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ΑΝΑΡΣΘΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από το Πρακτικό τθσ αρικμ. 2/2019
ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Δεςκάτθσ.
Αριθμ. Απόφαςησ: 30/2019
ΘΕΜΑ: Ζγκριςθ χεδίου Κανονιςμοφ Λαϊκισ Αγοράσ Δεςκάτθσ
τθ Δεςκάτθ και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα, ςιμερα τθν 19θν Φεβρουαρίου 2019 θμζρα τθσ
εβδομάδασ Σρίτθ και ϊρα 19:30 μ.μ. ςυνιλκε ςε Σακτικι ςυνεδρίαςθ το Δ.. Δεςκάτθσ μετά από τθν
αρικμ. 1098/15-2-2019 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου που δόκθκε ςε κάκε Δθμοτικό φμβουλο
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 67 του Ν. 3852/2010. Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία,
κακόςον ςε ςφνολο 20 μελϊν βρζκθκαν παρόντα 13 δθλαδι :
ΠΑΡΟΝΣΕ
ΑΠΟΝΣΕ
Λάμαρθσ Ελευκζριοσ Πρόεδροσ
Καραγκοφνθ ταματία
Αναγνϊςτου Ιωάννθσ
Μίγκοσ Δθμιτριοσ
Ανδρϊνθσ Δθμιτριοσ
Μπγιάλασ Χριςτοσ
Γκοφμα – τάκθ οφία
Ντοφμασ Λάμπροσ
Κακοφςιοσ Γεϊργιοσ
Παππάσ Νικόλαοσ
Κορδίλασ Δθμιτριοσ
πανοφ – Φακι Ελζνθ
Μωχςιάδθσ Γεϊργιοσ
Σρικαλίδθσ Αριςτείδθσ
Ορφανίδου – Γκαραλιάκου οφία
Σηιϊλασ Ιωάννθσ
Σηιϊλασ Νικόλαοσ
Σςιγάρασ Δθμιτριοσ
Χατηθηιςθσ Λάμπροσ
Χρυςάκθσ τζφανοσ
Αν και νόμιμα κλικθκαν
Πρόεδροσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Δεςκάτθσ : ταμοφλθ – Σςιλινίκου Βαςιλικι (παροφςα )
Πρόεδροσ Σοπικισ Κοινότθτασ Καρπεροφ : Δοφμασ Γεϊργιοσ ( απϊν)
Πρόεδροσ Σοπικισ Κοινότθτασ Παλιουριάσ: Παπαδόπουλοσ Σριαντάφυλλοσ ( παρϊν )
Πρόεδροσ Σοπικισ Κοινότθτασ Σρικοκκιάσ: Παππάσ Βαςίλειοσ ( απϊν )
Εκπρόςωποσ Σοπικισ Κοιν. Δαςοχωρίου : Μαλλιϊρασ Χριςτοσ ( απϊν)
Εκπρόςωποσ Σοπικισ Κοιν. Κατάκαλθσ : Λιόλιοσ Χριςτοσ ( απϊν )
Εκπρόςωποσ Σοπικισ Κοιν. Παναγιάσ : Σςιοφγκοσ τζργιοσ ( απϊν )
Εκπρόςωποσ Σοπικισ Κοιν. Παραςκευισ: Βελλισ Χριςτοσ (απϊν )
Παριςταμζνου και του Δθμάρχου κ. Καραςτζργιου Θ. Δθμθτρίου
τθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε και θ κ. Σςικνογιάννθ Ιωάννα για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν
Ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και ειςθγοφμενοσ το 15ον κζμα τθσ θμερθςίασ
διάταξθσ, ζκεςε υπόψθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου τα εξισ:
Σο υμβοφλιο τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Δεςκάτθσ με τθν υπϋαρικμ. 9/2018 απόφαςθ
με κζμα
«Ζγκριςθ χεδίου Κανονιςμοφ Λαϊκισ Αγοράσ Δεςκάτθσ » ειςθγείται προσ το Δθμοτικό υμβοφλιο
τθν ζκδοςθ ςχετικισ κανονιςτικισ απόφαςθσ Κανονιςμοφ Λαϊκισ Αγοράσ Δεςκάτθσ τθν οποία και
κζτω υπόψθ ςασ ωσ κάτωκι:
ΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΛΑΪΚΘ ΑΓΟΡΑ ΔΕΚΑΣΘ
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Άρθρο 1ο:
Αντικείμενο Κανονιςμοφ
Ο παρϊν Κανονιςμόσ ρυκμίηει τισ προχποκζςεισ οργάνωςθσ, λειτουργίασ, αιςκθτικισ, υγιεινισ
και τάξθσ ςτο χϊρο τθσ λαϊκισ αγοράσ του Διμου Δεςκάτθσ, θ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του
καταναλωτικοφ κοινοφ, θ δθμιουργία προχποκζςεων που κα ςυμβάλλουν ςτον υγιι ανταγωνιςμό,
κακϊσ και τθ διαδικαςία απόδοςθσ κζςεων πωλθτϊν ςε αυτι.
Ο Κανονιςμόσ είναι εναρμονιςμζνοσ με τισ διατάξεισ του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεφχοσ
Α').
Άρθρο 2ο:
Νομοθετικό πλαίςιο
Ο παρϊν Κανονιςμόσ εκδίδεται λαμβάνοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεφχοσ Α'): «Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν

δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ»,
2. Σο Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/58 τεφχοσ Α): «Περί κωδικοποιιςεωσ εισ ενιαίον κείμενο
νόμου των ιςχυουςϊν διατάξεων περί των προςόδων των Διμων και Κοινοτιτων»,
3. Σο άρκρο 3 του Ν. 1080/80: «Σζλοσ χριςεωσ πεηοδρομίων, πλατειϊν και λοιπϊν κοινοχριςτων
χϊρων»,
4. Σθν Τγ. Διάταξθ Τ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεφχοσ Β')
5. Σο άρκρο 79 του Ν. 3463/2006: «Κανονιςτικζσ Αποφάςεισ»,
6. Σο άρκρο 73 του Ν. 3852/2010: «Επιτροπι Ποιότθτασ Ηωισ - Αρμοδιότθτεσ»

Άρθρο 3ο
Οριςμοί
1. «Τπαίκριο εμπόριο»: θ εμπορικι δραςτθριότθτα που αςκείται ςε ανοικτό χϊρο, όπωσ θ πϊλθςθ
προϊόντων ςε λαϊκζσ και λοιπζσ οργανωμζνεσ υπαίκριεσ αγορζσ, κακϊσ και το πλανόδιο εμπόριο.
2. «Λαϊκι αγορά»: θ υπαίκρια, μετακινοφμενθ, οργανωμζνθ αγορά, ςτθν οποία δραςτθριοποιοφνται
παραγωγοί πρωτογενϊν και μεταποιθμζνων προϊόντων οικοτεχνίασ, κακϊσ και επαγγελματίεσ πωλθτζσ
για τθ διάκεςθ κυρίωσ πρωτογενϊν, αλλά και βιομθχανικϊν ειδϊν.
3. «τάςιμο εμπόριο»: θ άςκθςθ υπαίκριασ εμπορικισ δραςτθριότθτασ από πωλθτι που δεν
μετακινείται από το κακοριςμζνο από τθν αρμόδια αρχι ςτακερό ςθμείο.
4. «Φορζασ λειτουργίασ»: ο φορζασ που είναι αρμόδιοσ για τθν οργάνωςθ και τθν εφρυκμθ λειτουργία
λαϊκισ ι άλλθσ οργανωμζνθσ αγοράσ και που επιλαμβάνεται κάκε κζματοσ που ανακφπτει, όςον
αφορά τόςο τθ λειτουργία τθσ εν γζνει, όςο και τθ δραςτθριοποίθςθ των πωλθτϊν ςε αυτι. Για τισ
λαϊκζσ αγορζσ που λειτουργοφν εντόσ των γεωγραφικϊν ορίων τθσ Περιφζρειασ Αττικισ και τθσ
Μθτροπολιτικισ Ενότθτασ Θεςςαλονίκθσ, αρμόδιοσ φορζασ ορίηεται θ Περιφζρεια Αττικισ και θ
Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ, αντίςτοιχα. Για τισ λαϊκζσ αγορζσ τθσ λοιπισ επικράτειασ, κακϊσ
και για τισ λοιπζσ οργανωμζνεσ αγορζσ, αρμόδιοσ φορζασ ορίηεται ο διμοσ, εντόσ των γεωγραφικϊν
ορίων του οποίου λειτουργεί θ αγορά.
