχόντουσαν και άνθρωποι οι οποίοι δεν 

έπαιρναν άδεια και μία ερχόντουσαν, μία δεν ερχόντουσαν. Με το δεδομένο ότι πλέον θα είναι 

μέσα στο στέγαστρο και θα έχουν συγκεκριμένη θέση και μήκος του πάγκου τους, θα είναι πιο 

οριοθετημένοι, θα είναι μόνο τέσσερις. 

 Οι έμποροι και οι παραγωγοί των λαχανικών κτλ θα είναι μέσα. Υπήρχαν ήδη οκτώ κενές 

θέσεις. Οπότε, με την ανακατανομή και την προσθήκη των βιομηχανικών, δεν αλλάζει κάτι. Οι 

ίδιοι έμποροι θα είναι και υπάρχει περίσσευμα τεσσάρων θέσεων, οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί. 

Μπορεί να καλυφθούν αργότερα. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, από την παράταξη «Νέα Αρχή», κ. 

Κακκαβάς: Με την ευκαιρία αυτού, δεν θα έπρεπε να έχει προβλεφτεί την ημέρα της Λαϊκής να 

γίνεται μονοδρόμηση της Ανδριοπούλου; Και αν πρέπει να το ψηφίσουμε τώρα; 

 Επειδή έχουμε το ανταποδοτικό της Περιφέρειας, που τους δώσαμε τα χρήματα, κάναμε 

αίτημα να μας πουν τι ανταποδοτικό προβλέπεται, τι θα μας δώσουν και πότε θα το δώσουν και 

γιατί δεν έχουν απαντήσει; 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, από την παράταξη του Δημάρχου «Βήμα στο 

Αύριο», κ. Σιέμπος: Για να γίνει μονοδρόμηση της Ανδριοπούλου, θα πρέπει να υπάρχει 

αστυνόμευση. Η Αστυνομία μας είπε ότι είναι δύσκολο να αλλάζει κάθε Παρασκευή, γιατί, αν 

γίνει κάποιο τροχαίο, θα μπλέξουμε αμφότεροι και εμείς και η Αστυνομία. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, από την παράταξη «Νέα Αρχή», κ. 

Κακκαβάς:  Το 2018 βγήκε ένα ΦΕΚ που λέει για την κυκλοφοριακή της πόλης. Αυτό ισχύει. 

Πάρτε μόνο για εκεί δύο ταμπέλες και βάλτε τις. 
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Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, από την παράταξη του Δημάρχου «Βήμα στο 

Αύριο», κ. Σιέμπος: Να σας το πω διαφορετικά. Πριν έναν χρόνο πήραμε μία απόφαση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα απαγορεύουμε την είσοδο στην Ανδριοπούλου, επειδή είχαμε έξω τα 

βιομηχανικά. Βάζαμε τα σίδερα μπροστά, η Αστυνομία δεν μπορούσε να είναι εκεί, τραβούσαν 

τα σίδερα και έμπαιναν μέσα, ενώ υπήρχαν πολίτες. 

 Δεν θα λειτουργήσει, γιατί δεν υπάρχει η αστυνόμευση που μπορεί να εξυπηρετήσει αυτό 

που θέλουμε να κάνουμε. Άρα, το αφήνουμε ως έχει, ανοιχτή την Ανδριοπούλου για να 

παρκάρουν και να μην φέρουμε ευθύνη εμείς ως Δήμος αν γίνει κάποιο τροχαίο, γιατί πρέπει να 

έχουμε και την βοήθεια της Αστυνομίας, η οποία εξ’ ορισμού δεν μπορεί να το κάνει επειδή έχει 

έλλειψη προσωπικού. Όχι ότι δεν θέλει. 

 Όσον αφορά το ανταποδοτικό, εκτελώντας την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

στείλαμε το έγγραφο στην Περιφέρεια, με κοινοποίηση στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών 

κύριο Λαμπρόπουλο, η οποία δεν μας έχει απαντήσει γραπτώς. Προφορικώς, απλά μας είπαν ότι 

όλοι οι Δήμοι το δίνουν και πρέπει να το δώσουμε κι εμείς. Εν καιρώ, θα μας εξηγήσουν πού θα 

πηγαίνουν αυτά τα χρήματα. 

 Όμως, επειδή έχει αλλάξει αυτός ο νόμος που είπαμε, όλα τα διαδικαστικά με τις άδειες 

έφυγαν από τους Δήμους και έχουν πάει στις Περιφέρειες. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, από την παράταξη «Νέα Αρχή», κ. 

Κακκαβάς:  Δεν κατάλαβα. Είναι φόρος; 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Δεν είπαν μόνο αυτό, ότι είναι 

όλοι οι Δήμοι. Μας παρέπεμψαν «Πάρτε το νόμο να δείτε τι λέει. Ο νόμος είναι σαφέστατος». 

Δηλαδή, ότι έτσι γίνεται η κατάσταση με τις Περιφέρειες της Ελλάδος. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας, από την παράταξη «Δημοτική 

Ενότητα», κ. Μαρκολιάς: Στη Μεγαλόπολη της απολιγνιτοποίησης, όπου περιμένουμε να 

γίνουν επενδύσεις, έχει γίνει διαβούλευση με τους επαγγελματίες της πόλης όσον αφορά την 

εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας της λαϊκής αγοράς; 

 Επίσης, επειδή βλέπω εδώ για τέσσερις θέσεις βιομηχανικών προϊόντων κάτω από το 

στέγαστρο, που πρώτα ήταν έξω, θέλω να ρωτήσω γιατί είναι οκτώ θέσεις 6 μέτρων 

επαγγελματιών προϊόντων γης και θάλασσας. Δηλαδή, θα μπουν κάτω από το στέγαστρο οκτώ 

θέσεις 6 μέτρων επαγγελματιών προϊόντων γης και θάλασσας; Θέλω να μάθω ποια είναι η άποψη 

των επαγγελματιών της πόλης. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, από την παράταξη του Δημάρχου «Βήμα στο 

Αύριο», κ. Σιέμπος: Από την αρχή της θητείας μας προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους 

επιχειρηματίες της πόλης μας, να είμαστε πιο επιεικείς απέναντι στους Μεγαλοπολίτες 

επιχειρηματίες και πιο σκληροί στους ξένους που έρχονται στην λαϊκή. 

 Όπως είπατε, αυτός ο κανονισμός είχε ψηφιστεί από το 2015 – 2016. Αυτό που αλλάξαμε 

εμείς είναι ότι τις έξι θέσεις βιομηχανικών τις μειώσαμε στις τέσσερις και τις βάλαμε μέσα στο 

στέγαστρο, ώστε να είναι οριοθετημένοι, να μην επεκτείνονται και να είναι ακριβώς τα μέτρα 

που τους έχουμε ορίσει για να μην βάζουν πολλά προϊόντα, αντιβαίνοντας στο έργο των 

Μεγαλοπολιτών επιχειρηματιών που έχουν τα καταστήματα. 
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 Όσον αφορά τους εμπόρους θάλασσας και γης, είναι οι τρεις ψαράδες που υπάρχουν εδώ 

και 20 χρόνια. Δεν αλλάξαμε κάτι. Γι’ αυτό σας είπα ότι οι αλλαγές που κάναμε στον κανονισμό 

ήταν ότι μειώσαμε τα βιομηχανικά, τα βάλαμε μέσα, αλλάξαμε την αρίθμηση και βάλαμε τις 

εισόδους και τις εξόδους. 

 Είναι ο ίδιος κανονισμός λειτουργίας που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο 

συγκεκριμένος ήταν του 2016, αλλά εσείς είχατε πατήσει στον πιο προηγούμενο. Δεν λέω κάτι 

μεμπτό για εσάς. 

 Όσον αφορά την μέριμνα για τους ντόπιους επιχειρηματίες, να σας ενημερώσω ότι έχουμε 

αποδυθεί σε έναν αγώνα για να μαζέψουμε τα χρέη που είχαν οι παραγωγοί και οι ξένοι έμποροι 

στη Μεγαλόπολη προς τον Δήμο. 

 Ενδεικτικά, να σας αναφέρω ότι για έναν συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος πουλάει 

βιομηχανικά προϊόντα, ρούχα, δεν είχαμε βεβαιώσει τίποτα ως Δήμος Μεγαλόπολης από το 2015 

έως το 2019. Υπήρξε μία μεγάλη προστριβή στο ισόγειο του Δημαρχείου και μάρτυρες ήταν οι 

υπάλληλοι. Του βεβαιώσαμε τα χρήματα, είχε ένα χρέος 5.000,00€ και με πολύ ένταση, το χρέος 

του έχει πέσει στα 600,00€. 

 Αυτά τα χρήματα είναι υπέρ των Μεγαλοπολιτών, γιατί μπαίνουν στο ταμείο του Δήμου. 

Άρα, διεκδικούμε τα χρήματα του Δήμου από τους ξένους που έρχονται και παίρνουν τα χρήματα 

των Μεγαλοπολιτών στην λαϊκή και καλά κάνουν. Οπότε, δεν αφήνουμε τα συμφέροντα των 

Μεγαλοπολιτών στην τύχη τους. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας, από την παράταξη «Δημοτική 

Ενότητα», κ. Μανιάτης Χρ.: Απ’ ότι είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος, για τις οκτώ θέσεις 

προϊόντων γης και θάλασσας, πρόκειται για τρεις θέσεις προϊόντων αλιείας. Πόσες είναι δηλαδή; 

Είναι οκτώ οι θέσεις για προϊόντα αλιείας ή τρεις τελικά; Γιατί αν πούμε ότι έχει το πλάτος από 

τρεις μέχρι οκτώ, δεν υπάρχει περίπτωση να σκεφτεί κάποιος να ανοίξει ένα ψαράδικο ακόμα. 

