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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 8/2018 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 01 του μήνα Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3337/25-05-18  πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας 
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 22 ) 

1. Καρατέγος Μιχάλης   14. Βλάγκας Ιωάννης 

2. Τσεργάς Κων/νος  15. Τσέτσιλας Δημήτριος  

3. Πανάγου Ελευθερία  16. Μανώλης Γεώργιος 

4. Μπουζέκης Ευθύμιος  17. Μπίκας Χρήστος 

5. Νταφούλης Κων/νος  18. Τζέκας Θωμάς 

6. Σαϊτης Αστέριος  19. Καραναστάσης Αθανάσιος  

7. Αργυρίου Ιωάννης   20. Τσούγιας Χρήστος           

8. Ζησάκη Ξανθή  21. Κυρίτσης Γεώργιος  

9. Τσάτσαρης Χρήστος  22. Μαϊμάρης Δημήτριος 

10. Τσιαπλές Θωμάς  23. -- 

11. Διψάνας Αχιλλεύς  24. -- 

12. Ζάχος Βασίλειος  25. 
--
 

13. Έξαρχος Γεώργιος  26. -- 

   Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 5) 

1. Γκατζόγιας Παναγιώτης    4. Νικολάου Γεώργιος 

2. Κακαγιάννης Χρήστος   5. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία   

3. Ντόντος Γεώργιος   Αν και νόμιμα κληθέντες 

  
 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
 Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων 
[Καλότυχος Γεώργιος, Μιχαλάκης Σωτ., Ζαφείρης Ζ., Λαΐνας Αθ.,Καραπάνου-Μαγαλιού Αν.] 
καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ι., Καραμανές Νικ.]. 
  Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Καρατέγος Μιχάλης  ύστερα από την 
διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του 
εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της 
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ (  11ο ) «Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Τεμπών»  
Αριθμός   Απόφασης ( 115) 
 
 Πριν την έναρξη της συζήτησης του  θέματος ο κ. Μπίκας αποχώρησε διαμαρτυρόμενος 
γιατί ο κανονισμός του δόθηκε τελευταία στιγμή και δεν ήταν έτοιμος να συζητήσει για τον 
κανονισμό. 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεργάς κων. 

ΑΔΑ: ΩΚΨΕΩΗ7-ΕΞΗ



 
 Σύμφωνα με την παρ 1 περιπτ. Βv του άρθρου 73 του ν. 3852/10 το σχέδιο κανονιστικών 
αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. εισηγείται πλέον η επιτροπή ποιότητας ζωής.  
 Με την αριθ. 4/2018 [ΑΔΑ: 6Ε38ΩΗ7-3ΟΕ] απόφασή της, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανάγκη της λήψης κανονιστικής απόφασης σχετικά με 
τον Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών (μετά το Ν.4497/2017) Δήμου Τεμπών .  
 
 Σας παρουσιάζω σχέδιο του κανονισμού και σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.  
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της το άρθρο 79 
του Ν.3463/06, την παρ 1 περιπτ. Βv του άρθρου 73 του ν. 3852/10, την αριθ. 4/2018 Απόφαση 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το σχέδιο της κανονιστικής απόφασης σχετικά με τον Κανονισμό 
Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Τεμπών και μετά από διαλογική συζήτηση [Ο κ. Μανώλης 
συμφώνησε με τον κανονισμό αλλά επισήμανε ότι δεν έγινε διαβούλευση με τους 
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές]. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  
 

Την σύνταξη  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ (ΜΕΤΑ 
ΤΟ Ν. 4497/2017), ως εξής: 

Άρθρο 1
ο
 

Σκοπός του Κανονισμού 
Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η θέσπιση κανόνων και η ρύθμιση όλων των θεμάτων που 
αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Τεμπών, την διασφάλιση και 
προστασία των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού, καθώς επίσης και την δημιουργία 
προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση όλων των οικονομικών & παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, 
που θα συμβάλλουν στον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των ενδιαφερομένων. 
 