5. «Παραγωγόσ πωλθτισ υπαίκριου εμπορίου»: ο παραγωγόσ, ο οποίοσ δραςτθριοποιείται ςτο
υπαίκριο εμπόριο και διακζτει προϊόντα αποκλειςτικά ιδίασ παραγωγισ.
6. «Επαγγελματίασ πωλθτισ υπαίκριου εμπορίου»: το φυςικό πρόςωπο, το οποίο δραςτθριοποιείται
ςτο υπαίκριο εμπόριο, διακζτοντασ τα είδθ του άρκρου 17 του Ν.4497/17, τα οποία δεν προζρχονται
από ιδία παραγωγι.
7. «Μεταποίθςθ»: θ ενζργεια με τθν οποία τροποποιείται ουςιαςτικά το αρχικό προϊόν,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κερμικισ επεξεργαςίασ, του καπνίςματοσ, του αλατίςματοσ, τθσ ωρίμανςθσ,
τθσ αποξιρανςθσ, του μαριναρίςματοσ, τθσ εκχφλιςθσ, τθσ εξϊκθςθσ ι ςυνδυαςμοφ αυτϊν των
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μεκόδων.
8. «Μεταποιθμζνα προϊόντα»: τα τρόφιμα που προζρχονται από τθ μεταποίθςθ μθ μεταποιθμζνων
προϊόντων. Σα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιζχουν ςυςτατικά τα οποία είναι αναγκαία για τθν
παραςκευι τουσ ι τα οποία τουσ προςδίδουν ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά.
9. «Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφουσ, τθσ κτθνοτροφίασ, τθσ πτθνοτροφίασ, τθσ
μελιςςοκομίασ, τθσ καλάςςιασ αλιείασ, τθσ ςπογγαλιείασ, τθσ οςτρακαλιείασ, τθσ αλιείασ εςωτερικϊν
υδάτων, τθσ υδατοκαλλιζργειασ, τθσ δαςοπονίασ, τθσ κθραματοπονίασ και των κάκε είδουσ εκτροφϊν,
τα προϊόντα που προζρχονται από το πρϊτο ςτάδιο επεξεργαςίασ ι μεταποίθςθσ αυτϊν, κακϊσ και
κάκε άλλο προϊόν που προζρχεται από τθν αγροτικι εν γζνει δραςτθριότθτα.
10. «Απόδοςθ κζςθσ»: θ διαδικαςία απόδοςθσ ςυγκεκριμζνθσ, οριοκετθμζνθσ και αρικμθμζνθσ κζςθσ
ςε δικαιοφχο πωλθτι μίασ ςυγκεκριμζνθσ λαϊκισ αγοράσ.
11. «Κατανομι - τοποκζτθςθ»: θ διαδικαςία ςτελζχωςθσ των λαϊκϊν αγορϊν με πωλθτζσ, ανεξάρτθτα
από τθν ιδιότθτά τουσ.
Άρθρο 4ο
Οριοθζτηςη- διαγράμμιςη λαϊκήσ Δεςκάτησ
1. Θ λαϊκι αγορά Δεςκάτθσ διεξάγεται επί τθσ οδοφ Κ. Καραμανλι. Θ οριοκζτθςθ του χϊρου τθσ λαϊκισ
αγοράσ, θ διαγράμμιςθ και θ αρίκμθςθ των κζςεων, όπου τοποκετοφνται οι πωλθτζσ αποτυπϊνονται
ςτο ςυνθμμζνο τοπογραφικό διάγραμμα τθσ λαϊκισ που αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι του παρόντοσ
κανονιςμοφ.
2. Θ λαϊκι αγορά, ανάλογα με τθ φφςθ των πωλοφμενων προϊόντων, χωρίηεται ςτουσ εξισ τομείσ:
α. Σομζασ Διατροφικϊν Προϊόντων.
β. Σομζασ Βιομθχανικϊν Ειδϊν, ο οποίοσ τοποκετείται διακριτά ςτα όρια τθσ λαϊκισ αγοράσ. (παρ.4,
άρκρο 27 του ν.4497/13-11-2017)
3. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των διατικζμενων κζςεων ςτθ Λαϊκι Αγορά Δεςκάτθσ όπου κα τοποκετθκοφν
οι πωλθτζσ είναι 119 από τισ οποίεσ:
α) Οι παραγωγικζσ είναι 73 κζςεισ διαςτάςεων εκ των οποίων 72 είναι διαςτάςεων 4 Χ 2.5 μζτρα και
1 διαςτάςεων 2 Χ 2.5 μζτρα
β) Οι επαγγελματικζσ είναι 46, διαςτάςεων 6 Χ 2.5 μζτρα
4. Σο μικοσ πρόςοψθσ των Εγκαταςτάςεων Πϊλθςθσ, είναι ίςο κατά κατθγορία πωλοφμενων ειδϊν
(παρ.α, άρκρο 31 του ν.4497/13-11-2017)
5. Οι πωλθτζσ επαγγελματίεσ και παραγωγοί, κα τοποκετοφνται ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ μζςα ςτουσ
χϊρουσ των λαϊκϊν αγορϊν, κατά κατθγορία επαγγελμάτων ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ.

Άρθρο 5ο
Θμζρα και ωράριο λειτουργίασ λαϊκήσ
1.Θ λαϊκι αγορά Δεςκάτθσ κα διεξάγεται κάκε Πζμπτθ. ε περίπτωςθ που θ θμζρα είναι εκνικι ι
τοπικι αργία , θ θμζρα λειτουργίασ μεταφζρεται με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ λαϊκϊν αγορϊν
Περιφερειακισ ενότθτασ Γρεβενϊν και του Διμου Δεςκάτθσ.
2. Κακορίηονται οι ϊρεσ λειτουργίασ τθσ λαϊκισ αγοράσ ωσ εξισ :
-Ζναρξθ για τθ διάκεςθ των προϊόντων ςτουσ καταναλωτζσ για τθ χειμερινι περίοδο από 07:30 μζχρι
13:00
-Ζναρξθ για τθ διάκεςθ των προϊόντων ςτουσ καταναλωτζσ για τθ κερινι περίοδο από 07:00 μζχρι
13:00
- Θ προςζλευςθ των πωλθτϊν ςτουσ χϊρουσ τθσ λαϊκισ αγοράσ προκειμζνου να εκφορτϊςουν
πάγκουσ, εργαλεία και τα εμπορεφματά τουσ, κα γίνεται μία ϊρα το πολφ νωρίτερα από τθν ζναρξθ
διάκεςθσ των προϊόντων ςτουσ καταναλωτζσ.
- Θ φόρτωςθ των εμπορευμάτων τουσ, κ.λ.π. και θ αποχϊρθςι τουσ κα γίνεται μία ϊρα το πολφ
αργότερα από τθν ϊρα λιξθσ τθσ διάκεςθσ των προϊόντων ςτουσ καταναλωτζσ.
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Άρθρο 6ο
Διατιθζμενα προϊόντα
Α. Παραγωγοί
1. Σα προϊόντα που δφνανται να διακζτουν οι παραγωγοί πωλθτζσ είναι τα εξισ:
α. οπωροκθπευτικά,
β. αυγά ςφραγιςμζνα με το διακριτικό αρικμό του παραγωγοφ,
γ. λοιπά αγροτικά προϊόντα, όπωσ ελιζσ, καρφδια, κάςτανα, όςπρια,
δ. ελαιόλαδο ςυςκευαςμζνο, όπωσ ορίηεται ςτον Κανονιςμό 29/2012 και τθν 323902/18.9.2009 κοινι
απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων (Β'
2026),
ε. οίνοσ εμφιαλωμζνοσ, ο οποίοσ ζχει παραχκεί, εμφιαλωκεί και επιςθμανκεί, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
ενωςιακι (Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1308/2013, Κανονιςμόσ (ΕΚ) 606/2009, Κανονιςμόσ (ΕΚ) 607/2009,
Κανονιςμόσ 436/2009) και εκνικι αμπελοοινικι νομοκεςία υπ' αρικμ. 5833/155045/ 12.12.2013 κοινι
υπουργικι απόφαςθ (Β' 3324) όπωσ ιςχφει, υπ' αρικμ. 285870/1.9.2004 κοινι υπουργικι απόφαςθ
(Β'1372),υπ' αρικμ. 6141/148160/30.12.2015 υπουργικι απόφαςθ (Β' 2904), υπ' αρικμ.
