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Θέμα 17

: Έγκπιζη Κανονιζμού λειηοςπγίαρ λαϊκών Αγοπών ζηο Γήμο Βέλος- Βόσαρ

Κοπινθίαρ, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4497/2017.
ην Εεπγνιαηηό θαη ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο
ζήκεξα ηελ 13η ηνπ κελόο Γεκεμβπίος ηνπ έηνπο 2019 εκέξα Παπαζκεςή θαη ώξα 20:30 ζπλήιζε ζε
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. πξση.
11610/09.12.2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ επηδόζεθε λόκηκα θαη έγθαηξα,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη , ζε θάζε έλα Γεκνηηθό
ύκβνπιν θαζώο θαη ζηνλ Γήκαξρν θ. Παπαθπξηάθν Αλλίβα, ν νπνίνο παξαβξέζεθε.
Αθνινύζσο δηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πσο ππήξρε λόκηκε
απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27 κειώλ, παξαβξέζεθαλ παξόληα 22 θαη νλνκαζηηθά νη :
Παξόληεο

1. δξάιεο Μηραήι- Πξόεδξνο
2. Σξηαληαθύιινπ Γεκήηξηνο
3. Γθαηδνγηάλλεο Γεκήηξηνο
4. Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο
5. Ράπηεο Θεόδσξνο
6. Ρόδνο Νηθόιανο
7. Σξσγάδεο Βαζίιεηνο
8. Καιιίξε Μαξία
9. Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο
10. ηάρνο Αλδξέαο
11. Σξηαληαθύιινπ Κσλ/λνο
12. Μαλάβεο Αζαλάζηνο η.Παλ.
13. Μαλάβεο Αζαλάζηνο η. Γεκ.
14. Ραραληώηεο Νηθόιανο
15. Παληαδήο Παλαγηώηεο
16. Γεκεηξίνπ Μαξία
17. Λπκπεξόπνπινο Δπάγγεινο
18. Βνπδνύξεο Νηθόιανο
19. Κακπίηεο Γεώξγηνο
20. ηακπεδάθεο Παλαγηώηεο

Απόληεο

1. Πξεδάξεο Γεώξγηνο
2. Καξαρνληδίηεο Κσλ/λνο

(πξνζήιζε ζην 2ν Θ.Δθ.Ζ.Γ.)
3. Καηζηθώιεο Παλαγηώηεο
(πξνζήιζε ζην 2ν Θ.Δθ.Ζ.Γ.)
4. Ληάθνο Μηραήι
(πξνζήιζε ζην 7ν Θ.Ζ.Γ.)
5. Πεξξήο Νηθόιανο

(νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη
θιήζεθαλ λφκηκα)

(απνρψξεζε ζην 2ν Θ.Δθ.Ζ.Γ)
21. Καξαθσηηάο Γεώξγηνο
22. Βνπδνύξεο Γεώξγηνο

ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ λφκηκα θαη παξαβξέζεθαλ νη Πξφεδξνη ησλ Θνηλνηήησλ :
1.
2.
3.
4.
5.

Θαινγεξφπνπινο Αλδξέαο
Θαιαληδήο Γεκήηξηνο
Γαγξέο Δπάγγεινο
Γεκεηξίνπ Βαζίιεηνο
Θεραγηάο Πεξίαλδξνο

Πξφεδξνο Θνηλφηεηαο Βέινπ
Πξφεδξνο Θνηλφηεηαο ηηκάγθαο
Πξφεδξνο Θνηλφηεηαο Λεξάληδαο
Πξφεδξνο Θνηλφηεηαο Σαξζηλψλ
Πξφεδξνο Θνηλφηεηαο Βνρατθνχ
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6. Αλαγλσζηφπνπινο Αλαζηάζηνο
7. Παπαδεκεηξίνπ Ησάλλεο
8. Πνχιινο Γεψξγηνο
9. Υαζαπάθεο Αξγχξηνο
10. Κπάξηδεο Παλαγηψηεο
11. Κπαθηξηδήο Δκκαλνπήι
12. Κπνπγάο Θσλζηαληίλνο
13. Θαξαρνληδίηεο Αληψληνο

Πξφεδξνο Θνηλφηεηαο Δπαγγειηζηξίαο
Πξφεδξνο Θνηλφηεηαο Εεπγνιαηηνχ
Πξφεδξνο Θνηλφηεηαο Πνπιίηζαο
Πξφεδξνο Θνηλφηεηαο Κπνιαηίνπ
Πξφεδξνο Θνηλφηεηαο Θξελψλ
Πξφεδξνο Θνηλφηεηαο Υαιθείνπ
Πξφεδξνο Θνηλφηεηαο Διιελνρσξίνπ
Πξφεδξνο Θνηλφηεηαο Θνθθσλίνπ

ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ λφκηκα αιιά δελ παξαβξέζεθαλ νη θ.θ. :
1. Βαζηιείνπ Γεψξγηνο
2. Ληνχβνο Βαζίιεηνο

Πξφεδξνο Θνηλφηεηαο Βξαραηίνπ
Πξφεδξνο Θνηλφηεηαο νπιελαξίνπ

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ην 17ο ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ζηελ
έγθξηζε Καλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ιατθώλ Αγνξώλ ζην Γήκν Βέινπ- Βόραο Κνξηλζίαο, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4497/2017, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ αλάγθε ελαξκόληζεο ηνπ Καλνληζκνύ
Λεηηνπξγίαο ησλ ιατθώλ αγνξώλ Εεπγνιαηηνύ θαη Βέινπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4497/2017 όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα.
ηε ζπλέρεηα αλαθέξεη όηη :
Σν πκβνύιην ηεο Κνηλόηεηαο Εεπγνιαηηνύ κε ηελ αξηζ. 1/2019 απόθαζή ηνπ εηζεγήζεθε πξνο ηελ
Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ζρεηηθά κε ηελ δηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ιατθήο αγνξάο ζηελ νδό
Γ.Βαξβηηζηώηε από ην ύςνο ηνπ βόξεηνπ νξίνπ ηνπ δεκνηηθνύ πάξθηγθ θαη βνξεηόηεξα ζε κήθνο 110
κέηξσλ πεξίπνπ. Δπίζεο επί ηεο αλώλπκεο νδνύ (αλαηνιηθά ηνπ ζνππεξ καξθεη ΚΡΖΣΗΚΟ) ζην
ζεκείν δηαζηαύξσζεο κε ηελ νδό Γ.Βαξβηηζηώηε θαη γηα 50 πεξίπνπ κέηξα εθαηέξσζελ, όπσο θαίλεηαη
αλαιπηηθά ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα πνπ ζπλέηαμε ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, θαη κε εκέξα
ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΖ.
Σν πκβνύιην ηεο Κνηλόηεηαο Βέινπ κε ηελ αξ. 3/2019 απόθαζή ηνπ εηζεγήζεθε πξνο ηελ Δπηηξνπή
Πνηόηεηαο Εσήο ζρεηηθά κε ηελ δηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ιατθήο αγνξάο επί ηεο νδνύ Μαθξπγηάλλε
από ηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Πεζόλησλ έσο ηελ νδό 25εο Μαξηίνπ, κε θαηάξγεζε ησλ ζέζεσλ
δίπια από ηνλ Ηεξό Ναό Αγ.Νεθηαξίνπ, όπσο θαίλεηαη αλαιπηηθά ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα πνπ
ζπλέηαμε ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, θαη κε εκέξα ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο ηελ ΠΔΜΠΣΖ.
Με ην ππ΄αξ. 10763/12-11-2019 έγγξαθν ηνπ δήκνπ πξνο ην Α.Σ.Βέινπ-Βόραο, δεηήζεθε ε γλώκε
ηεο αξκόδηαο αζηπλνκηθήο αξρήο γηα ηελ θπθινθνξηαθή επίπησζε από ηελ ιεηηνπξγία ησλ ιατθώλ
αγνξώλ.
Με ην ππ’ αξηζ. 7011/5/70-α/01-12-2019 έγγξαθν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο παξαζρέζεθε ε ζρεηηθή
γλώκε γηα ηελ θπθινθνξηαθή επίπησζε από ηε ιεηηνπξγία ηεο ιατθήο αγνξάο.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο κε ηελ ππ΄αξηζ. 17/2019 απόθαζή ηεο, εηζεγείηαη
ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ην Σρέδην ηνπ Καλνληζκνύ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Λατθώλ Αγνξώλ ζην Δήκν.
Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ππνβάιινληαο ην Σρέδην ηνπ Καλνληζκνύ θάιεζε ην ζπκβνύιην λα
απνθαζίζεη ζρεηηθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4497/2017 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.
3463/2006.
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Τν Δεκνηηθό ζπκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηηο αλσηέξσ εηζεγήζεηο θαη απνθάζεηο θαη κεηά από
ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε όπσο εηδηθόηεξα ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη

ΑΠΟΦΑΣΙΕΔΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δγκρίνει τον Κανονισμό Λειτοσργίας των Λαϊκών αγορών τοσ Γήμοσ Βέλοσ-Βότας
αποτελούμενο από 15 άρθρα:
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Άξζξν 1ν
Αληηθείκελν Καλνληζκνύ
Ο παξψλ Θαλνληζκφο ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο, αηζζεηηθήο, πγηεηλήο θαη
ηάμεο ζην ρψξν ησλ ιατθψλ αγνξψλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία απφδνζεο
ζέζεσλ πσιεηψλ ζε απηή.
Ο Θαλνληζκφο είλαη ελαξκνληζκέλνο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4497/17 (ΦΔΘ 171/13.11.2017 ηεχρνο Α')
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε.
Άξζξν 2ν
Ννκνζεηηθό πιαίζην
Ο παξψλ Θαλνληζκφο εθδίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4497/17 (ΦΔΘ 171/13.11.2017 ηεχρνο Α'): «Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε απφ: ην άξζξν 121 ηνπ Λ. 4512/18 (ΦΔΘ 5/17.01.2018 ηεχρνο
Α'), ην άξζξν 14 ηνπ λ. 4541/2018 (ΦΔΘ 93 Α/31-5-18), ην άξζξν 282 ηνπ λ.4555/2018 (ΦΔΘ
133Α/19-7-18), ην άξζξν 84 ηνπ λ. 4582/2018 (ΦΔΘ 208 Α/11-12-18) θαη ηα άξζξα 46, 101, 107
ηνπ λ. 4605/2019 (ΦΔΘ 52 Α/1-4-19)
2. Σν Β.Γ. 24-9/20-10-1958 (ΦΔΘ 171/58 ηεχρνο Α): «Πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελν
λφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ»,
3. Σν άξζξν 3 ηνπ Λ. 1080/80: «Σέινο ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θαη ινηπψλ θνηλνρξήζησλ
ρψξσλ»,
4. Σελ Τγ. Γηάηαμε Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/21.06.2017 (ΦΔΘ 2161/23.06.2017 ηεχρνο Β')
5. Σν άξζξν 79 ηνπ Λ. 3463/2006: «Θαλνληζηηθέο Απνθάζεηο»,
6. Σν άξζξν 73 ηνπ Λ. 3852/2010: «Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο – Αξκνδηφηεηεο»
Άξζξν 3ν
Οξηζκνί
1. «Τπαίζξην εκπόξην»: ε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθείηαη ζε αλνηθηφ ρψξν, φπσο ε πψιεζε
πξντφλησλ ζε ιατθέο θαη ινηπέο νξγαλσκέλεο ππαίζξηεο αγνξέο, θαζψο θαη ην πιαλφδην εκπφξην.
2. «Λατθή αγνξά»: ε ππαίζξηα, κεηαθηλνχκελε, νξγαλσκέλε αγνξά, ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη
παξαγσγνί πξσηνγελψλ θαη κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ νηθνηερλίαο, θαζψο θαη επαγγεικαηίεο
πσιεηέο γηα ηε δηάζεζε θπξίσο πξσηνγελψλ, αιιά θαη βηνκεραληθψλ εηδψλ.
3. «ηάζηκν εκπφξην»: ε άζθεζε ππαίζξηαο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ πσιεηή πνπ δελ
κεηαθηλείηαη απφ ην θαζνξηζκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ζηαζεξφ ζεκείν.
4. «Φνξέαο ιεηηνπξγίαο»: ν θνξέαο πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ιατθήο ή άιιεο νξγαλσκέλεο αγνξάο θαη πνπ επηιακβάλεηαη θάζε ζέκαηνο πνπ αλαθχπηεη,
φζνλ αθνξά ηφζν ηε ιεηηνπξγία ηεο ελ γέλεη, φζν θαη ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ πσιεηψλ ζε απηή. Γηα
ηηο ιατθέο αγνξέο πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηεο
Κεηξνπνιηηηθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο, αξκφδηνο θνξέαο νξίδεηαη ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ε
Πεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, αληίζηνηρα. Γηα ηηο ιατθέο αγνξέο ηεο ινηπήο επηθξάηεηαο, θαζψο
θαη γηα ηηο ινηπέο νξγαλσκέλεο αγνξέο, αξκφδηνο θνξέαο νξίδεηαη ν δήκνο, εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ
νξίσλ ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί ε αγνξά.
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5. «Παξαγσγφο πσιεηήο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ»: ν παξαγσγφο, ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζην
ππαίζξην εκπφξην θαη δηαζέηεη πξντφληα απνθιεηζηηθά ηδίαο παξαγσγήο.
6. «Δπαγγεικαηίαο πσιεηήο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ»: ην θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη
ζην ππαίζξην εκπφξην, δηαζέηνληαο ηα είδε ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Λ.4497/17, ηα νπνία δελ πξνέξρνληαη
απφ ηδία παξαγσγή.
7. «Κεηαπνίεζε»: ε ελέξγεηα κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη νπζηαζηηθά ην αξρηθφ πξντφλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο, ηνπ θαπλίζκαηνο, ηνπ αιαηίζκαηνο, ηεο
σξίκαλζεο, ηεο απνμήξαλζεο, ηνπ καξηλαξίζκαηνο, ηεο εθρχιηζεο, ηεο εμψζεζεο ή ζπλδπαζκνχ
απηψλ ησλ κεζφδσλ.
8. «Κεηαπνηεκέλα πξντφληα»: ηα ηξφθηκα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε κεηαπνίεζε κε κεηαπνηεκέλσλ
πξντφλησλ. Σα πξντφληα απηά είλαη δπλαηφ λα πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ
παξαζθεπή ηνπο ή ηα νπνία ηνπο πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά.
9. «Αγξνηηθά πξντφληα»: ηα πξντφληα ηνπ εδάθνπο, ηεο θηελνηξνθίαο, ηεο πηελνηξνθίαο, ηεο
κειηζζνθνκίαο, ηεο ζαιάζζηαο αιηείαο, ηεο ζπνγγαιηείαο, ηεο νζηξαθαιηείαο, ηεο αιηείαο εζσηεξηθψλ
πδάησλ, ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, ηεο δαζνπνλίαο, ηεο ζεξακαηνπνλίαο θαη ησλ θάζε είδνπο
εθηξνθψλ, ηα πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην πξψην ζηάδην επεμεξγαζίαο ή κεηαπνίεζεο απηψλ,
θαζψο θαη θάζε άιιν πξντφλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αγξνηηθή ελ γέλεη δξαζηεξηφηεηα.
10. «Απόδνζε ζέζεο»: ε δηαδηθαζία απφδνζεο ζπγθεθξηκέλεο, νξηνζεηεκέλεο θαη αξηζκεκέλεο
ζέζεο ζε δηθαηνχρν πσιεηή κίαο ζπγθεθξηκέλεο ιατθήο αγνξάο.
11. «Θαηαλνκή - ηνπνζέηεζε»: ε δηαδηθαζία ζηειέρσζεο ησλ ιατθψλ αγνξψλ κε πσιεηέο,
αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο.
Άξζξν 4°
Πιαίζην ιεηηνπξγίαο
1. Ζ ιατθή αγνξά θνηλφηεηαο Εεπγνιαηηνχ ζα ιεηηνπξγεί ζηελ νδφ Γ.Βαξβηηζηψηε απφ ην χςνο ηνπ
βφξεηνπ νξίνπ ηνπ δεκνηηθνχ πάξθηλγθ θαη βνξεηφηεξα ζε κήθνο 110 κέηξσλ πεξίπνπ, θαη επί ηεο
αλψλπκεο νδνχ (αλαηνιηθά ηνπ super market ΘΡΖΣΗΘΟ) ζην ζεκείν δηαζηαχξσζεο κε ηελ νδφ
Γ.Βαξβηηζηψηε θαη γηα 50 πεξίπνπ κέηξα εθαηέξσζελ, θάζε ΠΑΡΑΘΔΤΖ, φπσο θαίλεηαη αλαιπηηθά
ζην απφ 20/11/2019 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ ζπλέηαμε ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν
απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
2. Ζ ιατθή αγνξά θνηλφηεηαο Βέινπ ζα ιεηηνπξγεί επί ηεο νδνχ Καθξπγηάλλε απφ ηελ ζπκβνιή ηεο
κε ηελ νδφ Πεζφλησλ έσο ηελ νδφ 25εο Καξηίνπ, κε θαηάξγεζε ησλ ζέζεσλ δίπια απφ ηνλ Ηεξφ Λαφ
Αγ.Λεθηαξίνπ, θάζε ΠΔΚΠΣΖ, φπσο θαίλεηαη αλαιπηηθά ζην απφ 20/11/2019 ηνπνγξαθηθφ
δηάγξακκα πνπ ζπλέηαμε ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ.
3. ε πεξίπησζε πνπ νη αλσηέξσ εκέξεο ζπκπίπηνπλ κε εζληθέο ή ηνπηθέο αξγίεο, νη εκέξεο
ιεηηνπξγίαο κεηαθέξνληαη έθηαθηα κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Δπηηξνπήο ιατθώλ
αγνξώλ Πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Θνξηλζίαο θαη ηνπ δήκνπ.
4. Θαζνξίδνληαη νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ σο εμήο :
α. Γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν απφ 07:00 κέρξη 13:00
β. Γηα ηελ ζεξηλή πεξίνδν απφ 06:00 κέρξη 13:00
5. Ζ πξνζέιεπζε ησλ πσιεηψλ ζηνπο ρψξνπο ηεο ιατθήο αγνξάο πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, λα κεηαθέξνπλ πάγθνπο, εξγαιεία θαη ηα εκπνξεχκαηά ηνπο, ζα
γίλεηαη ηξηάληα ιεπηά λσξίηεξα απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο θαη ε απνρψξεζή
ηνπο ζα γίλεηαη ηξηάληα ιεπηά αξγφηεξα απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο ιατθήο αγνξάο .
Άξζξν 5°
Γηθαηνύρνη ζπκκεηνρήο
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο ιατθέο αγνξέο ηεο θνηλφηεηαο Εεπγνιαηηνχ θαη Βέινπ ηνπ Γήκνπ ΒέινπΒφραο έρνπλ:
1.Οη επαγγεικαηίεο πσιεηέο, πνπ είλαη θάηνρνη ηεο άδεηαο επαγγεικαηία πσιεηή ιατθψλ αγνξψλ.
Δηδηθφηεξα, νη πξνο δηάζεζε άδεηεο θαηαλέκνληαη σο εμήο:
α. Οκάδα 1: απνηειεί ηνπιάρηζηνλ ην 60% ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ θαη αθνξά άλεξγα
ελήιηθα θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία αλήθνπλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:
α. ηα άηνκα κε αλαπεξία, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, κε πνζνζηφ αληθαλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 50%,
β. νη πνιχηεθλνη θαη ηα ηέθλα απηψλ,
γ. νη ηξίηεθλνη,
δ. νη γνλείο θαη θεδεκφλεο αλήιηθσλ ηέθλσλ κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 50% ή πξνζηάηεο αηφκσλ κε
λνεηηθή αλαπεξία, απηηζκφ, ζχλδξνκν down, εγθεθαιηθή παξάιπζε, βαξηέο θαη πνιιαπιέο
αλαπεξίεο θαη πνιιαπιέο αλάγθεο εμάξηεζεο,
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ε. άηνκα πνπ δηαβηνχλ ζε θαηαπιηζκνχο ή ζε νηθηζκνχο κε ραξαθηεξηζηηθά θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ,
φπσο νη Ρνκά.
ζη. άηνκα απεμαξηεκέλα απφ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο,
δ. νη πξνζηάηεο κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ,
ε. νη απνθπιαθηζζέληεο, εθφζνλ έρνπλ εθηίζεη πξαγκαηηθά ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε ζηεξεηηθήο ηεο
ειεπζεξίαο πνηλήο.
β. Οκάδα 2: απνηειεί θαηά κέγηζην πνζνζηφ ην 40% ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ θαη αθνξά
άλεξγα ελήιηθα θπζηθά πξφζσπα, γεληθά.
2. Δπαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ πησρεχζεη, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηε ρνξήγεζε άδεηαο, ηζρχνο έσο έλα
έηνο, θαη ζέζε ζε ιατθή αγνξά, γηα ηελ πψιεζε αδηάζεησλ εηδψλ ηεο επηρείξεζεο πνπ δηαηεξνχζαλ.
3.Οη παξαγσγνί πνπ δηαζέηνπλ άδεηα πσιεηή θαζψο θαη άδεηα δξαζηεξηνπνίεζεο ζε ιατθή αγνξά.
4. Αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, γπλαηθείνη ζπλεηαηξηζκνί, νκάδεο παξαγσγψλ θαη νξγαλψζεηο
παξαγσγψλ.
Άξζξν 6°
Απόδνζε ζέζεσλ
Α. Παξαγσγνί πσιεηέο
1. Oη παξαγσγνί ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί άδεηα πσιεηή ιατθψλ αγνξψλ, ππνβάιινπλ αίηεζε
ζηελ Πεξηθέξεηα, ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο νπνίαο βξίζθνληαη νη ιατθέο αγνξέο πνπ επηζπκνχλ λα
δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη δειψλνπλ ηηο ιατθέο αγνξέο αλά εκέξα πνπ επηζπκνχλ (κέρξη 3 ιατθέο
αγνξέο αλά εκέξα), θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα δξαζηεξηνπνίεζεο εληφο εθάζηνπ έηνπο.
Οη αλσηέξσ αηηήζεηο δηαβάδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Ιατθψλ Αγνξψλ, ε νπνία ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζε
ζρέζε κε ηα αηηήκαηα απηά, κε θξηηήξην ηε δηαζεζηκφηεηα ζέζεσλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ιατθέο αγνξέο
πνπ δεηεί ν παξαγσγφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πνζνζηνχ ππεξθάιπςεο 20% ηεο
παξαγξάθνπ 3. Αλ ππάξρνπλ παξαγσγνί πσιεηέο πνπ δηεθδηθνχλ ζέζε ζηελ ίδηα ιατθή αγνξά θαη
δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζνχλ φια ηα αηηήκαηα, ηφηε πξνθξίλεηαη απηφο πνπ ζπγθεληξψλεη ηα
πεξηζζφηεξα κφξηα, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα κνξηνδφηεζεο.
Σν πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο δηαβηβάδεηαη ζην δήκν. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ
νπνίνπ ππάγεηαη ε ιατθή αγνξά, πνπ αθνξά ην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο, αλαιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο
ελεκέξσζεο ηνπ εληχπνπ ηεο άδεηαο, ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο θαη ελεκεξψλεη ηνλ πσιεηή
γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, αλαθνξηθά κε ηελ θαηαβνιή ηνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο.
2. Οη ζέζεηο πνπ απνδίδνληαη ζηνπο παξαγσγνχο πσιεηέο, είλαη πξνζσξηλέο.
πγθεθξηκέλε θαη αξηζκεκέλε ζέζε εληφο ηεο ιατθήο, γηα ηελ νπνία έρεη εγθξηζεί ε δξαζηεξηνπνίεζε,
θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ έηνπο πνπ έρνπλ αηηεζεί νη
ελδηαθεξφκελνη, απνδίδεηαη κφλν κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
3. ε πεξίπησζε κε χπαξμεο θελψλ ζέζεσλ, ν δήκνο επηηξέπεηαη λα ηθαλνπνηεί αηηήκαηα παξαγσγψλ
γηα πξνζέιεπζε ζε ζπγθεθξηκέλε ιατθή ζε πνζνζηφ 20% επί ηνπ αξηζκνχ ησλ δξαζηεξηνπνηνχκελσλ
παξαγσγψλ ζε απηήλ. Ζ έγθξηζε πξνζέιεπζεο αθνξά ιατθή αγνξά θαη ζε θακία πεξίπησζε
ζπγθεθξηκέλε ζέζε.
4. Ο παξαγσγφο πξνζέξρεηαη ζηε ιατθή κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δίρσο λα εγείξεη αμηψζεηο γηα
θαηάιεςε ζέζεο. Σνπνζεηείηαη απφ ηνλ επφπηε απηήο ζε θελή ζέζε ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα ιφγσ κε
πξνζέιεπζεο άιινπ πσιεηή.
5. Θάζε ζπλεηαηξηζκφο, νκάδα ή νξγάλσζε παξαγσγψλ δηθαηνχηαη κία (1) άδεηα ιατθήο αγνξάο αλά
είθνζη (20) κέιε θαη φρη πεξηζζφηεξεο απφ δέθα (10) άδεηεο θαη θάζε γπλαηθείνο ζπλεηαηξηζκφο κία
άδεηα αλά δέθα (10) κέιε θαη φρη πεξηζζφηεξεο απφ δχν (2) άδεηεο.
ε θάζε ιατθή αγνξά νη αλσηέξσ ζπλεηαηξηζκνί, νη νκάδεο θαη νη νξγαλψζεηο παξαγσγψλ δελ
επηηξέπεηαη λα θαηέρνπλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο (1) ζέζεο.
6. Θαηαλέκνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα νη ζέζεηο ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο / νκάδεο παξαγσγψλ θαη έπεηηα
ζηνπο κεκνλσκέλνπο παξαγσγνχο, πνπ είλαη θπζηθά πξφζσπα. Oη ζπλεηαηξηζκνί / νκάδεο
παξαγσγψλ κνξηνδνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηα αληίζηνηρα κφξηα φπσο παξαηίζεληαη
ζηελ πίλαθα ηεο παξ.7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη πξνεγνχληαη φζνη έρνπλ ηα πεξηζζφηεξα κφξηα.
7. Ζ κνξηνδφηεζε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ/ νκάδσλ παξαγσγψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηηο ιατθέο
αγνξέο γίλεηαη, σο εμήο:
Κξηηήξην
1.Αξηζκφο κειψλ