Άρθρο 2
ο
 

Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας 
Ο τρόπος λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Τεμπών και ο τρόπος χρήσεως των διατιθέμενων 
χώρων, ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονισμό, οι διατάξεις του οποίου είναι υποχρεωτικές για όλους 
τους συναλλασσομένους. Η λειτουργία των λαϊκών αγορών διέπεται από τις γενικές και ειδικές διατάξεις 
του κάτωθι θεσμικού πλαισίου: 

1. Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) 
2. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 

διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 94 παρ. 6 υποπαρ. 32. Σύμφωνα με το οποίο η 
έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη μετακίνηση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου 
της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε 
άλλου συναφούς αντικειμένου, εκτός από την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις Λαϊκές 
Αγορές, η οποία εκδίδεται από το περιφερειακό συμβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα. 

3. Ν.4497/2017(ΦΕΚ171/Α’/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

4. Το άρθρο 121 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α’/17-01-2018) που αντικαθιστά το άρθρο 18 του ν. 
4497/2017. 

5. Εγκύκλιος 1/2018 (ΑΔΑ: 7ΝΤΜ465ΧΙ8-ΗΥΤ) «Εφαρμογή του ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση 
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων». 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 83, 84 & 86 – 91 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23-12-2014) «Για τη 
διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020, ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13-6-2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α’)», πλην του 2

ου
 και 3

ου
 εδαφίου του άρθρου 88 του ν. 4314/2014. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α΄/2015) 
 

ΑΔΑ: ΩΚΨΕΩΗ7-ΕΞΗ



Άρθρο 3ο 
Χωροθέτηση  λαϊκών αγορών 

Χώροι και ημέρες λειτουργίας 
Στα διοικητικά όρια του Δήμου Τεμπών ορίζονται για τις λαϊκές αγορές τα κάτωθι: 
Κάθε Πέμπτη προτείνεται να λειτουργεί λαϊκή αγορά στην Τ.Κ. Μακρυχωρίου επί δημοτικής οδού 
πλησίον του Αγροτικού Ιατρείου. 
Κάθε Παρασκευή εντός της πλατείας Θέμιδος στη Δ.Κ. Συκουρίου συνεχίζει να λειτουργεί η λαϊκή αγορά, 
βάσει της υπ’ αριθ. 82/2017  (ΑΔΑ: ΩΑ72ΩΗ7-Ω1Υ) απόφαση Δ.Σ. Δήμου Τεμπών. 
Κάθε Σάββατο προτείνεται να λειτουργεί λαϊκή αγορά στην παραλία Αιγάνης, -Μεσάγκαλα και Καστρί 
λουτρό, στη θέση «Καλαμάκι»,  επί της περιφερειακής οδού στο Καστρί λουτρό. 
 Όλοι οι ανωτέρω χώροι των λαϊκών αγορών ορίζονται σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα τοπογραφικά 
διαγράμματα αντίστοιχα, που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Τεμπών και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον Δήμο Τεμπών η ανάγκη μετακίνησης της λειτουργίας τους, είτε 
προσωρινά λόγω έργων ή άλλων παρεμβάσεων που θα προκύψουν από τον επιχειρησιακό 
προγραμματισμό του Δήμου ή άλλης έκτακτης ανάγκης, είτε η οριστική μετακίνηση τους για λόγους και 
σκοπούς που θα προσδιορισθούν επαρκώς, ακολουθούνται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίνεται κατά τον νόμο, από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 
 

Άρθρο 4
ο
 

Ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών 
Οι ημέρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Τεμπών, ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος. Σε 
περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας συμπίπτει με αργία (επίσημη ή τοπική) η λειτουργία επιτρέπεται την 
προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα πλην της Μεγάλης Παρασκευής που θα λειτουργεί στο Συκούριο, 
την ίδια ημέρα. 
Οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς καθορίζονται ως εξής : 
α. Για τη χειμερινή περίοδο (1/10 έως 31/3) από 07.30΄ μέχρι 14.30΄. 
β. Για την θερινή περίοδο (1/4 έως 30/9) από 07.00΄ μέχρι 14.00΄. 
Απαγορεύεται αυστηρά η καταστρατήγηση και η μη εφαρμογή του ωραρίου λειτουργίας. 
Η προσέλευση των πωλητών (επαγγελματιών – παραγωγών) στους χώρους της λαϊκής αγοράς 
προκειμένου να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, να μεταφέρουν πάγκους, εργαλεία 
και τα εμπορεύματά τους, θα γίνεται μία ώρα το πολύ νωρίτερα από την έναρξη λειτουργίας της λαϊκής 
αγοράς και οπωσδήποτε όχι αργότερα από την εκάστοτε έναρξη της λειτουργίας και η αποχώρησή τους 
θα γίνεται μία ώρα το πολύ αργότερα από την ώρα λήξης της λαϊκής αγοράς, για λόγους εύρυθμης 
λειτουργίας τους και δημόσιας υγείας. 
Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς την ημέρα 
της λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των πωλητών, εξαιρουμένων όσων η 
νομοθεσία ορίζει. Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχημάτων, θα μεριμνούν ώστε να μην σταθμεύουν τα οχήματά 
τους στους χώρους που ορίζεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς από το προηγούμενο βράδυ. 
 