5067/117292/27.10.2015 κοινι υπουργικι απόφαςθ (Β' 2323) όπωσ ιςχφει, υπ' αρικμ.
5042/116548/26.10.2015 υπουργικι απόφαςθ (Β'2323),
ςτ. μζλι τυποποιθμζνο,
η. πουλερικά και κουνζλια που πλθροφν τουσ κανόνεσ αςφάλειασ και υγιεινισ των τροφίμων, ςφμφωνα
με τθν ενωςιακι και εκνικι νομοκεςία (υπουργικι απόφαςθ 2379/82701/2016, Β' 2330),
θ.
νωπά
αλιευτικά
προϊόντα
κάλαςςασ,
γλυκϊν
υδάτων,
υδατοκαλλιζργειασ,
κ. προϊόν απόςταξθσ μικρϊν αποςταγματοποιϊν (διιμερων),
ι. άνκθ, καλλωπιςτικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κθπευτικό χϊμα, το οποίο δεν ζχει
υποςτεί βιομθχανικι επεξεργαςία, κακϊσ και πολλαπλαςιαςτικό υλικό καλλιεργοφμενων φυτικϊν
ειδϊν, όπωσ φυτάρια κθπευτικϊν, δενδρφλλια οπωροφόρων και φυτά αμπζλου, υπό τισ προχποκζςεισ
που ορίηουν ο ν. 1564/1985 (Α' 164) και οι υπουργικζσ αποφάςεισ που ζχουν εκδοκεί κατ'
εξουςιοδότθςι του,
ια. τα προϊόντα οικοτεχνίασ που αναφζρονται ςτο άρκρο 3 τθσ 4912/120862/5.11.2015 απόφαςθσ του
Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων (Β'2468), με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που
αναφζρονται ςε αυτι όπωσ γαλακτοκομικά, μαρμελάδεσ, γλυκά του κουταλιοφ, παραδοςιακά
ηυμαρικά, βότανα, αρτφματα,
ιβ. αλλαντικά από παραγωγοφσ κτθνοτρόφουσ, εφόςον ζχουν παραχκεί ςε εγκεκριμζνεσ μονάδεσ,
τθρουμζνων των όρων υγιεινισ και αςφάλειασ, ςφμφωνα με τθν εκνικι και ενωςιακι νομοκεςία. Αν ο
κτθνοτρόφοσ δεν διακζτει δικι του μονάδα παραγωγισ, αλλά παραλαμβάνει τελικό προϊόν από δικι
του πρϊτθ φλθ που παράγεται ςε άλλθ εγκεκριμζνθ μονάδα, εφαρμόηονται αναλόγωσ τα οριηόμενα
ςτο
άρκρο
10
για
τα
τυροκομικά
προϊόντα,
ιγ. γαλακτοκομικά προϊόντα.
2. Οι πωλθτζσ που παράγουν οπωροκθπευτικά προϊόντα, μποροφν κατά τθ διάρκεια διάκεςθσ των
καλλιεργοφμενων προϊόντων τουσ να διακζτουν και άλλα μθ επεξεργαςμζνα πρωτογενι προϊόντα που
ςχετίηονται με τθν κφρια παραγωγι τουσ. Ενδεικτικά, αναφζρονται τα αμπελόφυλλα για τουσ
αμπελοκαλλιεργθτζσ, τα άνκθ κολοκυκιοφ για τουσ αντίςτοιχουσ καλλιεργθτζσ, τα αυτοφυι φυτά που
φφονται εντόσ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων των παραγωγϊν.
Β. Επαγγελματίεσ Πωλητζσ
1. Σα προϊόντα που δφνανται να διακζτουν οι επαγγελματίεσ πωλθτζσ είναι τα εξισ:
Α. Πρωτογενι διατροφικά προϊόντα γθσ. τθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται:
α. Νωπά οπωροκθπευτικά, αυγά, ελιζσ, ελαιόλαδο, οίνοσ, μζλι, πουλερικά και κουνζλια.
β. Βιολογικά νωπά προϊόντα τθσ υποκατθγορίασ α'.
γ. Βιολογικά μεταποιθμζνα και τυποποιθμζνα αγροτικά προϊόντα.
Β. Νωπά αλιευτικά προϊόντα κάλαςςασ, γλυκϊν υδάτων, υδατοκαλλιζργειασ.
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Γ. Μεταποιθμζνα διατροφικά προϊόντα και κατεψυγμζνα τρόφιμα. τθν κατθγορία αυτι
περιλαμβάνονται:
α. Συροκομικά, αλλαντικά, ξθροί καρποί, όςπρια, ρφηι, ηαχαρϊδθ προϊόντα που διατθροφνται εκτόσ
ψυγείου, καφζσ, οίνοσ, ελιζσ, ελαιόλαδο, μζλι.
β. Βιολογικά μεταποιθμζνα και τυποποιθμζνα αγροτικά προϊόντα.
γ. Κατεψυγμζνα τρόφιμα, όπωσ αλιεφματα, λαχανικά, κρεατικά, είδθ ςφολιάτασ, παραςκευάςματα
ηφμθσ.
Δ. Είδθ Κθπουρικισ.
τθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται:
Καλλωπιςτικά φυτά, χϊμα, γλάςτρεσ, πολλαπλαςιαςτικό υλικό, εργαλεία και βιομθχανικά είδθ
κθπουρικισ
και ανκοκομίασ.
Ε. Βιομθχανικά είδθ.
τθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται γενικά βιομθχανικά είδθ πλθν θλεκτροδοτοφμενων θλεκτρικϊν
ειδϊν και παιχνιδιϊν, όπωσ είδθ ζνδυςθσ νεωτεριςμϊν, ψεφτικα κοςμιματα (φο μπιηοφ), λευκά είδθ,
ψιλικά, είδθ υπόδθςθσ, δερμάτινα είδθ (τςάντεσ, ηϊνεσ, πορτοφόλια), αυτόνομα μθ θλεκτροδοτοφμενα
θλεκτρικά είδθ, εκκλθςιαςτικά είδθ, είδθ ατομικισ κακαριότθτασ ι οικιακισ φροντίδασ, μζςα
ςυςκευαςίασ (χάρτινεσ, πλαςτικζσ ςακοφλεσ), είδθ υαλοπωλείου, πλαςτικά με το μζτρο, είδθ χαρτιοφ,
εργαλεία και βιομθχανικά είδθ κθπουρικισ και ανκοκομίασ.
Σ. Τπθρεςίεσ παροχισ πρόχειρων γευμάτων, όπωσ κουλοφρια, λουκουμάδεσ, κάςτανα, καλαμπόκια.
2. Οι κάτοχοι άδειασ επαγγελματία πωλθτι υπαίκριου εμπορίου λαϊκϊν αγορϊν μποροφν να πωλοφν
προϊόντα μόνο μίασ από τισ ανωτζρω κατθγορίεσ Α' ζωσ και Σ', υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα προϊόντα
αυτά είναι γραμμζνα ςτθν άδειά τουσ.
Ειδικά, κάκε πωλθτισ τθσ κατθγορίασ Α' μπορεί να προςκζςει ςτθν άδειά του ζωσ τρία (3) προϊόντα τθσ
κατθγορίασ Γ' και αντίςτροφα.
3. Ο επαγγελματίασ πωλθτισ λαϊκϊν αγορϊν μπορεί να αλλάξει κατθγορία πωλοφμενων ειδϊν,
φςτερα από αίτθςι του ςτο διμο. Με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Λαϊκϊν Αγορϊν
Περιφερειακισ Ενότθτασ Γρεβενϊν, εγκρίνεται ι απορρίπτεται αιτιολογθμζνα θ εν λόγω αίτθςθ για
λόγουσ πλθρότθτασ και ποικιλίασ τθσ αγοράσ, ςε ςυνδυαςμό με όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 2
του άρκρου 30 για τθν αναλογία πρωτογενϊν και βιομθχανικϊν ειδϊν. τθν περίπτωςθ που δεν
υπάρξει απάντθςθ εντόσ εξιντα(60) θμερϊν τεκμαίρεται ςιωπθρι αποδοχι του αιτιματοσ.
Γ. Κατ' εξαίρεςθ, επιτρζπεται θ πϊλθςθ γαλακτοκομικϊν προϊόντων και από ιδιοκτιτεσ «μικρϊν
επιχειριςεων» παραγωγισ τυροκομικϊν προϊόντων-μθ κτθνοτρόφουσ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1
τθσ3724/162303/22.12.2014 κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων (Β' 3438), εφόςον δεν διακζτουν εμπορικό κατάςτθμα λιανικισ
πϊλθςθσ.