Έχει ένα η Μεγαλόπολη και αν φέρουμε άλλους οκτώ, θα φέρουμε σε δύσκολη θέση εκείνο που 

υπάρχει. Δεν υπάρχει προοπτική ανάπτυξης σε αυτή την δραστηριότητα. Έχει γίνει κάποιο λάθος 

ή έτσι είναι; Προβλέπονται οκτώ θέσεις για προϊόντα αλιείας; 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, από την παράταξη του Δημάρχου «Βήμα στο 

Αύριο», κ. Σιέμπος:  Όχι. Όπως είπατε κι εσείς, είναι οκτώ θέσεις εμπόρων αλιείας και γης. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας, από την παράταξη «Δημοτική 

Ενότητα», κ. Μανιάτης Χρ.:  Τι εννοείτε με αυτό; Θα μπορεί να είναι και οι οκτώ αλιείας; 

Μην το ξαναλέτε. Το είπατε. Σας ρώτησα συγκεκριμένα. Κύριε Αντιδήμαρχε, να μου απαντάτε 

σε αυτό που σας ρωτάω. 

Θα είναι συν πέντε θέσεις αλιείας; 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, από την παράταξη του Δημάρχου «Βήμα στο 

Αύριο», κ. Σιέμπος:  Όχι, δεν υπάρχουν πέντε θέσεις. Επειδή μάλλον δεν γνωρίζετε την Λαϊκή, 

να πω ότι υπάρχουν θέσεις παραγωγών και εμπόρων για τις ντομάτες, για τα αγγούρια, για όλα. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας, από την παράταξη «Δημοτική 

Ενότητα», κ. Μανιάτης Χρ.:  Γιατί μου κάνετε αυτή την διευκρίνιση; Σας ρώτησα 
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συγκεκριμένα. Μη μου λέτε τι πουλάνε στην Λαϊκή, αν πουλάνε αγγούρια και ντομάτες. Σας 

ρώτησα αν οι τρεις θέσεις θα γίνουν οκτώ. Θα είναι τρεις ή οκτώ τελικά; 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, από την παράταξη του Δημάρχου «Βήμα στο 

Αύριο», κ. Σιέμπος: Κύριε Μανιάτη, είναι τρεις ψαράδες και πέντε έμποροι για ντομάτες. Δεν το 

καταλαβαίνετε; Οι άλλοι είναι οι παραγωγοί ντοματιών. Αυτό σας λέω τόση ώρα και δεν το 

καταλαβαίνετε. Είναι οι έμποροι και οι παραγωγοί. Οι έμποροι περιλαμβάνουν τρεις ψαράδες και 

πέντε εμπόρους για νωπά προϊόντα. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας, από την παράταξη «Δημοτική 

Ενότητα», κ. Μανιάτης Χρ.:  Πρόκειται για οκτώ θέσεις προϊόντων γης και θάλασσας, αλλά οι 

τρεις αφορούν τους αλιείς και οι πέντε είναι για προϊόντα γης; Γιατί δεν το αναφέρετε ξεχωριστά, 

ώστε να καταλαβαίνει ο κόσμος και να μην υπάρχει σύγχυση; 

 Μην κόπτεστε, κύριε Αντιδήμαρχε, και προσπαθείτε να μου μάθετε ελληνικά ή να μου 

μάθετε πού είναι η Λαϊκή. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, επικεφαλής της παράταξης «Νέα Αρχή», 

κ. Μιχόπουλος:  Σε ό,τι αφορά τον Κανονισμό της Λαϊκής Αγοράς, νομίζω ότι έχει ψηφιστεί από 

το Δημοτικό Συμβούλιο και μιλάμε για τροποποίηση σήμερα του παλιού κανονισμού. 

 Μας διαβεβαίωσε ο κύριος Σιέμπος ότι έχουν μειωθεί οι θέσεις στα βιομηχανικά και στα 

εμπορικά. Είναι έτσι, κύριε Σιέμπο; Από έξι έγιναν τέσσερις τις οποίες στεγάζετε. Σας ρωτάω 

λοιπόν: Ποιές είναι οι θέσεις του Εμπορικού Συλλόγου και ποιαάείναι η θέση του Σωματείου που 

έχουν δημιουργήσει. Έχουμε τη σύμφωνη γνώμη; 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, από την παράταξη του Δημάρχου «Βήμα στο 

Αύριο», κ. Σιέμπος: Μιλήσαμε με το Σύλλογο των εμπόρων στην Λαϊκή για να ορίσουμε τις 

θέσεις, που θα γίνουν κάποιες μικρές ανακατατάξεις. Ο άλλος θα πάει πιο πέρα, ο άλλος θα πάει 

πιο εκεί. Αυτές έχουν συνεννοηθεί πριν ολοκληρωθούν. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, επικεφαλής της παράταξης «Νέα Αρχή», 

κ. Μιχόπουλος:  Μιας και είναι εδώ ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, σημαίνει πως 

επιβεβαιώνει ότι είναι με τη σύμφωνη γνώμη του Εμπορικού Συλλόγου και του Συλλόγου εκεί 

της Λαϊκής. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, από την παράταξη του Δημάρχου «Βήμα στο 

Αύριο», κ. Σιέμπος: Ο κύριος Αντώνακας θα μιλήσει για τους εμπόρους της Μεγαλόπολης, όχι 

για το Σύλλογο της Λαϊκής. Ο Σύλλογος της Λαϊκής είναι άλλο. Ο κύριος Αντώνακας είχε 

προτείνει απλά να περιορίσουμε τις θέσεις των βιομηχανικών. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, επικεφαλής της παράταξης «Νέα Αρχή», 

κ. Μιχόπουλος:   Οι οποίες από έξι έγιναν τέσσερις. 
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Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, από την παράταξη του Δημάρχου «Βήμα στο 

Αύριο», κ. Σιέμπος: Έγιναν τέσσερις αφενός και αφετέρου να μην επεκτείνονται παραπάνω από 

τα μέτρα που τους δίνουμε. Αυτό θα γίνει έμμεσα με την αλλαγή, που μπαίνουν μέσα. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, επικεφαλής της παράταξης «Νέα Αρχή», 

κ. Μιχόπουλος:  Τα μέτρα ήταν 4 και γίνονται 8 με τις τέσσερις θέσεις που δίνετε. Αν γίνεται 

αυτό το πράγμα, ουσιαστικά δίνετε οκτώ θέσεις. Δηλαδή, μεγαλώνει η κάθε θέση κατά μία φορά. 

Αν ισχύει αυτό το πράγμα, παρακαλώ να το πάρετε πίσω. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, από την παράταξη του Δημάρχου «Βήμα στο 

Αύριο», κ. Σιέμπος:  Σε ποια προϊόντα; 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, επικεφαλής της παράταξης «Νέα Αρχή», 

κ. Μιχόπουλος:   Στα βιομηχανικά. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, από την παράταξη του Δημάρχου «Βήμα στο 

Αύριο», κ. Σιέμπος: Όχι. Εκτός στεγάστρου ήταν 6 μέτρα και 6 τετραγωνικά θα είναι και τώρα, 

3 επί 2. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, επικεφαλής της παράταξης «Νέα Αρχή», 

κ. Μιχόπουλος:   Άρα, 3 επί 2 είναι η κάθε βιομηχανική θέση. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, από την παράταξη του Δημάρχου «Βήμα στο 

Αύριο», κ. Σιέμπος : Όπως ήταν έξω θα είναι και μέσα. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, επικεφαλής της παράταξης «Νέα Αρχή», 

κ. Μιχόπουλος:  Παρακαλώ αυτό να καταγράφεται και να ελέγχεται κάθε Παρασκευή αν 

ισχύουν. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, από την παράταξη του Δημάρχου «Βήμα στο 

Αύριο», κ. Σιέμπος: Ανά τακτά χρονικά διαστήματα πηγαίνουν οι Υπηρεσίες μας κάτω και 

καταγραφούν αν κάποιος έχει υπερβεί τα μέτρα του πάγκου του, του επιβεβαιώνουμε επιτόπου το 

επιπλέον και τον χρεώνουμε. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, επικεφαλής της παράταξης «Νέα Αρχή», 

κ. Μιχόπουλος:  Για να μην καθυστερούμε, γιατί πρόκειται περί τροποποίησης, δεσμεύομαι 

πάνω σε αυτά που λέει ο υπεύθυνος Αντιδήμαρχος σε ό,τι αφορά τις θέσεις, οι οποίες είναι 

λιγότερες από αυτές που υπάρχουν σήμερα. Δεύτερον, ότι τα μέτρα δεν αυξάνονται και ότι είναι 

ακριβώς τα ίδια τετραγωνικά. Απλώς στεγάζονται, ήταν έξω και μπαίνουν μέσα. Με αυτή την 

δέσμευση λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχουμε καμία αντίρρηση να ψηφίσουμε. 
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Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, από την παράταξη του Δημάρχου «Βήμα στο 

Αύριο», κ. Σιέμπος: Αυξάνουμε και το ποσό της θέσης από 6,60€ στα 10,00€. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, επικεφαλής της παράταξης «Νέα Αρχή», 

κ. Μιχόπουλος:   Άρα, για την θέση των 6 μέτρων θα πληρώνει 10,00€. Είναι τσάμπα, αλλά 

κάποιοι διαμαρτύρονται ότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα. 

 Μιας και είναι ο Πρόεδρος εδώ, να μεταφερθεί και αυτό. Είναι μία εποχή που ο εμπορικός 

κόσμος, ο επαγγελματικός κόσμος δοκιμάζεται πολύ, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι και ο 

καταναλωτής δεν πρέπει να προσεχτεί. 

 Έτσι, όταν είναι περιορισμένα, υπάρχει και ένας υγιής ανταγωνισμός. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο και με αυτό το σκεπτικό, συμφωνώ να γίνεται με αυστηρούς όρους όλες αυτές οι θέσεις 

στις οποίες αναφερθήκατε, αρκεί και μόνο να ισχύει και επαναλαμβάνω χωρίς κανέναν 

περιορισμό πάνω σε αυτά που είπατε. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος  της ελάσσονος μειοψηφίας, επικεφαλής της παράταξης «Δημοτική 

Ενότητα», κ. Τσιριγώτης: Εμείς έχουμε αρκετές διαφωνίες επί του σχεδίου που κατατίθεται 

σήμερα για την Λαϊκή  Αγορά. 

