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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ   

∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  Άστρος 04 Μαΐου 2018 

   

220 01 - ΑΣΤΡΟΣ   
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος   

 

 
Τηλ.: 2755360133 - Fax: 2755360179  

e-mail: dsbkyn@gmail.com  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 07/2018 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας 

 
Στο Άστρος και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα στις 04 Μαΐου 2018  ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 18:00, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Βόρειας 
Κυνουρίας ύστερα από την πρόσκληση µε αριθµό 4042/30-04-2018 του Προέδρου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, που γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67, 68 και 69 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά 
(27) ∆ηµοτικών Συµβούλων, βρέθηκαν δέκα εννέα (19) παρόντες. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

Κουτρουµπής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ. Τσιώρος Κωνσταντίνος  Γραµµατέας ∆.Σ. (προσήλθε κατά   
τη συζήτηση του 2

ου
 Ε.Η.∆. θέµατος) 

Καµπύλης Ιωάννης  Αντιπρόεδρος ∆.Σ. Σαβούρδος Πέτρος  Μέλος ∆.Σ (προσήλθε κατά την 
προ ηµερησίας συζήτηση θεµάτων) 

Γκαύρος ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. Σούρσος Παναγιώτης  Μέλος ∆.Σ. (προσήλθε κατά την 
προ ηµερησίας συζήτηση θεµάτων) 

Χονδρολέος Ιωάννης  Μέλος ∆.Σ. Τακλής Ηλίας   Μέλος ∆.Σ  

Σκαντζός Εµµανουήλ  Μέλος ∆.Σ. Καλλίθρακας Βασίλειος  Μέλος ∆.Σ. 

Κατσής ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. Κόγκος Απόστολος  Μέλος ∆.Σ. 
Αρφάνης ∆ηµήτριος  Μέλος ∆.Σ. Κορδονούρη Μεταξία  Μέλος ∆.Σ.  

Βλάχος Χρήστος  Μέλος ∆.Σ. Αρφάνης Αλέξιος  Μέλος ∆.Σ.  
Κολλαρετάκης Αριστείδης  Μέλος ∆.Σ  

 
Κατά την ψηφοφορία για λήψη απόφασης στο θέµα αυτό, είχαν 
αποχωρήσει οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ Σκαντζός Εµµανουήλ,  
Κατσής ∆ηµήτριος, Βλαχόγιαννη Σταµατίνα και ∆ικαίος Περικλής. 

Κούβαλη Γεωργία  Μέλος ∆.Σ.  
Τσιώρου-Κολοβού Παναγιώτα  Μέλος ∆.Σ.  

Βλαχόγιαννη Σταµατίνα  Μέλος ∆.Σ. 

Καµπύλης Γεώργιος  Μέλος ∆.Σ. 
Κλεώπας Γεώργιος   Μέλος ∆.Σ. 

∆ικαίος Περικλής  Μέλος ∆.Σ. 
Παινέσης Γρηγόριος  Μέλος ∆.Σ. 

Γιοβάς Ιωάννης  Μέλος ∆.Σ.  
Καµπύλης Άγγελος  Μέλος ∆.Σ. 

Αδάµης Παναγιώτης  Μέλος ∆.Σ. 

 
 

ΑΔΑ: 69Ξ1Ω9Ψ-Σ9Ε



 

 

 

 

 

2

Στη συνεδρίαση αυτή είχε κληθεί νόµιµα και ήταν παρών, ο ∆ήµαρχος Βόρειας Κυνουρίας κ. 
Μαντάς Παναγιώτης.  
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον ειδικό γραµµατέα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου κ. Γεώργιο Ν. Τερζάκη. 
Στη συνεδρίαση, για τη συζήτηση του θέµατος αυτού, είχε κληθεί και ήταν παρών ο 
Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους. 
 
Στο παρόν απόσπασµα περιλαµβάνονται οι διάλογοι που έγιναν κατά τη διάρκεια συζήτησης 
του θέµατος αυτού - οι οποίοι είναι προϊόν αποµαγνητοφώνησης – και οι οποίοι έχουν υποστεί 
µερική επεξεργασία (φιλολογική επιµέλεια), χωρίς να αλλοιώνεται η ουσία και το σκεπτικό 
τους. 

Αριθµός Αποφάσεως : 84/2018 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του κανονισµού λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Άστρους. 
 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αναφερόµενος στο δέκατο πέµπτο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον εισηγητή κ. Γκαύρο ∆ηµήτριο – Αντιδήµαρχο Βόρειας 
Κυνουρίας – ο οποίος είπε τα παρακάτω : 
Υπάρχουν οι ανάλογες αποφάσεις της ∆ηµοτικής Κοινότητας και της Περιφέρειας. Η 
Περιφέρεια µας είπε να εγγράψουµε την υποβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των 
διατάξεων. Όποιος δηλαδή παραβαίνει τον Κανονισµό Λειτουργίας σε πρώτη φάση έχουµε τη 
σύσταση προς συµµόρφωση, σε δεύτερη φάση την επιβολή χρηµατικού προστίµου 1.000€ και 
σε τρίτη φάση αφαίρεση άδειας µέχρι ένα µήνα και γνωµοδότηση της αρµοδίας αρχής. Αυτό 
προστέθηκε. Τον κανονισµό τον συνοδεύει ένα τοπογραφικό το οποίο έχει τις θέσεις.  
Οι θέσεις είναι 72 στο σύνολο. Οι παραγωγικές είναι 57 και  δυο για ιχθυοπώλες. Οι 57 είναι 
3m επί  2,5m και για τα ψάρια είναι 5m επί 2,5m και υπάρχουν δώδεκα θέσεις 6m επί 2,5m για 
επαγγελµατίες. Στο σύνολο είναι 71 θέσεις, όσες ήταν και στην προηγούµενη. Όσον αφορά τη 
λειτουργία της λαϊκής, τα αναφέρει αναλυτικά ο κανονισµός.  
Όσον αφορά για τις θέσεις, στην προηγούµενη λαϊκή ήταν 71, από τις οποίες 57 ήταν 
παραγωγικές και οι 14 επαγγελµατικές. Στην παλιά λαϊκή έρχονται 40 παράγωγοι, είναι 
δώδεκα κενές και πέντε ανενεργές. Όσον αφορά τους επαγγελµατίες, έρχονται δέκα και 
κάποιες φόρες έρχονται έντεκα επαγγελµατίες. Άρα στην καινούρια έχουµε δώδεκα 
επαγγελµατικές θέσεις και καλύπτονται πιστεύω.  
Προβλέπεται µέσα ότι υπάρχει συγκεκριµένο σηµείο που θα µπουν. Εµείς πρέπει να 
τηρήσουµε αυστηρά τον κανονισµό και να µην αφήσουµε χαλαρά τα πράγµατα.  
Σας παρουσιάζω αναλυτικά τον κανονισµό και εισηγούµαι την έγκρισή του : 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 1ο  - Ορισµοί 
ΑΡΘΡΟ 2ο  - Πλαίσιο λειτουργίας 
ΑΡΘΡΟ 3ο  - Ηµέρα και ώρες λειτουργίας 
ΑΡΘΡΟ 4ο – ∆ικαιούχοι συµµετοχής 
ΑΡΘΡΟ 5ο - ∆ιατιθέµενα προς πώληση προϊόντα και όροι διάθεσης αυτών 
ΑΡΘΡΟ 6ο – Θέσεις Πωλητών-Όροι λειτουργίας 
ΑΡΘΡΟ 7ο - «Κατανοµή-Τοποθέτηση Πωλητών» - «Απόδοση θέσης» - «Βελτίωση θέσης 
Πωλητών» 
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ΑΡΘΡΟ 8ο - Πινακίδες Πωλητών - Εκθετήρια 
ΑΡΘΡΟ 9ο- Ηµερήσιο Τέλος 
ΑΡΘΡΟ 10ο - Υποχρεώσεις και Απαγορεύσεις πωλητών 
ΑΡΘΡΟ 11ο - Καθήκοντα Εποπτών 
ΑΡΘΡΟ 12ο - Έλεγχοι – Κυρώσεις 
ΑΡΘΡΟ 13ο - Υποχρεώσεις ∆ήµου  
ΑΡΘΡΟ 14ο - Προσθήκη - Τροποποίηση – Κατάργηση Κανονισµού 
ΑΡΘΡΟ 15ο- Ισχύς του κανονισµού 
 
Έχοντας υπόψη: 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς ∆. Κ. Άστρους  ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας διέπεται από τις 
κατωτέρω διατάξεις: 

1. Nόµος 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017) Άσκηση υπαίθριων εµπορικών 
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις, 
όπως τροποποιήθηκε από το αρθρ. 121 του Ν. 4497/17.01.2018 (Α’ 171) 

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 94 παρ.6 του Ν.3852/2010 η αρµοδιότητα για την ίδρυση και την 
εν γένει λειτουργία των λαϊκών αγορών µεταβιβάστηκε από τις πρώην Νοµαρχίες στους 
∆ήµους. Συγκεκριµένα πρόκειται για την υπ’ αριθ.32 αρµοδιότητα του άρθρου 94 παρ.6 
Ν.3852/2010 η οποία προστέθηκε στο άρθρο 75 παρ.II ν.3463/06 

3. Σύµφωνα µε την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 το συµβούλιο της δηµοτικής 
κοινότητας  προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών 

4. Άρθρο 79, του Ν.3463/2006, Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων, σχετικά µε Κανονιστικές 
Αποφάσεις 

5. Άρθρο 73 παρ.1Βν) του Ν.3852/2010  
6. Υγ. ∆ιάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β'), άρθρο 

13,  Υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων / ποτών 
και άλλες διατάξεις. 

