
                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αριθ. 8/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, 

Αρ. Απόφασης: 53/2018 
 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με το 

άρθρο 29, παρ. 3 του Νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ τ. Α΄171/13-11-2017) Αρ. Απ. 1, Αρ.Πρακτικού 3 

 
 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η του μήνα Απριλίου του έτους 2018  

και ώρα 12:00 μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την 

αρίθμ. 3069 /16-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα 

σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών 

ήταν παρόντα τα 20 μέλη του ήτοι: 
 

        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ        Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1) ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1)  ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2)  ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2)  ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

3)  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3)  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4)  ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

5)  ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5) ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6)  ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6)  ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

7)  ΖΑΓΚΑΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 7)  ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

8)  ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ        Οι οποίοι δεν προσήλθαν 

9)  ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ        αν και προσκλήθηκαν νόμιμα 

10) ΣΚΑΡΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  

11) ΧΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

12) ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

13) ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

14) ΑΧΙΝΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  

15) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

16) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

17) ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑ-ΒΟΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

18) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΗΛΙΑΣ  

19) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  

20) ΚΑΡΑΠΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ – ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – 

ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 12:00 μ. ώρα για συζήτηση και λήψη 

απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 Ο Δήμαρχος ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση. 
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Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Σπυριδούλα Τριανταφύλλου, υπάλληλος του 

Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 

Το 5
ο
 και το 6

ο
 τακτικό θέμα συζητήθηκαν πριν το 1

ο
 τακτικό θέμα.  

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το  9
ο  

θέμα  της ημερήσιας διάταξης  και έδωσε το λόγο στον 

Υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης, κ. Πανάγο Αθανάσιο  , ο οποίος 

ανακοίνωσε στο σώμα γραπτή εισήγηση και είπε τα εξής:   

Σχετ.: 1) Το Άρθρο 29, παράγραφος 3, του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/τ. Α.’/13-11-2017) 

2) Η υπ’ αριθμ.. 53/2015 (4/25-2-2015) προηγούμενη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στυλίδας σχετικά με τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Στυλίδας. 

3) Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 1868/43700/17-03-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 

– Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το οποίο βρέθηκε νόμιμη η υπ’ αριθμ. 53/2015 προηγούμενη 

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού 

Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών.  

4) Την υπ’ αριθμ.: 2/2018 (Αρ. πρακτικού 03/14-03-2018) Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Στυλίδας περί τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών. 

5) Τον Ο.Ε.Υ. Δήμου Στυλίδας υπ’ αριθμ. 4292/113879 (Φ.Ε.Κ. 2652/τ. Β.’/28-07-2017) 

6) 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. 

α) Σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 3, του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/τ. Α.’/13-11-2017), 

απαιτείται Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας σχετικά με την έγκριση Κανονισμού 

Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 

4497/2017. 

β) Προτείνονται, σύμφωνα με τον ανωτέρω Νόμο (4497/2017), άρθρο 29, παράγραφος 3, σχετικά με 

τον Κανονισμό Λειτουργίας λαϊκών αγορών δήμου Στυλίδας τα εξής:  

ΆΡΘΡΟ 1 

 Νομικό Πλαίσιο 

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

1)Το Άρθρο 3, παρ. 3 και 4 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α΄/13-11-2017) 

2) Τα Άρθρα 4,5,6, 7, 8, 9, 10 και 11 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α΄/13-11-2017). 

3) Το άρθρο 5, παρ. 3, του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α΄/13-11-2017), όπως αντικαταστάθηκε από 

την υπ’ αριθμ. 12679 (ΦΕΚ τ. Β.’ 353/07-02-2018) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης σχετικά με το Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών 

υπαίθριου εμπορίου. 

4) Τα Άρθρα 12 και 13 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α΄/13-11-2017). 
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5) Τα Άρθρα 14,15,16,17,18, 19, 20, 21 και 22 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α΄/13-11-2017). 

6) Τα Άρθρα 32, 33, 34, 35 και  36 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α΄/13-11-2017). 

7) Τα Άρθρα 26, 27, 28, 29, 30 και 31 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α΄/13-11-2017). 

8) Τα Άρθρα 37, 38 και 39 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α΄/13-11-2017). 

9) Τα Άρθρα 40,41 και 42 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α΄/13-11-2017). 

10)  Τα Άρθρα 43, 44 και 45 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α΄/13-11-2017). 

11) 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). 

12) Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 10366/20-08-2014 έγγραφο του Δήμου Στυλίδας, στη Γενική Διεύθυνση 

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

την αποστολή τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων με την χωροταξική κατανομή των θέσεων, τον 

προβλεπόμενο αριθμό αυτών και τις διαστάσεις της κάθε θέσης. 

13) Το υπ’ αριθ. πρωτ.: Φ.40.Α/οικ. 5943/24-10-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. 

Φθιώτιδας (Τμήμα: Εμπορίου και Τουρισμού). 

14) Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 14830/30-10-2014 έγγραφο του Δήμου Στυλίδας σχετικά με την αποστολή 

στοιχείων που αφορά στην υλοποίηση του συστήματος διακριτότητας κάθε λαϊκής αγοράς 

(Στυλίδας, Πελασγίας, Ραχών) σε τομέα παραγωγών και σε τομέα επαγγελματιών πωλητών λαϊκών 

αγορών. 

15) Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 5465/21-05-2015 έγγραφο του Δήμου Στυλίδας σχετικά με το σύστημα 

διακριτότητας λαϊκών αγορών (θεωρημένα τοπογραφικά διαγράμματα εις διπλούν), σε τομέα 

παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών. 

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 Πελασγίας και της 

Τ.Κ.: 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 της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. 

ΆΡΘΡΟ 3 

Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας 

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

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.)  

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

επαγγελματίες παραγωγούς, σύμφωνα με τα Άρθρα 32, 33, 34, 35, 9 και 20, Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 

171/Α΄/13-11-2017) και σύμφωνα με τα Άρθρα 40, 41, 42, 43 και 44 γίνεται η τοποθέτηση και η 

μοριοδότηση παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών στάσιμου εμπορίου. 

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

την ισομερή κατανομή εμπόρων-παραγωγών, πωλητών βιολογικών προϊόντων  κ.λ.π.  γίνεται 

σύμφωνα με  το Άρθρο 29 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α΄/13-11-2017).  

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. (Σε περίπτωση που 

υπάρχουν κενές θέσεις που δεν καταλαμβάνονται από επαγγελματίες πωλητές και 

παραγωγούς του Νομού θα καλύπτονται από επαγγελματίες πωλητές και παραγωγούς  

άλλων νομών.) 

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

προϊόντα συγκεντρώνονται ή παράγονται από αυτούς.  
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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 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 29, παρ. 1 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α΄/13-11-2017).  

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. 

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

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

Η κατανομή των θέσεων γίνεται σύμφωνα με τας  Άρθρα 32, 33, (παράρτημα Β και Γ) 34, 

(παράρτημα Δ) 35, 9 και 20, του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α΄/13-11-2017) γίνεται η τοποθέτηση 

παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, και σύμφωνα με τα Άρθρα 40, 41, 

(παράρτημα ΣΤ) 42, 43 και 44 (παράρτημα Ζ) γίνεται η τοποθέτηση και η μοριοδότηση παραγωγών 
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και επαγγελματιών πωλητών στάσιμου εμπορίου, σύμφωνα με την οποία τα κριτήρια 

μοριοδότησης, είναι: α) ο αριθμός των μελών του συνεταιρισμού (εφόσον αιτείται άδεια λαϊκής 

αγοράς) β) Η παλαιότητα της άδειας, γ) η έλλειψη της παραβατικότητας, γ) η ηλικία του δικαιούχου, 

δ) Η τυχόν αναπηρία του και το ποσοστό αυτής, ε) Ο αριθμός των τέκνων του στ) Οι ημέρες 

συμμετοχής του, στη λαϊκή αγορά, η) η εντοπιότητα κλπ., ανάλογα με το είδος της άδειας.  

 Σε κάθε περίπτωση θα η κατανομή θα γίνεται σύμφωνα με τα δικαιολογητικά των παραρτημάτων Α 

έως Ι, του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α΄/13-11-2017). 

Η θέση χορηγείται στον κάθε πωλητή από την αρμόδια, σύμφωνα με τα Άρθρα 20, 32, 33, 34, 41, 

42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 και 50 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α΄/13-11-2017). Πωλητής λαϊκών 

αγορών, επαγγελματίας ή παραγωγός, στερείται της θέσης του, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις 

των Άρθρων 32, παράγραφος 5, και Άρθρο 41, παράγραφος 3., (δηλαδή χάνει τη θέση του: (α) 

οικειοθελώς με δήλωσή του (β) αν δεν πληρώσει το ανταποδοτικό τέλος, για το οποίο είναι 

υπόχρεος για δύο (2) συνεχόμενους μήνες και (γ) 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. Ωστόσο οι Επιτροπές του άρθρου 28 υποβάλλουν 

στον φορέα λειτουργίας πλήρως αιτιολογημένη πρόταση για περαιτέρω ανάπτυξη των πάγκων έως 

οκτώ (8) μέτρα ανά κατηγορία πωλούμενων ειδών και για συγκεκριμένες λαϊκές αγορές, στις οποίες 

υπάρχει η δυνατότητα από άποψη χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 

171/Α΄/13-11-2017). 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. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πωλητών θα δημιουργηθούν διάδρομοι πλάτους ενός (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 31,  του 

Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α΄/13-11-2017), για την ομαλή λειτουργία των λαϊκών αγορών 

συντάσσεται κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών που δημοσιοποιείται και αναρτάται στο 

διαδικτυακό τόπο του Δήμου και της οικείας Περιφέρειας και στον οποίο περιλαμβάνονται: Η 