Άρθρο 7ο
Όροι διάθεςησ προϊόντων
1. Σα διατικζμενα από τουσ πωλθτζσ ςτισ λαϊκζσ αγορζσ τρόφιμα, ανάλογα με το είδοσ τουσ, πρζπει να
πλθροφν τουσ όρουσ ποιότθτασ υγιεινισ και αςφάλειασ των τροφίμων, ςφμφωνα με τισ γενικζσ
διατάξεισ τθσ ενωςιακισ περί τροφίμων νομοκεςίασ, τισ ςχετικζσ κατά περίπτωςθ προϊόντοσ διατάξεισ
τθσ ειδικισ εκνικισ και ενωςιακισ νομοκεςίασ, τον Κϊδικα Σροφίμων και Ποτϊν (1100/9.9.1987
απόφαςθ του Ανωτάτου Χθμικοφ υμβουλίου, Β' 788), τουσ Κανόνεσ Διακίνθςθσ και Εμπορίασ
Προϊόντων και Παροχισ Τπθρεςιϊν (ΔΙ.Ε.Π.Π.Τ. - υπ' αρικμ. 91354/24.8.2017 απόφαςθ του Τπουργοφ
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ,Β'2983) με τθν επιφφλαξθ ειδικϊν κατά περίπτωςθ διατάξεων αρμοδιότθτασ
του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ (ΓΧΚ) και Τγειονομικι Διάταξθ Τ1γ/Γ.Π./οικ.47829 (Β'
2161/23.6.2017) και τισ υγειονομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ.
2. Ειδικά για τα νωπά οπωροκθπευτικά εφαρμόηεται επίςθσ ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικμ. 543/2011 (L
157).
3. Σα είδθ ηωικισ προζλευςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των νωπϊν ειδϊν αλιείασ και
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υδατοκαλλιζργειασ, κακϊσ και τα κατεψυγμζνα προϊόντα γενικϊσ, πρζπει να διατθροφνται, να
διακινοφνται και να διατίκενται από ειδικά διαςκευαςμζνα οχιματα αυτοκίνθτα ι ρυμουλκοφμενα.
4. Επιπλζον εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 18 τθσ κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν
Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, Οικονομίασ και Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ, Τγείασ
και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων (Β' 1187/2006) για τουσ οδθγοφσ
ορκισ πρακτικισ και οι διατάξεισ του ν. 2969/2011 (Α'281).

Άρθρο 8ο
Ζκδοςη - Θεώρηςη - Ανανζωςη αδειών
1. Οι άδειεσ εκδίδονται, κεωροφνται ι ανανεϊνονται από το Διμο Δεςκάτθσ όπωσ κακορίηονται από
τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
2. Για τθν ζκδοςθ, κεϊρθςθ και ανανζωςθ αδειϊν, προχπόκεςθ αποτελεί θ βεβαίωςθ τθσ Σαμειακισ
Τπθρεςίασ περί μθ οφειλισ ςτο Διμο.

Άρθρο 9ο
Τποχρεώςεισ πωλητών
1. Οι παραγωγοί πωλθτζσ αναρτοφν ςε εμφανζσ για τον καταναλωτι ςθμείο πινακίδα χρϊματοσ
πράςινου ελάχιςτων διαςτάςεων 1 χ 0,40 μ., ςτθν οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα θ λζξθ
«ΠΑΡΑΓΩΓΟ», και με πεηά ευανάγνωςτα γράμματα λευκοφ χρϊματοσ το ονοματεπϊνυμό του, ο
αρικμόσ αδείασ, ο αρικμόσ μθτρϊου από το ενιαίο πλθροφοριακό ςφςτθμα και θ γεωγραφικι περιοχι,
τουλάχιςτον ο νομόσ, που βρίςκεται θ αγροτικι εκμετάλλευςθ των προϊόντων που διακζτει.
2. Οι επαγγελματίεσ πωλθτζσ αναρτοφν ςε εμφανζσ για τον καταναλωτι ςθμείο πινακίδα χρϊματοσ
μπλε ελάχιςτων διαςτάςεων 1 χ 0,40 μ., ςτθν οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα θ λζξθ
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΑ» ι «ΕΜΠΟΡΟ» και με πεηά ευανάγνωςτα γράμματα λευκοφ χρϊματοσ το
ονοματεπϊνυμο, ο αρικμόσ αδείασ και ο αρικμόσ μθτρϊου από το ενιαίο πλθροφοριακό ςφςτθμα.
3. Οι πωλθτζσ υποχρεοφνται να φζρουν πάντοτε μαηί τουσ τθν άδεια πωλθτι, τα παραςτατικά ςτοιχεία
πϊλθςθσ των προϊόντων τουσ, το βιβλιάριο υγείασ κι οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο τθσ υπθρεςίασ
απαιτείται και κα τα επιδεικνφουν ςτα αρμόδια όργανα ελζγχου, όταν τουσ ηθτθκεί. Οι υπάλλθλοιαναπλθρωτζσ των αδειοφχων-πωλθτϊν, οφείλουν να αποδεικνφουν τθν ιδιότθτά τουσ.
4. Θ τοποκζτθςθ των εμπορευμάτων επιτρζπεται μόνο ςτθν οριηόντια επιφάνεια των πάγκων τουσ,
απαγορεφεται το κρζμαςμα των εμπορευμάτων (είδθ ρουχιςμοφ, υπόδθςθσ, υλικϊν και άλλων
αντικειμζνων) κατακόρυφα, μπροςτά, πλάγια, πίςω ι και ςτο φψοσ τθσ τζντασ που χρθςιμοποιοφν, θ
τοποκζτθςθ ςτάντ ι άλλων καταςκευϊν, επιπλζον πάγκων κακϊσ επίςθσ και πζραν των
διαγραμμίςεων, προκειμζνου να επιδείξουν τα εμπορεφματά τουσ.
5. Κατά τισ θμζρεσ που δε λειτουργεί θ λαϊκι αγορά απαγορεφεται κάκε εμπορία και κάκε άλλθ
δραςτθριότθτα μζςα ςτουσ χϊρουσ τθσ από τουσ κατόχουσ αδειϊν (επαγγελματικϊν και
παραγωγικϊν).
6. Απαγορεφεται θ αυκαίρετθ αλλαγι κζςθσ από τουσ πωλθτζσ τθσ λαϊκισ αγοράσ, θ αυκαίρετθ
αυξομείωςθ των μζτρων πρόςοψθσ των πάγκων, θ αυξομείωςθ των διαςτάςεων τθσ ζκταςθσ των
χωροκετθμζνων κζςεων, θ δραςτθριότθτα ςτο χϊρο τθσ λαϊκισ αγοράσ ελλείψει τθσ ςχετικισ άδειασ, θ
απ' ευκείασ διακίνθςθ ςτθν κατανάλωςθ από το αυτοκίνθτο με το οποίο ζγινε θ μεταφορά των
προϊόντων κακϊσ και θ εγκατάςταςθ πωλθτϊν ςτουσ διαδρόμουσ.
7. Θ παρουςία των κατόχων αδειϊν είναι υποχρεωτικι, ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ και όπου
δθμιουργείται θ ανάγκθ περί υποβοικθςθσ, αντικατάςταςθσ, αναπλιρωςθσ κ.λ.π. απαιτείται θ
τροποποίθςθ τθσ αρχικισ άδειασ με τισ διαδικαςίεσ που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
8. Απαγορεφεται θ είςοδοσ κάκε τροχοφόρου κατά τισ ϊρεσ λειτουργίασ τθσ λαϊκισ αγοράσ πλθν των
ωρϊν ζναρξθσ για τθν εκφόρτωςθ των εμπορευμάτων.
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9. Απαγορεφεται ςτουσ πωλθτζσ θ τοποκζτθςθ εγκαταςτάςεων, πάγκων κλπ. ςε άλλθ μζρα από
εκείνθ τθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ ι θ εγκατάλειψθ των ειδϊν αυτϊν μετά τθ λειτουργία τθσ.
10. Σα προσ πϊλθςθ είδθ πρζπει να είναι τοποκετθμζνα πάνω ςε πάγκουσ ι ςε τελάρα ζτςι ϊςτε να
εξαςφαλίηονται οι ςυνκικεσ υγιεινισ κακαριότθτασ αυτϊν
11. Οι ιδιοκτιτεσ οχθμάτων, κα μεριμνοφν ϊςτε να μθν ςτακμεφουν τα οχιματά τουσ ςτουσ
χϊρουσ που ορίηεται θ λειτουργία τθσ λαϊκισ αγοράσ από το προθγοφμενο βράδυ.