7. Απόφαση Υπ.Υγείας & Κοιν. Αλληλ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/04.04.2012 (ΦΕΚ 
1199/11.04.2012 τεύχος Β'), Πιστοποιητικό υγείας εργαζοµένων σε επιχειρήσεις 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος  

8. N.3874/10 (ΦΕΚ 151/06.09.2010 τεύχος Α): Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων. 

9. Ν.4384/16 (ΦΕΚ 78/26.04.2016 τεύχος Α'): Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής 
οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις 

10. Το υπ’ αριθµό 122438/08.11.2017 έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης 
σχετικά µε Προετοιµασία των αρµόδιων υπηρεσιών όλων των ∆ήµων και Περιφερειών, 
για ηλεκτρονική καταγραφή αδειών υπαίθριου εµπορίου  

11. Την υπ’ αριθµό 20/2017 Απόφαση Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους 
12. Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας 
13. Το υπ’ αριθµό 1016/49/501-α/08-02-2018 έγγραφο της Ελληνικής Αστυνοµίας µε το 

οποίο παρασχέθηκε η σχετική γνώµη για την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη 
λειτουργία της λαϊκής αγοράς  

Αναλυτικότερα δε σας γνωρίζουµε τα εξής: 
� Με τις υπ΄ αριθµό 1543/22-8-88 και υπ΄ αριθµό 508/15-3-94 αποφάσεις του Τµήµατος  

Εµπορίου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας, έχει εγκριθεί η σύσταση και ο 
κανονισµός της Λαϊκής Αγοράς Άστρους.  

� Με την υπ’ αριθµό  113/95 απόφαση του τέως ∆ήµου Άστρους ψηφίστηκε ο κανονισµός 
λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς και επιβλήθηκαν τέλη χρήσεως  των χώρων της. 
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� Με την υπ’ αριθµό 18/2000 Απόφ. του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας ο κανονισµός 
λειτουργίας της διορθώθηκε. 

� Με την υπ’ αριθµό 40/2003 Απόφ. του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας διορθώθηκε και 
συµπληρώθηκε η 18/2000 απόφαση ∆.Σ.  

� Με την υπ’ αριθµό 70/2013 Απόφ. του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας εγκρίθηκε νέος 
κανονισµός λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Άστρους 

� Με την υπ’ αριθµό 223/2014 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Πελοποννήσου 
εγκρίθηκε το πρακτικό της γνωµοδοτικής επιτροπής για την τοποθέτηση των πωλητών 
(παραγωγών & επαγγελµατιών) σε θέσεις στη Λαϊκή Αγορά Άστρους και µε το υπ’ 
αριθµό 1170/2014 έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας, Τµήµα Εµπορίου & 
Τουρισµού µας διαβιβάστηκε κατάσταση µε τους πωλητές της λαϊκής αγοράς και την 
αντίστοιχη θέση που χορηγήθηκε στον καθένα.  

� Με την υπ’ αριθµό 166/2015 Απόφ. του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας τροποποιήθηκε το 
άρθρο 6 (που αφορούσε το ηµερήσιο τέλος) του προηγούµενου κανονισµού.  

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
Η δηµιουργία του νέου κανονισµού προέκυψε για τους παρακάτω λόγους : 

1. Λόγω της µετακίνησης της Λαϊκής Αγοράς  Άστρους σε νέα τοποθεσία.  
2. Λόγω των άρθρων 29 και 31 του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017) και  
3. Από την ανάγκη για την εύρυθµη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς  Άστρους του ∆ήµου 

Βόρειας Κυνουρίας, τη διασφάλιση και την προστασία του καταναλωτικού κοινού καθώς 
και τη δηµιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα δραστηριοποιήσουν τις 
οικονοµικο-παραγωγικές δυνάµεις του τόπου, ώστε να αναπτυχθεί υγιής ανταγωνισµός 
προς όφελος τόσο των πωλητών-παραγωγών όσο και των καταναλωτών . 

Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους 
συναλλασσόµενους πωλητές - εκθέτες που δραστηριοποιούνται στη Λαϊκή Αγορά  Άστρους 
του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας. 

ΑΡΘΡΟ 1 - Ορισµοί 
«Υπαίθριο εµπόριο»: η εµπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο, όπως η  
πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωµένες υπαίθριες αγορές, καθώς και το 
πλανόδιο εµπόριο. 
«Λαϊκή αγορά»: η υπαίθρια, µετακινούµενη, οργανωµένη αγορά, στην οποία 
δραστηριοποιούνται παραγωγοί πρωτογενών και µεταποιηµένων προϊόντων οικοτεχνίας, 
καθώς και επαγγελµατίες πωλητές για τη διάθεση κυρίως πρωτογενών, αλλά και βιοµηχανικών 
ειδών. 
«Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εµπορίου»: ο παραγωγός, ο οποίος δραστηριοποιείται στο 
υπαίθριο εµπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής. 
«Επαγγελµατίας πωλητής υπαίθριου εµπορίου»: το φυσικό πρόσωπο, το οποίο 
δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εµπόριο, διαθέτοντας τα είδη του άρθρου 17, τα οποία δεν 
προέρχονται από ιδία παραγωγή. 
«Μεταποίηση»: η ενέργεια µε την οποία τροποποιείται ουσιαστικά το αρχικό προϊόν, 
συµπεριλαµβανοµένης της θερµικής επεξεργασίας, του καπνίσµατος, του αλατίσµατος, της 
ωρίµανσης, της αποξήρανσης, του µαριναρίσµατος, της εκχύλισης, της εξώθησης ή 
συνδυασµού αυτών των µεθόδων. 
«Μεταποιηµένα προϊόντα»: τα τρόφιµα που προέρχονται από τη µεταποίηση µη 
µεταποιηµένων προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα οποία 
είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 
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«Οικοτεχνία»: η µικρής κλίµακας µεταποίηση γεωργικών προϊόντων από παραγωγό 
εγγεγραµµένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.) της παρ. 2 του 
άρθρου 56 του ν. 4235/2014 (Α' 32),όπως ισχύει. 
«Κατανοµή - τοποθέτηση»: η διαδικασία στελέχωσης των λαϊκών αγορών µε πωλητές, 
ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους. 
«Απόδοση θέσης»: η διαδικασία απόδοσης συγκεκριµένης, οριοθετηµένης και αριθµηµένης 
θέσης σε δικαιούχο πωλητή µίας συγκεκριµένης λαϊκής αγοράς. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 - Πλαίσιο λειτουργίας 

1. Η Λαϊκή Αγορά ∆.Κ. Άστρους ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας θα λειτουργεί στον ειδικά 
διαµορφωµένο δηµοτικό χώρο πλησίον του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου, επί των οδών 
Αρχαιολογικού Μουσείου και ∆ηµητρίου Καρυτσιώτη, όπως εµφαίνεται αναλυτικότερα 
στο τοπογραφικό διάγραµµα που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος κανονισµού.   

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από το ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας η ανάγκη µετακίνησης 
της λαϊκής αγοράς είτε προσωρινά λόγω έργων ή άλλων παρεµβάσεων που θα 
προκύψουν από τον επιχειρησιακό προγραµµατισµό του ∆ήµου ή έκτακτης ανάγκης, 
είτε η οριστική µετακίνησή της για τους λόγους και τους σκοπούς που θα 
προσδιοριστούν, ακολουθείται ότι προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. Οι πωλητές 
– εκθέτες υποχρεούνται να συµµορφωθούν αδιαµαρτύρητα και άµεσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 - Ηµέρα και ώρες λειτουργίας 
1. Ηµέρα λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς ∆.Κ. Άστρους ορίζεται η Παρασκευή. 

Σε περίπτωση που η ηµέρα λειτουργίας συµπίπτει µε αργία (επίσηµη ή τοπική), η 
λειτουργία επιτρέπεται την προηγούµενη αυτής εργάσιµη ηµέρα ή την επόµενη σε 
περίπτωση που και η προηγούµενη είναι και αυτή αργία.   

2. Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ως εξής : 

• Έναρξη για τη διάθεση των προϊόντων στους καταναλωτές για τη χειµερινή 
περίοδο από 07:00 µέχρι 12:30.  

• Έναρξη για τη διάθεση των προϊόντων στους καταναλωτές για τη θερινή περίοδο 
από 06:30 µέχρι 12:00. 