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

θέσεων όπου τοποθετούνται οι πωλητές (ανάρτηση τοπογραφικών διαγραμμάτων στην ιστοσελίδα 

του Δήμου κάθε λαϊκής αγοράς (Στυλίδας, Πελασγίας, Ραχών), στο οποίο απεικονίζονται οι θέσεις 

και αναγράφονται οι πωλητές που τις καταλαμβάνουν) 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 των πωλητών πρέπει να 

φέρει πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου και υλικού και χρώματος διαφορετικού ανάλογα με την 

ιδιότητα του πωλητή και την πινακίδα, 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 
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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, η υποχρέωση 

ευπρεπούς και κόσμιας συμπεριφοράς των πωλητών και διευκόλυνσης των ελεγκτικών αρχών κατά 

τον έλεγχο και τέλος  ο υπάλληλος του Δήμου που ορίζεται με Απόφαση Δημάρχου (Άρθρο 27, 

παράγραφος 3 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α΄/13-11-2017) ελέγχει το χώρο της λαϊκής αγοράς 

και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της. Ο υπάλληλος αυτός ορίζεται για θητεία έξι (6) μηνών 

και μετά τη λήξη της θητείας του αντικαθίσταται από άλλον. Οι επόπτες ελέγχουν τις 

προσκομιζόμενες ποσότητες και την ορθή τήρηση του Βιβλίου Διακινούμενων Ποσοτήτων, τους 

προσερχόμενους πωλητές και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν, καταγράφουν τις κενές θέσεις, 

ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία για τα κενά  και συμβουλεύουν τους πωλητές για την ορθή του 

Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς και τις διατάξεις του νόμου και τοποθετούν τους παραγωγούς 

σε προσωρινές θέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α΄/13-11-2017)    

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

 Οι θέσεις που καταλαμβάνουν οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών  (Άρθρο 33, παράγραφος 

1(β), του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α΄/13-11-2017,  θα καθορίζονται (σύμφωνα με το παράρτημα Γ’ 

του ανωτέρω Νόμου) από :  

1) Την παλαιότητα της άδειας (πέντε (5) μόρια ανά έτος παλαιότητας) 

2) Την ηλικία του δικαιούχου (δέκα (10) μόρια για δικαιούχους που είναι κάτω των 40 ετών και 

για όσους είναι άνω των 55) 

3) Μη κατοχή θέσης (δεκαπέντε (15) μόρια για κάθε μέρα που συμμετέχει στη λαϊκή δίχως 

θέση) 

4) Εντοπιότητα (πέντε (5) μόρια, αν ο παραγωγός διατηρεί το σύνολο των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεών του εντός της Περιφέρειας στην οποία αιτείται θέση στις αγορές 

αρμοδιότητάς της). 

5) Έλλειψη παραβατικότητας (Ν. 4264/2014, Ν. 4177/2013) ((α). τριάντα (30) μόρια, αν στο 

τελευταίο έτος δεν έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση. (β). μηδέν (0) μόρια, αν στο τελευταίο 

έτος έχει διαπιστωθεί μία (1) παράβαση. (γ) (–10) μόρια για κάθε παράβαση πέραν της μίας 

που έχει διαπιστωθεί κατά το τελευταίο έτος, με ανώτατη μείωση τα σαράντα (40) μόρια). 

Οι θέσεις που καταλαμβάνουν οι συνεταιρισμοί και οι ομάδες των παραγωγών, οι οποίοι 

προηγούνται έναντι των μεμονωμένων παραγωγών φυσικών προσώπων, πωλητών λαϊκών 

αγορών  (Άρθρο 33, παράγραφος 1(α), του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α΄/13-11-2017,  θα 

καθορίζονται (σύμφωνα με το παράρτημα Β’ του ανωτέρω Νόμου) από :  

1) Τον αριθμό των μελών (1 μόριο για κάθε εγγεγραμμένο στο Συνεταιρισμό / Ομάδα 

Παραγωγών μέλος και επιπλέον 3 μόρια για κάθε μέλος του, ηλικίας κάτω των 40 ετών). 

2) Την παλαιότητα της άδειας (2 μόρια, ανά έτος παλαιότητας) 

3) Έλλειψη παραβατικότητας (((α). τριάντα (30) μόρια, αν στο τελευταίο έτος δεν έχει 

διαπιστωθεί καμία παράβαση. (β). μηδέν (0) μόρια, αν στο τελευταίο έτος έχει 

διαπιστωθεί μία (1) παράβαση. (γ) (–10) μόρια για κάθε παράβαση πέραν της μίας που 

έχει διαπιστωθεί κατά το τελευταίο έτος, με ανώτατη μείωση τα σαράντα (40) μόρια). 
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Το σύστημα μοριοδότησης για τη χορήγηση αδειών, την κατανομή και τοποθέτηση 

επαγγελματιών πωλητών της ομάδας (1) του άρθρου 19 του Ν. 4497/2017 σε λαϊκές αγορές του 

άρθρου 34, παράγραφος 1(α) του Ν. 4497/2017, θα καθορίζονται (σύμφωνα με το παράρτημα Δ’ 

του ανωτέρω Νόμου) από τα εξής:  

1) Άτομα με αναπηρία από οποιαδήποτε αιτία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% (15 μόρια για 

αναπηρία έως 50% και 31 μόρια για αναπηρία 67% και πάνω) 

2) Πολύτεκνοι και τέκνα αυτών (31 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής διπλασιάζονται σε 

περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας) 

3) Τρίτεκνοι (15 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής διπλασιάζονται σε περίπτωση 

μονογονεϊκής οικογένειας). 

