
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

   Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2022 της συνεδρίασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

   Αριθ. Αποφ.: 2/2022 

 

      Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 19 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 

2022 και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, η  Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής Στυλίδας,  ύστερα από την υπ’ αριθμ.: 350/14-01-2022 έγγραφη πρόσκληση 

της κ. Προέδρου – Δημάρχου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10. 

      Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 μελών 

ήταν παρόντα τα 5 μέλη του ήτοι:    

 

 

 

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη 

απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης και μη  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, 

υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 

 

 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Στυλίδας, 

σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ. Α.’/05-11-2021)».  

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ           ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ  1.   ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

2. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.  ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

3.  ΚΟΡΜΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

4. ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ   

5. ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  
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Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το 

δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση, που είχε 

αποσταλεί με e-mail στα μέλη της, και έχει ως εξής: 

Σχετ.: 1) Το Άρθρο 2, παράγραφος 5, του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/τ. Α.’/05-11-2021) 

2) Η υπ’ αριθμ.. 53/2018 (08/20-04-2018) (ΑΔΑ: 6ΦΝΘΩ1Ζ-073) προηγούμενη Απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας σχετικά με τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 

Δήμου Στυλίδας. 

3) Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 3162/6504/11-05-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το οποίο βρέθηκε νόμιμη η υπ’ αριθμ. 53/2018 προηγούμενη 

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, σχετικά με την έγκριση τροποποίησης του 

Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών.  

4) Τον Ο.Ε.Υ. Δήμου Στυλίδας υπ’ αριθμ. 62850 / Φ.Ε.Κ. 1564 / τ. Β.’ / 17-04-2021. 

5) Το Νόμο 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α.’/07-06-2010), Άρθρο 94, παράγραφος 6, αρμοδιότητα 32, 

(Πρόγραμμα Καλλικράτης), η οποία αρμοδιότητα προστέθηκε στο Άρθρο 75, παράγραφος II, του Ν. 

3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4555/20218 ( ΦΕΚ 133 / τ. Α.’/19-07-2018). 

α) Σύμφωνα με το άρθρο 28, του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/τ. Α.’/05-11-2021), ο αρμόδιος φορέας 

λειτουργίας εκδίδει Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς, που αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του 

οικείου Δήμου. Δεδομένου ότι υπάρχει στο Δήμο Στυλίδας Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών 

Αγορών, ο οποίος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, όπως και τοπογραφικά 

διαγράμματα, τα οποία επίσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο 

Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Ανοικτών Αγορών (Ο.Π.Σ.Α.Α.), μαζί με τις Αποφάσεις 

ίδρυσης και λειτουργίας των λαϊκών αγορών, Στυλίδας, Ραχών και Πελασγίας,  απαιτείται 

τροποποίησή του σύμφωνα με τον ανωτέρω Νόμο. 

β) Προτείνονται, σύμφωνα με το Νόμο 4849/2021, άρθρο 28, σχετικά με τον υπάρχοντα  Κανονισμό 

Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Στυλίδας τα εξής:  

 

 

ΆΡΘΡΟ 1 

 Νομικό Πλαίσιο 

 

   Η λειτουργία των Λαϊκών Αγορών διέπεται γενικά από τις παρακάτω διατάξεις: 

1)Τα Άρθρο 1, 2 παρ. 5, 3, παρ. (αα), 4, παρ. 2 περίπτωση (αα) και (αβ) και παράγραφος 3, 5, 6 και 7  

του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/ τ. Α΄/05-11-2021) 

2) Τα Άρθρα 13, παρ. 2(α) 14, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28 , 29, 30, και 31.  

3) Τα άρθρο 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 παρ. 7, 66, 67 και 68.  

4) Το Άρθρο 121, παράγραφος 2 του Ν. 4512/2018 (Φ.Ε.Κ 5/τ. Α./17-01-2018) που αντικατέστησε το 

Άρθρο 59, παράγραφος 4 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α΄/13-11-2017).  
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5) Το υπ’ αριθ. πρωτ.: Δ.Α./Φ.40.Α/οικ. 1849/23-04-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. 

Φθιώτιδας (Τμήμα: Εμπορίου και Τουρισμού). 

6) Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 3437/03-05-2018 έγγραφο του Δήμου Στυλίδας, προς τη Γενική Διεύθυνση 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας – Διεύθυνση Ανάπτυξης (Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού), σχετικά με την 

αποστολή τοπογραφικών διαγραμμάτων και του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου 

Στυλίδας (ΑΔΑ: 6ΦΝΘΩ1Ζ-073). 

7) Το υπ’ αριθμ.: 03/03-03-20220 έγγραφο της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Φθιώτιδας, (αρ. 

πρακτικού: 07/26-02-2020) (αρ. απ.: 13), σχετικά με την έγκριση του πίνακα οριστικής απόδοσης 

θέσεων του Δήμου Στυλίδας. 

8) Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 3889/08-05-2020 Απόφαση (Αρ. Απ.: 128/2020) αναφορικά με την έγκριση 

απόδοσης θέσεων λαϊκών αγορών Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με το άρθρο 101, παρ. 7 του Ν. 

4605/2019 (ΦΕΚ 52/τ.Α.’/01-04-2019). 

 

ΆΡΘΡΟ 2 

Αντικείμενο Κανονισμού 

 

   Ο παρών κανονισμός  έχει ως αντικείμενο την εύρυθμη λειτουργία των τριών (3) Λαϊκών Αγορών 

αρμοδιότητας του Δήμου Στυλίδας, δηλαδή των λαϊκών αγορών Στυλίδας, Πελασγίας και Ραχών και 

την εναρμόνιση με τη σωστή λειτουργία τόσο στην πόλη της Στυλίδας όσο της Κοινότητας Πελασγίας 

και της Κοινότητας Ραχών (Παραλία Ραχών), χώρος πρώην Συνεταιριστικού Ελαιοτριβείου (Αρ. 

πρακτικού ίδρυσης λαϊκής αγοράς Ραχών (παραλία Ραχών): 1/8-11-2013 Επιτροπής Ελέγχου Λαϊκών 

Αγορών Π.Ε. Φθιώτιδας), προς όφελος των πωλητών αλλά και των καταναλωτών. Κάθε τι που δεν 

προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου. 

 

ΆΡΘΡΟ 3 

Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας 

 

1. Οι ημέρες και οι ώρες Λειτουργίας ορίζονται  ως εξής: 

    α) Στην Δημοτική Ενότητα Στυλίδας, η Λαϊκή Αγορά γίνεται κάθε  Παρασκευή, από την αρχή της 

οδού «Τσάκωνα» έως και το τέλος της οδού «Διαμαντάρα» (Αρ. Απόφασης: 186/2013, Αρ. Πρακτικού: 

19/2013).  

   β) Στην Δημοτική Ενότητα Πελασγίας, η Λαϊκή Αγορά γίνεται κάθε Πέμπτη, στο δρόμο που διέρχεται 

έμπροσθεν του κτιρίου της Δημοτικής Ενότητας. 

   γ) Στη Δημοτική Ενότητα Εχιναίων, η Λαϊκή Αγορά θα γίνεται κάθε Τετάρτη, στον περιφραγμένο 

χώρο του πρώην συνεταιριστικού ελαιοτριβείου που βρίσκεται στην Παραλία Ραχών, (Αρ. πρακτικού 

ίδρυσης λαϊκής αγοράς Ραχών (παραλία Ραχών): 1/8-11-2013 Επιτροπής Ελέγχου Λαϊκών Αγορών Π.Ε. 

Φθιώτιδας).  

2. Οι ώρες λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών καθορίζονται ως ακολούθως: 
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α) Για την χειμερινή περίοδο από 07:30 έως 13:00 

β) Για την  θερινή περίοδο από  07:00 έως 12:30 

Η προσέλευση των πωλητών γίνεται μια  (1) ώρα νωρίτερα 

Σε περίπτωση που οι ημέρες λειτουργίας  της Λαϊκής Αγοράς συμπίπτει να  είναι μη εργάσιμες, 

επίσημες ή τοπικές αργίες αναβάλλεται η λειτουργία τους ή λειτουργούν την προηγούμενη ημέρα από 

την προκαθοριζόμενη, (π.χ εθνικές εορτές, Μ. Παρασκευή, Χριστούγεννα κ.τ.λ.), με απόφαση του 

Δήμου. 

3. Οι θέσεις της Λαϊκής καταλαμβάνονται από τους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών και τους 

επαγγελματίες παραγωγούς, σύμφωνα με τα Άρθρα 13, 14, 15, και 16 και γίνεται η τοποθέτηση και η 

μοριοδότηση παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών, σύμφωνα με το  Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/τ. 

Α.’/05-11-2021). 

Η ίδρυση νέας  λαϊκής αγοράς,  η χωροθέτηση αυτής, καθώς και  οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά την 

ισομερή κατανομή των θέσεων επαγγελματιών - παραγωγών, πωλητών βιολογικών προϊόντων  κ.λ.π. 

γίνεται σύμφωνα με  το Άρθρο 27 του Ν. Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/τ. Α.’/05-11-2021). 

 

ΆΡΘΡΟ 4  

Δικαίωμα Συμμετοχής 

   Δικαίωμα συμμετοχής στη Λαϊκή Αγορά έχουν οι παραγωγοί κάθε είδους αγροτικών προϊόντων και 

επαγγελματίες πωλητές,  εφ’ όσον κατέχουν άδεια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε αντίθετη 

περίπτωση απαγορεύεται η συμμετοχή τους σε αυτή. 