2. Παιαηφηεηα άδεηαο
3.
Έιιεηςε
παξαβαηηθφηεηαο
(Λ.4264/20, Λ.4177/13)

Αξηζκόο κνξίσλ
1 κφξην γηα θάζε εγγεγξακκέλν ζην
ζπλεηαηξηζκφ / νκάδα παξαγσγψλ
κέινο θαη επηπιένλ 3 κφξηα γηα θάζε
κέινο ηνπ ειηθίαο θάησ ησλ 40 εηψλ
2 κφξηα αλά έηνο παιαηφηεηαο
α. 30 κφξηα, αλ ζην ηειεπηαίν έηνο δελ
έρεη δηαπηζησζεί θακία παξάβαζε,
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β. 0 κφξηα, αλ ζην ηειεπηαίν έηνο έρεη
δηαπηζησζεί κία (1) παξάβαζε
γ. (-10) κφξηα γηα θάζε παξάβαζε
πέξαλ ηεο κηαο πνπ έρεη δηαπηζησζεί
θαηά ην ηειεπηαίν έηνο, κε αλψηαηε
κείσζε ηα 40 κφξηα.
ε πεξηπηψζεηο ηζνβαζκίαο κεηαμχ ζπλεηαηξηζκψλ/ νκάδσλ παξαγσγψλ πξνθξίλνληαη φζνη έρνπλ
πςειφηεξε βαζκνινγία ζηα επηκέξνπο θξηηήξηα θαηά ζεηξά:
α. Έιιεηςε παξαβαηηθφηεηαο.
β. Αξηζκφο Κειψλ.
γ. Παιαηφηεηα άδεηαο.
ε πεξίπησζε εθ λένπ ηζνβαζκίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε κεηαμχ ησλ ηζνβαζκνχλησλ.
8. Κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πξνεγνχληαη φζνη έρνπλ ηα πεξηζζφηεξα κφξηα,
ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηα αληίζηνηρα κφξηα ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.
Κξηηήξην
1. Παιαηφηεηα άδεηαο
2. Ζ ειηθία

3. Κε θαηνρή ζέζεο
4. Δληνπηφηεηα

5.
Έιιεηςε
παξαβαηηθφηεηαο
(Λ.4264/20, Λ.4177/13)

Αξηζκόο κνξίσλ
5 κφξηα αλά έηνο παιαηφηεηαο
10 κφξηα γηα δηθαηνχρνπο πνπ είλαη
θάησ ησλ 40 εηψλ θαη γηα φζνπο είλαη
άλσ ησλ 55
15 κφξηα γηα θάζε κέξα πνπ ζπκκεηέρεη
ζηε ιατθή δίρσο ζέζε
5 κφξηα, αλ ν παξαγσγφο δηαηεξεί ην
ζχλνιν
ησλ
γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεψλ
ηαπ
εληφο
ηεο
Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία αηηείηαη ζέζε
ζηηο αγνξέο αξκνδηφηεηάο ηεο
α. 30 κφξηα, αλ ζην ηειεπηαίν έηνο δελ
έρεη δηαπηζησζεί θακία παξάβαζε,
β. 0 κφξηα, αλ ζην ηειεπηαίν έηνο έρεη
δηαπηζησζεί κία (1) παξάβαζε
γ. (-10) κφξηα γηα θάζε παξάβαζε
πέξαλ ηεο κηαο πνπ έρεη δηαπηζησζεί
θαηά ην ηειεπηαίν έηνο, κε αλψηαηε
κείσζε ηα 40 κφξηα.