• Η προσέλευση των πωλητών (επαγγελµατιών-παραγωγών) στους χώρους της 
λαϊκής αγοράς προκειµένου να εκφορτώσουν πάγκους, εργαλεία και τα 
εµπορεύµατά τους, θα γίνεται µία ώρα το πολύ νωρίτερα από την έναρξη 
διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές. 

• Η φόρτωση των εµπορευµάτων τους, κ.λ.π. και η αποχώρησή τους θα γίνεται µία 
ώρα το πολύ αργότερα από την ώρα λήξης της διάθεσης των προϊόντων στους 
καταναλωτές. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 - ∆ικαιούχοι συµµετοχής 
∆ικαίωµα συµµετοχής στη Λαϊκή Αγορά Άστρους ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας αποκλειστικά 
έχουν : 

1. Παραγωγοί Πωλητές Λαϊκής Αγοράς οι οποίοι είναι :  
α) επαγγελµατίες αγρότες, σύµφωνα µε το ν. 3874/2010 (Α΄ 151),  
β) αγροτικοί συνεταιρισµοί, γυναικείοι συνεταιρισµοί, οµάδες παραγωγών και οργανώσεις 
παραγωγών του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), αποκλειστικά για τη διάθεση προϊόντων των µελών 
τους, και είναι κάτοχοι σε ισχύ  Α∆ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Λαϊκής Αγοράς σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα αρθ.4&5 του ν.4497/13-11-2017. 
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2. Επαγγελµατίες Πωλητές Λαϊκής Αγοράς, οι οποίοι είναι κάτοχοι σε ισχύ Α∆ΕΙΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Λαϊκής Αγοράς σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο αρθ.15 του ν.4497/13-11-2017 

3. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι πωλητές οι οποίοι έχουν θεωρηµένη άδεια από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες και ισχύει για τη λαϊκή αγορά του Άστρους . 

4. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι δηµοτικά ταµειακά ενήµεροι πωλητές µε βεβαίωση των 
αρµοδίων οργάνων. 

5. Ο δικαιούχος ή το άτοµο που τον αναπληρώνει οφείλει να φέρει το πρωτότυπο έντυπο 
της αδείας καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς του, να το επιδεικνύει στα ελεγκτικά 
όργανα και να το διατηρεί σε καλή κατάσταση. Απώλεια του εντύπου της άδειας 
συνεπάγεται αδυναµία δραστηριοποίησης µέχρι την επανέκδοσή του. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 - ∆ιατιθέµενα προς πώληση προϊόντα και όροι διάθεσης αυτών 
Α) Τα προϊόντα που δύνανται να διαθέτουν οι Παραγωγοί Πωλητές στη λαϊκή Αγορά  Άστρους   
είναι τα οριζόµενα είδη που αναφέρονται  στο άρθρο 7 του ν.4497/13-11-2017, ήτοι: 

1. Τα είδη εµπορίας, για τα οποία χορηγείται η άδεια παραγωγού πωλητή, είναι: 
α. οπωροκηπευτικά,  
β. αυγά σφραγισµένα µε το διακριτικό αριθµό του παραγωγού, 
γ. λοιπά αγροτικά προϊόντα, όπως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, 
δ. ελαιόλαδο συσκευασµένο, όπως ορίζεται στον Κανονισµό 29/2012 και την 
323902/18.9.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β' 2026), 
ε. οίνος εµφιαλωµένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εµφιαλωθεί και επισηµανθεί, σύµφωνα µε 
την κείµενη ενωσιακή (Κανονισµός (ΕΕ) 1308/2013, Κανονισµός (ΕΚ) 606/2009, 
Κανονισµός (ΕΚ) 607/2009, Κανονισµός 436/2009) και εθνική αµπελοοινική νοµοθεσία 
υπ'αριθµ. 5833/155045/ 12.12.2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 3324) όπως ισχύει, υπ' 
αριθµ. 285870/1.9.2004 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1372), υπ' αριθµ. 
6141/148160/30.12.2015 υπουργική απόφαση (Β' 2904), υπ' αριθµ. 
5067/117292/27.10.2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 2323) όπως ισχύει, υπ' 
αριθµ. 5042/116548/26.10.2015 υπουργική απόφαση (Β' 2323), στ. µέλι τυποποιηµένο, 
ζ. πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των 
τροφίµων, σύµφωνα µε την ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία (υπουργική απόφαση 
2379/82701/2016, Β' 2330), 
η. νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας, 
θ. προϊόν απόσταξης µικρών αποσταγµατοποιών (διήµερων), 
ι. άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά και κηπευτικό χώµα, το 
οποίο δεν έχει υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία, καθώς και πολλαπλασιαστικό υλικό 
καλλιεργούµενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και 
φυτά αµπέλου, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν ο ν. 1564/1985 (Α' 164) και οι 
υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του, 
ια. τα προϊόντα οικοτεχνίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 της 4912/120862/5.11.2015 
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β'2468), µε τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή όπως γαλακτοκοµικά, µαρµελάδες, γλυκά του 
κουταλιού, παραδοσιακά ζυµαρικά, βότανα, αρτύµατα, ιβ. αλλαντικά από παραγωγούς 
κτηνοτρόφους, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριµένες µονάδες, τηρουµένων των όρων 
υγιεινής και ασφάλειας, σύµφωνα µε την εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία. Αν ο κτηνοτρόφος 
δεν διαθέτει δική του µονάδα παραγωγής, αλλά παραλαµβάνει τελικό προϊόν από δική του 
πρώτη ύλη που παράγεται σε άλλη εγκεκριµένη µονάδα, εφαρµόζονται αναλόγως τα 
οριζόµενα στο άρθρο 10 για τα τυροκοµικά προϊόντα, ιγ. γαλακτοκοµικά προϊόντα. 
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2. Οι αδειούχοι παραγωγοί πωλητές υπαίθριου εµπορίου που παράγουν προϊόντα της 
παραγράφου 1(α), µπορούν κατά τη διάρκεια διάθεσης των καλλιεργούµενων 
προϊόντων τους να διαθέτουν και άλλα µη επεξεργασµένα πρωτογενή προϊόντα που 
σχετίζονται µε την κύρια παραγωγή τους. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα αµπελόφυλλα για 
τους αµπελοκαλλιεργητές, τα άνθη κολοκυθιού για τους αντίστοιχους καλλιεργητές, τα 
αυτοφυή φυτά που φύονται εντός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων των παραγωγών. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µπορεί να προστίθενται ή να 
αφαιρούνται πωλούµενα είδη πέραν των προαναφεροµένων, σε περίπτωση αυξηµένης 
ζήτησης προϊόντων, ανεπάρκειας αγοράς και παραγωγής νέων προϊόντων. 

Β) Τα προϊόντα που δύνανται να διαθέτουν οι Επαγγελµατίες Πωλητές στη λαϊκή Αγορά  
Άστρους είναι τα οριζόµενα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 17 του ν.4497/13-11-2017, ήτοι:  

1. Τα είδη εµπορίας, για τα οποία χορηγείται άδεια επαγγελµατία πωλητή, είναι τα εξής: 
Α. Πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται: 
α. Νωπά οπωροκηπευτικά, αυγά, ελιές, ελαιόλαδο, οίνος, µέλι, πουλερικά και κουνέλια. 
β. Βιολογικά νωπά προϊόντα της υποκατηγορίας α'. 
γ. Βιολογικά µεταποιηµένα και τυποποιηµένα αγροτικά προϊόντα. 
Β. Νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας. 
Γ. Μεταποιηµένα διατροφικά προϊόντα και κατεψυγµένα τρόφιµα. Στην κατηγορία αυτή 
περιλαµβάνονται: 
α. Τυροκοµικά, αλλαντικά, ξηροί καρποί, όσπρια, ρύζι, ζαχαρώδη προϊόντα, που 
διατηρούνται εκτός ψυγείου, καφές, οίνος, ελιές, ελαιόλαδο, µέλι. 
β. Βιολογικά µεταποιηµένα και τυποποιηµένα αγροτικά προϊόντα. 
γ. Κατεψυγµένα τρόφιµα, όπως αλιεύµατα, λαχανικά, κρεατικά, είδη σφολιάτας, 
παρασκευάσµατα ζύµης. 
∆. Είδη Κηπουρικής. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται: 
Καλλωπιστικά φυτά, χώµα, γλάστρες, πολλαπλασιαστικό υλικό, εργαλεία και βιοµηχανικά 
είδη κηπουρικής και ανθοκοµίας. 
Ε. Βιοµηχανικά είδη. 
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται γενικά βιοµηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούµενων 
ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης νεωτερισµών, ψεύτικα κοσµήµατα 
(φο µπιζού), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερµάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, 
πορτοφόλια), αυτόνοµα µη ηλεκτροδοτούµενα ηλεκτρικά είδη, εκκλησιαστικά είδη, είδη 
ατοµικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, µέσα συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές 
σακούλες), είδη υαλοπωλείου, πλαστικά µε το µέτρο, είδη χαρτιού, εργαλεία και 
βιοµηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκοµίας. 
ΣΤ. Υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευµάτων. 
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από κατόχους 
καντινών και φορητών εγκαταστάσεων έψησης για την παρασκευή πρόχειρων γευµάτων, 
καθώς και πώλησης ειδών κυλικείου. Οι αδειούχοι της κατηγορίας αυτής δεν µπορούν να 
αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσµατα και για τη χορήγηση άδειας είναι απαραίτητη η βεβαίωση 
καταλληλότητας του οχήµατος, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις υγειονοµικές διατάξεις. 
2. Για τη διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού απαιτείται από τον ενδιαφερόµενο για την 