 Η απαγόρευση ισχύει και για κάθε πλανόδιο ή στάσιμο έμπορο και για τις ημέρες που δεν 

λειτουργούν οι Λαϊκές Αγορές. Πιο αναλυτικά δικαίωμα συμμετοχής έχουν:  

1) Οι επαγγελματίες πωλητές και παραγωγοί που έχουν πραγματική και μόνιμη εγκατάσταση 

στα γεωγραφικά όρια του Νομού και είναι κάτοχοι αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών οι οποίες 

εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Στυλίδας. Επίσης οι επαγγελματίες πωλητές 

και παραγωγοί  άλλων νομών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4849/2021. 

2) Οι συνεταιρισμοί των διαφόρων κλάδων της Αγροτικής οικονομίας, εφ’ όσον τα προς πώληση 

προϊόντα συγκεντρώνονται ή παράγονται από αυτούς.  

3) Οι στερούμενοι επαγγελματικής στέγης, έμποροι μικροπωλητές καθώς και οι τοπικοί πωλητές 

οπωροκηπευτικών προϊόντων και μικροκαλλιεργητές.  

4) Οι οικοτεχνίες, οι χειροτέχνες και βιοτέχνες κατά τα παραπάνω (συμπεριλαμβανομένων και 

των συνεταιρισμών), εφόσον τα είδη που διαθέτουν είναι δικής τους παραγωγής. 

 

ΆΡΘΡΟ 5 

Όροι και προϋποθέσεις πώλησης των προϊόντων 

   Τα διατιθέμενα στις Λαϊκές Αγορές προϊόντα πρέπει να πληρούν τους  όρους υγιεινής και ασφάλειας 

των τροφίμων, όπως ορίζεται κάθε φορά από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, από τις διατάξεις της  
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κείμενης Κτηνιατρικής Νομοθεσίας, από τις ισχύουσες υγειονομικές, αγορανομικές και λοιπές 

διατάξεις σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας.  

 

 Στη Λαϊκή Αγορά επιτρέπεται να διατίθενται προς πώληση τα παρακάτω είδη:  

1. Προϊόντα αγροτικής οικονομίας:  α)οπωροκηπευτικά 

                                                          β) ελιές 

                                                          γ) όσπρια 

                                                          δ) πτηνοτροφικά  

                                                          ε) κτηνοτροφικά  

                                                          στ) αλιευτικά 

                                                          η) μελισσοκομικά  

                                                          θ) φυτωριακά υλικά  

 

2. Είδη οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και ελαφριάς βιοτεχνίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Οριοθέτηση του χώρου. 

   Ο Δήμος προβαίνει στον καθορισμό και διαγράμμιση των χώρων λειτουργίας και ως εκ τούτου τον 

διαχωρισμό των θέσεων των πωλητών παραγωγών και των επαγγελματιών πωλητών, σύμφωνα με το 

Άρθρο 26, παρ. 1 του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/Α΄/05-11-2021).  

Στο Δήμο Στυλίδας υπάρχουν τρεις (3) λαϊκές αγορές, στις οποίες δραστηριοποιούνται παραγωγοί και 

επαγγελματίες πωλητές: 

1) Η λαϊκή αγορά Στυλίδας, στην οποία υπάρχουν ογδόντα μία (81) θέσεις, πραγματοποιείται 

κάθε Παρασκευή και έχει ως αφετηρία την αρχή του κτιρίου της ιχθυαγοράς, (Αριθμός 

Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας: 186/2013), δηλαδή από την αρχή της οδού 

«Τσάκωνα» μέχρι το τέλος της οδού «Διαμαντάρα». Η διαγράμμιση, η αρίθμηση, η 

χωροθέτηση και η κατανομή των θέσεων, όπως και οι θέσεις και οι διάδρομοι μεταξύ των 

θέσεων των πωλητών της Λαϊκής Αγοράς Στυλίδας απεικονίζονται στο συνημμένο 

τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος 

τροποποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας, σύμφωνα με το Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/Α΄/05-

11-2021). 

2) Η λαϊκή αγορά Πελασγίας, στην οποία υπάρχουν είκοσι (20) θέσεις, πραγματοποιείται κάθε 

Πέμπτη και έχει ως αφετηρία την αρχή του Δημοτικού Καταστήματος, επί της οδού 

«Αχιλλέως». 

Η διαγράμμιση, η αρίθμηση, η χωροθέτηση και η κατανομή των θέσεων, όπως και οι θέσεις 

και οι διάδρομοι μεταξύ των θέσεων των πωλητών της Λαϊκής Αγοράς Πελασγίας, 

απεικονίζονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο  
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μέρος του παρόντος τροποποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας, σύμφωνα με το Ν. 4849/2021 

(Φ.Ε.Κ. 207/Α΄/05-11-2021). 

3) Η λαϊκή αγορά Ραχών στην οποία υπάρχουν τριάντα τέσσερις (34) θέσεις, πραγματοποιείται 

κάθε Τετάρτη, εντός του χώρου του πρώην Συνεταιριστικού Ελαιοτριβείου, στην Παραλία 

Ραχών. 