ε πεξηπηψζεηο ηζνβαζκίαο κεηαμχ ησλ ινηπψλ παξαγσγψλ πσιεηψλ - θπζηθψλ πξνζψπσλ
πξνθξίλνληαη φζνη έρνπλ πςειφηεξε βαζκνινγία ζηα επηκέξνπο θξηηήξηα θαηά ζεηξά:
α. Έιιεηςε παξαβαηηθφηεηαο.
β. Δληνπηφηεηα.
γ. Ζιηθία δηθαηνχρνπ.
δ. Παιαηφηεηα άδεηαο.
ε πεξίπησζε εθ λένπ ηζνβαζκίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε κεηαμχ ησλ ηζνβαζκνχλησλ.
9. Όια ηα αλσηέξσ πνζνηηθά ζηνηρεία αθνξνχλ ηελ θαηάζηαζε ησλ δηθαηνχρσλ, φπσο
δηακνξθψλεηαη, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπ παξαγσγνχ ζην θνξέα ιεηηνπξγίαο
ή ζην δήκν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο, θαηά πεξίπησζε (ειηθία, παιαηφηεηα άδεηαο θ.ιπ.).
10. Γηα ηελ παιαηφηεηα ηεο άδεηαο ππνινγίδεηαη ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο
έθδνζεο άδεηαο, θαηά κήλα θαη έηνο θαη ηεο εκεξνκελίαο αλαθνίλσζεο ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ,
θαηά κήλα θαη έηνο.
Αλ ε άδεηα κεηαβηβάζζεθε ζηνλ δηθαηνχρν, σο εκεξνκελία έλαξμεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία
κεηαβίβαζεο. Κπνξεί γηα ην θξηηήξην απηφ λα απνδίδνληαη κφξηα κε ηε κνξθή δεθαδηθνχ αξηζκνχ, κε
ζηξνγγπινπνίεζε ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν.
11. Όζνλ αθνξά ην θξηηήξην ηεο έιιεηςεο παξαβαηηθφηεηαο, σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα
«ηειεπηαίν έηνο» νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπ παξαγσγνχ. ε πεξίπησζε πνπ
έρεη αζθεζεί θαηά ηεο απφθαζεο επηβνιήο θχξσζεο πξνζθπγή ιακβάλεηαη ππφςε, κφλν αλ έρεη
εθδνζεί απφθαζε επί ηεο ππνβιεζείζαο πξνζθπγήο.
12. Ο παξαγσγφο πσιεηήο ράλεη ηε ζέζε ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ ην δειψζεη νηθεηνζειψο, αλ δελ
πιεξψζεη ην αληαπνδνηηθφ ηέινο, γηα ην νπνίν είλαη ππφρξενο, γηα δχν ζπλερφκελνπο κήλεο ή αλ
αλαθιεζεί είηε πξνζσξηλά είηε κφληκα ε άδεηά ηνπ.
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13. Ο Γήκνο, εθφζνλ πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ, θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν, ζηνηρεία πνπ πηζαλνινγνχλ
ςεπδή δήισζε ζηνηρείσλ πνπ δηακνξθψλνπλ πιαζκαηηθά ηε βαζκνινγία ζπγθεθξηκέλνπ παξαγσγνχ
πσιεηή, ηφηε ηνλ θαινχλ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Ιατθψλ Αγνξψλ, κε βάζε ην Πξαθηηθφ ηεο νπνίαο
δηακνξθψζεθε ε βαζκνινγία ηνπ, λα πξνζθνκίζεη ηα ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε κνξηνδφηεζή
ηνπ.
Αλ πξνθχςεη φηη ν παξαγσγφο έρεη ππνβάιεη ςεπδή δήισζε, ηφηε ε Δπηηξνπή γλσκνδνηεί γηα ηελ
αλάθιεζε ηεο άδεηάο ηνπ θαη ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ.
Αλ ν πσιεηήο δελ παξνπζηάζεη ηα έγγξαθα ζηνηρεία ηνπ, εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ εκεξνκελία
πνπ θιήζεθε, ηεθκαίξεηαη φηη έρεη ππνβάιεη ςεπδή δήισζε θαη επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο
θπξψζεηο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο.
Β. Δπαγγεικαηίεο Πσιεηέο
1. Οη επαγγεικαηίεο πσιεηέο αηηνχληαη ηελ απφθηεζε άδεηαο δξαζηεξηνπνίεζεο ζε ιατθή αγνξά
χζηεξα απφ πξνθήξπμε, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε, κεηά απφ απφθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ.
Ζ αλσηέξσ πξνθήξπμε αλαξηάηαη θαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ δήκνπ.
Οη άδεηεο ρνξεγνχληαη κε δηαγσληζκφ, πνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα, ηα απνηειέζκαηα ηνπ
νπνίνπ θνηλνπνηνχληαη ζην δήκν.
2. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη έθδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνθήξπμεο
ησλ αδεηψλ δηεμάγεηαη ζε δχν ζηάδηα.
α. ην πξψην ζηάδην αμηνινγνχληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςήθησλ δηθαηνχρσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο
θαηεγνξίεο ηεο Οκάδαο 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Λ.4497/17. ηελ πξψηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο
ρνξεγνχληαη νη άδεηεο πνπ αθνξνχλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ηα
κφξηα ηνπ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
Καηεγνξία
α) άηνκα κε αλαπεξία απφ νπνηαδήπνηε
αηηία ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50%
β) πνιχηεθλνη θαη ηέθλα απηψλ
γ) ηξίηεθλνη

δ) γνλείο - θεδεκφλεο αλήιηθσλ ηέθλσλ
κε
αλαπεξία
θαη
γνλείο
πνπ
πξνζηαηεχνπλ
άηνκα
κε
λνεηηθή
αλαπεξία, απηηζκφ, ζχλδξνκν down,
εγθεθαιηθή
παξάιπζε,
βαξηέο
θαη
πνιιαπιέο αλαπεξίεο θαη πνιιαπιέο
αλάγθεο εμάξηεζεο
ε) άηνκα πνπ δηαβηνχλ ζε θαηαπιηζκνχο
ή ζε νηθηζκνχο κε ραξαθηεξηζηηθά
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ φπσο νη Ρνκά.

ζη)
άηνκα
απεμαξηεκέλα
απφ
εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο
δ) πξνζηάηεο κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ
πνπ δελ εληάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο β,
γ θαη δ)
ε) απνθπιαθηζζέληεο απφ καθξφρξνλε
πνηλή

Αξηζκόο κνξίσλ
15 κόξηα γηα αλαπεξία έσο 50% θαη
31 κόξηα γηα αλαπεξία 67% θαη
πάλσ
31 κφξηα, ηα κφξηα ηεο θαηεγνξίαο
απηήο δηπιαζηάδνληαη ζε πεξίπησζε
κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο
15 κφξηα, ηα κφξηα ηεο θαηεγνξίαο
απηήο δηπιαζηάδνληαη ζε πεξίπησζε
κνλνγνλετθήο νηθνλέλεηαο
23 κφξηα, ηα κφξηα ηεο θαηεγνξίαο
απηήο ηξηπιαζηάδνληαη ζε πεξίπησζε
κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο

8 κφξηα, ηα κφξηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο
δηπιαζηάδνληαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ηα
άηνκα πνπ εληάζζνληαη ζηελ παξνχζα
ζπκκεηέρνπλ
ζε
πξνγξάκκαηα
κεηεγθαηάζηαζεο,
εθπαίδεπζεο
ησλ
ηδίσλ ή ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπο θαη
γεληθφηεξα ζε πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο
έληαμεο.
8 κφξηα
10 κφξηα
8 κφξηα
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ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πξνθξίλνληαη φζνη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ κηθξφηεξν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα
κε βάζε ηελ Πξάμε Γηνηθεηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. ε
πεξίπησζε εθ λένπ ηζνβαζκίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε.
β. ην δεχηεξν ζηάδην δηαηίζεληαη νη άδεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ Οκάδα 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ
Λ.4497/17, θαζψο θαη νη ππφινηπεο άδεηεο ηεο Οκάδαο 1. Οη ππνςήθηνη πνπ ζπκκεηέρνπλ γηα ηε
ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ηεο Οκάδαο 2 θαη ησλ ππφινηπσλ αδεηψλ ηεο Οκάδαο 1, θαζψο θαη νη
ππνςήθηνη, ζηνπο νπνίνπο δελ ρνξεγείηαη άδεηα θαηά ην πξψην ζηάδην, θαηαηάζζνληαη ζε αχμνπζα
ζεηξά, κε βάζε ην δεισζέλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκά ηνπο, φπσο εκθαλίδνληαη ζηελ Πξάμε Γηνηθεηηθνχ
Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. ηνπο πξψηνπο ζε ζεηξά θαηάηαμεο
ππνςεθίνπο ρνξεγείηαη άδεηα ζε αξηζκφ ίζν κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνο δηάζεζε αδεηψλ ηεο Οκάδαο 2
θαη ησλ ππφινηπσλ αδεηψλ ηεο Οκάδαο 1. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο κεηαμχ ππνςεθίσλ δηελεξγείηαη
θιήξσζε. Αλάινγα κε ηε ζεηξά θαηάηαμεο επηιέγεηαη ην είδνο ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο πνπ
ιακβάλεη θάζε δηθαηνχρνο, νη ζέζεηο ζηηο νπνίεο απηή αληηζηνηρεί, νη νπνίεο ινγίδνληαη σο πξνζσξηλέο
θαη ππφθεηληαη ζηε δηαδηθαζία βειηίσζεο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
Απφ ην ζχλνιν ησλ αδεηψλ πνπ ρνξεγνχληαη θαηά ην δεχηεξν ζηάδην, πνζνζηφ 10% ιακβάλνπλ
άλεξγα θπζηθά πξφζσπα κε απνδεδεηγκέλε ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή πξνυπεξεζία σο ππάιιεινη πσιεηψλ
ιατθψλ αγνξψλ, ε νπνία έρεη δηαλπζεί θαηά ηα ηειεπηαία πέληε (5) έηε απφ ηελ έθδνζε ηεο
πξνθήξπμεο. Γηα θάζε κήλα πξνυπεξεζίαο απνδίδεηαη 1 κφξην θαη ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ν
ππνςήθηνο κε ην ρακειφηεξν εηζφδεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο πξνεγείηαη.
Άξζξν 7°
Γηαηηζέκελα πξντόληα
Α. Παξαγσγνί
1. Σα πξντφληα πνπ δχλαληαη λα δηαζέηνπλ νη παξαγσγνί πσιεηέο είλαη ηα εμήο:
α. νπσξνθεπεπηηθά,
β. απγά ζθξαγηζκέλα κε ην δηαθξηηηθφ αξηζκφ ηνπ παξαγσγνχ,
γ. ινηπά αγξνηηθά πξντφληα, φπσο ειηέο, θαξχδηα, θάζηαλα, φζπξηα,
δ. ειαηφιαδν ζπζθεπαζκέλν, φπσο νξίδεηαη ζηνλ Θαλνληζκφ 29/2012 θαη ηελ 323902/18.9.2009
θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
(Β' 2026),
ε. νίλνο εκθηαισκέλνο, ν νπνίνο έρεη παξαρζεί, εκθηαισζεί θαη επηζεκαλζεί, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε ελσζηαθή (Θαλνληζκφο (ΔΔ) 1308/2013, Θαλνληζκφο (ΔΘ) 606/2009, Θαλνληζκφο (ΔΘ)
607/2009, Θαλνληζκφο 436/2009) θαη εζληθή ακπειννηληθή λνκνζεζία ππ' αξηζκ. 5833/155045/
12.12.2013 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε (Β' 3324) φπσο ηζρχεη, ππ' αξηζκ. 285870/1.9.2004 θνηλή
ππνπξγηθή απφθαζε (Β' 1372), ππ' αξηζκ. 6141/148160/30.12.2015 ππνπξγηθή απφθαζε (Β' 2904),
ππ' αξηζκ. 5067/117292/27.10.2015 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε (Β' 2323) φπσο ηζρχεη, ππ' αξηζκ.
5042/116548/26.10.2015 ππνπξγηθή απφθαζε (Β' 2323),
ζη. κέιη ηππνπνηεκέλν,
δ. πνπιεξηθά θαη θνπλέιηα πνπ πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ,
ζχκθσλα κε ηελ ελσζηαθή θαη εζληθή λνκνζεζία (ππνπξγηθή απφθαζε 2379/82701/2016, Β' 2330),
ε. λσπά αιηεπηηθά πξντφληα ζάιαζζαο, γιπθψλ πδάησλ, πδαηνθαιιηέξγεηαο,
ζ. πξντφλ απφζηαμεο κηθξψλ απνζηαγκαηνπνηψλ (δηήκεξσλ),
η. άλζε, θαιισπηζηηθά θπηά, αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά θαη θεπεπηηθφ ρψκα, ην νπνίν δελ
έρεη ππνζηεί βηνκεραληθή επεμεξγαζία, θαζψο θαη πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ θαιιηεξγνχκελσλ
θπηηθψλ εηδψλ, φπσο θπηάξηα θεπεπηηθψλ, δελδξχιιηα νπσξνθφξσλ θαη θπηά ακπέινπ, ππφ ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ ν λ. 1564/1985 (Α' 164) θαη νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί
θαη' εμνπζηνδφηεζή ηνπ,
ηα. ηα πξντφληα νηθνηερλίαο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ηεο 4912/120862/5.11.2015 απφθαζεο
ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (Β'2468), κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή φπσο γαιαθηνθνκηθά, καξκειάδεο, γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ, παξαδνζηαθά
δπκαξηθά, βφηαλα, αξηχκαηα,
ηβ. αιιαληηθά απφ παξαγσγνχο θηελνηξφθνπο, εθφζνλ έρνπλ παξαρζεί ζε εγθεθξηκέλεο κνλάδεο,
ηεξνπκέλσλ ησλ φξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή θαη ελσζηαθή λνκνζεζία. Αλ
ν θηελνηξφθνο δελ δηαζέηεη δηθή ηνπ κνλάδα παξαγσγήο, αιιά παξαιακβάλεη ηειηθφ πξντφλ απφ
δηθή ηνπ πξψηε χιε πνπ παξάγεηαη ζε άιιε εγθεθξηκέλε κνλάδα, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 10 γηα ηα ηπξνθνκηθά πξντφληα,
ηγ. γαιαθηνθνκηθά πξντφληα.
2. Οη πσιεηέο πνπ παξάγνπλ νπσξνθεπεπηηθά πξντφληα, κπνξνχλ θαηά ηε δηάξθεηα δηάζεζεο ησλ
θαιιηεξγνχκελσλ πξντφλησλ ηνπο λα δηαζέηνπλ θαη άιια κε επεμεξγαζκέλα πξσηνγελή πξντφληα
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θχξηα παξαγσγή ηνπο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη ηα ακπειφθπιια γηα ηνπο
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ακπεινθαιιηεξγεηέο, ηα άλζε θνινθπζηνχ γηα ηνπο αληίζηνηρνπο θαιιηεξγεηέο, ηα απηνθπή θπηά
πνπ θχνληαη εληφο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ησλ παξαγσγψλ.
Β. Δπαγγεικαηίεο Πσιεηέο
1. Σα πξντφληα πνπ δχλαληαη λα δηαζέηνπλ νη επαγγεικαηίεο πσιεηέο είλαη ηα εμήο:
Α. Πξσηνγελή δηαηξνθηθά πξντόληα γεο. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη:
α. Λσπά νπσξνθεπεπηηθά, απγά, ειηέο, ειαηφιαδν, νίλνο, κέιη, πνπιεξηθά θαη θνπλέιηα.
β. Βηνινγηθά λσπά πξντφληα ηεο ππνθαηεγνξίαο α' (Λσπά νπσξνθεπεπηηθά, απγά, ειηέο, ειαηφιαδν,
νίλνο, κέιη, πνπιεξηθά θαη θνπλέιηα).
γ. Βηνινγηθά κεηαπνηεκέλα θαη ηππνπνηεκέλα αγξνηηθά πξντφληα.
Β. Νσπά αιηεπηηθά πξντόληα ζάιαζζαο, γιπθψλ πδάησλ, πδαηνθαιιηέξγεηαο.
Γ. Μεηαπνηεκέλα δηαηξνθηθά πξντόληα θαη θαηεςπγκέλα ηξόθηκα. ηελ θαηεγνξία απηή
πεξηιακβάλνληαη:
α. Σπξνθνκηθά, αιιαληηθά, μεξνί θαξπνί, φζπξηα, ξχδη, δαραξψδε πξντφληα, πνπ δηαηεξνχληαη εθηφο
ςπγείνπ, θαθέο, νίλνο, ειηέο, ειαηφιαδν, κέιη.
β. Βηνινγηθά κεηαπνηεκέλα θαη ηππνπνηεκέλα αγξνηηθά πξντφληα.
γ. Θαηεςπγκέλα ηξφθηκα, φπσο αιηεχκαηα, ιαραληθά, θξεαηηθά, είδε ζθνιηάηαο, παξαζθεπάζκαηα
δχκεο.
Γ. Δίδε Θεπνπξηθήο.
ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη:
Θαιισπηζηηθά θπηά, ρψκα, γιάζηξεο, πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ, εξγαιεία θαη βηνκεραληθά είδε
θεπνπξηθήο θαη αλζνθνκίαο.
Δ. Βηνκεραληθά είδε.
ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη γεληθά βηνκεραληθά είδε πιελ ειεθηξνδνηνχκελσλ
ειεθηξηθψλ εηδψλ θαη παηρληδηψλ, φπσο είδε έλδπζεο λεσηεξηζκψλ, ςεχηηθα θνζκήκαηα (θν κπηδνχ),
ιεπθά είδε, ςηιηθά, είδε ππφδεζεο, δεξκάηηλα είδε (ηζάληεο, δψλεο, πνξηνθφιηα), απηφλνκα κε
ειεθηξνδνηνχκελα ειεθηξηθά είδε, εθθιεζηαζηηθά είδε, είδε αηνκηθήο θαζαξηφηεηαο ή νηθηαθήο
θξνληίδαο, κέζα ζπζθεπαζίαο (ράξηηλεο, πιαζηηθέο ζαθνχιεο), είδε παινπσιείνπ, πιαζηηθά κε ην
κέηξν, είδε ραξηηνχ, εξγαιεία θαη βηνκεραληθά είδε θεπνπξηθήο θαη αλζνθνκίαο.
Σ. Τπεξεζίεο παξνρήο πξόρεηξσλ γεπκάησλ, φπσο θνπινχξηα, ινπθνπκάδεο, θάζηαλα,
θαιακπφθηα.
2. Οη θάηνρνη άδεηαο επαγγεικαηία πσιεηή ππαίζξηνπ εκπνξίνπ ιατθψλ αγνξψλ κπνξνχλ λα πσινχλ
πξντφληα κόλν κίαο απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο Α' έσο θαη Σ', ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα
πξντφληα απηά είλαη γξακκέλα ζηελ άδεηά ηνπο.
Δηδηθά, θάζε πσιεηήο ηεο θαηεγνξίαο Α' κπνξεί λα πξνζζέζεη ζηελ άδεηά ηνπ έσο ηξία (3) πξντφληα
ηεο θαηεγνξίαο Γ' θαη αληίζηξνθα.