4) Γονείς – κηδεμόνες ανηλίκων τέκνων με αναπηρία και γονείς που προστατεύουν άτομα με 

νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο dowm, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές 

αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης. (23 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής 

τριπλασιάζονται σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας.  

5) Άτομα που διαβιούν σε καταυλισμούς ή σε οικισμούς με χαρακτηριστικά κοινωνικού 

αποκλεισμού όπως οι Ρομά. (8 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής διπλασιάζονται σε 

περιπτώσεις που τα άτομα που εντάσσονται στην παρούσα συμμετέχουν σε προγράμματα 

μετεγκατάστασης, εκπαίδευσης των ιδίων ή των ανήλικων τέκνων τους, και γενικότερα σε 

προγράμματα κοινωνικής ένταξης) 

6) Άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες (8 μόρια) 

7) Προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών που δεν εντάσσονται στις καταηγορίες (2), (3) και (4). 

(10, μόρια) 

8) Αποφυλακισθέντες από μακρόχρονη ποινή (8 μόρια). 

Το σύστημα μοριοδότησης για τη βελτίωση της θέσης παραγωγών ή επαγγελματιών εντός 

συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς, θα καθορίζονται (σύμφωνα με το παράρτημα Ε’ του ανωτέρω 

Νόμου) από τα εξής:  

1) Παλαιότητα άδειας (5 μόρια ανά έτος παλαιότητας) 

2) Η ηλικία του δικαιούχου (10 μόρια για δικαιούχους που είναι κάτω των 40 ετών και για 

όσους είναι πάνω των 55 ετών). 

3) Έλλειψη παραβατικότητας (Ν. 4264/2014, Ν. 4177/2013) ((α) (30) μόρια, αν στο τελευταίο 

έτος δεν έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση, (β) (0) μόρια, αν στο τελευταίο έτος έχει 

διαπιστωθεί μία (1) παράβαση, (γ) (-10) μόρια, για κάθε παράβαση πέραν της μιας που έχει 

διαπιστωθεί κατά το τελευταίο έτος, με μέγιστη μείωση τα 40 μόρια). 

Κάθε κριτήριο δίνει στο δικαιούχο μόρια. Αναλόγως με το πλήθος των μορίων που συγκεντρώνει 

ο κάθε δικαιούχος κατατάσσεται στον οικείο πίνακα κατάταξης. Ο δικαιούχος που συγκεντρώνει 

τα περισσότερα μόρια ανά λαϊκή αγορά κατατάσσεται στην πρώτη θέση του πίνακα και οι λοιποί 

σε φθίνουσα σειρά. Ο πρώτος στην κατάταξη δικαιούχος  επιλέγει τη θέση του στη λαϊκή αγορά 

στον οικείο τομέα. Ο δεύτερος και οι λοιποί επιλέγουν τη θέση τους αναλόγως με τις λοιπές 

διαθέσιμες θέσεις και τη σειρά τους  στον οικείο πίνακα κατάταξης.  

Α) α) Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για την τοποθέτηση παραγωγών πωλητών, σε λαϊκές αγορές, 

προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά σειρά:  

αα. Έλλειψη παραβατικότητας 

ββ. Εντοπιότητα 

γγ. Ηλικία δικαιούχου 

ΑΔΑ: 6ΦΝΘΩ1Ζ-073



δδ. Παλαιότητα άδειας. 

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων. Ο 

δικαιούχος που κληρώνεται επιλέγει πρώτος μεταξύ ισοβαθμούντων. (Άρθρο 33, παράγραφος 

1(β) Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α΄/13-11-2017)). 

β) Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ συνεταιρισμών / ομάδων παραγωγών προκρίνονται όσοι 

έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά σειρά: 

αα. Έλλειψη παραβατικότητας. 

ββ. Αριθμός μελών 

γγ. Παλαιότητα άδειας. 

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων. (Άρθρο 33, 

παράγραφος 1(α) Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α΄/13-11-2017)).  

Β) Σε περίπτωση ισοβαθμίας για την επιλογή και τοποθέτηση επαγγελματιών πωλητών, ύστερα 

από προκήρυξη, σε λαϊκές αγορές, προκρίνονται όσοι συμμετέχοντες έχουν μικρότερο 

οικογενειακό εισόδημα με βάση την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου 

οικονομικού έτους. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. (Άρθρο 34, 

παράγραφος 1(α) Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α΄/13-11-2017)).   