Άρθρο 5ο 
Δικαίωμα συμμετοχής στις λαϊκές αγορές 

Δικαίωμα συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου Τεμπών έχουν: 
1. Οι επαγγελματίες πωλητές και παραγωγοί, εφόσον είναι κάτοχοι επαγγελματικής ή παραγωγικής 
άδειας πωλητή λαϊκών αγορών αντίστοιχα και πληρούν τις υπό του νόμου τιθέμενες προϋποθέσεις. 
2. Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι Αναγνωρισμένες Ομάδες Παραγωγών (τα μέλη των οποίων δεν 
κατέχουν άδεια παραγωγού), κάτοχοι παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών. 
3. Οι κάτοχοι παραγωγικών αδειών θα μπορούν να διαθέτουν προϊόντα περισσοτέρων ειδών, αρκεί ν’ 
αναφέρονται στη σχετική άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου. 
4. Πωλητές που δεν διαθέτουν θεωρημένη άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν θα γίνονται δεκτοί. 
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ταμιακά ενήμεροι πωλητές, με σχετική για τον σκοπό αυτό βεβαίωση 
της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Τεμπών. 
6. Οι οικοτέχνες και χειροτέχνες εφόσον τα προς πώληση είδη που διαθέτουν είναι δικής τους παραγωγής 
και είναι κάτοχοι άδειας πωλητή υπαίθριου εμπορίου παραγωγού. 
 
 

ΑΔΑ: ΩΚΨΕΩΗ7-ΕΞΗ



Άρθρο 6° 
Επιτρεπόμενα Είδη προς Πώληση 

1. Παραγωγοί 
Τα προϊόντα που δύνανται να διαθέτουν οι παραγωγοί και τα οποία πρέπει να είναι αποκλειστικά δικής 
τους παραγωγής και οικοτεχνίας, και να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, 
όπως ορίζονται κάθε φορά στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, καθώς και στον Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών, στις διατάξεις της κείμενης Κτηνιατρικής Νομοθεσίας, στους Κανόνες Διακίνησης 
και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) και στις ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές 
διατάξεις, είναι τα εξής: 
 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) 207/2009, 
Κανονισμός 436/2009) και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία υπ’ αριθ. 5833/155045/12.12.2013 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β’ 3324) όπως ισχύει, υπ. αριθ. 285870/1.9.2004 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 
1372), υπ. αριθ. 6141/148160/30.12.2015 υπουργική απόφαση (Β’ 2904) υπ. αριθ. 
5067/117292/27.10.2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2323) όπως ισχύει, υπ. αριθ. 
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 2379/8271/2016, Β’ 2330) 
 η. νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας, 
 θ. προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων) 
 ι. άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα, που δεν 
έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία καθώς και πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών 
ειδών, όπως φυτώρια 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 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 του ν. 4497/2017 για τα τυροκομικά προϊόντα, 
 ιγ. γαλακτοκομικά προϊόντα. 
Οι αδειούχοι παραγωγοί πωλητές υπαίθριου εμπορίου που παράγουν οπωροκηπευτικά προϊόντα, 
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. 
2. Επαγγελματίες Πωλητές 
Οι άδειες επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών διακρίνονται στις κατωτέρω  έξι (6) κατηγορίες: 
 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: 

ΑΔΑ: ΩΚΨΕΩΗ7-ΕΞΗ



 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. 
 Δ. 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 νεοτερισμών, 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 καταλληλόλητας του οχήματος, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις. 
Τα διατιθέμενα προϊόντα στις λαϊκές αγορές πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των 
τροφίμων, όπως ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία. 
Τα είδη ζωικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων και των νωπών αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας και τα 
κατεψυγμένα προϊόντα γενικώς πρέπει να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά 
διασκευασμένα οχήματα για προϊόντα αλιείας. 
 