Η διαγράμμιση, η αρίθμηση, η χωροθέτηση και η κατανομή των θέσεων, όπως και οι θέσεις 

και οι διάδρομοι μεταξύ των θέσεων των πωλητών της Λαϊκής Αγοράς Ραχών, απεικονίζονται 

στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 

παρόντος τροποποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας, σύμφωνα με το Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 

207/Α΄/05-11-2021). 

 

Η κατανομή των θέσεων γίνεται σύμφωνα με το  13, παράγραφος 3(α), το άρθρο 14, το Άρθρο 16, του 

Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/Α΄/05-11-2021). 

  Τα κριτήρια για τη χορήγηση της άδειας και παραχώρηση θέσης δραστηριοποίησης στις 

οργανωμένες υπαίθριες αγορές (λαϊκές αγορές) για παραγωγούς πωλητές είναι α) η ηλικία, β) ο 

αριθμός των τέκνων γ) αστεγία, δ) η εκπαίδευση και ε) η εντοπιότητα και χορηγούνται σύμφωνα με το 

άρθρο 26, παράγραφος 2(δ) κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης αποκλειστικά από τις Περιφέρειες 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα άρθρα 13, 14 και 16 του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/Α΄/05-11-

2021).  

  Τα κριτήρια για τη χορήγηση της άδειας και παραχώρηση θέσης δραστηριοποίησης στις 

οργανωμένες υπαίθριες αγορές (λαϊκές αγορές) για επαγγελματίες πωλητές είναι α) η ανεργία, β) η 

αστεγία, γ) η ηλικία, δ) ο αριθμός των τέκνων  ε) η εκπαίδευση και στ) η προϋ πηρεσία σε λαϊκή αγορά 

με σχέση εξαρτημένης εργασίας και χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 2(δ) κατόπιν 

έκδοσης σχετικής προκήρυξης αποκλειστικά από τις Περιφέρειες σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα 

άρθρα 13, 14 και 16 του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/Α΄/05-11-2021).  

Πωλητής λαϊκών αγορών, επαγγελματίας ή παραγωγός, στερείται της θέσης του, όταν δεν 

καταβάλλει το ημερήσιο τέλος σύμφωνα με τον παρόντα τροποποιημένο Κανονισμό και τα άρθρα 21, 

23, παράγραφος 1, και το άρθρο 15, παράγραφος 5, (δηλαδή χάνει τη θέση του: (α) οικειοθελώς με 

δήλωσή του (β) αν δεν πληρώσει το ανταποδοτικό τέλος, για χρονικό διάστημα δύο (2) συνεχόμενων 

μηνών για το οποίο είναι υπόχρεος και (γ) αν δεν ανανεώσει την άδειά του εντός προθεσμίας τριάντα 

(30) ημερών από την λήξη της υφιστάμενης άδειας, αν ανακληθεί είτε προσωρινά, είτε μόνιμα η 

άδειά του). Το μήκος πρόσοψης των Εγκαταστάσεων Πώλησης, το οποίο είναι ίσο κατά κατηγορία 

πωλούμενων ειδών δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα έξι (6) μέτρα, σύμφωνα με την 89/2014 

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας.. Απαγορεύεται η κάλυψη χώρου μεγαλύτερου του 

επιτρεπόμενου ή η κατάληψη επιπλέον θέσεων πέραν της δοθείσας. Απαγορεύεται τα αυτοκίνητα 

των παραγωγών να καλύπτουν μέτωπο στην Αγορά και να δημιουργούν «νεκρά σημεία», εκτός της 

περίπτωσης που έχει οριοθετηθεί χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων των πωλητών. 
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Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πωλητών θα δημιουργηθούν διάδρομοι πλάτους (0,80 cm) 

εκατοστών, ανά δύο (2) θέσεις. Το μήκος του πάγκου κάθε πωλητή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα έξι 

(6) μέτρα. (Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 89/2014, πρακτικό 5/11-04-2014). Σύμφωνα με το Άρθρο 28,  του Ν. 

4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/τ. Α΄/05-11-2021), για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών 

συντάσσεται κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών που δημοσιοποιείται και αναρτάται στο 

διαδικτυακό τόπο του Δήμου και της οικείας Περιφέρειας και καταχωρίζεται στο Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα Ανοικτής Αγοράς (Ο.Π.Σ.Α.Α.) και στον οποίο περιλαμβάνονται: Η 

οριοθέτηση και η διαγράμμιση του χώρου της λαϊκής αγοράς, η διαγράμμιση, η αρίθμηση, η 

χωροθέτηση και η κατανομή των θέσεων ανά κατηγορία πωλητών και πωλούμενων ειδών όπου 

τοποθετούνται οι πωλητές (ανάρτηση τοπογραφικών διαγραμμάτων στην ιστοσελίδα του Δήμου κάθε 