Γ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας για τη βελτίωση της θέσης εντός συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς, 

προκρίνονται όσοι δικαιούχοι έχουν τα μικρότερα εισοδήματα με βάσει το υποβληθέν 

εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείτε κλήρωση μεταξύ των 

ισοβαθμούντων. 

 

Τέλος η διαδικασία βελτίωσης της θέσης (κενές θέσεις και αυτές που κατέχουν οι πωλητές και 

επιθυμούν να βελτιώσουν) προηγείται αυτής της απόδοσης θέσης των άρθρων 33 και 34 του Ν. 

4497/2017. 

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. (άρθρο 31, παράγραφος (ε) του Ν. 4497/2017). 

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

ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία (άρθρο 5, Ν. 

4497/2017) : 

α) Την αρχή  που εκδίδει την άδεια, τον αριθμό της άδειας, την αρχική ημερομηνία έκδοσής της και 

τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που χρησιμοποιεί ο κάτοχός της.  

β) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία ταυτότητας του παραγωγού τη διεύθυνση 

κατοικίας του και τον αριθμό του δημοτολογίου. Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ομάδα ή 

οργάνωση παραγωγών, η άδεια εκδίδεται στο όνομα του συνεταιρισμού, της ομάδας, ή της 
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οργάνωσης παραγωγών και επ’ αυτής αναγράφονται και τα στοιχεία του δηλούμενου υπαλλήλου 

που διενεργεί τις πωλήσεις.   

γ) Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου. 

δ) Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό ΑΜΚΑ του δικαιούχου φυσικού προσώπου. 

ε) Τον αριθμό εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Ν. 3874/2010. 

Για τους αλιείς αναγράφεται και ο αριθμός του αλιευτικού σκάφους στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο, 

σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1224/2009 (L 34) και (ΕΕ) 404/2011 (L 112). 

στ) Τις συγκεκριμένες θέσεις εντός των λαϊκών αγορών που κατέχει ο πωλητής, ανά ημέρα και στις 

οποίες δραστηριοποιείται, καθώς και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων αυτών. 

ζ) Τα παραγόμενα προϊόντα και τις συνολικές ποσότητες αυτών που πρόκειται να διατεθούν κατά τα 

χρονικά διαστήματα, για τα οποία ανανεώνεται η άδεια, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες, 

στις οποίες βρίσκονται οι εκμεταλλεύσεις τους. 

η) Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ) των 

προσώπων που υποβοηθούν ή αναπληρώνουν τον δικαιούχο παραγωγό πωλητή. (Άρθρο 4, 

παράγραφος 3, του Ν. 4497/2017) 

θ) Τον αριθμό του παραγωγού στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών του Π.Δ. 326/1998 

(Α’ 221), για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό. 

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. (άρθρο 31, παράγραφος (ε) του Ν. 4497/2017). 

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 περιλαμβάνει τα εξής 

στοιχεία (άρθρο 15, Ν. 4497/2017): 

α) Την αρχή που εκδίδει την άδεια, τον αριθμό της άδειας, την ημερομηνία έκδοσής της και τον 

αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που χρησιμοποιεί ο κάτοχός της. 

β) Τα στοιχεία της ταυτότητας του επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, τη διεύθυνση κατοικίας 

του και τον αριθμό δημοτολογίου του πωλητή. 

γ) Τον αριθμό φορολογικού Μητρώου και την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, στην οποία 

υπάγεται ο πωλητής. 

δ) Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α., καθώς και τον αριθμό ταμειακής μηχανής. Για 

την αναγραφή των στοιχείων αυτών απαιτείται, βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS. 
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ε) Τις συγκεκριμένες θέσεις εντός των λαϊκών αγορών που κατέχει ο επαγγελματίας πωλητής, ανά 

ημέρα και στις οποίες δραστηριοποιείται, καθώς και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων 

αυτών . 

στ) Τις κατηγορίες των πωλούμενων προϊόντων. 

ζ) Τον αριθμό του πωλητή στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, για τους υπόχρεους 

εγγραφής σ’ αυτό.  

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) οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε πανελλήνια κλίμακα, συνεπικουρούμενες όποτε απαιτείται 

για τον έλεγχο των βιομηχανικών προϊόντων, από τις χωρικά αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες της 

Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους ΑΑΔΕ.  

(β) Οι υπηρεσίες των Περιφερειών εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειάς τους. 

(γ) Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου τους. 

(δ) Τα κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε.) εντός των τοπικών 

ορίων της αρμοδιότητάς τους. 

(ε) Οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. 

(στ) Οι υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους. 

(ζ) Η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. 

2. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού 

υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 

3. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος νόμου, 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 που επιβάλλονται 

από την κείμενη νομοθεσία περί αντιμετώπισης παρεμπορίου, φοροδιαφυγής, ασφάλειας 

τροφίμων, θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως και την ισχύουσα 

νομοθεσία αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Το άρθρο 19 

του Ν. 4177/2013 εφαρμόζεται αναλογικά. 