άσκηση της σχετικής δραστηριότητας η προσκόµιση Βεβαίωσης Συνδροµής των 
Νοµίµων Προϋποθέσεων, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 της αριθµ. 
2078/80743/25.7.2017 απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β' 2679), εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 3 της αριθµ. 
303206/26.5.1997 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας (Β' 461). Για τη διάθεση 
βιολογικών προϊόντων εφαρµόζονται κατ' αναλογία η διάταξη της περίπτωσης κα' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 10. 
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3. Οι κάτοχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή υπαίθριου εµπορίου λαϊκών αγορών µπορούν 
να πωλούν προϊόντα µόνο µίας από τις ανωτέρω κατηγορίες Α' έως και ΣΤ', υπό την 
προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά είναι γραµµένα στην άδειά τους από την αρµόδια για 
την έκδοση και ανανέωση της άδειας αρχή. Ειδικά, κάθε πωλητής της κατηγορίας Α' 
µπορεί να προσθέσει στην άδειά του έως τρία (3) προϊόντα της κατηγορίας Γ' και 
αντίστροφα. Οι κάτοχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή στάσιµου και πλανόδιου εµπορίου 
µπορούν να πωλούν προϊόντα συνδυαστικά των κατηγοριών Α', Γ', ∆'. 

4. Ο επαγγελµατίας πωλητής λαϊκών αγορών µπορεί να αλλάξει κατηγορία πωλούµενων 
ειδών, ύστερα από αίτησή του στην αρχή ανανέωσης της άδειας. Με τη σύµφωνη 
γνώµη της οικείας επιτροπής λαϊκών αγορών του άρθρου 28, εγκρίνεται ή απορρίπτεται 
αιτιολογηµένα η εν λόγω αίτηση για λόγους πληρότητας και ποικιλίας της αγοράς, σε 
συνδυασµό µε όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 για την αναλογία 
πρωτογενών και βιοµηχανικών ειδών. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση 
εντός εξήντα (60) ηµερών τεκµαίρεται σιωπηρή αποδοχή του αιτήµατος. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης είναι δυνατό να τροποποιούνται 
(αφαιρούνται ή προστίθενται) τα πωλούµενα είδη, πέραν των προαναφεροµένων, σε 
περίπτωση αυξηµένης ζήτησης προϊόντων, ανεπάρκειας αγοράς και παραγωγής νέων 
προϊόντων, καθώς και να τροποποιούνται τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται 
ανά τοµέα δραστηριοποίησης (λαϊκή αγορά, στάσιµο εµπόριο, πλανόδιο εµπόριο). 

Γ) Για τη διάθεση οποιουδήποτε βιολογικού προϊόντος, ο παραγωγός προσκοµίζει τις 
απαραίτητες πιστοποιήσεις, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 834/2007 (L 189), 889/2008 (L 
250) και την 245090/2006 (Β΄ 157) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, όπως ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή και µόνο επιτρέπεται να προσθέσει την 
ένδειξη «βιολογικό» στην πινακίδα του. Τα εν λόγω προϊόντα τοποθετούνται στον πάγκο 
εµφανώς διακριτά από τα υπόλοιπα, ώστε να µην προκαλείται σύγχυση στον καταναλωτή. 
(παρ. 1κα, άρθρο 10 του ν.4497/13-11-2017) 
Τα διατιθέµενα από τους πωλητές στις λαϊκές αγορές τρόφιµα, ανάλογα µε το είδος τους, 
πρέπει να πληρούν τους όρους ποιότητας υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων, σύµφωνα µε 
τις γενικές διατάξεις της ενωσιακής περί τροφίµων νοµοθεσίας, τις σχετικές κατά περίπτωση 
προϊόντος διατάξεις της ειδικής εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας, τον Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών (1100/9.9.1987 απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου, Β΄ 788), τους Κανόνες 
∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (∆Ι.Ε.Π.Π.Υ. – υπ’ αριθµ. 
91354/24.8.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Β΄2983) µε την 
επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρµοδιότητας του Γενικού Χηµείου του Κράτους 
(ΓΧΚ) και Υγειονοµική ∆ιάταξη Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829 (Β΄ 2161/23.6.2017) και τις υγειονοµικές 
και λοιπές διατάξεις. (αρ.3, παρ.1 του ν.4497/2017) 
Ειδικά για τα νωπά οπωροκηπευτικά εφαρµόζεται επίσης ο Κανονισµός (ΕΕ) αριθµ. 543/2011 
(L 157). (αρ.3, παρ.1 του ν.4497/2017) 
Τα είδη ζωικής προέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων και των νωπών ειδών αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τα κατεψυγµένα προϊόντα γενικώς, πρέπει να διατηρούνται, να 
διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασµένα οχήµατα αυτοκίνητα ή 
ρυµουλκούµενα. Επιπλέον εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων (Β΄ 1187/2006) για τους οδηγούς ορθής πρακτικής και οι διατάξεις του ν. 
2969/2011(Α΄281). (αρ.3, παρ.1 του ν.4497/2017) 
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Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα διασκευασµένα οχήµατα να διαθέτουν Έγκριση Τύπου, 
σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία της 5299/406/9.10.2012 απόφασης του 
Αναπληρωτή 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Β΄ 2840). 
Κατά τη διακίνηση και πώληση των τροφίµων τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του 
Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού ΕΚ 852/2004 (L 139). (αρ.3, παρ.4 του ν.4497/2017) 
Τα προς πώληση στο υπαίθριο εµπόριο είδη διατίθενται, σύµφωνα µε τους Κανόνες 
∆Ι.Ε.Π.Π.Υ. µε την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρµοδιότητας ΓΧΚ και 
πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
(υποπαράγραφος Ε1 της παρ. Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012, Α΄ 222). Σε καµία 
περίπτωση, δεν πρέπει να συνιστούν παράνοµη αποµίµηση προϊόντων ή να διακινούνται κατά 
παράβαση των σχετικών µε την προστασία των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
διατάξεων ή διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νοµοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265) και του ν. 2969/2001 (Α΄ 281). (άρ.3, παρ.2 του ν.4497/2017) 
 
∆) Οι παραγωγοί πωλητές και οι πωλητές πρέπει να τηρούν τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις 
για την ασφαλή διάθεση των προϊόντων τους. Ειδικότερα: 

� Τα προς πώληση είδη τροφίµων θα εκθέτονται πάνω σε ειδικούς πάγκους κάτω από 
κατάλληλες τέντες 

� Τα τρόφιµα προκειµένου να διατεθούν (χύµα ή συσκευασµένα) τοποθετούνται σε 
κατάλληλους χώρους και προθήκες και σε ανάλογες θερµοκρασίες αναφορικά µε τη 
φύση του κάθε προϊόντος. 

� Τα τρόφιµα που καταναλώνονται χωρίς προηγουµένως να πλυθούν, να αποφλοιωθούν 
ή ψηθούν ή βραστούν, να προστατεύονται από τα έντοµα, τη σκόνη και κάθε είδους 
άλλες ρυπάνσεις, να τοποθετούνται σε κατάλληλες προθήκες µε προστατευτικό 
κάλυµµα, ανάλογα µε τη φύση του τροφίµου. 

� Ο πωλητής ψαριών και άλλων αλιευµάτων οφείλει να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα 
κατά την έκθεση τούτων, είτε αυτά βρίσκονται µέσα σε ανοιχτά κιβώτια (τελάρα), είτε 
είναι τοποθετηµένα πάνω σε πάγκους, ώστε να µη διακόπτεται η συντήρησή τους 
(τοποθετώντας ικανή ποσότητα τριµµένου πάγου) και να µην εκτίθενται στην ηλιακή 
ακτινοβολία.  

� Τα νερά που προέρχονται από τη τήξη του πάγου να συλλέγονται και να απορρίπτονται 
σε φρεάτιο, απαγορεύεται η διάθεσή τους στην επιφάνεια του εδάφους. 

� Οι πωλητές κάθε είδους τροφίµων σε λαϊκές αγορές θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες 
ατοµικής υγιεινής σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή και Εθνική νοµοθεσία. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 - Θέσεις Πωλητών-Όροι λειτουργίας 

1. Η οριοθέτηση και η διαγράµµιση του χώρου της λαϊκής αγοράς, η διαγράµµιση και η 
αρίθµηση των θέσεων, όπου τοποθετούνται οι πωλητές και οι διάδροµοι µεταξύ των 
θέσεων, αποτυπώνονται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα της λαϊκής που 
αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του παρόντος κανονισµού. 