 Συγκεκριμένα, ζητάμε να εξαλειφθεί το άρθρο 3, όπου διαφωνούμε με την παράγραφο 2 

που αναφέρει : «Οργανωμένες υπαίθριες αγορές, οι λαϊκές αγορές, οι βραχυχρόνιες αγορές, οι 

υπαίθριες αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου (street 

food market), οι πρότυπες λαϊκές αγορές και οι αγορές χειροτεχνών – καλλιτεχνών». Έχουμε 

στην λαϊκή μας τέτοια είδη που αναγράφετε; 

 Στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 λέει : «Λαϊκή αγορά. Η υπαίθρια μετακινούμενη 

οργανωμένη αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται παραγωγοί, πωλητές πρωτογενών προϊόντων 

και μεταποιημένων προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και επαγγελματίες πωλητές για την διάθεση 

πρωτογενών και βιομηχανικών – βιοτεχνικών μη εδώδιμων ειδών». Υπάρχει περίπτωση να 

μετακινηθεί η λαϊκή αγορά, όπως αναφέρετε στην παράγραφο 5; Μιλάει για μετακινούμενη 

λαϊκή αγορά. 

 Στην παράγραφο 7 λέει : «Υπαίθρια αγορά παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και 

ποτών επί του δρόμου (street food market)». Πρόκειται να κατασκευάσουμε και υπαίθρια αγορά 

για να πωλείται street food market; 

 Στην παράγραφο 9 λέει : «Ο Δήμος ή η Περιφέρεια που οργανώνει υπαίθριες αγορές». Δεν 

κατάλαβα τι την θέλουμε την Περιφέρεια. Ο Δήμος ή η Περιφέρεια οργανώνει υπαίθριες αγορές 

και είναι αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία τους; Προτείνουμε να είναι μόνο ο Δήμος και να 

εξαλειφθεί η Περιφέρεια. 

 Στην παράγραφο 13, στην μεταποίηση, λέει : «Η ουσιαστική τροποποίηση του 

πρωτογενούς προϊόντος, που συμπεριλαμβάνει ιδίως την θερμική επεξεργασία, το κάπνισμα, το 

αλάτισμα, την ωρίμανση, την αποξήρανση, το μαρινάρισμα, την εκχύλιση, την εξώθηση ή τον 

συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων». Η 13
η
 παράγραφος έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε 

προηγουμένως για τα είδη θάλασσας και γης. Προτείνουμε να εξαλειφθεί και αυτή η 

παράγραφος. 

 Στην παράγραφο 18 «Παράλληλη αγορά» λέει : «Προσωρινή υπαίθρια οργανωμένη αγορά 

που λειτουργεί εντός του ορίου του Δήμου, εφόσον υπάρχει έκτακτη ανάγκη, ιδίως σε περίπτωση 

πανδημίας ή θεομηνίας». Προβλέπεται παράλληλη αγορά; Προτείνουμε να εξαλειφθεί η 

παράγραφος 18. 
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 Στο άρθρο 6 «Τα διατιθέμενα προϊόντα» λέει : «Η κατεχόμενη άδεια παραγωγού – πωλητή 

λαϊκών αγορών που μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους που αναφέρονται στην άδειά τους». 

 Ξέχασα να πω ότι στο άρθρο 3 έχετε ξεχάσει κάτι, μιας και ακούστηκε ότι έχουμε πάρει 

προηγούμενη απόφαση. Η προηγούμενη απόφαση αναφερόταν στο τέλος στο ότι μπορούν σε 

συνεργασία με τις συνεταιριστικές οργανώσεις και αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, οι 

οποίες λαμβάνουν μία μόνο άδεια ανά δέκα παραγωγούς και μέχρι 15 τέτοιες άδειες από τον 

φορέα Δήμο η χορήγησή τους. Δηλαδή, δεν έχουμε καμία επαφή και καμία συζήτηση με τις 

συνεταιριστικές οργανώσεις. 

 Στο άρθρο 6 λοιπόν ζητάμε να ισχύσει το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ 63/2016 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου, που αναφέρει τα προϊόντα τα οποία μπορούν να διατεθούν. Η απόφαση 

έχει έναν συγκεκριμένο πίνακα με τα προϊόντα. 

 Το άρθρο 7 αναφέρει 92 παραγωγούς πωλητές, επαγγελματιών πωλητών που διαθέτουν 

προϊόντα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε μορφή, έως 8 επαγγελματίες πωλητές εμπόρων 

θάλασσας – είναι αυτό για το οποίο έγινε ολόκληρη φασαρία προηγουμένως – και πιο κάτω λέει 

ποιοι είναι οι επαγγελματίες. Οπότε, οι οκτώ έχουν να κάνουν όχι μόνο με εμπόρους ψαριών, 

αλλά και με επαγγελματίες. 

 Σε άλλη παράγραφο, στην κατηγορία επαγγελματιών, αναφέρονται αναλυτικά ποιοι είναι οι 

επαγγελματίες. Είναι 4 επαγγελματίες πωλητών βιομηχανικών προϊόντων σε δύο ισάριθμες 

θέσεις, συνολικής επιφάνειας 18 τετραγωνικών και αναφέρονται και οι θέσεις. 

 Εμείς διαφωνούμε με την κατανομή των θέσεων ανά κατηγορία πωλητών και προτείνουμε 

να ισχύσει η απόφαση 63/2016, η οποία στο άρθρο 5 αναφέρει: «Θέσεις πωλητών εκτός 

στεγάστρου : Δραστηριοποιούνται : 1 πωλητής για την πώληση υποδημάτων, 2 πωλητές για την 

πώληση ενδυμάτων, 1 πωλητής για την πώληση λευκών ειδών και κουρτινών…» - σύνολο 4, όχι 

6 και 8 – «… και διάφοροι πωλητές που προέρχονται κατά καιρούς αυθαίρετα. 

 Τα παραπάνω στοιχεία προέκυψαν από την διαχείριση των αρχείων που τηρούνται στον 

Δήμο». 

 Επίσης, η απόφαση λέει : «Εκτός στεγάστρου είναι 4 διπλές άδειες επαγγελματιών 

πωλητών που δεν διαθέτουν προϊόντα γης και θάλασσας. 1 θέση υποδημάτων, 1 θέση ενδυμάτων, 

1 θέση λευκών ειδών και 1 θέση σε διάφορους αδειούχους επαγγελματίες». Έτσι έλεγε η 

απόφαση του 2016. 

 Στο άρθρο 8, που αναφέρεται πάλι στην χορήγηση θέσεων, η διαφωνία μας έχει να κάνει με 

το εξής : Το άρθρο 8 λέει : «Στους υφιστάμενους κατόχους αδειών παραγωγού επαγγελματία, που 

δραστηριοποιούνται στην λαϊκή αγορά Μεγαλόπολης, διενεργείται η διαδικασία βελτίωσης της 

θέσης και στη συνέχεια χορήγηση θέσης του άρθρου 66, παράγραφος 4». 

 Το άρθρο 66, που αναφέρεται στις μεταβατικές διατάξεις, αναφέρει στην παράγραφο 2 ότι : 

«Οι κάτοχοι των υφιστάμενων αδειών, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

δραστηριοποιούνται στο εξής σύμφωνα με τα ακόλουθα : Οι υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών 

παραγωγού – πωλητή διατηρούν τις θέσεις τους στις λαϊκές αγορές…» - δηλαδή, αν οι ίδιοι δεν 

πουν ότι φεύγουν, διατηρούν την θέση που έχουν μέχρι σήμερα στο στάσιμο εμπόριο – «…είτε 

το δικαίωμα δραστηριοποίησής τους στο πλανόδιο για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό. 

 Το άρθρο 11 αφορά το ημερήσιο τέλος της θέσης. Το ύψος που αναφέρατε κύριε 

Αντιδήμαρχε είναι 10,00€ ανά θέση. Όμως, με την υπ’ αριθμ 284/30-11-2021 απόφαση, το 

Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει κατά πλειοψηφία για 6,60€. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα να 

το αυξήσουμε κατά 3,40€. 

 Εμείς διαφωνούμε. Τότε είχαμε πει ότι λόγω κορωνοϊού κτλ να παραμείνει το ίδιο ποσό και 

να μην αλλάξει. Άλλαξαν τώρα οι λόγοι και το πήγαμε 10,00€; Έγιναν τόσο πλούσιοι μέσα σε έξι 
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– επτά μήνες οι έμποροι της λαϊκής αγοράς, ώστε να τους το αυξήσουμε από 6,60€ και να το 

πάμε στα 10,00€; Όχι μόνο αυτό, αλλά από αυτά τα έσοδα τα μισά πάνε στην Περιφέρεια. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, από την παράταξη του Δημάρχου «Βήμα στο 

Αύριο», κ. Σιέμπος: Το 25%. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος  της ελάσσονος μειοψηφίας, επικεφαλής της παράταξης «Δημοτική 

Ενότητα», κ. Τσιριγώτης: Το 25% λοιπόν πάει στην Περιφέρεια, κάτι που εμείς είχαμε 

καταψηφίσει, να μην δίνονται χρήματα στην Περιφέρεια, γιατί τι γίνεται με την Περιφέρεια; Πού 

πάει αυτά τα χρήματα που παίρνει; Είναι ανταποδοτικά; 

Αυτά που ανέφερα ζητάμε να γίνουν δεκτά και να τροποποιηθεί ο κανονισμός λειτουργίας της 

λαϊκής αγοράς. Προτείνουμε συγκεκριμένα αυτές τις θέσεις και αυτές θα ψηφίσουμε. Όλα τα 

υπόλοιπα άρθρα μας καλύπτουν, κύριε Αντιδήμαρχε, αλλά ζητάμε αυτές τις αλλαγές που 

αναφέραμε. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, από την παράταξη του Δημάρχου «Βήμα στο 

Αύριο», κ. Σιέμπος: Ξεκινάμε από το βασικό. Αυτός ο κανονισμός έρχεται έτοιμος από το 

κράτος, σύμφωνα με το Νόμο 4849/2021. Άρα, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλές μεταβολές και 

απλά τον προσαρμόζουμε στην δική μας Λαϊκή Αγορά. 

 Δεύτερον, στο άρθρο 3 διαβάσατε τους ορισμούς. Δε σημαίνει πως ό,τι αναφέρεται εκεί, 

όπως για παράδειγμα το street food market κτλ, αφορά την λαϊκή της Μεγαλόπολης. Είναι 

ορισμοί για να γίνει κατανοητός ο κανονισμός της λαϊκής που θα ψηφίσουμε. Απλά είμαστε 

υποχρεωμένοι να τον εντάξουμε ως έχει σαν κείμενο για να γίνει επεξήγηση των ορισμών. 