4. Για τον συντονισμό των ελέγχων αρμόδιο είναι το Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και 

Αντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ). Στο ΣΥΚΕΑΑΠ ανατίθεται η αρμοδιότητα συγκρότησης 

μικτών κλιμακίων ελέγχου για όλη την Επικράτεια, μεταξύ των υπηρεσιών που αναφέρονται στο 
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παρών άρθρο, για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών. Μικτά 

κλιμάκια μπορούν να συγκροτούν και οι αρμόδιοι Περιφερειάρχες για τις Περιφέρειές τους. 

Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου (Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α΄/13-11-2017) δεν θίγονται ή 

καταργούνται οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.    

Τα προς πώληση προϊόντα 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 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 

Α) Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 57, (Ν. 4497/2017) για τις 

παρακάτω παραβάσεις, επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο (Άρθρο 55, παράγραφος 1,  Ν. 

4497/2017, παράρτημα ΙΓ’) ως εξής: 

1) Για έλλειψη άδειας σε λαϊκές αγορές και δραστηριοποίηση παρά την αναστολή και την 

προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας, πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €), με 
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ταυτόχρονη ενημέρωση του δήμου στον οποίο έγινε η παράβαση για τυχόν διεκδίκηση των 

δικαιωμάτων του σχετικά με τη χρήση δημόσιου – δημοτικού χώρου.  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. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε 

περίπτωση έλλειψης άδειας, για όλες τις κατηγορίες υπαίθριου εμπορίου μειώνονται στο ποσό των 

εκατό (100 €), εάν ο διοικούμενος προσκομίσει εντός πέντε (5) εργάσιμων στην ελεγκτική υπηρεσία 

έντυπο άδειας εν ισχύ κατά το χρόνο βεβαίωσης της παράβασης). 

2) Έλλειψη άδειας σε στάσιμο εμπόριο και δραστηριοποίηση παρά την αναστολή και την προσωρινή 

ή οριστική ανάκληση της άδειας, πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000 €) και ταυτόχρονη ενημέρωση του 

δήμου στον οποίο έγινε η παράβαση για τυχόν διεκδίκηση των δικαιωμάτων του σχετικά με τη 

χρήση δημόσιου – δημοτικού χώρου. 

3) Έλλειψη άδειας σε πλανόδιο εμπόριο και δραστηριοποίηση παρά την αναστολή και την 

προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας, πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000 €).  

4) Έλλειψη άδειας σε πλανόδιο ή στάσιμο εμπόριο, για την άσκηση του οποίου δεν 

χρησιμοποιήθηκε αυτοκινούμενο όχημα, έλλειψη άδειας του άρθρου 44 (ν. 4497/2017) και 

παραμονή πλανοδίου πωλητή σε χώρο πέραν του χρονικού διαστήματος που διαρκεί η συναλλαγή , 

πρόστιμο διακοσίων ευρώ (200 €). 

5) Ψευδής δήλωση πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2000 €) με ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας και 

διαβίβαση στον αρμόδιο εισαγγελέα.  

6) Μη κατοχή άδειας κατά τον έλεγχο πρόστιμο εκατό ευρώ (100 €) και περαιτέρω έλεγχος για το 

εάν κατέχει άδεια ή μη.  

7) Μη εμπρόθεσμη ανανέωση της άδειας πρόστιμο εκατό ευρώ (100 €) και προσωρινή ανάκληση 

έως την ανανέωση. 

8) Μη ανανέωση επαγγελματικής άδειας για διάστημα άνω του ενός έτους από την προβλεπόμενη 

ημερομηνία ανανέωσης συνεπάγεται αυτοδικαίως την οριστική ανάκληση της άδειας. 

9) Μη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την πρόσληψη υπαλλήλου, πρόστιμο 

πεντακοσίων ευρώ (500 €), με ταυτόχρονη ενημέρωση των αρμοδίων περιφερειακών υπηρεσιών 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. 

10) Μη αυτοπρόσωπη προσέλευση αδικαιολόγητα τριακόσια ευρώ (300 €). 

11) Άρνηση ή παρεμπόδιση ελέγχου οκτακόσια ευρώ (800 €). 

12) Έλλειψη βιβλίου διακινούμενων ποσοτήτων, άρθρο 3, του ν. 4497/2017, πρόστιμο χιλίων ευρώ 

(1000 €), με ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας Δ.Ο.Υ. και της τριμελούς επιτροπής, του άρθρου 12, 

του ν. 4497/2017,  για περαιτέρω έλεγχο: 

• Για τους δύο (2) πρώτους μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου (Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 

171/Α΄/13-11-2017), κύρωση είναι απλή σύσταση. 
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13) Μη ενημέρωση του βιβλίου διακινούμενων ποσοτήτων, πρόστιμο διακοσίων ευρώ (200 €), με 

ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας Δ.Ο.Υ. και της τριμελούς επιτροπής για περαιτέρω έλεγχο: 

• Για του δύο (2) πρώτους μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (ν. 4497/2017), η 

κύρωση είναι απλή σύσταση. 