2. Η λαϊκή αγορά, ανάλογα µε τη φύση των πωλούµενων προϊόντων, χωρίζεται στους εξής 
τοµείς : 
α. Τοµέας ∆ιατροφικών Προϊόντων. 
β. Τοµέας Βιοµηχανικών Ειδών, ο οποίος τοποθετείται διακριτά στα όρια της λαϊκής 
αγοράς.  (παρ.4, άρθρο 27 του ν.4497/13-11-2017) 

3. Ο συνολικός αριθµός των διατιθέµενων θέσεων στη Λαϊκή Αγορά Άστρους όπου θα 
τοποθετηθούν οι πωλητές είναι  71  από τις οποίες : 
Α) Οι παραγωγικές είναι 59 εκ των οποίων: 57 θέσεις διαστάσεων 3 Χ 2.5 µέτρα και  
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2 θέσεις για πώληση νωπών ειδών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας διαστάσεων 5Χ2,5.                          
Β) Οι επαγγελµατικές είναι 12, διαστάσεων 6 Χ 2.5 µέτρα. 

4. Το µήκος πρόσοψης των Εγκαταστάσεων Πώλησης, είναι ίσο κατά κατηγορία 
πωλούµενων ειδών (παρ.α, άρθρο 31 του ν.4497/13-11-2017). 

5. Οι πωλητές επαγγελµατίες και παραγωγοί, θα τοποθετούνται σε συγκεκριµένες θέσεις 
µέσα στους χώρους των λαϊκών αγορών, κατά κατηγορία επαγγελµάτων σύµφωνα µε 
τις προβλεπόµενες διατάξεις.  

6. Ο σχεδιασµός και η διαδικασία της διαγράµµισης θα διασφαλίζει την οµαλή και άνετη 
διέλευση των επισκεπτών, την έλευση των οχηµάτων όπως ασθενοφόρο, 
πυροσβεστική κ.λ.π. για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια 
άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία για την οµαλή διενέργεια της λαϊκής αγοράς.  

7. Θα πρέπει να υπάρχουν σηµεία υδροληψίας από το σύστηµα υδρεύσεως και φρεάτιο 
υπονόµων. 

8. Μετά τη λήξη της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, ο χώρος να καθαρίζεται και να 
πλένεται επιµελώς από το συνεργείο καθαριότητας του δήµου, το οποίο θα αποκοµίζει 
και κάθε είδους απορρίµµατα, που προήλθαν από αυτήν. 

9. Οι κάδοι συλλογής απορριµµάτων µετά την λήξη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς πρέπει 
να εκκενώνονται, να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται µε ευθύνη του δήµου. 

10. Απαγορεύεται η  διέλευση καθώς και η στάθµευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής 
αγοράς την ηµέρα της λειτουργίας της, συµπεριλαµβανοµένων και των οχηµάτων των 
πωλητών, εξαιρουµένων όσων η νοµοθεσία ορίζει.  

11. Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχηµάτων, θα µεριµνούν ώστε να µην σταθµεύουν τα οχήµατά 
τους στους χώρους που ορίζεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς από το προηγούµενο 
βράδυ. 

12. Στην λαϊκή αγορά η αναλογία βιοµηχανικών ειδών των επαγγελµατιών πωλητών σε 
σχέση µε τα πρωτογενή προϊόντα γης και θάλασσας δεν επιτρέπεται να διαφοροποιεί 
το χαρακτήρα της αγοράς, ο οποίος συνίσταται στην προµήθεια του καταναλωτικού 
κοινού κυρίως µε αγροτοδιατροφικά προϊόντα. 

13. Κατά τις ώρες και τις ηµέρες που δεν λειτουργεί η λαϊκή αγορά απαγορεύεται αυστηρά 
κάθε εµπορία µέσα στους χώρους της εκτός εάν οριστεί διαφορετικά µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

 
ΑΡΘΡΟ 7 - «Κατανοµή-Τοποθέτηση Πωλητών» - «Απόδοση θέσης» - «Βελτίωση θέσης 
Πωλητών» 
Α) Στον  καινούριο χώρο λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Άστρους θα γίνει κατανοµή –
τοποθέτηση και απόδοση θέσης, πρώτα στους πωλητές που κατέχουν µόνιµη θέση (σύµφωνα 
µε το υπ’ αριθµό 1170/2014 έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας) στην υπάρχουσα 
λαϊκή και εφόσον εξακολουθούν να έχουν τις προϋποθέσεις προσέλευσης σε λαϊκή αγορά 
(θεωρηµένη άδεια, δηµοτική ενηµερότητα κ.λ.π.).   
Β) Στη συνέχεια :   

1. Η τοποθέτηση των πωλητών στις κενές θέσεις της Λαϊκής Αγοράς  θα πραγµατοποιείται 
σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο ν.4497/13-11-2017.  

2. Η κατανοµή και προσωρινή τοποθέτηση παραγωγών πωλητών στη λαϊκή αγορά θα 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 32 του ν.4497/13-11-2017 (αίτηση στην 
Περιφέρεια) 

3. Η βελτίωση θέσης πωλητών εντός της λαϊκής αγοράς καθώς και η αµοιβαία αλλαγή 
θέσης θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 35  του ν.4497/13-11-2017 
(διαδικασία από το ∆ήµο) 
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Γ) Πωλητής που απουσιάζει αδικαιολόγητα για διάστηµα πέραν του 1 έτους, χάνει τη θέση του 
χωρίς δυνατότητα ανάκτησής της ή τοποθέτησής του σε καινούρια, πριν την παρέλευση 
τουλάχιστον 2 ετών. 
∆) Η θέση πωλητή δύναται να καταργείται, µετά από υπεύθυνη δήλωση του κατόχου του και 
θα χαρακτηρίζεται κενή µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της επιτροπής 
λαϊκών αγορών Π.Ε. Αρκαδίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 - Πινακίδες Πωλητών - Εκθετήρια 
Οι παραγωγοί πωλητές υποχρεούνται να αναρτούν σε εµφανές για τον καταναλωτή σηµείο 
πινακίδα χρώµατος πράσινου ελάχιστων διαστάσεων 1 Χ 0,40 µ., στην οποία αναγράφεται µε 
κεφαλαία γράµµατα η λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ», και µε πεζά ευανάγνωστα γράµµατα λευκού 
χρώµατος το ονοµατεπώνυµό του, ο αριθµός αδείας, ο αριθµός µητρώου από το ενιαίο 
πληροφοριακό σύστηµα και η γεωγραφική περιοχή, τουλάχιστον ο νοµός, που βρίσκεται η 
αγροτική εκµετάλλευση των προϊόντων που διαθέτει. 
Οι επαγγελµατίες πωλητές υποχρεούνται να αναρτούν σε εµφανές για τον καταναλωτή σηµείο 
πινακίδα χρώµατος µπλε ελάχιστων διαστάσεων 1Χ 0,40 µ., στην οποία αναγράφεται µε 
κεφαλαία γράµµατα η λέξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» ή «ΕΜΠΟΡΟΣ» και µε πεζά ευανάγνωστα 
γράµµατα λευκού χρώµατος το ονοµατεπώνυµο, ο αριθµός αδείας και ο αριθµός µητρώου από 
το ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα. (παρ.ε, αρθρ.31, ν. 4497/2017) 
Η µορφή των εκθετηρίων των πωλητών, τα οποία πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο 
ενιαίου τύπου και υλικού και χρώµατος διαφορετικού, ανάλογα µε την ιδιότητα του πωλητή και 
την πινακίδα. Απαγορεύεται κάθε µορφής διαφήµιση επί των εκθετηρίων. (παρ.δ, αρθρ.31, ν. 
4497/2017) 
 
ΑΡΘΡΟ 9 - Ηµερήσιο Τέλος 

1. Οι προσερχόµενοι στις λαϊκές αγορές της χώρας, κάτοχοι επαγγελµατικών ή 
παραγωγικών αδειών, υποχρεούνται να καταβάλουν ηµερήσιο ανταποδοτικό τέλος 
στους φορείς λειτουργίας αυτών, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης 
φύσεως λειτουργικών αναγκών, τη διοικητική τους υποστήριξη, την εξασφάλιση 
τηλεπικοινωνιακών µέσων, τη διασφάλιση συνθηκών δηµόσιας υγείας, τη φύλαξη των 
χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισµό, τη βελτίωση αυτών, 
καθώς και την προβολή τους σε συνεργασία µε τα συλλογικά όργανα των πωλητών σε 
αυτές.  