 Όσον αφορά την τιμή που είπατε για τα τέλη, βεβαίως θυμόμαστε ότι είχαμε ψηφίσει 6,60€ 

και εσείς είχατε πει να μειώσουμε - δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχατε πει - και τώρα το αυξάνουμε 

στα 10,00€. 

 Εδώ όμως υπάρχει ένα οξύμωρο. Οι περισσότεροι άνθρωποι που εμπορεύονται στην λαϊκή 

είναι μη Μεγαλοπολίτες. Είναι περίπου το 80%. Από την μία μας κατηγορείτε ότι δεν κοιτάμε τα 

συμφέροντα των Μεγαλοπολιτών και από την άλλη μας κατηγορείτε γιατί βάζουμε να 

πληρώσουν 3,50€ παραπάνω την θέση οι έμποροι που είναι εκτός Μεγαλόπολης. Είναι λίγο 

οξύμωρο. 

 Επειδή λοιπόν το 75%-80% είναι από αλλού, έρχονται και παίρνουν τα λεφτά των 

Μεγαλοπολιτών και φεύγουν, που καλά κάνουν, νομίζουμε ότι είναι πολύ φθηνά τα 6,60€ για την 

θέση και το πήγαμε στα 10,00€. Έτσι, ενισχύουμε και έμμεσα τους Μεγαλοπολίτες, γιατί τα 

χρήματα που παίρνει ο Δήμος μένουν στη Μεγαλόπολη. Δεν μένουν στον Δήμαρχο ή στον 

Αντιδήμαρχο ή στον οποιονδήποτε. 

 Όσο για τις άλλες ενστάσεις επί του κανονισμού, σας είπα ότι είναι τυποποιημένα 

πράγματα. Μας επιβάλει ο νόμος να έχουμε αυτές τις θέσεις. Οι νέες θέσεις, που θα γίνουν 

ανακατάταξη, τις κάναμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξουν αλλαγές που να χειροτερέψουν 

το έργο των ήδη υπαρχόντων εμπόρων. Θα γίνουν δύο – τρεις αλλαγές, για τις οποίες έχουμε 

συνεννοηθεί με τους εμπόρους που είναι κάτω. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος  της ελάσσονος μειοψηφίας, επικεφαλής της παράταξης «Δημοτική 

Ενότητα», κ. Τσιριγώτης: Μόνο μία παρατήρηση για το οξύμωρο, αγαπητέ Αντιδήμαρχε. Το 

οξύμωρο ξέρετε ποιο είναι; Να ψηφίζεις τον Δεκέμβριο Χ ποσό και να έρχεσαι τον Οκτώβριο να 
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ψηφίζεις Ψ ποσό. Επίσης, το οξύμωρο είναι ότι την αύξηση θα την μετακυλήσουν στο προϊόν, το 

οποίο αγοράζει ο Μεγαλοπολίτης. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Να μην μιλήσω βέβαια για τον 

ορισμό του οξύμωρου. Μόνο αυτό που είπε ο κύριος Τσιριγώτης δεν είναι οξύμωρο. Όμως, 

έχοντας παρακολουθήσει τα όσα είπε, κατάλαβα ότι μιλάει για μία καινούρια κατάσταση, γιατί οι 

παρατηρήσεις του ήταν για τουλάχιστον είκοσι – εικοσιπέντε αλλαγές. 

 Να πω και κάτι που δεν πρέπει να διαχέεται σε αυτή την αίθουσα, τεχνηέντως. Λέει: «Εμείς 

ψηφίσαμε να μην δίνουμε στην Περιφέρεια». Και ποιος σας είπε ότι εμείς έχουμε δικαίωμα να 

ψηφίζουμε κάτι που αντίκειται στο νόμο; Όταν απευθυνθήκαμε στην Περιφέρεια, μας είπαν: «Να 

πάτε να κοιτάξετε το νόμο που το διέπει». Όταν λοιπόν υπάρχει ένας νόμος, το να λέμε ότι εμείς 

δεν υπακούμε, είναι μία επίδειξη λαϊκίστικης αντίδρασης. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι 

εμείς δεν υπολογίζουμε το νόμο και ψηφίζουμε ό,τι θέλουμε. Είμαστε σε μία κοινωνία. Είτε 

πιστεύουμε τις αξίες, είτε όχι, είναι άλλο πράγμα. Όμως, ο νόμος είναι αυτός που το διέπει. 

 Να σας θυμίσω ότι και την άλλη φορά που κάνατε ένα ολόκληρο θέμα – δεν θέλω, αλλά με 

προκαλείτε να το πω – όταν ήταν το ζήτημα με την ΔΕΗ και με το αν έχει τηρηθεί σωστά η 

διαδικασία με τις προσλήψεις, σε κάποια πράγματα που είχε βάλει η ΔΕΗ, είπατε να πάμε στα 

δικαστήρια. Πήγαν στα δικαστήρια στην Ρόδο, δικάστηκε και λέει ότι είναι αστείο. Έκαναν αυτό 

που λέτε. 

 Όταν λοιπόν υπάρχει νόμος, τον σεβόμαστε, γιατί είμαστε σε μία δημοκρατία που έχει αυτά 

τα χαρακτηριστικά. Σε άλλους αρέσουν, σε άλλους δεν αρέσουν. Μη λέμε ότι εμείς δεν 

ψηφίζουμε. Θα βγάλουμε απόφαση και θα λέμε ότι δε συμφωνούμε με το νόμο και δεν το 

κάνουμε; Δε νομίζω ότι είναι σωστό αυτό. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.  Αντώνιος Κυριακόπουλος: Εγκρίνεται το θέμα ως 

εισήχθη προς συζήτηση; 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, επικεφαλής της παράταξης «Νέα Αρχή», 

κ. Μιχόπουλος:   Κύριε Πρόεδρε, μετά απ’ όσα ακούστηκαν, θα πρότεινα, αν δεν υπάρχει 

αντίρρηση από τους συναδέλφους, να αναβληθεί το θέμα. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, από την παράταξη του Δημάρχου «Βήμα στο 

Αύριο», κ. Σιέμπος: Δεν έχουμε χρόνο. Τέλος του μήνα πρέπει να έχουμε καταθέσει το 

πρόγραμμα. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, επικεφαλής της παράταξης «Νέα Αρχή», 

κ. Μιχόπουλος:    Το θέμα είναι να υπάρχει και η συναίνεση όλων των φορέων. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.  Αντώνιος Κυριακόπουλος: Ο κύριος Αντώνακας 

συμφώνησε. Το είπε στην τοποθέτησή του ο κύριος Αντιδήμαρχος. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, επικεφαλής της παράταξης «Νέα Αρχή», 

κ. Μιχόπουλος:   Εφόσον συμφωνούν οι Σύλλογοι και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο 

Πρόεδρος της Λαϊκής, εμείς τι θα πούμε; 
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Ο Δημοτικός Σύμβουλος  της ελάσσονος μειοψηφίας, επικεφαλής της παράταξης «Δημοτική 

Ενότητα», κ. Τσιριγώτης:  Εμείς καταθέσαμε κάποιες προτάσεις οι οποίες, απ’ ότι φαίνεται, δεν 

γίνονται δεκτές. Οπότε, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.  Αντώνιος Κυριακόπουλος:  Οπότε, είστε ΚΑΤΑ. 

 

Η Δημοτική Σύμβουλος της πλέον ελάσσονος μειοψηφίας, από την παράταξη «Λαϊκή 

Συσπείρωση», κα Παναγουλοπούλου: ΛΕΥΚΟ. 

 

Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος (1) κ. Μπελιάς: Θετικά. 

 Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.  Αντώνιος Κυριακόπουλος 

κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, σύμφωνα με την εισήγηση. 

   

        Υπέρ της πρότασης ψηφίζουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι (6) της πλειοψηφίας από την 

παράταξη του Δημάρχου «Βήμα στο Αύριο», κ. Κυριακόπουλος, κ. Σιέμπος, κ. Σακελλαριάδης, 

κ. Μπουγιούκος, κ. Μανιάτης, κ.  Γκρίτζαλης. 

 

 Υπέρ της πρότασης ψηφίζουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι (6) της μείζονος μειοψηφίας, από 

την παράταξη «Νέα Αρχή», κ. Μιχόπουλος, κ. Κακκαβάς, κ. Κουρής, κ. Γιώτης,  κ. 

Αθανασόπουλος,  κ. Καρατζαφέρης. 

 

  Υπέρ της πρότασης ψηφίζει ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος (1) κ. Μπελιάς.   

 

 Κατά της πρότασης ψηφίζουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι (6) της ελάσσονος μειοψηφίας, από 

την παράταξη «Δημοτική Ενότητα», κ. Τσιριγώτης, κ. Μανιάτης, κ. Αποστολόπουλος, κ. 

Μαρκολιάς, κ. Χίνης, κ. Νικητόπουλος, για τους λόγους που έθεσαν κατά την τοποθέτησή τους. 

 

Η Δημοτική Σύμβουλος της πλέον ελάσσονος μειοψηφίας, από την παράταξη «Λαϊκή 

Συσπείρωση», κα Παναγουλοπούλου, ψηφίζει ΛΕΥΚΟ δηλ. έδωσε αρνητική ψήφο, η οποία δεν 

υπολογίζεται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 10 

του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α΄).   

 

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. 6/31-08-2022 απόφαση της Ε.Ποι.Ζω Δήμου Μεγαλόπολης (σχέδιο απόφασης 

κανονιστικού περιεχομένου), 

και  την ανωτέρω εισήγηση, ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

 

Α. Εγκρίνει, στο σύνολο και κατά άρθρο, τον Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς 

Μεγαλόπολης, καθώς και το σχεδιάγραμμα θέσεων πωλητών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), κατόπιν της 

αριθμ. 6/31-08-2022 απόφασης – εισήγησης της Ε.Ποι.Ζω Δήμου Μεγαλόπολη, ως εξής:  

 

Άρθρο 1
ο
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών  Κανονισμός εναρμονίζεται με τις διατάξεις του ν.  4849/2021 (ΦΕΚ 207 Α΄), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. Ρυθμίζει τις προϋποθέσεις οργάνωσης, λειτουργίας, αισθητικής, υγιεινής 

και τάξης στον χώρο της Πλατείας Πολυβίου όπου και διεξάγεται. Εγκρίνει το σχέδιο κάτοψης 

(διάγραμμα) των θέσεων πώλησης (νέα αρίθμηση).  