12. Οι πωλθτζσ υποχρεοφνται να τθροφν κακαρό το χϊρο που χρθςιμοποιοφν και να διευκολφνουν τθν
υπθρεςία κακαριότθτασ του διμου ςτο ζργο τθσ. Θ κακαριότθτα του χϊρου ςυνίςταται ςτθν άμεςθ και
ςυνεχι ςυλλογι των απορριμμάτων. Σα απορρίμματα που ζχει δθμιουργιςει ο κακζνασ κα τα
ςυγκεντρϊνει ςε ςακοφλεσ ι δοχεία τα οποία κα ςυλλζγουν ςτθν ςυνζχεια οι υπάλλθλοι του Διμου.
13. Οι πωλθτζσ πρζπει να επιδεικνφουν ευπρεπι και κόςμια ςυμπεριφορά, κακϊσ και να
διευκολφνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον ζλεγχο. Απαγορεφεται αυςτθρά θ ανάρμοςτθ
ςυμπεριφορά των πωλθτϊν τθσ Λαϊκισ Αγοράσ (φωνζσ, αντεγκλιςεισ, διαλάλθςθ των εμπορευμάτων
κ.τ.λ)
14. Με τθν ίδια ευκφνθ πρζπει οι πωλθτζσ να μεταφζρουν από τουσ χϊρουσ τθσ αγοράσ τα
εμπορεφματα που δεν διατζκθκαν, τα κενά είδθ ςυςκευαςίασ και γενικά κάκε είδουσ εργαλείου μετά
τθ λιξθ τθσ αγοράσ.
15. Οι πωλθτζσ πρζπει να τθροφν τισ εκνικζσ και κοινοτικζσ διατάξεισ για τθν αςφαλι διάκεςθ των
προϊόντων τουσ. Ειδικότερα:
-Σα προσ πϊλθςθ είδθ τροφίμων κα εκκζτονται πάνω ςε ειδικοφσ πάγκουσ κάτω από κατάλλθλεσ
τζντεσ ι ςε ειδικά οχιματα.
-Σα τρόφιμα προκειμζνου να διατεκοφν (χφμα ι ςυςκευαςμζνα) τοποκετοφνται ςε κατάλλθλουσ
χϊρουσ και προκικεσ και ςε ανάλογεσ κερμοκραςίεσ αναφορικά με τθ φφςθ του κάκε προϊόντοσ.
-Θ ςυντιρθςθ των ευαλλοίωτων τροφίμων να γίνεται ςε ψυγεία επαρκοφσ χωρθτικότθτασ και υπό τθν
απαραίτθτθ, ανάλογα με το είδοσ του τροφίμου και τον επικυμθτό χρόνο ςυντθριςεωσ του, ςτακερι
ψφξθ που κα ελζγχεται με ειδικά κερμόμετρα, ςφμφωνα με τον Κϊδικα Σροφίμων και Ποτϊν και τθν
εκάςτοτε ιςχφουςα Ενωςιακι και Εκνικι νομοκεςία για τθν αςφάλεια των τροφίμων (κατεψυγμζνα
ψάρια, τυροκομικά).
-Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ ςτα ψυγεία κάκε είδουσ αντικειμζνων τα οποία είναι δυνατόν να
ρυπάνουν τα ψυγεία και τα ςυντθροφμενα ςε αυτό τρόφιμα.
-Σα ψυγεία να διατθροφνται πάντα κακαρά.
-Σα τρόφιμα που καταναλϊνονται χωρίσ προθγουμζνωσ να πλυκοφν, να αποφλοιωκοφν ι ψθκοφν ι
βραςτοφν, να προςτατεφονται από τα ζντομα, τθ ςκόνθ και κάκε είδουσ άλλεσ ρυπάνςεισ, να
τοποκετοφνται ςε κατάλλθλεσ προκικεσ με προςτατευτικό κάλυμμα, ανάλογα με τθ φφςθ του
τροφίμου.
-Σα
οχιματα
που
χρθςιμοποιοφνται
για
τθ
μεταφορά
και
πϊλθςθ
προϊόντων ςτισ Λαϊκζσ Αγορζσ οφείλουν να τθροφν τθν εκάςτοτε ιςχφουςα ευρωπαϊκι και εκνικι
νομοκεςία (οχιματα μεταφοράσ).
-υςκευζσ (δίςκοι, παλζτεσ, τελάρα) ςκεφθ, εργαλεία και υλικά που ζρχονται ςε επαφι με τα τρόφιμα
να διατθροφνται ςε καλι κατάςταςθ και κακαρά.
-Σα οχιματα που χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά και πϊλθςθ ψαριϊν ι άλλων αλιευμάτων ςτισ
λαϊκζσ αγορζσ οφείλουν να εφαρμόηουν τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ κτθνιατρικισ νομοκεςίασ.
-Ο πωλθτισ ψαριϊν και άλλων αλιευμάτων οφείλει να λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα κατά τθν ζκκεςθ
τοφτων, είτε αυτά βρίςκονται μζςα ςε ανοιχτά κιβϊτια (τελάρα), είτε είναι τοποκετθμζνα πάνω ςε
πάγκουσ, ϊςτε να μθ διακόπτεται θ ςυντιρθςι τουσ (τοποκετϊντασ ικανι ποςότθτα τριμμζνου πάγου)
και να μθν εκτίκενται ςτθν θλιακι ακτινοβολία.
Σα νερά που προζρχονται από τθ τιξθ του πάγου να ςυλλζγονται και να απορρίπτονται ςε φρεάτιο,
απαγορεφεται θ διάκεςι τουσ ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ.
16. Οι πωλθτζσ κάκε είδουσ τροφίμων ςε λαϊκζσ αγορζσ κα πρζπει να τθροφν τουσ κανόνεσ ατομικισ
υγιεινισ ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι και Εκνικι νομοκεςία.
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Άρθρο 10ο
Τποχρεώςεισ Δήμου
1. Ο Διμοσ φροντίηει για:
α. τθν προςβαςιμότθτα και τθν αςφάλεια των διερχόμενων πωλθτϊν και καταναλωτϊν,
β. τθν κακαριότθτα του χϊρου κατά τθ διάρκεια και μετά το πζρασ τθσ λειτουργίασ τθσ λαϊκισ αγοράσ,
κακϊσ και τθν τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 13 τθσ
Τ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ 21.6.2017 απόφαςθσ του Τπουργοφ Τγείασ,
γ. τθν τιρθςθ των κανόνων για τθν τοποκζτθςθ πωλθτϊν ςτθ λαϊκι αγορά και γενικότερα για τθν
εφρυκμθ λειτουργία τθσ αγοράσ,
δ. τθν ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ κάκε λαϊκισ αγοράσ, που
λειτουργεί ςτα διοικθτικά του όρια, ςτο οποίο απεικονίηονται οι κζςεισ και αναγράφονται οι πωλθτζσ
που τισ καταλαμβάνουν, κακϊσ επίςθσ και οι κενζσ κζςεισ
2. Ο Διμοσ αναλαμβάνει τισ διαδικαςίεσ ενθμζρωςθσ των ςτοιχείων τθσ άδειασ ςτο ΟΠΠΑ και
ενθμερϊνει τον πωλθτι για τισ υποχρεϊςεισ του, αναφορικά με τθν καταβολι του
ανταποδοτικοφ τζλουσ.
Άρθρο 11°
Εποπτεία λαϊκήσ αγοράσ
Ο Διμοσ Δεςκάτθσ, με απόφαςθ Δθμάρχου ορίηει κακικοντα επόπτθ ςε υπαλλιλουσ του Διμου με
εξάμθνθ κθτεία μετά το πζρασ τθσ οποίασ αντικακίςτανται από άλλουσ.
κοπόσ των ανωτζρω υπαλλιλων είναι ο ζλεγχοσ τιρθςθσ του παρόντοσ κανονιςμοφ, θ γενικότερθ
εφρυκμθ λειτουργία των Λαϊκϊν Αγορϊν του Διμου, θ καταγραφι κι ενθμζρωςθ τθσ Δθμοτικισ αρχισ
για τυχόν προβλιματα, κακϊσ και θ επιβολι διοικθτικϊν προςτίμων ςε περιπτϊςεισ παραβατικότθτασ.