λαϊκής αγοράς και στο ΟΠΣΑΑ (άρθρα 56, 66 Ν, 4848/2021) (Στυλίδας, Πελασγίας, Ραχών), στο οποίο 

απεικονίζονται οι θέσεις και αναγράφονται οι πωλητές που τις καταλαμβάνουν καθώς και οι κενές 

θέσεις και οι διάδρομοι μεταξύ των θέσεων. Το μήκος πρόσοψης των εγκαταστάσεων πώλησης 

(πάγκοι), το οποίο δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα έξι (6) μέτρα, οι ημέρες και οι ώρες 

λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου από τους πωλητές, 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.  Η μορφή των εκθετηρίων (πάγκοι) των πωλητών πρέπει να φέρει πρόχειρο στέγαστρο 

ενιαίου τύπου και υλικού και διαφορετικού χρώματος ανάλογα με την ιδιότητα του πωλητή  

παραγωγού ή επαγγελματία καθώς και αντίστοιχη πινακίδα. Απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση 

επί των εκθετηρίων. Οι παραγωγοί πωλητές πρέπει να αναρτούν σε εμφανές σημείο πινακίδα 

χρώματος πράσινου, ελάχιστων διαστάσεων 1 Χ 0,40 μέτρων, στην οποία αναγράφεται με 

κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος, 

το ονοματεπώνυμό του, ο αριθμός άδειας και ο αριθμός μητρώου. Οι επαγγελματίες πωλητές 

πρέπει να αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος μπλε ελαχίστων 

διαστάσεων 1 Χ 0,40 μέτρων, στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη 

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» ή «ΕΜΠΟΡΟΣ» και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος, το 

ονοματεπώνυμό του, ο αριθμός άδειας και ο αριθμός μητρώου. Όλοι οι πωλητές λαϊκών αγορών 

(παραγωγοί και επαγγελματίες) έχουν την υποχρέωση ευπρεπούς και κόσμιας συμπεριφοράς και 

διευκόλυνσης των ελεγκτικών αρχών κατά τον έλεγχο. Τέλος  με μέριμνα του φορέα λειτουργίας 

δηλαδή του Δήμου Στυλίδας για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών Στυλίδας, Ραχών και 

Πελασγίας, πρέπει να διασφαλίζονται τα παρακάτω, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4849/2021: 

α) Η προσβασιμότητα και η ασφάλεια των διερχόμενων πωλητών και καταναλωτών. 

β) Η καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς 

καθώς και η τήρηση των κανόνων υγιεινής, σύμφωνα με  τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 13, της υπό 

στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ. 47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 2161). 

γ) Η τήρηση των κανόνων για την τοποθέτηση πωλητών στη λαϊκή αγορά και γενικότερα για την 

εύρυθμη λειτουργίας της αγοράς. 
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δ) Η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου του τοπογραφικού διαγράμματος κάθε λαϊκής αγοράς που 

λειτουργεί εντός των ορίων του Δήμου Στυλίδας, δηλαδή των λαϊκών αγορών Στυλίδας, Ραχών και 

Πελασγίας, στο οποίο απεικονίζονται οι θέσεις και αναγράφονται οι πωλητές που τις καταλαμβάνουν 

καθώς και οι κενές θέσεις. 

ε)  Με μέριμνα του Δήμου σε κάθε λαϊκή αγορά τοποθετείται περίπτερο (κιόσκι) στο οποίο αναρτάται 

το τοπογραφικό διάγραμμα της λαϊκής αγοράς. Τοποθετείται επίσης δελτίο παραπόνων και κυτίο 

συλλογής τους. 

Επίσης, απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχουν. 

 Τα κριτήρια χορήγησης άδειας και θέσεων δραστηριοποίησης παραγωγών πωλητών στο υπαίθριο 

εμπόριο, (λαϊκές αγορές) προσδιορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 1 (δ) και το άρθρο  

16, παράγραφος 1 (α), του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/Α΄/05-11-2021,  από :  

1) Την ηλικία (< 30 ετών 35 μόρια, 30-35 ετών 30 μόρια, 36-41 20 μόρια, > 41 ετών, 10 μόρια) 

2) Τον αριθμό των τέκνων (≥ 4 τέκνων 30 μόρια, 3 τέκνα 20 μόρια, 2 τέκνα 10 μόρια). 

3) Την αστεγία (κατοχή βεβαίωσης αστεγίας για χρόνο άνω των δύο (2) ετών, 10 μόρια). 

4) Την εκπαίδευση (κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς με το 

αντικείμενο της πρωτογενούς παραγωγής (από Ελληνικό ή ισότιμο αναγνωρισμένο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής), 20 μόρια, κατοχή τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, 5 μόρια). 

5) Την εντοπιότητα (ο παραγωγός διατηρεί το σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεών του εντός 

της Περιφέρειας στην οποία αιτείται θέση για λαϊκή αγορά ή πλανόδια δραστηριοποίηση ή 

εντός της Περιφερειακής Ενότητας σε δήμο της οποίας αιτείται θέση στο στάσιμο εμπόριο. 