 

Άρθρο 2
ο
 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4849/21 (ΦΕΚ 207/05.11.2021 τεύχος Α'): «Αναμόρφωση και 

εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου 

εμπορίου ……», και συγκεκριμένα τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ Β & Γ καθώς και  το άρθρο 66 

του οικείου Νόμου «Μεταβατικές Διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Την 

Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος 

Β') 

2. Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α): «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο 

κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και 

Κοινοτήτων», 

3. 3. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών 

κοινοχρήστων χώρων», 

4. Την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, : «Κανονιστικές Αποφάσεις»,  

5. Το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010, δυνάμει του οποίου η Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του 

άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ. 

6. Την προηγούμενη απόφαση Δ.Σ. 63/2016 περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας 

Λαϊκής Αγοράς Μεγαλόπολης. 

 

Άρθρο 3
ο
 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

1. «Υπαίθριο εμπόριο»: η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε υπαίθριο χώρο, δημόσιο 

ή ιδιωτικό, ιδιόκτητο ή μισθωμένο και διακρίνεται σε εμπόριο σε οργανωμένες υπαίθριες 

αγορές, στάσιμο εμπόριο και πλανόδιο εμπόριο  
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2. «Οργανωμένες υπαίθριες αγορές»: Οι λαϊκές αγορές, οι βραχυχρόνιες αγορές, οι 

υπαίθριες αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου 

(street food markets), οι πρότυπες λαϊκές αγορές και οι αγορές χειροτεχνών/καλλιτεχνών.  

3. «Στάσιμο εμπόριο»: Η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν 

μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο.  

4. «Πλανόδιο εμπόριο»: Η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που 

μετακινείται με οποιοδήποτε μηχανοκίνητο, ρυμουλκούμενο ή άλλου τύπου κινούμενο 

μέσο.  

5. «Λαϊκή αγορά»: Η υπαίθρια, μετακινούμενη, οργανωμένη αγορά, στην οποία 

δραστηριοποιούνται παραγωγοί πωλητές πρωτογενών προϊόντων και μεταποιημένων 

προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και επαγγελματίες πωλητές για τη διάθεση πρωτογενών και 

βιομηχανικών βιοτεχνικών μη εδώδιμων ειδών.  

6. «Βραχυχρόνιες αγορές»: Οργανωμένες υπαίθριες αγορές, με σαφή και καθορισμένη 

περιορισμένη διάρκεια, οι οποίες περιλαμβάνουν τις θρησκευτικού χαρακτήρα αγορές 

(ολιγοήμερες εορταστικές αγορές, θρησκευτικά πανηγύρια, αγορές Χριστουγέννων και 

αγορές Πάσχα), τις εμποροπανηγύρεις, τις επετειακές αγορές, τις πολιτιστικές αγορές, τις 

εποχιακές αγορές, τις κυριακάτικες αγορές και τις αγορές ρακοσυλλεκτών.  

7. «Υπαίθρια αγορά παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου» 

ή «Street Food Market»: Υπαίθρια αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις 

που προσφέρουν τρόφιμα και ποτά από κινητά καταστήματα σε δημόσιους (ιδιόκτητους ή 

μισθωμένους) και ιδιωτικούς χώρους.  

8. «Πρότυπη λαϊκή αγορά»: Υπαίθρια λαϊκή αγορά, τα σημεία πώλησης της οποίας έχουν 

κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά και στην οποία εφαρμόζονται εμπορικές πρακτικές που 

συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανάδειξη της ποιότητας των 

τοπικών ή εγχώριων προϊόντων και της ελληνικής κουζίνας. 

9. «Φορέας λειτουργίας»: Ο δήμος ή η περιφέρεια που οργανώνει υπαίθριες αγορές και είναι 

αρμόδιος/α για την εύρυθμη λειτουργία τους, την αντιμετώπιση κάθε σχετικού ζητήματος 

που ανακύπτει όσον αφορά στην εν γένει λειτουργία τους και στη δραστηριοποίηση των 

πωλητών σε αυτές.  

10. «Πωλητής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια, προκειμένου 

να δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, από αρμόδια αρχή.  

11. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: Ο παραγωγός που είναι εγγεγραμμένος στο 

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 (Α’ 151), 

δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο διαθέτοντας προς πώληση αγροτικά προϊόντα 

αποκλειστικά ιδίας παραγωγής και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια δραστηριοποίησης 

από αρμόδια αρχή.  

12. «Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: Το φυσικό πρόσωπο που 

δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο διαθέτοντας προς πώληση τα είδη που ορίζονται 

με την απόφαση της παρ.  2 του άρθρου 66, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή, 

και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια δραστηριοποίησης από αρμόδια αρχή.  

13. «Μεταποίηση»: Η ουσιαστική τροποποίηση του πρωτογενούς προϊόντος που 

συμπεριλαμβάνει ιδίως τη θερμική επεξεργασία, το κάπνισμα, το αλάτισμα, την 

ωρίμανση, την αποξήρανση, το μαρινάρισμα, την εκχύλιση, την εξώθηση ή τον 

συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων.  
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14. «Μεταποιημένα προϊόντα»: Τα τρόφιμα που προέρχονται από τη μεταποίηση πρωτογενών 

προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα οποία είναι 

αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.  

15. «Αγροτικά προϊόντα»: Τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, 

της μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της 

αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας 

και των κάθε είδους εκτροφών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την 

αγροτική εν γένει δραστηριότητα.  

16. «Οικοτεχνία»: Η μικρής κλίμακας μεταποίηση γεωργικών προϊόντων από παραγωγό 

εγγεγραμμένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας της παρ.  2 του άρθρου 

56 του ν. 4235/2014.  

17. «Άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή»: Η άδεια που χορηγείται από την 

αρμόδια αρχή σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, παραγωγούς πωλητές και επαγγελματίες 

πωλητές αντίστοιχα, προκειμένου να δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο.  

18. «Παράλληλη αγορά»: Προσωρινή υπαίθρια οργανωμένη αγορά που λειτουργεί εντός των 

ορίων του ίδιου δήμου, εφόσον υπάρχει έκτακτη ανάγκη, ιδίως σε περίπτωση πανδημίας ή 

θεομηνίας.   

19. «Ο.Π.Σ.Α.Α.»: Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοιχτή Αγορά», του 

άρθρου 56, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σύννομη 

λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου και τηρείται σχετική βάση δεδομένων. Το Ο.Π.Σ.Α.Α. 

μπορεί να αξιοποιείται, μεταξύ άλλων, κατά τη διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια 

όργανα ελέγχου για το υπαίθριο εμπόριο. 

 

 

Άρθρο 4° 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

(χώρος, ημέρες, ώρες λειτουργίας, όροι στάθμευσης) 

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. 

Πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (πχ. ακραία καιρικά φαινόμενα), η προσέλευση και αποχώρηση 

των πωλητών, καθώς και το ωράριο πώλησης,  ορίζονται ως εξής:  

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:  

Ώρα προσέλευσης πωλητών 5:00-7:00  

Ωράριο πώλησης προϊόντων 7:00 - 13:30  

Ώρα αποχώρησης πωλητών 13:30 - 14:30  

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:  

Ώρα προσέλευσης πωλητών 6:00-7:30  

Ωράριο πώλησης προϊόντων 7:30 - 13:30  

Ώρα αποχώρησης πωλητών 13:30 - 14:30  
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Ως θερινή περίοδος για την εφαρμογή των ανωτέρω λογίζεται το χρονικό διάστημα από 1η 

Απριλίου έως 30η Σεπτεμβρίου και ως χειμερινή το χρονικό διάστημα από την 1η Οκτωβρίου 

έως και την 31η Μαρτίου. 

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. 

Όροι στάθμευσης των ιδιωτικής χρήσης επιβατηγών αυτοκινήτων (Ι.Χ.Ε.) των καταναλωτών- 

πελατών της Λ.Α.: 

 Επί της Λ. Ζέρβα,  και στις δύο πλευρές του δρόμου. 

 Επί της Αγίου Κων/νου, και στις δύο πλευρές του δρόμου. 

 Επί της οδού Ανδριοπούλου, στο παρεμβαλλόμενο τμήμα μεταξύ των οδών Λ. Ζέρβα και 

Αγίου Κων/νου και στις δύο πλευρές του δρόμου. 

Και ειδικότερα,  

 στο τμήμα της προβολής της αγοράς, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση έμπροσθεν 

του πρώτου διαδρόμου (οριζόμενου μεταξύ της σειράς Α1, Α2…. και των θέσεων 

1,2,3…)  και του τελευταίου διαδρόμου (οριζόμενου μεταξύ της σειράς Θ1, Θ2…. και 

των θέσεων 36, 35, 34…)  προκειμένου να είναι δυνατή η είσοδος μεγάλων οχημάτων 

έκτακτης ανάγκης (πυροσβεστικό, ασθενοφόρο) 

 ορίζεται ως  θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ, το τμήμα της προβολής της αγοράς έμπροσθεν του 

διαδρόμου (οριζόμενου μεταξύ της σειράς Δ1, Δ2…. και Ε1, Ε2…..) 

 Στην οδό Ανδριοπούλου, στο παρεμβαλλόμενο τμήμα μεταξύ των οδών Λ. Ζέρβα και 

Αγίου Κων/νου,  απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στην πλευρά του δρόμου των 

καταστημάτων Τριάντου- Παπακυριαζή.  

  

Σε περίπτωση έκτακτων αναγκών και εφ’ όσον αυτό κριθεί αναγκαίο (π.χ. επέκταση αγοράς λόγω 

πανδημίας), προβλέπεται η προσωρινή ρύθμιση της κυκλοφορίας (διακοπή, μονοδρόμηση)  της 

οδού Ανδριοπούλου στο κομμάτι μεταξύ της Λ. Ζέρβα και Αγ. Κων/νου. 