2. Το ύψος του ηµερήσιου τέλους καθορίζεται ανά τρέχον µέτρο εκθετηρίου ανά ηµέρα, 
είναι κοινό για παραγωγούς και επαγγελµατίες πωλητές και καταβάλλεται µηνιαίως 

3. Το ύψος του ηµερήσιου τέλους καθορίζεται ύστερα από απόφαση του οικείου 
Περιφερειακού Συµβουλίου, κατόπιν πρότασης του ∆ήµου, της Επιτροπής Λαϊκών 
Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας  και των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που 
έχουν αρµοδιότητα επί των λαϊκών αγορών. 

4. Οι παραγωγοί πωλητές της λαϊκής αγοράς υποχρεούνται στην καταβολή του ηµερήσιου 
τέλους ανάλογα : 
αα) µε τον αριθµό των ηµερών που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές και 
ββ) µε το µήκος (σε µέτρα) των εκθετηρίων (πάγκων) που τους έχουν εγκριθεί. 
Το ηµερήσιο τέλος καταβάλλεται ανά µήνα και αφορά τα αναλογούντα ηµερήσια τέλη 
κατά το µήνα αυτό. Το ύψος του ανά µήνα ηµερήσιου τέλους που καταβάλλει ο 
παραγωγός πωλητής δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 80% του ηµερήσιου τέλους 
που αναλογεί στον αριθµό των ηµερών, που µε βάση τη σχετική άδεια, δικαιούνται οι 
παραγωγοί πωλητές να δραστηριοποιούνται κάθε ηµερολογιακό µήνα.  
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5. Οι επαγγελµατίες πωλητές των λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του 
ηµερήσιου τέλους ανάλογα µε : 
αα) τον αριθµό των ηµερών που δικαιούνται να δραστηριοποιούνται κάθε ηµερολογιακό 
µήνα µε βάση την άδειά τους και 
ββ) µε τα µέτρα των πάγκων που τους έχουν εγκριθεί. 

6. Αν ο παραγωγός πωλητής απουσιάζει περιστασιακά για οποιονδήποτε λόγο, οφείλει να 
ενηµερώσει εγγράφως µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως τηλεοµοιοτυπία, ταχυδροµείο, 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, το φορέα λειτουργίας για την απουσία του, πριν από τη 
λειτουργία της λαϊκής αγοράς. Αν διαπιστωθεί ότι, παρά τη δήλωση απουσίας του, ο 
παραγωγός πωλητής προσήλθε στη λαϊκή αγορά, τότε επιβάλλεται σε βάρος του 
πρόστιµο ίσο µε το εικοσαπλάσιο του αντίστοιχου ηµερήσιου δικαιώµατος. 

7. Σε περιπτώσεις φυσικής ή άλλης καταστροφής της παραγωγής τους, οι παραγωγοί 
πωλητές οφείλουν να ενηµερώσουν το φορέα λειτουργίας για τη διάρκεια και το λόγο 
της απουσίας τους από τις λαϊκές αγορές και να ζητήσουν την απαλλαγή τους από την 
υποχρέωση του ηµερήσιου τέλους. Για το αίτηµα αυτό του παραγωγού - πωλητή 
γνωµοδοτεί η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών. Στις περιπτώσεις αυτές ο παραγωγός 
πωλητής δεν χάνει τη θέση του, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 32. 

8. Από το ηµερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι επαγγελµατίες και οι παραγωγοί, οι οποίοι 
δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω ανικανότητας προς εργασία, η οποία 
διαρκεί περισσότερο από ένα (1) µήνα και βεβαιώνεται από τον αρµόδιο ασφαλιστικό 
φορέα ή λόγω ανωτέρας βίας.  

9. Η µη καταβολή του ηµερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστηµα πέραν των 
δύο (2) µηνών, για τους οποίους µε βάση τα αναφερόµενα στην άδειά του είναι 
υπόχρεος, συνεπάγεται την αναστολή ισχύος της άδειας για τις λαϊκές αγορές για τις 
οποίες δεν έχει καταβληθεί το τέλος. Ο ∆ήµος της συγκεκριµένης λαϊκής αγοράς 
διαπιστώνει την αναστολή µε απόφασή του που κοινοποιείται στις αρµόδιες αρχές των 
άρθρων 8 και 18 του ν.4497/13-11-2017. Σε περίπτωση µεταγενέστερης εξόφλησης ή 
ρύθµισης των οφειλών η αναστολή αίρεται και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση 
του ∆ήµου. 

10. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ποσοστό έως 25% από το ηµερήσιο τέλος που 
περιέρχεται στο ∆ήµο, µπορεί να προορίζεται για δαπάνες προωθητικών ενεργειών που 
αφορούν την προβολή και την ανάδειξη των λαϊκών αγορών µέσα από δράσεις που 
βασίζονται σε κοινωνικά κριτήρια και αφορούν στήριξη ευπαθών οµάδων του 
πληθυσµού. 

11. Οι υπόχρεοι καταβολής του ηµερήσιου τέλους στους φορείς λειτουργίας των λαϊκών 
αγορών απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ δήµων του άρθρου 21 του β.δ. 24-
9/20.10.1958 (Α' 171) για την καθαριότητα και αποκοµιδή των απορριµµάτων των 
χώρων που χρησιµοποιούνται από τις λαϊκές αγορές και από το τέλος για τη χρήση των 
χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 13 του β.δ. 24-
9/20.10.1958 ή όποια άλλη οικονοµική επιβάρυνση για παρεχόµενες από τους δήµους 
και τις Περιφέρειες υπηρεσίες, σχετικές µε τη λειτουργία των λαϊκών αγορών. 

12. Τα έσοδα που εισπράττονται από το ∆ήµο για τη λαϊκή αγορά, ποσοστό 75% 
περιέρχεται στο ∆ήµο και ποσοστό 25% στην οικεία Περιφέρεια και αποδίδεται το 
αργότερο κάθε εξάµηνο, µε απόφαση του ∆ήµου. Το ποσό αυτό εγγράφεται ως έσοδο 
στον προϋπολογισµό της αντίστοιχης Περιφέρειας. (αρθρ.36, ν. 4497/2017) 

13. Το ηµερήσιο τέλος, θα καταβάλλεται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε µήνα, εφ’ άπαξ,  στην 
Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας. 

14. Στις αρχές κάθε µήνα θα βεβαιώνονται τυχόν οφειλόµενα ποσά του προηγούµενου 
µήνα.  
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15. Αρµόδια Υπηρεσία για την είσπραξη των τελών, την βεβαίωση των οφειλόµενων ποσών 
και τη συγκέντρωση στοιχείων για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των 
χρηµατικών υποχρεώσεων προς το ∆ήµο για τα τέλη της λαϊκής αγοράς θα είναι το 
Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταµείου της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, η 
οποία θα ενηµερώνει άµεσα το Αυτοτελές  Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης για 
τη µη καταβολή του ηµερήσιου τέλους από παραγωγό ή επαγγελµατία πωλητή για 
χρονικό διάστηµα πέραν των δύο µηνών προκειµένου να γίνει αναστολή ισχύος της 
άδειας για τη λαϊκή αγορά του Άστρους.  

16. Η είσπραξη των τελών από το ∆ήµο θα γίνει σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 - Υποχρεώσεις και Απαγορεύσεις πωλητών 
Οι πωλητές  (παραγωγοί και επαγγελµατίες) που προσέρχονται στην Λαϊκή Αγορά Άστρους 
υποχρεούνται : 

1. Να έχουν άδεια παραγωγική ή επαγγελµατική σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κείµενη 
νοµοθεσία. 

2. Απαγορεύεται ρητά στους δικαιούχους η υπεκµίσθωση των θέσεων που κατέχουν 
3. Απαγορεύεται ρητά η αυθαίρετη αλλαγή θέσεων. 
4. Σε περίπτωση µη προσέλευσης πωλητή, η εγκατάσταση πώλησης του διπλανού 

πωλητή δεν επεκτείνεται για κανένα λόγο. (παρ.α, άρθρο 31 του ν.4497/13-11-2017).  
5. Οι πωλητές υποχρεούνται να τηρούν καθαρό το χώρο που χρησιµοποιούν και να 

διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του δήµου στο έργο της. Η καθαριότητα του 
χώρου συνίσταται στην άµεση και συνεχή συλλογή των απορριµµάτων. Τα 
απορρίµµατα που έχει δηµιουργήσει ο καθένας θα πρέπει να συγκεντρώνονται σε 
σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στη συνέχεια οι υπάλληλοι του ∆ήµου. Σε 
αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται κυρώσεις. 

6. Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται από τους πωλητές για την αποµάκρυνση των 
κάθε είδους απορριµµάτων ευπαθών και ευαλλοίωτων ειδών και ιδίως του νερού από 
το λιώσιµο του πάγου, που χρησιµοποιείται για τη συντήρηση των αλιευµάτων.  

7. Ο καθαρισµός των ψαριών επιτρέπεται, µόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του Κανονισµού 852/2004 και λαµβάνουν κάθε µέτρο για την 
τήρηση των κανόνων υγιεινής. Τα απόνερα και τα υπολείµµατα από τον καθαρισµό των 
αλιευµάτων, συλλέγονται σε ειδικά δοχεία, αποµακρύνονται από τη λαϊκή αγορά µε 
ευθύνη και µέριµνα του πωλητή και στη συνέχεια διαχειρίζονται ως απόβλητα ανάλογα 
µε το χαρακτήρα τους. Σε καµία περίπτωση δε διοχετεύονται στα δίκτυα των οµβρίων 
υδάτων. (παρ.γ, άρθρο 31 του ν.4497/13-11-2017). 

8. Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαµβάνουν οι πάγκοι 
πώλησης των προϊόντων τους. 

9. Να µη ρυπαίνουν τον περίγυρο χώρο µε τη ρίψη κάθε είδους απορριµµάτων και 
ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα ( φύλλα λαχανικών, λέπια ψαριών 
κ.λ.π.) καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λ.π.). 

10. Να µην παρακωλύουν µε κανένα τρόπο την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του 
έργου της. 

11. Απαγορεύεται κάθε µορφής διαφήµιση επί των εκθετηρίων. 
12. Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόµους των χώρων πώλησης, οι 

οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών 
13. Απαγορεύεται να καταλαµβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους εκτός των ορίων 

της έκτασης που τους αναλογεί. 
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14. Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς αυτοκινήτων 
πωλητών της λαϊκής µετά από την ώρα έναρξης διάθεσης των προϊόντων στους 
καταναλωτές.  

15. Απαγορεύεται η έξοδος από το χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς αυτοκινήτων 
πωλητών της λαϊκής αγοράς πριν από την ώρα λήξης διάθεσης των προϊόντων στους 
καταναλωτές. 

16. Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθµευση αυτοκινήτων στο χώρο λειτουργίας 
της λαϊκής αγοράς την ηµέρα της λειτουργίας της, συµπεριλαµβανοµένων και των 
οχηµάτων των εκθετών, εξαιρουµένων των ειδικά διαµορφωµένων οχηµάτων και όσων 
η νοµοθεσία ορίζει. 

17. Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν ευπρεπή και κόσµια συµπεριφορά και να 
διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο. 

18. Απαγορεύεται η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο µε το οποίο 
έγινε η µεταφορά των προϊόντων-εξαιρουµένων των ειδικών περιπτώσεων που 
ορίζονται µε διάταξη νόµου-, καθώς και η διαλάληση των εµπορευµάτων όπως και η 
πώληση στους διαδρόµους. Επίσης η εκφόρτωση των εµπορευµάτων ειδικά τις 
πρωινές ώρες θα πρέπει να γίνεται χωρίς να προκαλεί ενόχληση στους περιοίκους. 

19. Μετά την ώρα λήξης διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές αποµακρύνουν τους 
πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί. 

20. Να υποδεικνύουν σε πρώτη ζήτηση στα αρµόδια όργανα ελέγχου την άδειά τους και 
οφείλουν να συµµορφώνονται άµεσα στις νόµιµες υποδείξεις αυτών. 

21. Να έχουν ζυγιστικά όργανα θεωρηµένα και τοποθετηµένα σε εµφανές σηµείο ώστε ο 
αγοραστής να ελέγχει τη ζύγιση των ειδών που έχει επιλέξει. 

22. Να έχουν τοποθετήσει πινακίδες σε κάθε προϊόν µε τις ενδείξεις της τιµής πώλησης και 
της προέλευσης αυτού. 

23. Οι πωλητές να τηρούν όλες τις φορολογικές, αγορανοµικές, αστυνοµικές, υγειονοµικές 
και σχετικές µε τη δραστηριότητά τους διατάξεις. 

Η παραµονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, µετά το πέρας του 
νοµίµου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει τις 
προβλεπόµενες κυρώσεις περί κατάληψης κοινόχρηστων χώρων. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 - Καθήκοντα Εποπτών 
Οι Επόπτες (Αρµόδιοι Υπάλληλοι) προσέρχονται στην Λαϊκή Αγορά κατά την ηµέρα 
λειτουργίας της και τα καθήκοντα τους είναι : 

1. Ελέγχουν τις προσκοµιζόµενες ποσότητες και την ορθή τήρηση του Βιβλίου 
∆ιακινούµενων Ποσοτήτων. 

2. Ελέγχουν τους προσερχόµενους πωλητές και την τοποθέτησή τους στις 
προκαθορισµένες θέσεις τους. 

3. ∆εν επιτρέπουν να εισέλθουν στο χώρο Λαϊκής Αγοράς οι πωλητές που στερούνται 
αδείας πωλητών Λαϊκών Αγορών ή τους έχει γίνει αναστολή ισχύος της άδειας τους ή 
δεν έχουν θέση στην λαϊκή αγορά. 

4. Ελέγχουν ποιοι πωλητές απουσιάζουν, καταγράφουν τις κενές θέσεις και ενηµερώνουν 
την αρµόδια υπηρεσία για τα κενά. 

5. Τοποθετούν παραγωγούς σε προσωρινές θέσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον νόµο 
4497/13-11-2017. 

6. Εποπτεύουν και συµβουλεύουν τους πωλητές για την ορθή τήρηση του παρόντος 
Κανονισµού Λειτουργίας της αγοράς και τις διατάξεις του νόµου, διαπιστώνουν και 
καταγράφουν τυχόν παραπτώµατα και παραβάσεις των πωλητών. 

7. Επιλύουν άµεσα µικροπροβλήµατα που ανακύπτουν 
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8. Επιδίδουν αποφάσεις στους πωλητές (παρ.ζ, αρθρ.31, ν. 4497/13-11-2017) 
 
ΑΡΘΡΟ 12 - Έλεγχοι – Κυρώσεις 
Ο έλεγχος εφαρµογής των ανωτέρω καθώς και οι σχετικές κυρώσεις που θα επιβάλλονται 
πραγµατοποιούντα σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Ζ’ του ν.4497/13-11-2017. 
Αρµόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρµογής των ανωτέρω 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 ∆ιεύθυνσης του Γενικού Χηµείου του Κράτους της ΑΑ∆Ε, 
β. οι υπηρεσίες των Περιφερειών εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειάς τους, 
γ. οι αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου εντός των διοικητικών του ορίων, 
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 ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος. 
Οι ανωτέρω αρµόδιες υπηρεσίες οφείλουν να συνεργάζονται µεταξύ τους σε ζητήµατα 
συντονισµού ελέγχων και διάχυσης της πληροφορίας. Για το συντονισµό των ελέγχων αρµόδιο 
είναι το Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιµετώπιση του Παρεµπορίου (ΣΥΚΑΠ) 
Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως δ' (δηλ. και οι υπηρεσίες των δήµων) 
επικουρούνται από την Ελληνική Αστυνοµία στο βαθµό που τούτο παρίσταται αναγκαίο για την 
αποτελεσµατική άσκηση των αντιστοίχων αρµοδιοτήτων τους. (άρθρο 51 του ν.4497/13-11-
2017). 
 
ΑΡΘΡΟ 13 - Υποχρεώσεις ∆ήµου  

1. Ο ∆ήµος φροντίζει για: 
α. την προσβασιµότητα και την ασφάλεια των διερχόµενων πωλητών και καταναλωτών, 
β. την καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας της λειτουργίας της 
λαϊκής αγοράς, καθώς και την τήρηση των κανόνων υγιεινής, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 13 της Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ 21.6.2017 απόφασης του 
Υπουργού Υγείας, 
γ. την τήρηση των κανόνων για την τοποθέτηση πωλητών στη λαϊκή αγορά και 
γενικότερα για την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς, 
δ. την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του τοπογραφικού διαγράµµατος της λαϊκής αγοράς, 
στο οποίο απεικονίζονται οι θέσεις και αναγράφονται οι πωλητές που τις 
καταλαµβάνουν, καθώς επίσης και οι κενές θέσεις (άρθ. 27, παρ.1 του ν.4497/2017). 

2. Ο ∆ήµος αναλαµβάνει τις διαδικασίες ενηµέρωσης του εντύπου της άδειας, του 
Πληροφοριακού Συστήµατος και ενηµερώνει τον πωλητή για τις υποχρεώσεις του, 
αναφορικά µε την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους. 

3. Με ευθύνη δήµου, στη λαϊκή αγορά τοποθετείται περίπτερο (κιόσκι) στο οποίο 
αναρτάται η κάτοψη της λαϊκής αγοράς, στην οποία εµφανίζονται οι τοµείς κατ' είδος 
προϊόντων. Τοποθετούνται, επίσης, δελτία και κυτίο παραπόνων. (άρθ. 27, παρ.2 του 
ν.4497/2017) 

4. Ορίζεται από το ∆ήµαρχο υπάλληλος του δήµου, ο οποίος κατά τη διάρκεια λειτουργίας 
της λαϊκής αγοράς ελέγχει το χώρο της λαϊκής αγοράς και µεριµνά για την εύρυθµη 
λειτουργία της.  
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ΑΡΘΡΟ 14 -  Προσθήκη - Τροποποίηση – Κατάργηση Κανονισµού 
Προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση του παρόντος κανονισµού ή των επιµέρους άρθρων 
πραγµατοποιείται οποτεδήποτε µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά από 
γνωµοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Επιτροπής Λαϊκών γορών 
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 15 - Ισχύς του κανονισµού 
Ο Κανονισµός συνοδεύεται αναπόσπαστα από τοπογραφικό διάγραµµα της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας και η ισχύς του κανονισµού αυτού αρχίζει µε την 
έγκρισή του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και την τοποθέτηση των πωλητών στις θέσεις τους. 
Ο Κανονισµός λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, δηµοσιοποιείται και αναρτάται στο διαδικτυακό 
τόπο του ∆ήµου.  
Κάθε σχετική προηγούµενη απόφαση καταργείται. 