Ο επόπτθσ για τθν διευκζτθςθ κεμάτων που προκφπτουν κατά τθν λειτουργία τθσ λαϊκισ αγοράσ του
Διμου Δεςκάτθσ, κα ςυνεργάηονται με ζναν εκπρόςωπο των παραγωγϊν κι ζνα των επαγγελματιϊν,
τουσ οποίουσ προτείνουν τα οικεία ςωματεία.
Επιπλζον, κακικοντα που απορρζουν λόγω του αντικειμζνου τθσ εργαςίασ τουσ, είναι ιδίωσ τα
κατωτζρω:
 Ζλεγχοσ προςκομιηόμενων ποςοτιτων ανά θμζρα, από τουσ παραγωγοφσ πωλθτζσ, ςφμφωνα
με τα ςχετικά παραςτατικά (άδεια, δελτίο αποςτολισ)
 Ζλεγχοσ προςελεφςεων
 Επίδοςθ εγγράφων ςτουσ πωλθτζσ
 Διαγράμμιςθ Λαϊκϊν αγορϊν και ςφνταξθ καταςτάςεων κζςεων
 Σοποκζτθςθ πωλθτϊν ςε προςωρινζσ κζςεισ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ απόδοςθσ
κζςθσ
 Ενθμζρωςθ τθσ υπθρεςίασ για τισ κενζσ κζςεισ που προκφπτουν ςτθν Λαϊκι αγορά που
εποπτεφουν

Άρθρο 12°
Θμερήςιο Σζλοσ
1. Οι προςερχόμενοι ςτισ λαϊκζσ αγορζσ τθσ χϊρασ, κάτοχοι επαγγελματικϊν ι παραγωγικϊν
αδειϊν, υποχρεοφνται να καταβάλουν θμεριςιο ανταποδοτικό τζλοσ ςτο Διμο, το οποίο προορίηεται
για τθν κάλυψθ των πάςθσ φφςεωσ λειτουργικϊν αναγκϊν, τθ διοικθτικι τουσ υποςτιριξθ, τθν
εξαςφάλιςθ τθλεπικοινωνιακϊν μζςων, τθ διαςφάλιςθ ςυνκθκϊν δθμόςιασ υγείασ, τθ φφλαξθ των
χϊρων λειτουργίασ των λαϊκϊν αγορϊν, τον εκςυγχρονιςμό, τθ βελτίωςθ αυτϊν, κακϊσ και τθν
προβολι τουσ ςε ςυνεργαςία με τα ςυλλογικά όργανα των πωλθτϊν ςε αυτζσ. Με απόφαςθ Δθμοτικοφ
υμβουλίου ποςοςτό ζωσ 25% από το θμεριςιο τζλοσ που περιζρχεται ςτο φορζα λειτουργίασ, μπορεί
8
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να προορίηεται για δαπάνεσ προωκθτικϊν ενεργειϊν που αφοροφν τθν προβολι και τθν ανάδειξθ των
λαϊκϊν αγορϊν μζςα από δράςεισ που βαςίηονται ςε κοινωνικά κριτιρια και αφοροφν ςτιριξθ
ευπακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ.
2. Ο κακοριςμόσ του τζλουσ κακορίηεται φςτερα από απόφαςθ του οικείου Περιφερειακοφ
υμβουλίου, κατόπιν πρόταςθσ των φορζων λειτουργίασ , των οικείων Επιτροπϊν Λαϊκϊν Αγορϊν και
των Τπθρεςιϊν τθσ Περιφζρειασ που ζχουν αρμοδιότθτα επί των λαϊκϊν αγορϊν ςφμφωνα ,με τθν παρ.
2 άρκρο 36 Ν.4497/17).Μζχρι τθν ζκδοςθ των αποφάςεων των Περιφερειακϊν υμβουλίων του
άρκρου 36, εξακολουκοφν να ιςχφουν οι προθγοφμενεσ αποφάςεισ των κατά τόπουσ φορζων
λειτουργίασ. ( παρ. 7 άρκρο 59 Ν.4497/17)
3. Σο θμεριςιο τζλοσ είναι κοινό για παραγωγοφσ και επαγγελματίεσ πωλθτζσ και κα
καταβάλλεται ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ δθλαδι άρκρο 36 του Ν. 4497/17 όπωσ ιςχφει κάκε
φορά.
4. Οι παραγωγοί πωλθτζσ λαϊκϊν αγορϊν υποχρεοφνται ςτθν καταβολι του θμεριςιου τζλουσ
ανάλογα: α) με τον αρικμό των θμερϊν που προςζρχονται ςτισ λαϊκζσ αγορζσ και β) με το μικοσ (ςε
μζτρα) των εκκετθρίων (πάγκων) που τουσ ζχουν εγκρικεί.
5. Οι επαγγελματίεσ πωλθτζσ των λαϊκϊν αγορϊν υποχρεοφνται ςτθν καταβολι του θμεριςιου
τζλουσ ανάλογα με: α) τον αρικμό των θμερϊν που δικαιοφνται να δραςτθριοποιοφνται κάκε
θμερολογιακό μινα με βάςθ τθν άδειά τουσ και β) με τα μζτρα των πάγκων που τουσ ζχουν εγκρικεί.
6. Θ μθ καταβολι του θμεριςιου τζλουσ από υπόχρεο για χρονικό διάςτθμα πζραν των δφο (2)
μθνϊν, για τουσ οποίουσ με βάςθ τα αναφερόμενα ςτθν άδειά του είναι υπόχρεοσ, ςυνεπάγεται τθν
αναςτολι ιςχφοσ τθσ άδειασ για τισ λαϊκζσ αγορζσ για τισ οποίεσ δεν ζχει καταβλθκεί το τζλοσ. Ο Διμοσ
διαπιςτϊνει τθν αναςτολι με απόφαςι του. ε περίπτωςθ μεταγενζςτερθσ εξόφλθςθσ ι ρφκμιςθσ των
οφειλϊν θ αναςτολι αίρεται και εκδίδεται ςχετικι διαπιςτωτικι απόφαςθ του Διμου.
7. Θ είςπραξθ των τελϊν από το Διμο κα γίνει ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ του ΚΕΔΕ
(Ν.Δ.356/74), ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεφχοσ Α').
8. Από το θμεριςιο τζλοσ απαλλάςςονται οι επαγγελματίεσ και οι παραγωγοί, οι οποίοι δεν
προςζρχονται ςτισ λαϊκζσ αγορζσ, λόγω ανικανότθτασ προσ εργαςία, θ οποία διαρκεί περιςςότερο από
ζνα (1) μινα και βεβαιϊνεται από τον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορζα ι λόγω ανωτζρασ βίασ.
9. ε περιπτϊςεισ φυςικισ ι άλλθσ καταςτροφισ τθσ παραγωγισ τουσ, οι παραγωγοί πωλθτζσ
οφείλουν να ενθμερϊςουν το φορζα λειτουργίασ για τθ διάρκεια και το λόγο τθσ απουςίασ τουσ από
τισ λαϊκζσ αγορζσ και να ηθτιςουν τθν απαλλαγι τουσ από τθν υποχρζωςθ του θμεριςιου τζλουσ. Για
το αίτθμα αυτό του παραγωγοφ - πωλθτι γνωμοδοτεί θ Επιτροπι Λαϊκϊν Αγορϊν. τισ περιπτϊςεισ
αυτζσ ο παραγωγόσ πωλθτισ δεν χάνει τθ κζςθ του.
10. Αν ο παραγωγόσ πωλθτισ απουςιάηει περιςταςιακά για οποιονδιποτε λόγο, οφείλει να ενθμερϊςει
εγγράφωσ με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ τθλεομοιοτυπία, ταχυδρομείο, θλεκτρονικό ταχυδρομείο,
το φορζα λειτουργίασ για τθν απουςία του, πριν από τθ λειτουργία τθσ λαϊκισ αγοράσ.
11. Αν διαπιςτωκεί ότι, παρά τθ διλωςθ απουςίασ του, ο παραγωγόσ πωλθτισ προςιλκε ςτθ λαϊκι
αγορά, τότε επιβάλλεται ςε βάροσ του πρόςτιμο ίςο με το τριπλάςιο του αντίςτοιχου θμεριςιου
δικαιϊματοσ.