Μέγιστο επιτρεπόμενο όριο άθροισμα μορίων: 100 μόρια. 

Τα κριτήρια χορήγησης άδειας και θέσεων δραστηριοποίησης επαγγελματιών πωλητών στο 

υπαίθριο εμπόριο, (λαϊκές αγορές) προσδιορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 1 (δ) 

και το άρθρο  16, παράγραφος 1 (β), του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/Α΄/05-11-2021, από :  

1) Την ανεργία (≥ 12 μηνών, 20 μόρια, <12 μηνών 10 μόρια). 

2) Την αστεγία (κατοχή πιστοποιητικού  αστεγίας για χρόνο άνω των δύο (2) ετών, 10 μόρια). 

3) Την ηλικία (< 30 ετών 25 μόρια, 30-35 ετών 15 μόρια, > 35 ετών 5 μόρια). 

4) Τον αριθμό των τέκνων (εφόσον ο άλλος γονέας δεν έχει άδεια υπαίθριου εμπορίου, ≥ 4 

τέκνων 20 μόρια, 3 τέκνα 10 μόρια, 2 τέκνα 5 μόρια). 

Μονογονεϊκές οικογένειες (Μοναδικός κηδεμόνας μονογονεϊκής οικογένειας ή προστάτης 

οικογένειας, 10 μόρια). 

6) Την εκπαίδευση  (κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από Ελληνικό ή ισότιμο 

αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής), 15 μόρια, κατοχή τίτλου σπουδών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 5 μόρια). 

5) Την προϋπηρεσία σε λαϊκή αγορά με σχέση εξαρτημένης εργασίας (≥ 5 ετών 20 μόρια). 

Μέγιστο επιτρεπόμενο όριο άθροισμα μορίων: 100 μόρια. 
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Τέλος η διαδικασία βελτίωσης της θέσης (κενές θέσεις και αυτές που κατέχουν οι πωλητές και 

επιθυμούν να βελτιώσουν) προηγείται αυτής της απόδοσης θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 66, 

παράγραφος 4 του Ν. 4849/2021.   

ΆΡΘΡΟ 7 

Πινακίδες – Άδειες 

Α) οι παραγωγοί πωλητές πρέπει να αναρτούν σε εμφανές σημείο πινακίδα χρώματος πράσινου, 

ελάχιστων διαστάσεων 1 Χ 0,40 μέτρων, στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη 

«ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος, το ονοματεπώνυμό του, ο 

αριθμός άδειας και ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα και η γεωγραφική 

περιοχή, τουλάχιστον ο νομός, που βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση των προϊόντων που διαθέτει.  

Η άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών) φέρει την ονομασία «ΑΔΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», και χορηγείτε κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης, 

αποκλειστικά από τις Περιφέρειες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 16 και 26 

παράγραφος  2 (δ) . 

 

Β) Οι επαγγελματίες πωλητές πρέπει να αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα 

χρώματος μπλε ελαχίστων διαστάσεων 1 Χ 0,40 μέτρων, στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία 

γράμματα η λέξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» ή «ΕΜΠΟΡΟΣ» και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού 

χρώματος, το ονοματεπώνυμό του, ο αριθμός άδειας και ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο 

πληροφοριακό σύστημα.  

Η άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών), επιτρέπεται σε φυσικό 

πρόσωπο το οποίο δεν είναι παραγωγός, να δραστηριοποιείται ως επαγγελματίας πωλητής, φέρει 

την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», και Η άδεια παραγωγού 

πωλητή υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών) φέρει την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ 

ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», και χορηγείτε κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης, αποκλειστικά από τις 

Περιφέρειες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 16 και 26 παράγραφος  2 (δ) .   

Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων απαιτείται και πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με την 

Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/4.2.2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1199).  

    

ΆΡΘΡΟ 8 

Διατήρηση τάξης   

Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος και των κατ’ 

εξουσιοδότησής τους εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι: 

(α) Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Ν. 4712/2020 (Α’ 146) σε πανελλήνια 

κλίμακα. 

(β) Οι Περιφέρειες εντός των διοικητικών ορίων τους. 

(γ) Οι Δήμοι εντός των διοικητικών ορίων τους. 

(δ) Η Ελληνική Αστυνομία στην περιοχή δικαιοδοσίας της. 
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(ε) Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) στην περιοχή δικαιοδοσίας του και 

(στ) Η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔ.Δ.Ο.Ε.), σύμφωνα με το 

άρθρο 58 του Ν. 4849/2021. 

Τα προς πώληση προϊόντα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε πάγκους ώστε να εξασφαλίζονται οι 

κανόνες υγιεινής και καθαριότητας. 

Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την καθαριότητα του χρησιμοποιούμενου χώρου (άμεση 

συλλογή των απορριμμάτων και των χαρτοκιβωτίων), για τον τρόπο έκθεσης και την πώληση των 

προϊόντων και ειδικότερα των νωπών ψαριών-συλλογή και απομάκρυνση των νερών από το λιώσιμο 

του πάγου που χρησιμοποιείται για την συντήρηση των ψαριών, απολύμανσης του χώρου, 

απαγόρευσης καθαρισμού ψαριών- καθώς επίσης και συγκέντρωση από άλλα ευπαθή είδη φύλλων 

λαχανικών ή φρούτων. Τα αυτοκίνητα των πωλητών (φορτηγά) και μέχρι 3 τόνων πρέπει να 

σταθμεύουν υποχρεωτικά εντός ειδικού χώρου. Μετά την αποχώρηση όλων θα γίνεται από συνεργείο 

του Δήμου η καθαριότητα (πλύσιμο κ.λπ.)της Λαϊκής Αγοράς.  

Μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της  θα πρέπει ο καθένας πωλητής χωριστά να προβεί στην 

συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει σε σακούλες ή σε δοχεία τα οποία οι 

υπάλληλοι του Δήμου  συλλέγουν στη συνέχεια. 

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται επίσης στα ευπαθή είδη που αλλοιώνονται εύκολα,  ώστε να μην 

αφήνουν απορρίμματα.  

Με την ίδια ευθύνη πρέπει οι πωλητές κατά την αποχώρησή τους μετά τη λήξη της αγοράς να 

μεταφέρουν από τους χώρους της αγοράς τα εμπορεύματα που δεν διατέθηκαν, τα κενά είδη 

συσκευασίας και γενικά κάθε είδους εργαλείων-πάγκων, απαγορευμένης της εγκατάλειψης αυτών. 

Τέλος πρέπει να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και να αποφεύγουν την ενόχληση των 

περιοίκων.  

 

ΆΡΘΡΟ 9 

Όροι και προϋποθέσεις πώλησης των προϊόντων 

 

   Τα διατιθέμενα στις Λαϊκές Αγορές προϊόντα πρέπει να πληρούν τους  όρους υγιεινής και ασφάλειας 

των τροφίμων, όπως ορίζεται κάθε φορά από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, από τις διατάξεις της 

κείμενης Κτηνιατρικής Νομοθεσίας, από τις ισχύουσες υγειονομικές, αγορανομικές και λοιπές 

διατάξεις σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας. 

 

ΆΡΘΡΟ 10 

Κυρώσεις 

Οι παραβάσεις, οι κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται περιγράφονται στο άρθρο 

62 (Ν. 4849/2021) και δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος τροποποιημένου Κανονισμού 

Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Στυλίδας σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4849/2021. 
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Σε περίπτωση μη τήρησης των υγειονομικών όρων, της μη ύπαρξης άδειας, της μη θεώρησής της,  ή 

της μη καταβολής του ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών και γενικότερα της αυθαίρετης κατάληψης 

επιπλέον χώρου ή της αυθαίρετης μετακίνησης πωλητή από την θέση που του έχει αποδοθεί, σε 

οποιαδήποτε άλλη θέση όπως και η οποιαδήποτε παρέκκλιση από τον παρόντα Κανονισμό, θα 

επιφέρει την αυτόματα την αυτοδίκαιη αναστολή της θέσης που κατέχει ο πωλητής, με απόφαση του 

Δήμου αλλά και σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4849/2021.  

Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη λόγου για τον οποίο η χορήγηση της άδειας στο συγκεκριμένο πρόσωπο 

δεν έπρεπε να γίνει ή διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο από αρμόδια υπηρεσία ότι δεν υφίσταται 

πλέον μία από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση αυτής. 

 

ΆΡΘΡΟ 11 

Τέλη 

 

   Για το μίσθωμα των θέσεων της Λαϊκής Αγοράς ορίστηκε για τους πωλητές  το τίμημα (τέλος) που 

είχε διαμορφωθεί στον υπάρχοντα Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, (Απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου 189/2013 και την υπ’ αριθμ.: 55/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Στυλίδας), όπως περιγράφεται παρακάτω, (Νόμος 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/τ. A’/05.11.2021),  Άρθρο 

23: 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ (θέσεις 

λαϊκής αγοράς 

είκοσι (20)) 

Προτεινόμενο Ημερήσιο 

Δικαίωμα: 

 

Ημερήσιο 

Δικαίωμα 

Μηνιαίο Δικαίωμα 

για τέσσερα 

(4) μέτρα πρόσοψη 

περίπου 

 Ένα (1) ευρώ ανά μέτρο 

πάγκου 

Τέσσερα (4) ευρώ 16  Ευρώ (€) /μήνα 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΩΝ 

ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

  Σαράντα οκτώ (48) 

Ευρώ (€) 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

(θέσεις λαϊκής 

αγοράς ογδόντα μία 

(81)) 