Άρθρο 7° 
Θέσεις – Τοποθέτηση Πωλητών, Κενές θέσεις 

1. Προηγούνται οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται ή έχουν την έδρα τους στα διοικητικά όρια του 
Δήμου Τεμπών και είναι κάτοχοι θεωρημένης σχετικής αδείας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, που 
εκδόθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Τεμπών. Ελλείψει των προαναφερομένων παρέχει 
θέσεις σε επαγγελματίες πωλητές και παραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και ελλείψει 
αυτών από γειτονικές Περιφερειακές Ενότητες και ελλείψει αυτών από άλλα μέρη της χώρας. 
 
2. Κάθε λαϊκή αγορά χωρίζεται σε τομέα παραγωγών πωλητών και σε τομέα επαγγελματιών πωλητών. 
Ο τομέας των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών διακρίνεται σαφώς με κάθε πρόσφορο τρόπο από 
τον τομέα των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. 
3.Οι παραγωγοί τοποθετούνται χωριστά από τους επαγγελματίες και κατά την κατανομή των θέσεων 
μεταξύ τους προκρίνονται οι παραγωγοί. 
4.Οι επαγγελματίες πωλητές, που δεν διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε μορφή ή 
άνθη, τοποθετούνται στην αρχή ή στο τέλος των λαϊκών αγορών, με τρόπο που τους καθιστά απολύτως 
διακριτούς από τους υπόλοιπους. 
5. Για την κατανομή των δικαιούχων στις θέσεις των λαϊκών αγορών λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα 
κριτήρια (παλαιότητα της άδειας, ηλικία του δικαιούχου, τυχόν αναπηρία του και ποσοστό αυτής, 
αριθμός τέκνων, ημέρες συμμετοχής σε λαϊκή αγορά) τα οποία δίνουν στον δικαιούχο μόρια. Αναλόγως 
με το πλήθος των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε δικαιούχος κατατάσσεται στον οικείο πίνακα 
κατάταξης. Ο δικαιούχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια ανά λαϊκή αγορά κατατάσσεται στην 
πρώτη θέση του πίνακα και οι λοιποί σε φθίνουσα σειρά. Ο πρώτος στην κατάταξη δικαιούχος επιλέγει 
την θέση του στην λαϊκή αγορά στον οικείο τομέα. Ο δεύτερος και οι λοιποί επιλέγουν την θέση τους 
αναλόγως με τις λοιπές διαθέσιμες θέσεις και την σειρά τους στον οικείο πίνακα 
κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. Ο δικαιούχος που κληρώνεται επιλέγει 
πρώτος μεταξύ των ισοβαθμούντων. 
6. Για κάθε έτος παλαιότητας της άδειας ο δικαιούχος λαμβάνει 1 μόριο. Δικαιούχος κάτω των τριάντα 
(30) και άνω των εξήντα (60) ετών λαμβάνει 15 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία έως 67% λαμβάνει 10 
μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία άνω του 67% και έως και 80% λαμβάνει 20 μόρια. Δικαιούχος με 
αναπηρία άνω του 80% λαμβάνει 30 μόρια. 
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Για κάθε τέκνο ο δικαιούχος λαμβάνει 10 μόρια. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας τα μόρια της 
συγκεκριμένης κατηγορίας προσαυξάνονται κατά 50%. Για κάθε μία από τις έξι ημέρες (σε εβδομαδιαία 
βάση) που δεν συμμετέχει σε λαϊκή αγορά λαμβάνει 15 μόρια.Η παρούσα μοριοδότηση θα ακολουθεί 
την εκάστοτε ισχύουσα απόφαση του αρμόδιου  υπουργείου.  
7. Οι θέσεις πώλησης προϊόντων θάλασσας και προϊόντων αλιείας χωροθετούνται υποχρεωτικά μόνο σε 
σημεία όπου υπάρχει αποχέτευση και σε κάθε περίπτωση στον οικείο τομέα για κάθε πωλητή. 
8.Για τις νέες άδειες που θα διατίθενται σε κενές θέσεις θα διενεργείται κλήρωση. Η ίδια διαδικασία θα 
ακολουθείται και σε περίπτωση προσθήκης νέων θέσεων – αδειών. 
9. Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχουν. 
10. Πωλητές οι οποίοι δε θα έχουν θεωρημένη άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες που να ισχύει για την 
λαϊκή του Συκουρίου δεν θα γίνονται δεκτοί. 
11. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου Τεμπών  στους οποίους ανατίθεται η είσπραξη του ημερήσιου 
τέλους του άρθρου 14 υποχρεούνται να ενημερώνουν τους οικείους φορείς για τις κενές θέσεις που 
προκύπτουν για οποιονδήποτε λόγο εντός δέκα (10) ημερών από τότε που έλαβαν γνώση για την κένωση 
της θέσης. Σε διαφορετική περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου. 
12. Τα παραχωρούμενα μέτρα μήκους των πάγκων στις λαϊκές αγορές του Δήμου Τεμπών είναι τα εξής: 
_ Υπαίθριοι χώροι 
Α. Πωλητές αγροτικών προϊόντων (παραγωγοί – επαγγελματίες) 4μ. Χ 2μ. 
Β. Επαγγελματίες πωλητές βιομηχανικών προϊόντων 4μ. Χ 2μ. 
 