12. Οι υπόχρεοι καταβολισ του θμεριςιου τζλουσ ςτουσ φορείσ λειτουργίασ των λαϊκϊν αγορϊν
απαλλάςςονται από το τζλοσ υπζρ διμων του άρκρου 21 του β.δ. 24- 9/20.10.1958 (Α' 171) για τθν
κακαριότθτα και αποκομιδι των απορριμμάτων των χϊρων που χρθςιμοποιοφνται από τισ λαϊκζσ
αγορζσ και από το τζλοσ για τθ χριςθ των χϊρων λειτουργίασ των λαϊκϊν αγορϊν τθσ παρ. 9 του
άρκρου 13 του β.δ. 24-9/20.10.1958 ι όποια άλλθ οικονομικι επιβάρυνςθ για παρεχόμενεσ από τουσ
διμουσ και τισ Περιφζρειεσ υπθρεςίεσ, ςχετικζσ με τθ λειτουργία των λαϊκϊν αγορϊν.

Άρθρο 13ο
Απόδοςη θζςησ
Α. Παραγωγοί πωλητζσ
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1. Οι παραγωγοί πωλθτζσ υποβάλλοντασ αίτθςθ ςτθν Περιφζρεια, δθλϊνουν τισ λαϊκζσ αγορζσ ανά
θμζρα που επικυμοφν (μζχρι 3 ανά θμζρα), κακϊσ και το χρονικό διάςτθμα δραςτθριοποίθςθσ εντόσ
εκάςτου ζτουσ .Οι ανωτζρω αιτιςεισ διαβάηονται ςτθν Επιτροπι Λαϊκϊν Αγορϊν, θ οποία ςυντάςςει
πρακτικό ςε ςχζςθ με τα αιτιματα αυτά, με κριτιριο τθ διακεςιμότθτα κζςεων ςτισ ςυγκεκριμζνεσ
λαϊκζσ αγορζσ που ηθτεί ο παραγωγόσ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του ποςοςτοφ υπερκάλυψθσ 20%
τθσ παραγράφου 3. Αν υπάρχουν παραγωγοί πωλθτζσ που διεκδικοφν κζςθ ςτθν ίδια λαϊκι αγορά και
δεν μπορεί να ικανοποιθκοφν όλα τα αιτιματα, τότε προκρίνεται αυτόσ που ςυγκεντρϊνει τα
περιςςότερα μόρια, ςφμφωνα με το ςφςτθμα μοριοδότθςθσ.
2. Οι κζςεισ που αποδίδονται ςτουσ παραγωγοφσ πωλθτζσ, είναι προςωρινζσ.
3. ε περίπτωςθ μθ φπαρξθσ κενϊν κζςεων, ο διμοσ επιτρζπεται να ικανοποιεί αιτιματα παραγωγϊν
για προςζλευςθ ςε ςυγκεκριμζνθ λαϊκι ςε ποςοςτό 20% επί του αρικμοφ των δραςτθριοποιοφμενων
παραγωγϊν ςε αυτιν. Θ ζγκριςθ προςζλευςθσ αφορά λαϊκι αγορά και ςε καμία περίπτωςθ
ςυγκεκριμζνθ κζςθ. Ο παραγωγόσ προςζρχεται ςτθ λαϊκι με δικι του ευκφνθ και δίχωσ να εγείρει
αξιϊςεισ για κατάλθψθ κζςθσ. Σοποκετείται από τον επόπτθ αυτισ ςε κενι κζςθ τθ ςυγκεκριμζνθ
θμζρα λόγω μθ προςζλευςθσ άλλου πωλθτι.
4. Κάκε ςυνεταιριςμόσ, ομάδα ι οργάνωςθ παραγωγϊν δικαιοφται μία (1) άδεια λαϊκισ αγοράσ ανά
είκοςι (20) μζλθ και όχι περιςςότερεσ από δζκα (10) άδειεσ και κάκε γυναικείοσ ςυνεταιριςμόσ μία
άδεια ανά δζκα (10) μζλθ και όχι περιςςότερεσ από δφο (2) άδειεσ. ε κάκε λαϊκι αγορά οι ανωτζρω
ςυνεταιριςμοί, οι ομάδεσ και οι οργανϊςεισ παραγωγϊν δεν επιτρζπεται να κατζχουν περιςςότερεσ
τθσ μίασ (1) κζςθσ.
5. Ο παραγωγόσ πωλθτισ χάνει τθ κζςθ του ςε περίπτωςθ που το δθλϊςει οικειοκελϊσ, αν δεν
πλθρϊςει το ανταποδοτικό τζλοσ, για το οποίο είναι υπόχρεοσ, για δφο ςυνεχόμενουσ μινεσ ι αν
ανακλθκεί είτε προςωρινά είτε μόνιμα θ άδειά του.
Β. Επαγγελματίεσ Πωλητζσ
1. Οι επαγγελματίεσ πωλθτζσ αιτοφνται τθν απόκτθςθ άδειασ δραςτθριοποίθςθσ ςε λαϊκι αγορά
φςτερα από προκιρυξθ, που εκδίδεται από τον Περιφερειάρχθ, μετά από απόφαςθ του Περιφερειακοφ
υμβουλίου. Θ ανωτζρω προκιρυξθ αναρτάται και ςτο διαδικτυακό τόπο του διμου. Οι άδειεσ
χορθγοφνται με διαγωνιςμό, που διενεργείται από τθν Περιφζρεια, τα αποτελζςματα του οποίου
κοινοποιοφνται ςτο διμο.
Άρθρο 14ο
Σροποποίηςη θζςησ πωλητών
Α. Βελτίωςθ κζςθσ
1. Ωσ «βελτίωςθ κζςθσ» εντόσ ςυγκεκριμζνθσ λαϊκισ αγοράσ νοείται θ διαδικαςία κατά τθν οποία ζνασ
ι περιςςότεροι πωλθτζσ, επικυμοφν να αλλάξουν τθ κζςθ, τθν οποία κατζχουν και να διεκδικιςουν μία
άλλθ κενωκείςα εντόσ τθσ ίδιασ λαϊκισ αγοράσ, που είναι κατά τθν άποψι τουσ και για οποιονδιποτε
λόγο «καλφτερθ» ςε ςχζςθ με τθν ιδθ νομίμωσ καταλθφκείςα κζςθ.
Ωσ «κενζσ κζςεισ» λογίηονται και οι προςωρινζσ κζςεισ που ζχουν αποδοκεί ςε δικαιοφχουσ.
2. Ο διμοσ μπορεί να προχωριςει, είτε φςτερα από πρόταςθ των ομοςπονδιϊν ι πρωτοβάκμιων
οργανϊςεων των πωλθτϊν, παραγωγϊν και επαγγελματιϊν, είτε κατά τθν κρίςθ του, ςε διαδικαςία
βελτίωςθσ κζςθσ, θ οποία προθγείται αυτισ τθσ απόδοςθσ κζςθσ.
Θ διαδικαςία βελτίωςθσ κζςθσ πραγματοποιείται φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Λαϊκϊν
Αγορϊν Περιφερειακισ Ενότθτασ Γρεβενϊν και αφορά μόνο τισ κενζσ κζςεισ μίασ λαϊκισ αγοράσ,
κακϊσ και τισ κζςεισ των πωλθτϊν που επικυμοφν να τθ βελτιϊςουν.
Β. Αμοιβαία αλλαγι κζςθσ
1. Δφο ι περιςςότεροι πωλθτζσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν ίδια λαϊκι αγορά, ζχουν άδειεσ ςε ιςχφ,
αςκοφν το ίδιο επάγγελμα (παραγωγοί ι επαγγελματίεσ) κι ζχουν πάγκο ίδιων διαςτάςεων, μποροφν
να ηθτιςουν από κοινοφ αμοιβαία αλλαγι κζςθσ αρκεί να μθ διαταράςςεται θ χωροταξία τθσ λαϊκισ
αγοράσ ωσ προσ τα πωλοφμενα είδθ. Θ απόφαςθ του διμου εκδίδεται φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ
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Επιτροπισ Λαϊκϊν Αγορϊν Περιφερειακισ Ενότθτασ Γρεβενϊν.
Τποχρζωςθ τριετοφσ παραμονισ και των 2, ςτισ νζεσ κζςεισ.