Προτεινόμενο Ημερήσιο 

Δικαίωμα: 

 

Ημερήσιο 

Δικαίωμα 

Μηνιαίο Δικαίωμα 

για τέσσερα 

(4) μέτρα πρόσοψη 

περίπου     

 Δύο (2) ευρώ ανά μέτρο 

πάγκου 

Οκτώ (8) ευρώ Τριάντα δύο (32) 

ευρώ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΕΛΩΝ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

  Ενενήντα έξι (96) 

ευρώ (€) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΙΝΑΙΩΝ 

(θέσεις λαϊκής 

αγοράς τριάντα 

τέσσερις (34)) 

Προτεινόμενο Ημερήσιο 

Δικαίωμα: 

 

Ημερήσιο 

Δικαίωμα 

Μηνιαίο Δικαίωμα 

για τέσσερα 

(4) μέτρα πρόσοψη 

περίπου 

 Ένα (1) ευρώ ανά μέτρο 

πάγκου 

Τέσσερα (4) ευρώ 16  Ευρώ (€) /μήνα 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΩΝ 

ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

  Σαράντα οκτώ (48) 

Ευρώ (€) 

 

 

Το ύψος του ημερήσιου τέλους καθορίζεται ανά τρέχον μέτρο εκθετηρίου (πάγκου) , είναι κοινό για 

παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές και καταβάλλεται μηνιαίως είτε σε ειδικά ορισμένο 

τραπεζικό λογαριασμό είτε στο ταμείο του φορέα λειτουργίας (δήμου).   

Τα έσοδα από τη Λαϊκή Αγορά διατίθενται για την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, όπως ορίζει ο 

νόμος  και περιέρχονται σε ποσοστό 75% στο Δήμο Στυλίδας και σε ποσοστό 25% στην οικεία 

Περιφέρεια και αποδίδεται σε αυτήν τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εξάμηνο με απόφαση του 

Δήμου.(άρθρο 23, παράγραφος 1(β)του Ν. 4849/2021). 
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ΆΡΘΡΟ 12 

Ισχύς  κανονισμού 

    Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για να ρυθμίσει θέματα σχετικά με τη λειτουργία των Λαϊκών 

Αγορών  και υπερισχύει  κάθε άλλης διάταξης διαφορετικής από αυτόν. 

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό επιλύεται με απόφαση του Δήμου 

Στυλίδας.  

Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους τους συναλλασσόμενους (πωλητές του 

Δήμου) και αρχίζει  να ισχύει με την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Επισυνάπτονται με τον παρόντα Κανονισμό τα τοπογραφικά διαγράμματα των τριών (3) λαϊκών 

αγορών του Δήμου Στυλίδας, (Στυλίδας, αριθμός θέσεων: 81, Πελασγίας, αριθμός θέσεων: 20 και 

Ραχών, αριθμός θέσεων: 34) όπου φαίνονται τα όρια που η κάθε μία λαϊκή αγορά καταλαμβάνει, οι 

θέσεις που καλύπτουν οι παραγωγοί και οι επαγγελματίες με  αρίθμηση καθώς και το αντικείμενο 

εκμετάλλευσης του κάθε πάγκου. 

Παλαιότερος Κανονισμός που αφορά στο αντικείμενο θέματος καταργείται. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1) Τα Άρθρο 28, 56, 62 και 66 του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/τ. Α.’/05-11-2021) 

2) Την υπ’ αριθμ.. 53/2018 (08/20-04-2018) (ΑΔΑ: 6ΦΝΘΩ1Ζ-073) προηγούμενη Απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας σχετικά με τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 

Δήμου Στυλίδας. 

3) Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 3162/6504/11-05-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το οποίο βρέθηκε νόμιμη η υπ’ αριθμ. 53/2018 προηγούμενη 

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, σχετικά με την έγκριση τροποποίησης του 

Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών.  

4) Τον Ο.Ε.Υ. Δήμου Στυλίδας υπ’ αριθμ. 62850 / Φ.Ε.Κ. 1564 / τ. Β.’ / 17-04-2021. 

5) Το Νόμο 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α.’/07-06-2010), Άρθρο 94, παράγραφος 6, αρμοδιότητα 32, 

(Πρόγραμμα Καλλικράτης), η οποία αρμοδιότητα προστέθηκε στο Άρθρο 75, παράγραφος II, του Ν. 

3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 4555/20218 ( ΦΕΚ 133 / τ. Α.’/19-07-2018). 

6) Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του 

περιβάλλοντος και το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. 

Καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας να εγκρίνει ή όχι την τροποποίηση του 

Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με τα άρθρο 28, 56, 62 και 66 

του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/τ. Α.’/05-11-2021). 
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ: 

 

  Εγκρίνει την Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Στυλίδας, 

σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ. Α.’/05-11-2021). 

 

Συντάχθηκε το παρών και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 
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