 

Άρθρο 5° 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου σε χώρο δημόσιο ή δημοτικό, ιδιόκτητο ή μισθωμένο, 

απαιτείται κατοχή άδειας που βρίσκεται σε ισχύ. Πιο συγκεκριμένα:  

 άδεια παραγωγού πωλητή σε λαϊκή αγορά,  

 άδεια επαγγελματία πωλητή σε λαϊκή αγορά,  

Απαγορεύεται η συμμετοχή σε διαδικασία χορήγησης αδειών και παραχώρησης θέσεων για 

ημέρα της εβδομάδας, κατά την οποία ο υποψήφιος ήδη δραστηριοποιείται σε θέση άλλης λαϊκής 

αγοράς, εξαιρουμένων των βραχυχρόνιων αγορών (πανηγύρια) (άρθρο 15. παρ. 4, Ν. 4849/2021). 

Δηλαδή, δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη δραστηριοποίηση (ίδια ημέρα της εβδομάδας) σε δύο 

Λαϊκές Αγορές.  
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Απαγορεύεται η συμμετοχή σε διαδικασία χορήγησης αδειών και παραχώρησης θέσεων με 

έκδοση προκήρυξης, σε υποψήφιο που δεν έχει εξοφλήσει κάθε οφειλή, που αφορά τέλη, έναντι 

του φορέα λειτουργίας των αγορών όπου δραστηριοποιείται (άρθρο 15. παρ. 5, Ν. 4849/2021).  

 

Άρθρο 6° 

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

Οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα που 

αναφέρονται στην άδειά τους. 

Οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα που 

αναφέρονται στην άδειά τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 9181/07.02.2022 Υ.Α. 

(ΦΕΚ 433 Β΄). 

  

Άρθρο 7° 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΕΩΝ  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ- ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Στο χώρο που λειτουργεί κάθε λαϊκή αγορά υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων 

θέσεων. Οι θέσεις των πωλητών είναι οριοθετημένες κατά τρόπο, ώστε να μην κωλύεται η 

προσέλευση των καταναλωτών και γενικά να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς.  

Η λαϊκή αγορά, ανάλογα με τη φύση των διατιθέμενων προϊόντων, χωρίζεται (άρθρο 1. παρ. 1. 

της αποφ. 9170/08.02.2022 -ΦΕΚ 481 Β΄)  στους εξής τομείς:   

α. Τομέας Διατροφικών Προϊόντων.  

β. Τομέας Βιομηχανικών Ειδών,  

γ. Τομέας πωλητών βραχυχρόνιας (15μερης ) δραστηριοποίησης  

Το μέγεθος του τομέα πωλητών βιομηχανικών ειδών δεν επιτρέπεται να διαφοροποιεί το 

χαρακτήρα της αγοράς, ο οποίος χαραχτήρας συνίσταται στην προμήθεια του καταναλωτικού 

κοινού κυρίως με αγροτοδιατροφικά προϊόντα. 

 Επειδή, μετά την ανάπλαση της πλατείας Πολυβίου, δεν είναι πλέον δυνατή η τοποθέτηση 

πάγκων εκτός στεγάστρου, εφεξής, όλοι οι πωλητές θα τοποθετούνται εντός στεγάστρου.   Προς 

τούτο, σχεδιάγραμμα της διαγράμμισης των θέσεων της Λ.Α. Μεγαλόπολης επισυνάπτεται -ως 

Παράρτημα 1- της παρούσας, και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής.  

Στο σχεδιάγραμμα αυτό αποτυπώνονται συνολικά 116 αριθμημένες θέσεις, διαστάσεων 3μ.Χ3μ., 

για την τοποθέτηση 104 κατόχων άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών (επαγγελματιών, παραγωγών.) 

Μέγιστο επιτρεπτό μήκος της πρόσοψης των πάγκων των παραγωγών :  3μ.  

Μέγιστο επιτρεπτό μήκος της πρόσοψης των πάγκων των επαγγελματιών:  6μ.  
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΩΛΗΤΩΝ  

ΕΝΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ  

 Κατηγορία παραγωγών- πωλητών Λ.Α.  :   

 έως ενενήντα δύο (92) παραγωγοί – πωλητές, σε μία (1) αριθμημένη θέση, 

διαστάσεων 3μ.Χ3μ., έκαστος, δηλαδή σε επιφάνεια 9 τ.μ.  

 

 Κατηγορία επαγγελματιών –πωλητών Λ.Α. που διαθέτουν προϊόντα γης και θάλασσας σε 

οποιαδήποτε μορφή ή άνθη  :    

έως οκτώ (8) επαγγελματίες –πωλητές έμποροι προϊόντων γης και θάλασσας, σε 

δύο (2) συνεχόμενες αριθμημένες θέσεις (3μ. Χ 3μ.), ήτοι διαστάσεων 6μ. Χ 3μ., 

έκαστος, δηλαδή σε επιφάνεια 18 τ.μ. στις θέσεις:   

(3-4), (Α1-Α2), (Α7-Α8), (Β3-Β4), (Γ5-Γ6), (Ε5-Ε6), (33-34), (35-36) 

 

 Κατηγορία επαγγελματιών –πωλητών βιομηχανικών ειδών 

ως τέσσερις (4) επαγγελματίες –πωλητές βιομηχανικών προϊόντων, σε δύο (2) 

αριθμημένες θέσεις, συνολικής επιφάνειας 18τ.μ., με διαστάσεις 6μ.Χ3μ. έκαστος  

και πιο συγκεκριμένα στις θέσεις:   

(11-12), (13-14), (15-16), (17-18),  

Οι παραπάνω εκατόν τέσσερις (104) πωλητές τοποθετούνται σε συνολικά εκατόν δεκαέξι (116) 

αριθμημένες θέσεις όπως αυτό αποτυπώνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα (Παράρτημα Ι).  

 

Άρθρο 8° 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 

 

1. Σε υφιστάμενους κατόχους σχετικών αδειών (παραγωγού ή επαγγελματία) που 

δραστηριοποιούνται στη Λ.Α. Μεγαλόπολης διενεργείται η διαδικασία «βελτίωσης θέσης» 

και στη συνέχεια «χορήγησης θέσης»  (άρθρο 66, παρ. 4.  Ν.  4849/2021)  

2. Για τον σκοπό αυτό, συγκροτείται 5μελής επιτροπή του άρθρου 66, αντικείμενο της οποίας, 

η καταγραφή, η αξιολόγηση των πωλητών (μοριοδότηση με κριτήριο την παλαιότητα της 

άδειας και τη φορολογική ενημερότητα), την  κατάρτιση προσωρινών και οριστικών 

πινάκων, εξέταση ενστάσεων κ.λ.π. (άρθρο 66, παρ. 4.  Ν.  4849/2021) 

3. Μετά την αξιολόγηση, η επιτροπή καταρτίζει πίνακα με τους πωλητές σε φθίνουσα σειρά 

προτεραιότητας. Οι πωλητές, κατά σειρά προτεραιότητας, επιλέγουν θέση στην αγορά.  Στη 

συνέχεια η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα στον οποίο αναγράφονται οι πωλητές με τις θέσεις 

επιλογής τους. Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων, η επιτροπή καταρτίζει οριστικό πίνακα, 

σύμφωνα με τον οποίο, ο φορέας λειτουργίας χορηγεί με απόφασή του, θέση στους πωλητές. 

4. Με απόφαση της αρμόδιας αρχής επιτρέπεται η αμοιβαία ανταλλαγής θέσης μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων πωλητών που δραστηριοποιούνται στην αγορά Μεγαλόπολης, κατόπιν 

αίτησής τους, εφόσον δεν διαταράσσεται η λειτουργία της αγοράς, κατά την κρίση της 

αρμόδιας αρχής (άρθρο 20 Ν. 4849/2021).  

5. Μετά το πέρας της εφαρμογής του άρθρου 66 (μεταβατικές διατάξεις) του Ν. 4849/2021, η 

Περιφέρεια εκδίδει Προκήρυξη για τη χορήγηση αδειών και την παραχώρηση θέσεων σε 
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Λ.Α. μεριμνώντας ώστε να είναι δυνατή η δραστηριοποίηση των κατόχων άδειας 

επαγγελματιών-πωλητών σε υπαίθριες οργανωμένες αγορές για 6 ημέρες/εβδομάδα, είτε 

εντός της ίδιας Περιφ. Ενότητας είτε σε δύο όμορες Περιφερειακές Ενότητες (άρθρο 14 παρ. 

(β) Ν. 4849/2021).   

 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ Λ.Α.  

Λόγοι απώλειας θέσης είναι: 

α) Η μη ανανέωση της άδειας δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο εντός της προθεσμίας της 

περ. α) της παρ.  1 του άρθρου 17.  

β) Η διάθεση άλλων προϊόντων σε σχέση με εκείνα που αντιστοιχούν στην άδεια που του έχει 

χορηγηθεί. Στην περίπτωση αυτή, η απώλεια αφορά στο σύνολο των θέσεων δραστηριοποίησης. 

γ) Η έλλειψη δραστηριοποίησης άνω των τριάντα (30) ημερών συνολικά, εντός ενός (1) 

ημερολογιακού έτους η οποία δεν οφείλεται σε:  

γα) ανωτέρα βία και  

γβ) φυσική ή άλλη καταστροφή της παραγωγής του  

ή εξάντληση των αποθεμάτων των προϊόντων του, που οφείλεται στην πώληση αυτών 

(αφορά παραγωγό  - πωλητή).  

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή φυσικής ή άλλης καταστροφής της παραγωγής, ο πωλητής 

υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, στον φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, 

της αγοράς χειροτεχνών - καλλιτεχνών ή τον οικείο δήμο για στάσιμο εμπόριο. 

δ) Η μη πώληση των προϊόντων σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) επί της 

δηλωθείσας στο  

Ο.Σ.Δ.Ε./Ε.Λ.Γ.Α. ποσότητας των ειδών πώλησης που αναφέρονται στην άδεια (αφορά 

παραγωγό πωλητή) κατά την ανανέωση της άδειας, σύμφωνα με την παρ.  3 του άρθρου 17, 

εκτός αν η μη πώληση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. 