14) Αυθαίρετη αλλαγή χώρου (λαϊκές ή άλλες υπαίθριες οργανωμένες αγορές / στάσιμο εμπόριο), 

πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €). 

15) Επέκταση εγκατάστασης πώλησης πέραν της εγκεκριμένης (λαϊκές ή άλλες υπαίθριες 

οργανωμένες αγορές / στάσιμο εμπόριο), πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. 

16) Υπέρβαση εγκεκριμένης χωρικής δραστηριότητας (πλανόδιο εμπόριο), πρόστιμο πεντακοσίων 

ευρώ (500 €) 

17) Απουσία διακριτικής σήμανσης παραγωγού – επαγγελματία, πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 

€). 

18) Αναληθής σήμανση παραγωγού – επαγγελματία, πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000 €). 

19) Πώληση μη δηλούμενων προϊόντων από παραγωγούς και πώληση προϊόντων από επαγγελματία 

πωλητή που δεν είναι γραμμένα στην άδειά του, πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000 €) και ανά προϊόν και 

περαιτέρω έλεγχος για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας και ενημέρωση της τριμελούς επιτροπής 

για περαιτέρω έλεγχο για παραγωγό. 

20) Πώληση μεγαλύτερης ποσότητας από τη δηλούμενη από παραγωγούς,  πρόστιμο χιλίων ευρώ 

(1000 €) και περαιτέρω έλεγχος ανά προϊόν για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας και ενημέρωση 

της τριμελούς επιτροπής για περαιτέρω έλεγχο. 

21) Πώληση μη ιδιοπαραγόμενων προϊόντων από παραγωγό, πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2000 €) 

και προσωρινή ανάκληση της άδειας για ένα έτος και σε περίπτωση υποτροπής οριστική 

αφαίρεση της άδειας και απαγόρευση έκδοσης νέας άδειας για τον ίδιο, το σύζυγο ή τα τέκνα, 

όταν πρόκειται για τις ίδιες καλλιέργειες. Ενημέρωση της οικείας Δ.Ο.Υ. 

22) Χρήση μη εγκεκριμένης ταμειακής μηχανής επισύρει προσωρινή ανάκληση άδειας για τρεις (3) 

μήνες και ενημέρωση της οικείας Δ.Ο.Υ. 

23) Ψευδής δήλωση παραγωγού για παραγόμενες ποσότητες και προϊόντα κατά την έκδοση και 

ανανέωση της άδειας, πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2000 €) και προσωρινή ανάκληση της άδειας 

για ένα (1) έτος και σε περίπτωση υποτροπής οριστική αφαίρεση της άδειας και απαγόρευση 

έκδοσης νέας άδειας για τον ίδιο, το σύζυγο ή τα τέκνα, όταν πρόκειται για τις ίδιες καλλιέργειες και 

ενημέρωση της οικείας Δ.Ο.Υ. 

24) Υπέρβαση της χρονικής διάρκειας των δύο (2) ωρών της παραγράφου 4, του άρθρου 46, (ν. 

4497/2017) πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €) και ενημέρωση της οικείας Δ.Ο.Υ.  

25) Μη τήρηση φακέλου φύλλων παρουσίας ανά μήνα (για πλανόδιο εμπόριο), παράγραφος 4, του 

άρθρου 46 (ν. 4497/2017), πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000 €) και ενημέρωση της οικείας Δ.Ο.Υ. 

26) Για μη ενημέρωση του εν λόγω φακέλου (παράγραφος 4, του άρθρου 46), πρόστιμο διακοσίων 

ευρώ (200 €) 
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27) Για τη μη τήρηση της υποχρέωσης της ελάχιστης απόστασης των εκατόν πενήντα (150) μέτρων 

(πλανόδιο εμπόριο) (παράγραφος 4, του άρθρου 46), πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €) και 

ενημέρωση της οικείας Δ.Ο.Υ. 

28) Σε περίπτωση υποτροπής των ως άνω τεσσάρων (4) παραβάσεων (υπ’ αριθ.: (21) έως (24)) σε 

χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους το πρόστιμο διπλασιάζεται και σε περίπτωση τέλεσης 

των ίδιων παραβάσεων για τρίτη φορά ανεξαρτήτως του χρόνου της παράβασης η άδεια 

ανακαλείται υποχρεωτικά από τον οικείο Περιφερειάρχη για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.   

29) Για μη τήρηση της υποχρέωσης του χρόνου δραστηριότητας της παραγράφου 4, του άρθρου 39 

(ν. 4497/2017), για άσκηση υπαίθριων δραστηριοτήτων με ψυχαγωγικό αντικείμενο προσωρινού 

χαρακτήρα, (λούνα παρκ κλπ), πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €) και ενημέρωση της οικείας 

Δ.Ο.Υ. 