Άρθρο 8° 
Όροι λειτουργίας λαϊκών αγορών 

1. Στους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών (στεγασμένοι ή μη), θα υπάρχει διαγράμμιση και 
αρίθμηση των προς διάθεση θέσεων. Οι θέσεις που θα διαγραμμισθούν προκειμένου να τοποθετηθούν 
οι πωλητές – εκθέτες δεν θα καταλαμβάνουν χώρους παρτεριών και δενδροστοιχιών. Οι θέσεις των 
πωλητών οριοθετούνται κατά τρόπο, ώστε να μην παρεμποδίζονται οι είσοδοι κατοικιών καθώς και η 
λειτουργία τυχόν παρακειμένων καταστημάτων. 
Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των 
επισκεπτών, την έλευση των οχημάτων λ.χ. ασθενοφόρων κ.λπ. για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, 
καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία για την ομαλή λειτουργία της λαϊκής αγοράς. 
Η ευθύνη για την διαγράμμιση των θέσεων είναι του Δήμου με μέριμνα της τεχνικής υπηρεσίας. 
Οι πωλητές υποχρεούνται να συμμορφώνονται αδιαμαρτύρητα και άμεσα στην επακριβώς τήρηση των 
διαγραμμίσεων. 
Απαγορεύεται η κατάληψη χώρου εκτός των προκαθορισμένων ορίων της λαϊκής αγοράς από κάθε 
είδους κατηγορίας πωλητές, έστω και αν διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια. 
Απαγορεύεται: 
η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες – πωλητές της λαϊκής αγοράς, 
η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων, 
η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των χωροθετημένων θέσεων, 
η δραστηριότητα στους χώρους της λαϊκής αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας, 
η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η μεταφορά των 
προϊόντων καθώς και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους. 
Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων τους επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια επιφάνεια των πάγκων τους, 
απαγορεύεται το κρέμασμα των εμπορευμάτων (είδη ρουχισμού, υπόδησης, υλικών και άλλων 
αντικειμένων) κατακόρυφα, μπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που χρησιμοποιούν, η 
τοποθέτηση στάντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και πέραν των διαγραμμίσεων, 
προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους. 
Οι πωλητές – εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους 
παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία των όπισθεν αυτών 
ευρισκομένων καταστημάτων καθώς επίσης και των πεζοδρομίων για την ελεύθερη διέλευση των πεζών. 
Η παρουσία των κατόχων αδειών είναι υποχρεωτική, σε κάθε άλλη περίπτωση και όπου δημιουργείται η 
ανάγκη περί υποβοήθησης, αντικατάστασης, αναπλήρωσης κ.λπ. απαιτείται η τροποποίηση της αρχικής 
άδειας με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
Κατά τις ημέρες που δε λειτουργεί η λαϊκή αγορά απαγορεύεται κάθε εμπορία και κάθε άλλη 
δραστηριότητα μέσα στους χώρους της από τους κατόχους αδειών (επαγγελματικών και παραγωγικών). 
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Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να 
είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης και η είσοδος κάθε τροχοφόρου κατά 
τις ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς πλην των ωρών έναρξης για την εκφόρτωση των εμπορευμάτων.  
Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από εκείνη της 
λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της.  
Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται Δημοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη 
πεζοδρομίου. 
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση φωτιάς για καύση απορριμμάτων, θέρμανση και όποια άλλη χρήση, 
καθώς και η κατανάλωση αλκοόλ στο χώρο της λαϊκής αγοράς. 
 