3. Ο επαγγεικαηίαο πσιεηήο ιατθψλ αγνξψλ κπνξεί λα αιιάμεη θαηεγνξία πσινχκελσλ εηδψλ,
χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ ζην δήκν. Κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Ιατθψλ Αγνξψλ
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνξηλζίαο, εγθξίλεηαη ή απνξξίπηεηαη αηηηνινγεκέλα ε ελ ιφγσ αίηεζε γηα
ιφγνπο πιεξφηεηαο θαη πνηθηιίαο ηεο αγνξάο, ζε ζπλδπαζκφ κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν
2 ηνπ άξζξνπ 30 γηα ηελ αλαινγία πξσηνγελψλ θαη βηνκεραληθψλ εηδψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ
ππάξμεη απάληεζε εληφο εμήληα (60) εκεξψλ ηεθκαίξεηαη ζησπεξή απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο.
Γ. Θαη' εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε πψιεζε γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη απφ ηδηνθηήηεο «κηθξψλ
επηρεηξήζεσλ» παξαγσγήο ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ-κε θηελνηξφθνπο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ
1
ηεο
3724/162303/22.12.2014
θνηλήο
απφθαζεο
ησλ
Τπνπξγψλ
Αλάπηπμεο
θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (Β' 3438), εθφζνλ δελ δηαζέηνπλ
εκπνξηθφ θαηάζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο.
Άξζξν 8°
Όξνη ιεηηνπξγίαο
1. ηνπο ρψξνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ νη ιατθέο αγνξέο, φπσο εκθαίλνληαη αλαιπηηθά ζηα απφ
20/11/2019 ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα πνπ ζπλέηαμε ε ηερληθή ππεξεζία θαη απνηεινχλ
αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ππάξρεη νξηνζέηεζε, δηαγξάκκηζε θαη αξίζκεζε ησλ
δηαηηζέκελσλ ζέζεσλ φπνπ ηνπνζεηνχληαη νη πσιεηέο θαη νη δηάδξνκνη κεηαμχ ησλ ζέζεσλ. Οη ζέζεηο
ησλ πσιεηψλ εθζεηψλ πξέπεη λα είλαη νξηνζεηεκέλεο θαηά ηξφπν ψζηε λα κελ παξεκπνδίδνληαη νη
είζνδνη θαηνηθηψλ θαη θαηαζηεκάησλ, ψζηε λα κελ θσιχεηαη ε πξνζέιεπζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη
γεληθά λα επηηπγράλεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. Ζ επζχλε γηα ηελ δηαγξάκκηζε ησλ ζέζεσλ
είλαη ηνπ Γήκνπ κε κέξηκλα ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο.
2. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δηαδηθαζία ηεο δηαγξάκκηζεο ζα δηαζθαιίδεη ηελ νκαιή θαη άλεηε δηέιεπζε
ησλ επηζθεπηψλ, ηελ έιεπζε ησλ νρεκάησλ φπσο αζζελνθφξν, ππξνζβεζηηθή θ.ι.π. γηα ηηο
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πεξηπηψζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο, θαζψο επίζεο θαη φπνηα άιιε πξφβιεςε είλαη αλαγθαία, αιιά ηελ
νκαιή δηελέξγεηα ηεο ιατθήο αγνξάο.
3. Σν κήθνο πξφζνςεο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ Πψιεζεο (πάγθσλ) αλέξρεηαη ζηα ηξία (3) κέηξα θαη
είλαη εληαίν γηα παξαγσγνχο πσιεηέο θαη γηα επαγγεικαηίεο πσιεηέο. ε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο
πσιεηή, ε εγθαηάζηαζε πψιεζεο ηνπ δηπιαλνχ πσιεηή δελ επεθηείλεηαη γηα θαλέλα ιφγν.
4. Οη ρψξνη ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο πξέπεη:
-Λα είλαη αλνηρηνί θαη ηθαλήο έθηαζεο απαξαίηεηα αζθαιηνζηξσκέλνη ή ηζηκεληνζηξσκέλνη κε
ειαθξά θιίζε γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ λεξψλ ηεο βξνρήο θαη ηεο έθπιπζεο ηνπ ρψξνπ κεηά ην
πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
- Λα ππάξρνπλ ζεκεία πδξνιεςίαο απφ ην ζχζηεκα πδξεχζεσο θαη θξεάηην ππνλφκσλ.
- Λα δηαζέηνπλ ρεκηθά -βηνινγηθά απνρσξεηήξηα, πνπ ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
5. Θάζε ιατθή αγνξά, αλάινγα κε ηε θχζε ησλ πσινχκελσλ πξντφλησλ, ρσξίδεηαη ζηνπο εμήο
ηνκείο:
α. Σνκέαο Γηαηξνθηθψλ Πξντφλησλ.
β. Σνκέαο Βηνκεραληθψλ Δηδψλ, ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη δηαθξηηά ζηα φξηα ηεο ιατθήο αγνξάο.
6. Ο ρξεζηκνπνηνχκελνο ρψξνο ηεο ιατθήο αγνξάο λα δηαηεξείηαη θαζαξφο θαηά ηε δηάξθεηα
ιεηηνπξγίαο ηνπ.
7. Κεηά ηε ιήμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο, ν ρψξνο λα θαζαξίδεηαη θαη λα πιέλεηαη
επηκειψο απφ ην ζπλεξγείν θαζαξηφηεηαο ηνπ δήκνπ, ην νπνίν ζα απνθνκίδεη θαη θάζε είδνπο
απνξξίκκαηα, πνπ πξνήιζαλ απφ απηήλ.
8. Οη θάδνη ζπιινγήο απνξξηκκάησλ κεηά ηελ ιήμε ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο πξέπεη λα
εθθελψλνληαη, λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη κε επζχλε ηνπ δήκνπ.
9. Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα απφ ηνλ Γήκν γηα θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ.
10. Ηδηαίηεξε κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ εππαζψλ θαη
επαιινίσησλ εηδψλ θαη ηδίσο ηνπ λεξνχ απφ ην ιηψζηκν ηνπ πάγνπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε
ζπληήξεζε ησλ αιηεπκάησλ. Ο θαζαξηζκφο ησλ ςαξηψλ επηηξέπεηαη, κφλν εθφζνλ νη πσιεηέο
πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Θαλνληζκνχ 852/2004 θαη ιακβάλνπλ θάζε κέηξν γηα
ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο. Σα απφλεξα θαη ηα ππνιείκκαηα απφ ηνλ θαζαξηζκφ ησλ
αιηεπκάησλ, ζπιιέγνληαη ζε εηδηθά δνρεία, απνκαθξχλνληαη απφ ηε ιατθή αγνξά κε επζχλε θαη
κέξηκλα ηνπ πσιεηή θαη ζηε ζπλέρεηα δηαρεηξίδνληαη σο απφβιεηα αλάινγα κε ην ραξαθηήξα ηνπο.
ε θακία πεξίπησζε δε δηνρεηεχνληαη ζηα δίθηπα ησλ νκβξίσλ πδάησλ.
11. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ εκπνξεπκάησλ επηηξέπεηαη κφλν ζηελ νξηδφληηα επηθάλεηα ησλ πάγθσλ ηνπο,
απαγνξεχεηαη ην θξέκαζκα ησλ εκπνξεπκάησλ (είδε ξνπρηζκνχ, ππφδεζεο, πιηθψλ θαη άιισλ
αληηθεηκέλσλ) θαηαθφξπθα, κπξνζηά, πιάγηα, πίζσ ή θαη ζην χςνο ηεο ηέληαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ε
ηνπνζέηεζε ζηάλη ή άιισλ θαηαζθεπψλ, επηπιένλ πάγθσλ θαζψο επίζεο θαη πέξαλ ησλ
δηαγξακκίζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηδείμνπλ ηα εκπνξεχκαηά ηνπο.
12. Σα πξνο πψιεζε είδε πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε πάγθνπο ή ζε ηειάξα έηζη ψζηε λα
εμαζθαιίδνληαη νη ζπλζήθεο πγηεηλήο θαζαξηφηεηαο απηψλ
13. Απαγνξεχεηαη ε δηέιεπζε θαζψο θαη ε ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ ζην ρψξν ηεο ιατθήο αγνξάο ηελ
εκέξα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νρεκάησλ ησλ πσιεηψλ, εμαηξνπκέλσλ
φζσλ ε λνκνζεζία νξίδεη.
14. Οη παξφδηνη ηδηνθηήηεο νρεκάησλ, ζα κεξηκλνχλ ψζηε λα κελ ζηαζκεχνπλ ηα νρήκαηά ηνπο ζηνπο
ρψξνπο πνπ νξίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο ιατθήο αγνξάο απφ ην πξνεγνχκελν βξάδπ.
15. ε θάζε ιατθή αγνξά ε αλαινγία βηνκεραληθψλ εηδψλ ησλ επαγγεικαηηψλ πσιεηψλ ζε ζρέζε κε
ηα πξσηνγελή πξντφληα γεο θαη ζάιαζζαο δελ επηηξέπεηαη λα δηαθνξνπνηεί ην ραξαθηήξα ηεο
αγνξάο, ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζηελ πξνκήζεηα ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ θπξίσο κε
αγξνηνδηαηξνθηθά πξντφληα.
Άξζξν 9ν
Σξνπνπνίεζε ζέζεο πσιεηώλ
Α. Βειηίσζε ζέζεο
1. Ωο «βειηίσζε ζέζεο» εληφο ζπγθεθξηκέλεο ιατθήο αγνξάο λνείηαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία
έλαο ή πεξηζζφηεξνη πσιεηέο, επηζπκνχλ λα αιιάμνπλ ηε ζέζε, ηελ νπνία θαηέρνπλ θαη λα
δηεθδηθήζνπλ κία άιιε θελσζείζα εληφο ηεο ίδηαο ιατθήο αγνξάο, πνπ είλαη θαηά ηελ άπνςή ηνπο θαη
γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν «θαιχηεξε» ζε ζρέζε κε ηελ ήδε λνκίκσο θαηαιεθζείζα ζέζε.
Ωο «θελέο ζέζεηο» ινγίδνληαη θαη νη πξνζσξηλέο ζέζεηο πνπ έρνπλ απνδνζεί ζε δηθαηνχρνπο.
2. Ο δήκνο κπνξεί λα πξνρσξήζεη, είηε χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ νκνζπνλδηψλ ή πξσηνβάζκησλ
νξγαλψζεσλ ησλ πσιεηψλ, παξαγσγψλ θαη επαγγεικαηηψλ, είηε θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ζε δηαδηθαζία
βειηίσζεο ζέζεο, ε νπνία πξνεγείηαη απηήο ηεο απφδνζεο ζέζεο.
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Ζ δηαδηθαζία βειηίσζεο ζέζεο πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Ιατθψλ
Αγνξψλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνξηλζίαο θαη αθνξά κφλν ηηο θελέο ζέζεηο κίαο ιατθήο αγνξάο,
θαζψο θαη ηηο ζέζεηο ησλ πσιεηψλ πνπ επηζπκνχλ λα ηε βειηηψζνπλ.
Οη ελδηαθεξφκελνη πσιεηέο θαινχληαη κε πξφζθιεζε ηνπ δήκνπ λα θαηαζέζνπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο
ζηε δηαδηθαζία βειηίσζεο ζέζεο καδί κε ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο.
3. Ζ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα:
Κξηηήξην
1.Παιαηφηεηα ηεο άδεηαο
2. Ζ ειηθία ηνπ δηθαηνχρνπ
3.
Έιιεηςε
παξαβαηηθφηεηαο
(Λ.4264/20, Λ.4177/13)