ε) Η βεβαίωση παράβασης κατά τη διενέργεια ελέγχου, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα μη 

έκδοσης φορολογικής απόδειξης ταμειακής μηχανής για τρεις (3) φορές εντός ενός (1) έτους. 

Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλεται στους παραβάτες ανάκληση όλων των 

θέσεων δραστηριοποίησής τους, η οποία συνεπάγεται ταυτόχρονη απώλεια δικαιώματος 

συμμετοχής σε προκήρυξη θέσης δραστηριοποίησης και πλανόδιας δραστηριοποίησης για 

δεκαπέντε (15) ημέρες. 

Στις περ. β), γ) και ε), οι θέσεις και το δικαίωμα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο του 

οφειλέτη πωλητή επαναπροκηρύσσονται για το υπόλοιπο του αρχικού χρόνου προκήρυξης, 

σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Το τέλος για τη θέση ή την πλανόδια δραστηριοποίηση 

καθορίζεται ανάλογα από την αρμόδια αρχή.  

Στις περ. α) και δ), οι θέσεις ή το δικαίωμα δραστηριοποίησης του οφειλέτη πωλητή 

επαναπροκηρύσσονται για το σύνολο του χρόνου χορήγησης. 

Για τις περ. α) έως ε) η αρμόδια αρχή εκδίδει διαπιστωτική πράξη, την οποία οφείλει να 

καταχωρήσει στο Ο.Π.Σ.Α.Α. 
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Άρθρο 9° 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ 

  

1. Οι πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που προσέρχονται στη Λ.Α. Μεγαλόπολης 

υποχρεούνται να έχουν σχετική άδεια σε ισχύ κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.  

2. Οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών διακρίνονται σαφώς με κάθε πρόσφορο τρόπο από 

τους επαγγελματίες πωλητές.  

3. Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη μπροστά στον πάγκο των προϊόντων τους 

και σε εμφανές σημείο μεταλλική/πλαστική (επιλέγεται ανάλογα) πινακίδα (διαστάσεων 

25cm x 30cm) όπου θα  αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, τον3 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. 

4. Η παρουσία των κατόχων αδειών είναι υποχρεωτική, σε κάθε άλλη περίπτωση και όπου 

δημιουργείται η ανάγκη περί υποβοήθησης, αντικατάστασης,  αναπλήρωσης κ.λ.π. απαιτείται 

σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής.  

5. Απαγορεύεται η ταυτόχρονη αναπλήρωση από περισσότερους του ενός (1) αναπληρωτές.  

6. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι ώστε 

να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας αυτών.  

7. Απαγορεύεται η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το οποίο 

έγινε η μεταφορά των προϊόντων, εξαιρουμένων των ειδικών περιπτώσεων που ορίζονται με 

διάταξη νόμου, καθώς και η διαλάληση των εμπορευμάτων όπως και η πώληση στους 

διαδρόμους. Επίσης η εκφόρτωση των εμπορευμάτων ειδικά τις πρωινές ώρες θα πρέπει να 

γίνεται χωρίς να προκαλεί ενόχληση στους περιοίκους. 

8. Τα είδη ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των νωπών ειδών αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τα κατεψυγμένα προϊόντα γενικώς, πρέπει να διατηρούνται, 

να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασμένα οχήματα αυτοκίνητα ή 

ρυμουλκούμενα (Σημείωση: όχι πάγκοι που -ως είθισται- να χρησιμοποιούνται) .  

9. Ο καθαρισμός των ψαριών επιτρέπεται, μόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του Κανονισμού 852/2004 και λαμβάνουν κάθε μέτρο για την τήρηση των 

κανόνων υγιεινής. Τα απόνερα και τα υπολείμματα από τον καθαρισμό των αλιευμάτων, 

συλλέγονται σε ειδικά δοχεία, απομακρύνονται από τη λαϊκή αγορά με ευθύνη και μέριμνα 

του πωλητή και στη συνέχεια διαχειρίζονται ως απόβλητα ανάλογα με το χαρακτήρα τους. 

Σε καμία περίπτωση δε διοχετεύονται στα δίκτυα των ομβρίων υδάτων.  

10. Κάθε πωλητής βιομηχανικών προϊόντων ή μεταποιημένων τροφίμων που πωλούν απευθείας 

από ειδικά διασκευασμένο όχημα, καταλαμβάνει αριθμό μέτρων ίσο με το μήκος του 

οχήματός του, όχι όμως, άνω των 8 μέτρων. Στην περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται η ύπαρξη 

ξεχωριστού πάγκου, εκτός εάν το μήκος του οχήματος είναι μικρότερο από το οριζόμενο 

μήκος πάγκων για τις συγκεκριμένες κατηγορίες πωλούμενων ειδών ανά λαϊκή αγορά και 

εφόσον υπάρχει δυνατότητα από άποψη χώρου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα 

διασκευασμένα οχήματα να διαθέτουν Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με τους όρους και τη 

διαδικασία της 5299/406/9.10.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 2840). Κατά τη διακίνηση 

και πώληση των τροφίμων τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ 
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του Κανονισμού ΕΚ 852/2004 (L 139). Ειδικά, για τα τρόφιμα που συντηρούνται με ψύξη 

και κατάψυξη πρέπει να τηρείται η αλυσίδα ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης 

που ορίζει ο παρασκευαστής των τροφίμων 

11. Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς αυτοκινήτων πωλητών της 

λαϊκής μετά από την ώρα έναρξης διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές.   

12. Απαγορεύεται να καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της 

έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους. 

13. Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι οποίοι 

πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών.  

14. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης  

15. Απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων. 

16. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρμοστη συμπεριφορά των πωλητών της Λαϊκής Αγοράς 

(φωνές, αντεγκλήσεις, διαλάληση των εμπορευμάτων κ.τ.λ) 

17. 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. 

18. 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 14:00 μ.μ., απαγορευμένης της 

εγκατάλειψης όλων αυτών. 

19. 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. 

20. Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του 

έργου της. 

21. Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν 

τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.   

22. Μετά την ώρα λήξης διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές 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». 

23. Να κατέχουν και να επιδεικνύουν αμελλητί, στα αρμόδια όργανα ελέγχου, την άδειά τους και 

να συμμορφώνονται άμεσα στις νόμιμες υποδείξεις αυτών. 

24. Να έχουν ζυγιστικά όργανα θεωρημένα και τοποθετημένα σε εμφανές σημείο ώστε ο 

αγοραστής να ελέγχει τη ζύγιση των ειδών που έχει επιλέξει.   
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25. Να τηρούν όλες τις φορολογικές, αγορανομικές, αστυνομικές, υγειονομικές και σχετικές με 

τη δραστηριότητά τους διατάξεις.   

26. Οι πωλητές πρέπει να τηρούν τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για την ασφαλή διάθεση 

των προϊόντων τους.  

27. 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. 

 

Άρθρο 10° 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 

Στους χώρους που θα λειτουργεί η λαϊκή αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των 

διατιθέμενων θέσεων.  

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 της διαγράμμισης 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 για την ομαλή 

διενέργεια της λαϊκής αγοράς.  

Προς διευκόλυνση των δραστηριοποιούμενων στη Λ.Α. και των υπηρεσιών του φορέα 

λειτουργίας καθιερώνεται νέα αρίθμηση. Κάθε σειρά δέκα θέσεων σημειώνεται με γράμματα 

από το Α έως το Θ, και αντιστοίχως κάθε θέση σημειώνεται ως Α1, Α2…. Α10, Β1, Β2….Β10 

κ.ο.κ,   ενώ οι περιφερειακές θέσεις σημειώνονται με αριθμούς από το 1 έως το 36.  

 

Άρθρο 11° 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΘΕΣΗΣ  

Οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές της χώρας, κάτοχοι επαγγελματικών ή παραγωγικών 

αδειών, υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο τέλος, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των 

πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών, τη διοικητική τους υποστήριξη, την εξασφάλιση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων 

λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση αυτών, καθώς  και  την 

προβολή τους  σε  συνεργασία  με τα συλλογικά όργανα των πωλητών σε αυτές.   

Το ύψος του ημερήσιου τέλους καθορίζεται με  την παρούσα στα 10€/θέση. 

Σε περίπτωση προπληρωμής του τέλους της θέσης δραστηριοποίησης, παρέχεται έκπτωση 5%, 

άρθρο 23 παρ. 9 του Ν. 4849/2021. 

 

Οι υπόχρεοι καταβολής του ημερήσιου τέλους στους φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών 

απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ δήμων του άρθρου 21 του β.δ. 24-9/20.10.1958 (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 λαϊκών αγορών της 

παρ. 9 του άρθρου 13 του β.δ. 24-9/20.10.1958 ή όποια άλλη οικονομική επιβάρυνση για 

ΑΔΑ: Ψ38ΖΩΛ8-Ο9Σ



25 

 

παρεχόμενες από τους δήμους και τις Περιφέρειες υπηρεσίες, σχετικές με τη λειτουργία των 

λαϊκών αγορών.  

Το ύψος του ημερήσιου τέλους είναι κοινό για παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές,  

καθορίζεται με την παρούσα και καταβάλλεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στις ταμειακές 

υπηρεσίες του Δήμου. 

Το ημερήσιο τέλος καταβάλλεται ανά μήνα. Το ύψος των τελών ανά μήνα, υπολογίζεται ανάλογα 

με τις ημέρες διεξαγωγής της Λαϊκής. 

Το ύψος του ως άνω ημερήσιου τέλους, προσδιορίζεται με την παρούσα ως εξής:   

παραγωγοί-πωλητές : 10,00€/θέση/ημέρα 

έμποροι – πωλητές αγροτικών & βιομηχανικών προϊόντων:  20,00€/ διπλή θέση / ημέρα  

Από το ημερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι επαγγελματίες και οι παραγωγοί, οι οποίοι δεν 

προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω ανικανότητας προς εργασία, η οποία διαρκεί περισσότερο 

από ένα (1) μήνα και βεβαιώνεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ή λόγω ανωτέρας βίας 

(άρθρο 24 Ν. 4849/2021). 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΗ  

Τα έσοδα που εισπράττονται από τον Δήμο, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) 

περιέρχεται αυτόν και εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) στην οικεία Περιφέρεια. Το ως άνω ποσοστό 

αποδίδεται στην Περιφέρεια τουλάχιστον μία φορά κάθε εξάμηνο με απόφαση του οικείου 

Δήμου.  