Επιτροπές λαϊκών αγορών-Εποπτεία 
Ο Δήμος Τεμπών, με απόφαση Δημάρχου ορίζει καθήκοντα επόπτη σε υπαλλήλους του Δήμου με 
εξάμηνη θητεία μετά το πέρας της οποίας αντικαθίστανται από άλλους. 
Σκοπός των ανωτέρω υπαλλήλων είναι ο έλεγχος τήρησης του παρόντος κανονισμού, η γενικότερη  
εύρυθμη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών του Δήμου, η καταγραφή κι ενημέρωση της Δημοτικής αρχής για 
τυχόν προβλήματα, καθώς και η επιβολή διοικητικών προστίμων σε περιπτώσεις παραβατικότητας. 
Τα ανωτέρω όργανα για την διευθέτηση θεμάτων που προκύπτουν κατά την λειτουργία των Λαϊκών 
αγορών του Δήμου Τεμπών, θα συνεργάζονται με έναν εκπρόσωπο των παραγωγών κι ένα των 
επαγγελματιών, τους οποίους προτείνουν τα οικεία σωματεία.  
Επιπλέον, καθήκοντα που απορρέουν λόγω του αντικειμένου της εργασίας τους, είναι ιδίως τα κατωτέρω: 

1. Έλεγχος προσκομιζόμενων ποσοτήτων ανά ημέρα, από τους παραγωγούς πωλητές, σύμφωνα με 
τα σχετικά παραστατικά (άδεια, δελτίο αποστολής) 

2. Έλεγχος προσελεύσεων και είσπραξη του ημερήσιου δικαιώματος 
3. Επίδοση εγγράφων στους πωλητές  
4. Διαγράμμιση Λαϊκών αγορών και σύνταξη καταστάσεων θέσεων 
5. Τοποθέτηση πωλητών σε προσωρινές θέσεις μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης 

θέσης 
6. Ενημέρωση της υπηρεσίας για τις κενές θέσεις που προκύπτουν στην Λαϊκή αγορά που 