Αξηζκόο κνξίσλ
5 κφξηα αλά έηνο παιαηφηεηαο
10 κφξηα εάλ είλαη θάησ ησλ 40 εηψλ
θαη αλ είλαη άλσ ησλ 55 εηψλ
α. 30 κφξηα, αλ ζην ηειεπηαίν έηνο δελ
έρεη δηαπηζησζεί θακία παξάβαζε,
β. 0 κφξηα, αλ ζην ηειεπηαίν έηνο έρεη
δηαπηζησζεί κία (1) παξάβαζε
γ. (-10) κφξηα γηα θάζε παξάβαζε
πέξαλ ηεο κηαο πνπ έρεη δηαπηζησζεί
θαηά ην ηειεπηαίν έηνο, κε αλψηαηε
κείσζε ηα 40 κφξηα

Ο ππνςήθηνο κε ηα πεξηζζφηεξα κφξηα έρεη ην δηθαίσκα λα επηιέμεη πξψηνο θ.ν.θ..
ε πεξηπηψζεηο ηζνβαζκίαο πξνθξίλνληαη φζνη δηθαηνχρνη έρνπλ ηα κηθξφηεξα εηζνδήκαηα κε βάζε ην
ππνβιεζέλ εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα.
ε πεξίπησζε εθ λένπ ηζνβαζκίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε κεηαμχ ησλ ηζνβαζκνχλησλ.
4. Οη ζέζεηο πνπ αλαθαηαλέκνληαη είλαη κφλν νη θελέο θαη απηέο ηηο νπνίεο θαηέρνπλ νη πσιεηέο πνπ
επηζπκνχλ λα βειηηψζνπλ ζέζε. Οη πσιεηέο αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο δηεθδηθνχλ θαη ηελ
αλάινγε θελή ζέζε (παξαγσγνχ ή επαγγεικαηία).
5. Αλ κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη θελέο ζέζεηο πσιεηψλ κίαο
ηδηφηεηαο, παξαγσγνχ ή επαγγεικαηία, απηέο κπνξνχλ λα δνζνχλ πξνζσξηλά ζε πσιεηέο ηεο άιιεο
ηδηφηεηαο, ηα αηηήκαηα ησλ νπνίσλ δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ, ιφγσ κε δηαζεζηκφηεηαο ζέζεσλ.
ηελ πεξίπησζε απηή, αλ νη θελέο ζέζεηο αθνξνχλ ζέζεηο επαγγεικαηηψλ θαη παξακέλνπλ αδηάζεηεο
ζε επαγγεικαηίεο πσιεηέο κεηά ην πέξαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο πξψηεο επεξρφκελεο πξνθήξπμεο
λέσλ επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ ιατθψλ αγνξψλ, ηφηε νη ζέζεηο απηέο θαηνρπξψλνληαη σο κφληκεο
ζηνπο παξαγσγνχο πνπ ηηο θαηείραλ πξνζσξηλά.
Β. Ακνηβαία αιιαγή ζέζεο
1. Γχν ή πεξηζζφηεξνη πσιεηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ίδηα ιατθή αγνξά, κπνξνχλ λα
δεηήζνπλ απφ θνηλνχ ακνηβαία αιιαγή ζέζεο αξθεί λα κε δηαηαξάζζεηαη ε ρσξνηαμία ηεο ιατθήο
αγνξάο σο πξνο ηα πσινχκελα είδε. Ζ απφθαζε ηνπ δήκνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε
ηεο Δπηηξνπήο Ιατθψλ Αγνξψλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνξηλζίαο.
2. Γχν ή πεξηζζφηεξνη πσιεηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο ιατθέο αγνξέο ηεο ίδηαο
Πεξηθέξεηαο, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ζηελ ηειεπηαία ακνηβαία αιιαγή ζέζεο ζε δηαθνξεηηθέο ιατθέο
αγνξέο, κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
α) ε αιιαγή λα αθνξά πσιεηέο κε ηελ ίδηα ηδηφηεηα, παξαγσγφο ή επαγγεικαηίαο,
β) ην είδνο ηεο άδεηαο σο πξνο ην πσινχκελν είδνο λα είλαη παξφκνην,
γ) λα κελ αλαηξέπεηαη ε αλαινγία σο πξνο ηα είδε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Λ.4497/17 ππέξ
ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ
δ) λα κελ δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ζηελ επάξθεηα ηεο ιατθήο αγνξάο σο πξνο ηα πσινχκελα είδε.
Ζ Δπηηξνπή Ιατθψλ Αγνξψλ απνθαζίδεη αλ πιεξνχληαη νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο θαη ζπληάζζεη
πξαθηηθφ.
3. Ζ ακνηβαία αιιαγή ζέζεσλ δελ επηηξέπεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν έλαο ή θαη νη δχν πσιεηέο είλαη
άλσ ησλ 60 εηψλ.
Γ. Αιιαγή ιατθήο αγνξάο
1. Ο πσιεηήο κπνξεί λα αιιάμεη ηε ιατθή αγνξά, ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη, χζηεξα απφ αίηεζή
ηνπ, ηελ νπνία εμεηάδεη ε Δπηηξνπή Ιατθψλ Αγνξψλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνξηλζίαο θαη εηζεγείηαη
ζην δήκν.
Ο δήκνο εγθξίλεη ή απνξξίπηεη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε.
Ζ ζέζε, ζηελ νπνία ηνπνζεηείηαη ζηε λέα αγνξά, είλαη πξνζσξηλή θαη ππφθεηηαη ζηε δηαδηθαζία
βειηίσζεο ζέζεο.
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2. Αλ ν επαγγεικαηίαο πσιεηήο ιατθψλ αγνξψλ αιιάμεη ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο θαη ε λέα θαηνηθία
ηνπ, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ην εθθαζαξηζηηθφ ηεο ΓΟΤ, βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθή Πεξηθέξεηα,
κπνξεί λα δεηήζεη ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ ζε ιατθέο αγνξέο ηεο λέαο Πεξηθέξεηαο. Ζ αίηεζή ηνπ
εμεηάδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Ιατθψλ Αγνξψλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνξηλζίαο, ε νπνία εηζεγείηαη
ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζε ιατθέο αγνξέο.
Άξζξν 10°
Όξνη δηάζεζεο πξντόλησλ
1. Σα δηαηηζέκελα απφ ηνπο πσιεηέο ζηηο ιατθέο αγνξέο ηξφθηκα, αλάινγα κε ην είδνο ηνπο, πξέπεη
λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνηφηεηαο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο
δηαηάμεηο ηεο ελσζηαθήο πεξί ηξνθίκσλ λνκνζεζίαο, ηηο ζρεηηθέο θαηά πεξίπησζε πξντφληνο δηαηάμεηο
ηεο εηδηθήο εζληθήο θαη ελσζηαθήο λνκνζεζίαο, ηνλ Θψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (1100/9.9.1987
απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Υεκηθνχ πκβνπιίνπ, Β' 788), ηνπο Θαλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο
Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ. - ππ' αξηζκ. 91354/24.8.2017 απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Β'2983) κε ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ θαηά πεξίπησζε δηαηάμεσλ
αξκνδηφηεηαο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Θξάηνπο (ΓΥΘ) θαη Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε Τ1γ/Γ.Π./νηθ.47829
(Β' 2161/23.6.2017) θαη ηηο πγεηνλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.
2. Δηδηθά γηα ηα λσπά νπσξνθεπεπηηθά εθαξκφδεηαη επίζεο ν Θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζκ. 543/2011 (L
157).
3. Σα είδε δσηθήο πξνέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λσπψλ εηδψλ αιηείαο θαη
πδαηνθαιιηέξγεηαο, θαζψο θαη ηα θαηεςπγκέλα πξντφληα γεληθψο, πξέπεη λα δηαηεξνχληαη, λα
δηαθηλνχληαη θαη λα δηαηίζεληαη απφ εηδηθά δηαζθεπαζκέλα νρήκαηα απηνθίλεηα ή ξπκνπιθνχκελα. 4.
Δπηπιένλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο,
Τγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (Β' 1187/2006) γηα ηνπο
νδεγνχο νξζήο πξαθηηθήο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2969/2011 (Α'281).
Άξζξν 11°
Τπνρξεώζεηο πσιεηώλ
1. Σα εθζεηήξηα ησλ πσιεηψλ πξέπεη λα θέξνπλ πξφρεηξν ζηέγαζηξν εληαίνπ ηχπνπ θαη πιηθνχ θαη
ρξψκαηνο δηαθνξεηηθνχ, αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πσιεηή θαη ηελ πηλαθίδα. Απαγνξεχεηαη θάζε
κνξθήο δηαθήκηζε επί ησλ εθζεηεξίσλ.
Οη παξαγσγνί πσιεηέο αλαξηνχλ ζε εκθαλέο γηα ηνλ θαηαλαισηή ζεκείν πηλαθίδα ρξψκαηνο
πξάζηλνπ ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ 1 ρ 0,40 κ., ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη κε θεθαιαία γξάκκαηα ε ιέμε
«ΠΑΡΑΓΩΓΟ», θαη κε πεδά επαλάγλσζηα γξάκκαηα ιεπθνχ ρξψκαηνο ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ, ν
αξηζκφο αδείαο, ν αξηζκφο κεηξψνπ απφ ην εληαίν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη ε γεσγξαθηθή
πεξηνρή, ηνπιάρηζηνλ ν λνκφο, πνπ βξίζθεηαη ε αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ πξντφλησλ πνπ δηαζέηεη.
Οη επαγγεικαηίεο πσιεηέο αλαξηνχλ ζε εκθαλέο γηα ηνλ θαηαλαισηή ζεκείν πηλαθίδα ρξψκαηνο
κπιε ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ 1 ρ 0,40 κ., ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη κε θεθαιαία γξάκκαηα ε ιέμε
«ΔΠΑΓΓΔΙΚΑΣΗΑ» ή «ΔΚΠΟΡΟ» θαη κε πεδά επαλάγλσζηα γξάκκαηα ιεπθνχ ρξψκαηνο ην