2. Δφο ι περιςςότεροι πωλθτζσ που δραςτθριοποιοφνται ςε διαφορετικζσ λαϊκζσ αγορζσ τθσ ίδιασ
Περιφζρειασ, μποροφν να ηθτιςουν ςτθν τελευταία αμοιβαία αλλαγι κζςθσ ςε διαφορετικζσ λαϊκζσ
αγορζσ, με τισ εξισ προχποκζςεισ:
α) θ αλλαγι να αφορά πωλθτζσ με τθν ίδια ιδιότθτα, παραγωγόσ ι επαγγελματίασ,
β) το είδοσ τθσ άδειασ ωσ προσ το πωλοφμενο είδοσ να είναι παρόμοιο,
γ) να μθν ανατρζπεται θ αναλογία ωσ προσ τα είδθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Ν.4497/17 υπζρ
των βιομθχανικϊν προϊόντων
δ) να μθν δθμιουργείται πρόβλθμα ςτθν επάρκεια τθσ λαϊκισ αγοράσ ωσ προσ τα πωλοφμενα είδθ.
Θ Επιτροπι Λαϊκϊν Αγορϊν αποφαςίηει αν πλθροφνται οι ανωτζρω προχποκζςεισ και ςυντάςςει
πρακτικό.
3. Θ αμοιβαία αλλαγι κζςεων δεν επιτρζπεται ςτισ περιπτϊςεισ που ο ζνασ ι και οι δφο πωλθτζσ είναι
άνω των 60 ετϊν.
Γ. Αλλαγι λαϊκισ αγοράσ
1. Ο πωλθτισ μπορεί να αλλάξει τθ λαϊκι αγορά, ςτθν οποία δραςτθριοποιείται, φςτερα από αίτθςι
του, τθν οποία εξετάηει θ Επιτροπι Λαϊκϊν Αγορϊν Περιφερειακισ Ενότθτασ Γρεβενϊν και ειςθγείται
ςτο διμο.
Ο διμοσ εγκρίνει ι απορρίπτει με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ.
Θ κζςθ, ςτθν οποία τοποκετείται ςτθ νζα αγορά, είναι προςωρινι και υπόκειται ςτθ διαδικαςία
βελτίωςθσ κζςθσ.
2. Αν ο επαγγελματίασ πωλθτισ λαϊκϊν αγορϊν αλλάξει τόπο μόνιμθσ κατοικίασ και θ νζα κατοικία
του, όπωσ αποδεικνφεται από το εκκακαριςτικό τθσ ΔΟΤ, βρίςκεται ςε διαφορετικι Περιφζρεια, μπορεί
να ηθτιςει τθ δραςτθριοποίθςι του ςε λαϊκζσ αγορζσ τθσ νζασ Περιφζρειασ. Θ αίτθςι του εξετάηεται
από τθν Επιτροπι Λαϊκϊν Αγορϊν Περιφερειακισ Ενότθτασ Γρεβενϊν, θ οποία ειςθγείται ςτον
Περιφερειάρχθ για τθν τοποκζτθςι του ςε λαϊκζσ αγορζσ.

Άρθρο 15ο
Ζλεγχοι – Κυρώςεισ
1. Οι πωλθτζσ κατά τον ζλεγχο από τα αρμόδια όργανα υποχρεοφνται:
α. να δζχονται τον ζλεγχο ςτο χϊρο επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, ςτο χϊρο που τθροφνται τα
ζγγραφα, παραςτατικά ςτοιχεία, ςτισ εκνικζσ οδοφσ και ςτο χϊρο παραγωγισ, και
β. να εφοδιάηουν τον ζλεγχο με τα ηθτοφμενα κάκε φορά αλθκι ςτοιχεία
2. Αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τον ζλεγχο εφαρμογισ των ανωτζρω είναι:
α. οι υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Προςταςίασ Καταναλωτι του Τπουργείου
Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ ςε πανελλινια κλίμακα, ςυνεπικουροφμενεσ, όποτε απαιτείται για
τον ζλεγχο των βιομθχανικϊν προϊόντων, από τισ χωρικά αρμόδιεσ Χθμικζσ Τπθρεςίεσ τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ τθσ ΑΑΔΕ,
β. οι υπθρεςίεσ των Περιφερειϊν εντόσ των διοικθτικϊν ορίων τθσ Περιφζρειάσ τουσ,
γ. οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του διμου εντόσ των διοικθτικϊν του ορίων,
δ. τα Κλιμάκια Ελζγχου Λαϊκϊν Αγορϊν και Τπαίκριου Εμπορίου (Κ.Ε.ΛΑ.Τ.Ε.) εντόσ των τοπικϊν ορίων
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,
ε. οι υπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ,
ςτ. οι Τπθρεςίεσ του Λιμενικοφ ϊματοσ ςτθν περιοχι τθσ δικαιοδοςίασ τουσ,
η. θ Ειδικι Γραμματεία του ϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ.
Οι ανωτζρω αρμόδιεσ υπθρεςίεσ οφείλουν να ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ ςε ηθτιματα ςυντονιςμοφ
ελζγχων και διάχυςθσ τθσ πλθροφορίασ. Για το ςυντονιςμό των ελζγχων αρμόδιο είναι το υντονιςτικό
Κζντρο για τθν Αντιμετϊπιςθ του Παρεμπορίου (ΤΚΑΠ)
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Οι υπθρεςίεσ που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ α' ζωσ δ' (δθλ. και οι υπθρεςίεσ των διμων)
επικουροφνται από τθν Ελλθνικι Αςτυνομία ςτο βακμό που τοφτο παρίςταται αναγκαίο για τθν
αποτελεςματικι άςκθςθ των αντιςτοίχων αρμοδιοτιτων τουσ.
3. Από τισ διατάξεισ του Ν.4497/17 δεν κίγονται ι καταργοφνται οι αρμοδιότθτεσ των Τπθρεςιϊν τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.
4. Για τισ παραβάςεισ του Ν.4497/17 που διαπιςτϊνονται ςφμφωνα με τα άρκρα 51 ζωσ 54
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ και γίνονται οι περαιτζρω ενζργειεσ που προβλζπονται ςτο Παράρτθμα ΙΓ'
του Ν.4497/17. (παρ.1 άρκρο 55 Ν.4497/17) όπωσ αυτό ιςχφει κάκε φορά
5. ε περίπτωςθ παραβίαςθσ των διατάξεων του κανονιςμοφ λειτουργίασ επιβάλλονται κυρϊςεισ με
απόφαςθ του Διμου είτε κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ Λαϊκϊν Αγορϊν Περιφερειακισ
Ενότθτασ Γρεβενϊν ςε περίπτωςθ που ο Διμοσ παραπζμψει το κζμα ςε αυτιν είτε χωρίσ τθν ειςιγθςθ.
Επιπλζον, θ Επιτροπι μπορεί να ειςθγείται ςτο Διμο τθν επιβολι κυρϊςεων για παραβάςεισ του
Κανονιςμοφ Λειτουργίασ που υποπίπτουν ςτθν αντίλθψι τθσ με κάκε νόμιμο τρόπο.
6. Κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ Επιτροπισ Λαϊκϊν Αγορϊν Περιφερειακισ Ενότθτασ Γρεβενϊν οι
κυρϊςεισ που επιβάλλονται ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ των διατάξεων του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ
κακορίηονται ωσ εξισ:
αα) θ απλι ςφςταςθ ςε ςυμμόρφωςθ,
ββ) θ επιβολι χρθματικοφ προςτίμου ζωσ και 1.000 ευρϊ και
γγ) θ ανάκλθςθ τθσ άδειασ μζχρι ζνα (1) μινα).
Άρθρο 16ο
Προςθήκη - Σροποποίηςη – Κατάργηςη
Προςκικθ, τροποποίθςθ ι κατάργθςθ του παρόντοσ κανονιςμοφ ι των επιμζρουσ άρκρων
πραγματοποιείται οποτεδιποτε, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου μετά από γνωμοδότθςθ
ςυμβουλίου τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Δεςκάτθσ.

Κατόπιν των ανωτζρω ο Πρόεδροσ κάλεςε το Δθμοτικό υμβοφλιο να αποφαςίςει ςχετικά. Σο Δ
αφοφ ζλαβε υπόψθ του τα ανωτζρω , μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ
ΑΠΟΦΑΙΗ ΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον Κανονιςμό Λειτουργίασ Λαϊκισ Αγοράσ Δεςκάτθσ ωσ ζχει ςτθν ειςιγθςθ τθσ παροφςασ.
Θ απόφαςθ αυτι πιρε αφξοντα αρικμό 30/2019 .
Ζτςι ζχει ςυνταχκεί και υπογράφεται
Ο Πρόεδροσ
Σα μζλθ
Ακριβζσ Απόςπαςμα
Δεςκάτθ 19 Φεβρουαρίου 2019
Ο Διμαρχοσ
Καραςτζργιοσ Θ. Δθμιτριοσ
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