Μετά τα παραπάνω η αύξηση του ημερήσιου τέλους δικαιολογείται ως εξής:  

(α) το ύψος του τέλους που τελικά θα περιέρχεται στον Δήμο για τα λειτουργικά έξοδα της 

Λαϊκής Αγοράς τους (καθαριότητα, φωτισμός, συντήρηση κλπ.) θα είναι 7,50€  

(β) η κατά 0,90 ευρώ αύξηση των τελών που τελικά θα περιέλθουν στον Δήμο, δικαιολογείται 

από την αύξηση του κόστους ζωής.  

 

ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ (άρθρο 21, παρ. 1,2,3,4 του Ν. 4849/2021)  

1. Η κατοχή συγκεκριμένης θέσης στο υπαίθριο εμπόριο αναστέλλεται αυτοδικαίως αν δεν 

καταβληθεί από τον υπόχρεο το προβλεπόμενο τέλος για τη θέση, για χρονικό διάστημα 

δύο (2) συνεχόμενων μηνών. Η αρμόδια αρχή (Δήμος) εκδίδει σχετική διαπιστωτική 

Πράξη και αναρτά αυτήν, εντός δέκα (10) ημερών στο Ο.Π.Σ.Α.Α.   

2. Η αναστολή της παρ.  1 αίρεται, εφόσον ο υπόχρεος για την καταβολή του οφειλόμενου 

τέλους προβεί στην  

3. εξόφλησή του εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, ή πέντε (5) μηνών αν η αξία του 

οφειλόμενου τέλους είναι μεγαλύτερη από πεντακόσια (500) ευρώ, από την αυτοδίκαιη 

απώλεια της θέσης. Αν η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, επέρχεται 

οριστική απώλεια της θέσης δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο ή του δικαιώματος 

δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο, στην οικεία Περιφέρεια. Η αρμόδια αρχή 

μπορεί να προκηρύξει εκ νέου τις απολεσθείσες θέσεις, καθώς και τις άδειες 

δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο για το υπόλοιπο του αρχικού χρόνου ισχύος 

τους.  
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4. Ο πωλητής που έχει απολέσει οριστικά τη θέση δραστηριοποίησης του στη Λ.Α. , έχει 

δικαίωμα συμμετοχής σε νέα προκήρυξη μόνο εφόσον εξοφλήσει την οφειλή που 

οδήγησε στην ανωτέρω απώλεια.  

 

Άρθρο 12° 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΘΕΣΗΣ  

 

Ως προς τη διαδικασία και τον τρόπο καταβολής του ημερήσιου τέλους:  

 

 Συνεχίζεται η χρήση της ειδικής κάρτας συμμετοχής στη Λ.Α. η οποία φέρει μοναδικό 

αύξοντα αριθμό και στην οποία αναγράφονται στοιχεία ταυτοποίησης του πωλητή 

(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο κλπ), το ΑΦΜ, η κατηγορία πωλητή (παραγωγός ή 

έμπορος), οι ημερολογιακοί μήνες δραστηριοποίησης, οι ημέρες προσέλευσης ανά 

ημερολογιακό μήνα, ο καταλογισμός του ημερήσιου τέλους ανά ημερολογιακό μήνα, ο 

αριθ. διπλοτύπου είσπραξης του προσδιορισμένου τέλους.  Υπόδειγμα της ανωτέρω 

περιγραφόμενης κάρτας, βρίσκεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος  και αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι αυτού. 

 Μετά την χορήγηση της διαπιστωτικής πράξης χορήγησης θέσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στον Ν. 4849/2021, οι πωλητές οφείλουν να αποδίδουν  τα ανάλογα τέλη. 

Στην περίπτωση προπληρωμής του τέλους, παρέχεται έκπτωση 5%. 

 Η διαδικασία χορήγησης πράξης απόδοσης θέσης, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 

αργότερο έως 31/12/2022. 

 

Άρθρο 13
ο
 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 

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 τουλάχιστον 100 

μέτρα μακριά από τη Λ.Α. και οπωσδήποτε όχι στους χώρους στάθμευσης των ιδιωτικής χρήσης 

αυτοκινήτων, δηλαδή των πελατών της Λ.Α. για λόγους εξυπηρέτησής τους και αποφυγής 

κυκλοφοριακού χάους.  

Μετά την αποχώρηση όλων, συνεργείο του Δήμου επιλαμβάνεται της καθαριότητας (πλύσιμο 

κλπ) της λαϊκής αγοράς. 

 

Άρθρο 14° 

Έλεγχοι- Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου  

Αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο της εφαρμογής του Ν. 4849/2021 και τα κατά εξουσιοδότηση του 

εκδιδόμενου Υ.Α. είναι:  
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1. Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (Δ.Ι.Μ.Ε.Α.) του Ν. 4712/2020 (Α΄146) σε 

Πανελλήνια κλίμακα. 

2. Οι Περιφέρειες εντός των διοικητικών ορίων τους. 

3. Οι Δήμοι εντός των διοικητικών ορίων τους 

4. Η Ελληνική Αστυνομία στην περιοχή δικαιοδοσίας της 

5. Η. Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) 

 

Άρθρο 15° 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Α. Ποινικές Κυρώσεις (άρθρο 64 του Ν. 4849/2021 – ΦΕΚ Α 207) 

1. Όποιος χωρίς άδεια ασκεί εμπορική δραστηριότητα βιομηχανικών-βιοτεχνικών μη εδώδιμων 

προϊόντων τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως δύο (2) ετών. 

 

Β. Παραβάσεις και κυρώσεις   (άρθρο 62 του Ν. 4849/2021 – ΦΕΚ Α 207)   

1. Για τις παραβάσεις του οικείου νόμου επιβάλλονται οι κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιμα 

που προβλέπονται στο άρθρο 62 παρ. 1. Του Ν. 4849/2021, όπως αυτά ισχύουν. 

2. Αν διαπιστωθούν περισσότερες από μία παραβάσεις του ανωτέρω πίνακα οι αντίστοιχες 

κυρώσεις επιβάλλονται σωρευτικά. Η επιβολή των κυρώσεων του ανωτέρω πίνακα δεν 

αποκλείει την επιβολή κυρώσεων περί παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας που 

προβλέπονται από τον ν. 4174/2013 (Α’ 170). 

3. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ αν ο υπόχρεος εντός 

είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης προβεί 

σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του 

υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.  

4. Αν σε διάστημα ενός (1) έτους διαπιστωθεί ότι ο πωλητής έχει υποπέσει στην ίδια 

παράβαση, το πρόστιμο διπλασιάζεται.  

5. (α) Η θέση δραστηριοποίησης ή το δικαίωμα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο 

ανακαλείται για έξι (6) μήνες, εφόσον σε διάστημα δύο (2) ετών ο δικαιούχος πωλητής 

υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος για περισσότερες από έξι (6) φορές. Αν 

έχει υποπέσει σε διάστημα δύο (2) ετών σε έξι (6) παραβάσεις, η αρχή ελέγχου που 

καταχώρησε και βεβαίωσε την τελευταία παράβαση ενημερώνει εγγράφως τον δικαιούχο 

πωλητή για τις επιπτώσεις της επιπλέον παράβασης.  

6. (β) Η ανάκληση αφορά σε όλες τις θέσεις δραστηριοποίησης του πωλητή ή το δικαίωμα 

πλανόδιων δραστηριοποιήσεων. 

7. (γ) Από τα ανωτέρω εξαιρείται η παράβαση μη έκδοσης απόδειξης ταμειακής μηχανής, για 

την οποία επιβάλλεται η κύρωση του σημείου 20 του πίνακα της παρ.  1. 

8. Οι παρ.  3 και 4 εφαρμόζονται για παραβάσεις που καταχωρίζονται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. από την 

έναρξη της λειτουργίας καταγραφής παραβάσεων, σύμφωνα με την παρ.  11 του άρθρου 67. 

9. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά 

πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για παραβάσεις των κανόνων εμπορίας 

και διακίνησης προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή ειδικότερα μέτρα και 

κυρώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία περί αντιμετώπισης παραεμπορίου, 
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φοροδιαφυγής, ασφάλειας τροφίμων, θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων όπως και της νομοθεσίας αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων. Οι κυρώσεις του άρθρου 19 του ν. 4177/2013 περί ειδικών ποινικών 

κυρώσεων επιβάλλονται αθροιστικά με τις κυρώσεις της παρ.  1 και της παρούσας.  

10. Στις αρμόδιες αρχές που είναι υπόχρεες για την ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α. και τη 

δημοσίευση των κενών θέσεων πωλητών σε λαϊκές αγορές σύμφωνα με το παρόν, και 

παραλείπουν τη διενέργεια των σχετικών καταχωρήσεων και δημοσιεύσεων εντός των 

προθεσμιών της παρ.  3 του άρθρου 14 και της παρ.  2 του άρθρου 56, επιβάλλεται 

διοικητικό πρόστιμο ύψους: 

 έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, αν η υπαίθρια αγορά λειτουργεί σε Δήμο 

με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, 

 έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, αν η υπαίθρια αγορά λειτουργεί σε Δήμο 

με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους. 

 Σε περίπτωση υποτροπής της υπόχρεης αρμόδιας αρχής, τα ανωτέρω 

αναφερόμενα πρόστιμα διπλασιάζονται. 

11. Αρμόδιο για τη βεβαίωση και την επιβολή του διοικητικού προστίμου της παρ.  7, στους 

φορείς λειτουργίας είναι το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

 

Άρθρο 16° 

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. 

   

Β. Τροποποιεί την αριθμ. 63/2016 όμοια απόφασή του «Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκής 

Αγοράς Μεγαλόπολης», η οποία μετά τη λήψη της παρούσας δεν έχει καμία ισχύ. 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  210/2022. 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως κατωτέρω. 

 

Ο Πρόεδρος  

 

Τα Μέλη 

Υπ/φή  

Μεγαλόπολη    17  /  10 / 2022 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

 

         Αντώνιος Κυριακόπουλος 

Υπ/φές 
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