εποπτεύουν  
 

Άρθρο 9° 
Υποχρεώσεις πωλητών 

1. Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη μπροστά στον πάγκο των προϊόντων τους και σε 
εμφανές σημείο μεταλλική ή κατάλληλα πλαστικοποιημένη πινακίδα (διαστάσεων 0,25μ. x 0,30μ.) που 
θα φέρει φωτογραφία τους και θ' αναγράφει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, τον αριθμό της άδειας, 
τον αριθμό μητρώου, την ιδιότητα (παραγωγός, επαγγελματίας), τον τόπο παραγωγής και την τιμή 
πώλησης των προϊόντων τους. 
2. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι ώστε να 
εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής & καθαριότητας αυτών. 
3. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρμοστη συμπεριφορά των πωλητών της Λαϊκής Αγοράς (φωνές, 
αντεγκλήσεις, διαλάληση των εμπορευμάτων κ.λπ.) 
4. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να 
αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της 
περιοχής μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής, ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη 
του χρόνου της λαϊκής αγοράς να φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του 
χώρου των καθώς και την συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε 
σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στην συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου. 
5. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους ιχθυοπώλες ακριβώς λόγω της φύσης της εργασίας τους οι οποίοι 
και υποχρεούνται να μην καθαρίζουν τα ψάρια, να συλλέγουν τα απορρίμματα με επιμέλεια και να 
απομακρύνουν τα νερά από το λιώσιμο του πάγου που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των 
ψαριών. 
6. Με την ίδια ευθύνη πρέπει οι πωλητές να μεταφέρουν από τους χώρους της αγοράς τα εμπορεύματα 
που δεν διατέθηκαν, τα κενά είδη συσκευασίας και γενικά κάθε είδους εργαλείου μετά τη λήξη της 
αγοράς και το αργότερο μέχρι μία (1) ώρα μετά την λειτουργία της λαϊκής αγοράς κατά το άρθρο 5 του 
παρόντος, απαγορευμένης της εγκατάλειψης όλων αυτών. 
7. Για την τήρηση της καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργεί η λαϊκή αγορά (από την έναρξη και 
μέχρι την λήξη της λειτουργίας τους) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές (επαγγελματίες και 
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παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις) έστω και αν αναπληρώνονται, 
υποβοηθούνται ή προσλαμβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στις λαϊκές αγορές 
καθώς και το προσωπικό που απασχολούν. 
Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν: 
_ Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των 
προϊόντων τους. 
_ Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους 
αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους. 
_ Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες 
σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. 
_ Να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών 
ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κ.λπ.), καθώς και ειδών 
συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.). 
_ Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της λαϊκής αγοράς να 
συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των οργάνων της παραπάνω υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδιαφορίας 
και παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους 
υπευθύνους. Επίσης επιβάλει πρόστιμο. Εάν η παράβαση αυτή επαναληφθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά 
ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά. 
_ Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της. 
_ Να απομακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί 
μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, διαφορετικά οι παραβάτες 
τιμωρούνται με πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής ζητείται η ανάκληση της άδειας. Η παραμονή των 
πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου θεωρείται 
αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού 
«κοινοχρήστων χώρων». 
Αυτοκίνητα πωλητών 
Τα αυτοκίνητα των πωλητών (φορτηγά) πρέπει να σταθμεύουν υποχρεωτικά εντός του δημοτικού 
πάρκιγκ οι δε εποχιακοί παραγωγοί θα τακτοποιούνται στους χώρους με τη φροντίδα των αρμόδιων 
υπαλλήλων. Μετά την αποχώρηση όλων θα γίνεται από συνεργείο του Δήμου η καθαριότητα (πλύσιμο 
κ.λπ.) της λαϊκής αγοράς. 

 
Άρθρο 10 
Έλεγχος 

Έλεγχος είναι κάθε έρευνα που πραγματοποιούν οι εντεταλμένοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, μέσα στα 
πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, με αντικείμενο τη διαπίστωση της εφαρμογής της ισχύουσας 
νομοθεσίας.  
Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τη σχετική άδεια και να την 
επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί. 
 Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των ανωτέρω, όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις είναι: 
1) Τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του ν. 2323/1995 Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου 
Εμπορίου 
2) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, 
3) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, 
4) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Περιφερειών, 
5) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των 
Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, 
6) οι υπηρεσίες και τα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, 
7) οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Τεμπών, 
8) οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους, 
9) η Ελληνική Αστυνομία, 
10) το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και οι Τελωνειακές Αρχές. 
Για τη διευκόλυνση της εύρυθμης λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, ο Δήμος ορίζει υπάλληλο ή 
υπαλλήλους, για την γενικότερη εποπτεία και επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν. 
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Επόπτες/Αρμόδιοι υπάλληλοι Λαϊκών Αγορών του Δήμου ορίζονται με απόφαση Δημάρχου τακτικοί 
υπάλληλοι του Δήμου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία .  Τα αρμόδια όργανα του Δήμου είτε ως 
Επιτροπή, είτε από κοινού με άλλους συναρμόδιους φορείς θα διενεργούν τακτικά ελέγχους για την καλή 
και ομαλή λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς, τη διατήρηση της τάξης και την από κάθε άποψη ορθή και 
εύρυθμη διεξαγωγή αυτής, εφαρμόζοντας και επιβάλλοντας κυρώσεις για κάθε παράβαση. 
Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι του Δήμου Τεμπών θα έχουν τις εξής αρμοδιότητες: 
• Επιβλέπουν την τοποθέτηση των προσερχόμενων πωλητών στις προκαθορισμένες θέσεις τους. 
• Απομακρύνουν από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς (εάν χρειαστεί και με τη συνδρομή της αστυνομίας) 
κάθε πωλητή που στερείται νόμιμης άδειας ή θέσης πώλησης). 
• Καταγράφουν τυχόν απουσίες επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών και τηρούν σχετικό αρχείο για 
περαιτέρω ενέργειες αν χρειαστεί. 
• Σημειώνουν τα τυχόν παραπτώματα των πωλητών και υποβάλλουν στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και στο 
Δήμαρχο σχετική αναφορά η οποία θα κοινοποιείται στις Υπηρεσίες Εμπορίου. 
Να εποπτεύουν γενικά την Λαϊκή Αγορά για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, να καταγράφουν 
κάθε παράβαση και να επιλύουν άμεσα μικροπροβλήματα που ανακύπτουν.    
• Όποτε γίνεται κλήρωση ή κάθε άλλη νόμιμη διαδικασία για τοποθέτηση στις χωροθετημένες θέσεις των 
λαϊκών αγορών, αυτοί παρευρίσκονται προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η ισονομία. 
• Είναι υπεύθυνοι για τοποθέτηση μετά από εκκένωση θέσης ή αμοιβαίας αλλαγής των δικαιούχων 
επαγγελματιών και παραγωγών 