Καµπύλης Γεώργιος: Υπάρχουν κάποιοι λόγοι που έχουν καθοριστεί οι ώρες λειτουργίας; 
Συνήθως δεν πάει µέχρι τις δωδεκάµισι, κάθονται παραπάνω. Υπάρχει νοµοθεσία που το 
προβλέπει; 
Καµπύλης Άγγελος: Είναι παρατήρηση και πρόταση να περιληφθεί στον κανονισµό· 
εκφράζω µια επιφύλαξη σε σχέση µε την ηµέρα, ώσπου να αποδειχτεί ότι δεν θα υπάρχουν 
προβλήµατα. Ειδικά όµως επειδή η λαϊκή ουσιαστικά γειτνιάζει µε τα σχολεία, η πρότασή µου 
είναι να υπάρχει στον κανονισµό πρόβλεψη για αναστολή ή για µεταφορά της ηµέρας της 
λαϊκής τις ηµέρες που γράφουν τα παιδιά πανελλήνιες. Είναι πολύ σοβαρό θέµα και νοµίζω ότι 
πρέπει να το περιγράψουµε στον κανονισµό, να υπάρχει δυνατότητα να µετακινείται η ηµέρα 
της λαϊκής τις ηµέρες που γίνονται οι πανελλήνιες. Έχω και την επιφύλαξη σε σχέση µε την 
Παρασκευή, αλλά ειδικά στις πανελλήνιες είναι µια δύσκολη φάση που περνάνε οι γονείς και 
τα παιδιά και καλό θα είναι να µην λειτουργεί αυτή την ηµέρα η λαϊκή. Όπως για παράδειγµα 
την Μεγάλη Παρασκευή δεν λειτουργεί, έτσι να γίνεται και στις πανελλήνιες. Να γράφει ότι 
υπάρχει η δυνατότητα µεταφοράς.  
Κουτρουµπής Γεώργιος : Πάντως είναι δεδοµένο, ισχύει µε απόφαση ∆ηµάρχου.  
Καµπύλης Άγγελος: Να το γράφει ότι δύναται µε απόφαση του ∆ηµάρχου να αλλάζει η ηµέρα 
όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι.  
Κουτρουµπής Γεώργιος :  ∆εν περιορίζεται στις εορτές µόνο, είναι για όλους τους λόγους.  
Καµπύλης Άγγελος: Το γράφει ο Κανονισµός ότι µπορεί να µεταφερθεί;  
Κουτρουµπής Γεώργιος : Ναι, µε απόφαση ∆ηµάρχου γίνεται.  
Γιοβάς Ιωάννης: Όταν φτιάχνουµε µια καινούρια λαϊκή και προφανώς βάζουµε τους όρους γι' 
αυτό, θα πρέπει προφανώς να κάνουµε κάτι που θα είναι σωστό και για να είναι σωστό θα 
πρέπει όλα να είναι σύµφωνα µε την νοµοθεσία και να µην είναι παράνοµα. Θα πω δηλαδή τι 
γινόταν στην παλιά λαϊκή αγορά, το οποίο είναι παράνοµο και δεν θα πρέπει να γίνεται στην 
καινούρια.  
Το πρώτο παράδειγµα είναι η λειτουργία των ιχθυεµπόρων. Απαγορεύεται στις λαϊκές βάσει 
νόµου η πώληση ψαριών σε ψαροκασέλες έξω από τα αυτοκίνητα. Η πώληση ψαριών 
επιτρέπεται µόνο µέσα στο αυτοκίνητο, που προφανώς το αυτοκίνητο πρέπει να είναι ψυγείο. 
Αυτό λοιπόν στην προηγούµενη λαϊκή δεν υφίσταντο. Ποιος έχει την ευθύνη γι' αυτό δεν το 
ξέρω. Θα κάνω και τον ρουφιάνο, γιατί µε είπε ρουφιάνο ο ∆ήµαρχος την προηγούµενη φορά 
και θα στείλω και τις υπηρεσίες γι' αυτό, γιατί κανένας άλλος δεν ενδιαφέρεται.  
Επίσης, όταν ορίζουµε την λαϊκή θα πρέπει σαφώς να έχουµε ορίσει τους πωλητές 
παραγωγούς, που είναι η πρώτη προτεραιότητα, είναι αυτοί που θα έχουν την πρώτη επαφή 
µε τους πελάτες που έρχονται στη λαϊκή, µετά θα πρέπει να είναι οι έµποροι λαϊκών αγορών 
και θα πρέπει σαφώς να ορίσουµε µια θέση για ένα άλλο κοµµάτι της λαϊκής αγορά, το οποίο 
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είναι ανερχόµενο και πολλαπλά υποσχόµενο, το κοµµάτι των βιολογικών προϊόντων. Θα 
πρέπει να µην τους έχουµε ανακατεµένους µε τους άλλους, θα πρέπει να τους βάλουµε στην 
άκρη ή να στήσουµε άλλη µέρα µια άλλη λαϊκή µε βιολογικά προϊόντα, αν µπορεί να στηριχτεί 
και θα πρέπει να δοκιµαστεί. Έχετε δει ότι στα σουπερ µάρκετ αυτά τα προϊόντα δουλεύουν.  
Γκαύρος ∆ηµήτριος: Όσον αφορά αυτά που είπε ο κύριος Γιοβάς, προβλέπονται στον 
κανονισµό. Στο άρθρο 5 στην παράγραφο β τα αναφέρει: "Οπωροκηπευτικά, βιολογικά, 
µεταποιηµένα προϊόντα, αλιευτικά κτλ". Προβλέπονται όλα αυτά µέσα. 
Σε ό,τι αφορά τα ψάρια τα είδη ζωικής προέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων και των νωπών 
ειδών αλιείας, υδατοκαλλιέργειας καθώς και τα κατεψυγµένα προϊόντα γενικώς πρέπει να 
διατηρούνται και να διακινούνται και να διατίθενται σε ειδικά οχήµατα - αυτοκίνητα.  
Στο άρθρο 10 "Υποχρεώσεις και απαγορεύσεις πωλητών" αναφέρει: "Ο καθαρισµός των 

ψαριών επιτρέπεται µόνον εφόσον οι πωλητές τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις του 

κανονισµού 852/2004 και λαµβάνουν κάθε µέτρο για την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Τα 

απόνερα και τα υπολείµµατα από τον καθαρισµό συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και 

αποµακρύνονται από τη λαϊκή αγορά µε ευθύνη και µέριµνα του πωλητή και στη συνέχεια 

διαχειρίζεται τα απόβλητα ανάλογα µε τον χαρακτήρα τους. Σε καµία περίπτωση δεν 

διοχετεύονται στα δίκτυα οµβρίων υδάτων".  
Γιοβάς Ιωάννης: Το πρωί είπατε ότι τα ψαράδικα τα βάζουµε εκεί γιατί δίπλα έχει 
αποχέτευση.  
Γκαύρος ∆ηµήτριος: Όχι για να πέσουν αυτά µέσα, αλλά όταν θα σφουγγαρίσεις να µην είναι 
στο κέντρο της λαϊκής. Αυτά τα λέει µέσα ο κανονισµός λειτουργίας και προβλέπονται από την 
κείµενη νοµοθεσία.  
∆ικαίος Βασίλειος - Πρόεδρος ∆.Κ. Άστρους: Το ότι δεν εφαρµόστηκαν οι κανονισµοί στην 
παλιά λαϊκή, δεν σηµαίνει ότι δεν υπήρχαν. Στην καινούρια θα εφαρµοστούν όλοι οι 
κανονισµοί. Σχετικά µε το γιατί πρέπει να είναι κοντά σε σχάρα, είναι για να φεύγουν τα νερά 
από τους λιωµένους πάγους και όχι να φεύγουν τα ακάθαρτα ψάρια που θα καθαρίζουν. Για τα 
ωµα ψάρια ένας τρόπος που πωλούνται είναι η συντήρηση στον πάγο. Ο πάγος λιώνει και 
κάπου πρέπει να πηγαίνουν τα νερά. Συµφωνώ µε την εισήγηση. 
                                                                                                                                                                                                                                        

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση,  

 

αποφασίζει  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

και εγκρίνει τον κανονισµό λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους, 
όπως αυτός παρουσιάστηκε στο εισηγητικό της παρούσας. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 84/2018 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 

Κουτρουµπής Γεώργιος  
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