30) Για την έλλειψη έγκρισης συμμετοχής στις αγορές του άρθρου 38 (ν. 4497/2017) 

(Εμποροπανηγύρεις, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές και λοιπές οργανωμένες αγορές), 

πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €) και ενημέρωση της οικείας Δ.Ο.Υ.  

31) Κατάληψη χώρου ή ωραρίου, πώληση προϊόντων πέραν του ωραρίου, πρόστιμο πεντακοσίων 

ευρώ (500 €). 

32) Μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, χρήση μη εγκεκριμένων ή ελαττωματικών μέτρων, 

ζυγών και σταθμών κατά τη ζύγιση και τη στάθμιση των προϊόντων μη τοποθέτηση πινακίδας σε 

κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης ή αναληθής 

προέλευση επιβάλλεται το εκάστοτε ισχύον ποσό στους Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ. 

33) Για διάθεση προϊόντων που διακινούνται χωρίς τα παραστατικά που προβλέπονται από την 

κείμενη νομοθεσία ή που συνοδεύονται από παραποιημένα ή με ανακριβή στοιχεία παραστατικά 

επιβάλλεται το ισχύον ποσό στους Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ και ενημέρωση της οικείας Δ.Ο.Υ.  

Β. Η άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου ανακαλείται υποχρεωτικά από την αρχή που την έχει 

εκδώσει, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

            1) Εάν σε διάσημα ενός έτους διαπιστωθεί ότι ο πωλητής έχει υποπέσει στην ίδια παράβαση του 

νόμου το πρόστιμο διπλασιάζεται. Αν αρχικώς προβλέπεται ως κύρωση η προσωρινή ανάκληση 

άδειας, τότε σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, επιβάλλεται η οριστική ανάκληση της 

άδειας, ανεξαρτήτως του χρόνου τέλεσης της επαναληπτικής παράβασης. 

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

πωλητής υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση του νόμου για πάνω από τέσσερις (4) φορές. Αν έχει 

υποπέσει σε διάστημα δύο (2) ετών σε τέσσερις (4) παραβάσεις, η Υπηρεσία που καταχώρησε και 

βεβαίωσε την τελευταία παράβαση ενημερώνει εγγράφως, τον δικαιούχο για τις επιπτώσεις της 

τελευταίας παράβασης. 

3)  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 

ΑΔΑ: 6ΦΝΘΩ1Ζ-073



Τέλη 

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

είχε διαμορφωθεί όπως περιγράφεται παρακάτω, (Νόμος 4264/15-05-2014 (Φ.Ε.Κ.: 118, τ. A’),  

Άρθρο 7, και αναμένεται η αναμόρφωσή του, σύμφωνα με το  Άρθρο 36, παράγραφος 2(β) του 

4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α΄/13-11-2017), που αντικατέστητε το ν. 4264/2014: 

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 (€) 

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 
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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).   

Το ύψος του ημερήσιου τέλους για τις λαϊκές αγορές καθορίζεται, ύστερα από απόφαση του οικείου 

Περιφερειακού Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης των φορέων λειτουργίας, των οικείων Επιτροπών 

λαϊκών αγορών και των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που έχουν αρμοδιότητα επί των λαϊκών αγορών  

(άρθρο 36, παράγραφος 2(β) του Ν. 4497/2017. 

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 το αργότερο κάθε εξάμηνο με απόφαση του Δήμου.(άρθρο 36, 

παράγραφος 6(β)του Ν. 4497/2017). 

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 της αρμόδιας 

επιτροπής για Λαϊκές Αγορές 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. 

Στοιχεία για την διακριτότητα των ανωτέρω λαϊκών αγορών είχαν αποσταλεί στην αρμόδια 

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 5465/21-05-2015 

παλαιότερο έγγραφό μας.  

Παλαιότερος Κανονισμός που αφορά στο αντικείμενο θέματος καταργείται. 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1) Τα Άρθρο 29, παράγραφος 3 και 31 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/τ. Α.’/13-11-2017) 

2) Την υπ’ αριθμ.. 53/2015 (4/25-2-2015) προηγούμενη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στυλίδας σχετικά με τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Στυλίδας. 
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3) Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 1868/43700/17-03-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 

– Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το οποίο βρέθηκε νόμιμη η υπ’ αριθμ. 53/2015 προηγούμενη 

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού 

Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών.  

4) Τον Ο.Ε.Υ. Δήμου Στυλίδας υπ’ αριθμ. 4292/113879 (Φ.Ε.Κ. 2652/τ. Β.’/28-07-2017) 

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. 

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 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Στυλίδας να εγκρίνει ή όχι την τροποποίηση του 

Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 3 

και το άρθρο 31 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/τ. Α.’/13-11-2017). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την αναφερόμενη εισήγηση και έπειτα από 

διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Στυλίδας, 

σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 3 και το άρθρο 31 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/τ. Α.’/13-

11-2017).  

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 

 

Πιστό Απόσπασμα 

Στυλίδα 20η Απριλίου 2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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