 
Άρθρο 11 

Ημερήσιο Τέλος 
Οι πωλητές (επαγγελματίες – παραγωγοί) που προσέρχονται στη λαϊκή αγορά του, υποχρεούνται να 
καταβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ημερήσιο τέλος. 
Θέματα σχετικά με την καταβολή, το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού 
τέλους των πωλητών στην λαϊκή αγορά καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις 
κείμενες διατάξεις. 

 
Άρθρο 12 
Κυρώσεις 

Η επιβολή κυρώσεων για οποιαδήποτε παράβαση της εκάστοτε νομοθεσίας περί υπαίθριου εμπορίου ή 
οποιασδήποτε άλλης διάταξης νόμου που αφορά την παραγωγή, την εμπορία, την διακίνηση ή την 
διάθεση προϊόντων καθορίζονται στους σχετικούς νόμους. 
Η επιβολή κυρώσεων από το Δήμο Τεμπών σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του κανονισμού 
λειτουργίας μπορεί να είναι ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης: αα) η απλή σύσταση σε 
συμμόρφωση, ββ) η επιβολή χρηματικού προστίμου έως και 1.000 ευρώ και γγ) η ανάκληση της άδειας 
μέχρι ένα (1) μήνα. Για το είδος των κυρώσεων ζητείται σύμφωνη γνώμη των επιτροπών του άρθρου 28. 
Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Δήμου είτε κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής σε 
περίπτωση που ο Δήμος παραπέμψει το θέμα σε αυτήν είτε χωρίς την εισήγηση. Επιπλέον, οι Επιτροπές 
μπορούν να εισηγούνται στο Δήμο την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του Κανονισμού Λειτουργίας 
που υποπίπτουν στην αντίληψή της με κάθε νόμιμο τρόπο. 
 

Άρθρο 13 
Ίδρυση νέων λαϊκών αγορών, Ίδρυση, μεταφορά, επέκταση, κατάργηση λαϊκών αγορών 

Σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.6 του Ν.3852/2010 μεταφέρθηκε στους Δήμους η παρακάτω αρμοδιότητα:  
«Η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη μετακίνηση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν 
γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανόμενης της 
χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου, 
εκτός από την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις λαϊκές αγορές, η οποία εκδίδεται από το 
περιφερειακό συμβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες δεν αφορούν τους 
δήμους των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.» 
Ως απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση για την άσκηση της αρμοδιότητας, ίδρυσης, μετακίνησης και 
κατάργησης λαϊκής αγοράς, από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 
171/13-11-2017 τεύχος Α΄), θεωρείται η ύπαρξη γνώμης της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας. 
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Άρθρο 14 
Τροποποίηση Κανονισμού 

Οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση ή κατάργηση επιμέρους άρθρων ή του παρόντος κανονισμού, 
πραγματοποιείται όποτε κριθεί αναγκαίο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. Η επιβολή των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων καθώς και η διαδικασία 
επιβολής, είσπραξης και απόδοσης των διοικητικών προστίμων, θα ακολουθεί πάντα την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Άρθρο 15 

Ισχύς Κανονισμού 
Ο παρόν κανονισμός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς και υπερισχύει κάθε 
άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης. 
Η ισχύς του Κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους (πωλητές 
του Δήμου). 
Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει μετά την κατά νόμο έγκρισή του. 
 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 115/2018 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Καρατέγος  Δημ. 
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