νλνκαηεπψλπκν, ν αξηζκφο αδείαο θαη ν αξηζκφο κεηξψνπ απφ ην εληαίν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.
2. Θαηά ηηο εκέξεο πνπ δε ιεηηνπξγεί ε ιατθή αγνξά απαγνξεχεηαη θάζε εκπνξία θαη θάζε άιιε
δξαζηεξηφηεηα κέζα ζηνπο ρψξνπο ηεο απφ ηνπο θαηφρνπο αδεηψλ(επαγγεικαηηθψλ θαη
παξαγσγηθψλ).
3. Απαγνξεχεηαη ε απζαίξεηε αιιαγή ζέζεο απφ ηνπο εθζέηεο –πσιεηέο ηεο ιατθήο αγνξάο, ε
απζαίξεηε απμνκείσζε ησλ κέηξσλ πξφζνςεο ησλ πάγθσλ, ε απμνκείσζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο
έθηαζεο ησλ ρσξνζεηεκέλσλ ζέζεσλ, ε δξαζηεξηφηεηα ζηνπο ρψξνπο ηεο ιατθήο αγνξάο ειιείςεη
ηεο ζρεηηθήο άδεηαο, ε απ’ επζείαο δηαθίλεζε ζηελ θαηαλάισζε απφ ην απηνθίλεην κε ην νπνίν έγηλε
ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη ε πψιεζε πξντφλησλ ζηνπο δηαδξφκνπο.
4. Οη πσιεηέο – εθζέηεο ππνρξενχληαη λα θαηαιακβάλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηε ζέζε πνπ ηνπο
παξαρσξήζεθε απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη λα κελ εκπνδίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ φπηζζελ απηψλ
επξηζθνκέλσλ θαηαζηεκάησλ θαζψο επίζεο θαη ησλ πεδνδξνκίσλ γηα ηελ ειεχζεξε δηέιεπζε ησλ
πεδψλ.
5. Ζ παξνπζία ησλ θαηφρσλ αδεηψλ είλαη ππνρξεσηηθή, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε θαη φπνπ
δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε πεξί ππνβνήζεζεο, αληηθαηάζηαζεο, αλαπιήξσζεο θ.ι.π. απαηηείηαη ε
ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο άδεηαο κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
6. Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε πσιεηψλ ζηνπο δηαδξφκνπο ησλ ρψξσλ πψιεζεο, νη νπνίνη πξέπεη
λα είλαη ειεχζεξνη γηα ηελ δηέιεπζε ησλ θαηαλαισηψλ, θαζψο επίζεο θαη ε είζνδνο θάζε
ηξνρνθφξνπ θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο πιελ ησλ σξψλ έλαξμεο γηα ηελ
εθθφξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ.
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7. Απαγνξεχεηαη ζηνπο πσιεηέο ε ηνπνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ, πάγθσλ θιπ. ζε άιιε κέξα απφ
εθείλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ή ε εγθαηάιεηςε ησλ εηδψλ απηψλ κεηά ηε ιεηηνπξγία ηεο. ηνπο
κε ζπκκνξθνχκελνπο ζα επηβάιιεηαη Γεκνηηθφ Σέινο γηα ηελ απζαίξεηε θαηάιεςε πεδνδξνκίνπ.
8. Οη πσιεηέο ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ θαζαξφ ην ρψξν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ
ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ηνπ δήκνπ ζην έξγν ηεο. Ζ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ζπλίζηαηαη ζηελ
άκεζε θαη ζπλερή ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ.
9. Οη πσιεηέο νθείινπλ λα θξνληίδνπλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηάμεο θαη ηεο θαζαξηφηεηαο, λα
απνθεχγνπλ ηελ ελφριεζε ησλ πεξηνίθσλ, ηελ ξχπαλζε θαη ηελ πξφθιεζε δεκηψλ ζηηο θαηνηθίεο ηεο
πεξηνρήο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο, εηδηθφηεξα ππνρξενχληαη ακέζσο κεηά ηε
ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο ιατθήο αγνξάο λα θξνληίδνπλ νη ίδηνη (ν θαζέλαο ρσξηζηά) γηα ηελ θαζαξηφηεηα
ηνπ ρψξνπ ησλ θαζψο θαη ηελ ζπγθέληξσζε ησλ απνξξηκκάησλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν θαζέλαο ζε
ζαθνχιεο ή δνρεία ηα νπνία ζα ζπιιέγνπλ ζηελ ζπλέρεηα νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ.
10. Οη πσιεηέο πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ εππξεπή θαη θφζκηα ζπκπεξηθνξά, θαζψο θαη λα
δηεπθνιχλνπλ ηα ειεγθηηθά φξγαλα θαηά ηνλ έιεγρν. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε αλάξκνζηε
ζπκπεξηθνξά ησλ πσιεηψλ ηεο Ιατθήο Αγνξάο (θσλέο, αληεγθιήζεηο, δηαιάιεζε ησλ εκπνξεπκάησλ
θ.η.ι)
11. Κε ηελ ίδηα επζχλε πξέπεη νη πσιεηέο λα κεηαθέξνπλ απφ ηνπο ρψξνπο ηεο αγνξάο ηα
εκπνξεχκαηα πνπ δελ δηαηέζεθαλ, ηα θελά είδε ζπζθεπαζίαο θαη γεληθά θάζε είδνπο εξγαιείνπ κεηά
ηε ιήμε ηεο αγνξάο, απαγνξεπκέλεο ηεο εγθαηάιεηςεο φισλ απηψλ.
Γηα ηελ ηήξεζε ηεο Θαζαξηφηεηαο θαηά ηελ ψξα πνπ ιεηηνπξγεί ε ιατθή αγνξά (απφ ηελ έλαξμε θαη
κέρξη ηελ ιήμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο) ππεχζπλνη είλαη νη αδεηνχρνη πσιεηέο, έζησ θαη αλ
αλαπιεξψλνληαη, ππνβνεζνχληαη ή πξνζιακβάλνπλ ππαιιήινπο ή δελ παξνπζηάδνληαη
απηνπξνζψπσο ζηηο ιατθέο αγνξέο θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ.
Οη αδεηνχρνη πσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ νθείινπλ:
-Λα ηεξνχλ ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ επηαμία ησλ ρψξσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ νη πάγθνη πψιεζεο
ησλ πξντφλησλ ηνπο.
-Λα κελ θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζηνπο ή ηδησηηθνχο ρψξνπο, εθηφο ησλ νξίσλ ηεο έθηαζεο πνπ
ηνπο αλαινγεί, ζχκθσλα κε ηελ άδεηα ηνπο.
-Λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη λα δηαηεξνχλ ζε εηδηθνχο θιεηζηνχο θάδνπο ή θαιά θιεηζκέλεο
ζαθνχιεο ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο.
-Λα κελ ξππαίλνπλ ησλ πεξίγπξν ρψξν κε ηε ξίςε θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ θαη ηδηαηηέξσο
εππαζψλ εηδψλ πνπ αιινηψλνληαη εχθνια (ιέπηα ςαξηψλ, εληφζζηα, θχιια ιαραληθψλ θ.ιπ.), θαζψο
θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο (ραξηφθνπηα, ηειάξα θ.ιπ.).
-Θαηά ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηνλ γεληθφ θαζαξηζκφ ηεο ιατθήο αγνξάο
ζπκκνξθνχκελνη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ νξγάλσλ ηεο παξαπάλσ ππεξεζίαο. ε πεξίπησζε αδηαθνξίαο
θαη παξά ηηο ζπζηάζεηο, ν Γήκνο πξνβαίλεη ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ θαηαινγίδνληαο ηα έμνδα
ζηνπο ππεπζχλνπο.
-Λα κελ παξαθσιχνπλ, κε θαλέλα ηξφπν, ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο.
-Λα απνκαθξχλνπλ ηνπο πάγθνπο πψιεζεο ησλ εηδψλ ηνπο θαη ηα πξντφληα πνπ δελ έρνπλ πσιεζεί
κέζα ζην πξνθαζνξηζκέλν λφκηκν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο, δηαθνξεηηθά νη παξαβάηεο
ηηκσξνχληαη κε πξφζηηκν θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο δεηείηαη ε αλάθιεζε ηεο άδεηαο. Ζ παξακνλή
ησλ πσιεηψλ ιατθψλ αγνξψλ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπο, κεηά ην πέξαο ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ ζεσξείηαη
απζαίξεηε θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ θαη επηζχξεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο ηνπ θαλνληζκνχ
«θνηλνρξήζησλ ρψξσλ».
-Λα θξνληίδνπλ γηα ηελ πξνζσξηλή θχιαμε ησλ θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ ζε θαηάιιεινπο ζάθνπο
νη νπνίνη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο, αθνχ δεζνχλ θαιά ζα ηνπνζεηνχληαη ζηνπο θάδνπο ζπιινγήο
απνξξηκκάησλ ησλ Γήκσλ.
12. Οη πσιεηέο πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ αζθαιή δηάζεζε ησλ
πξντφλησλ ηνπο. Δηδηθφηεξα:
-Σα πξνο πψιεζε είδε ηξνθίκσλ ζα εθζέηνληαη πάλσ ζε εηδηθνχο πάγθνπο θάησ απφ θαηάιιειεο
ηέληεο ή ζε εηδηθά νρήκαηα.
-Σα ηξφθηκα πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζνχλ (ρχκα ή ζπζθεπαζκέλα) ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιεινπο
ρψξνπο θαη πξνζήθεο θαη ζε αλάινγεο ζεξκνθξαζίεο αλαθνξηθά κε ηε θχζε ηνπ θάζε πξντφληνο.
-Ζ ζπληήξεζε ησλ επαιινίσησλ ηξνθίκσλ λα γίλεηαη ζε ςπγεία επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο θαη ππφ
ηελ απαξαίηεηε, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ηξνθίκνπ θαη ηνλ επηζπκεηφ ρξφλν ζπληεξήζεσο ηνπ,
ζηαζεξή ςχμε πνπ ζα ειέγρεηαη κε εηδηθά ζεξκφκεηξα, ζχκθσλα κε ηνλ Θψδηθα Σξνθίκσλ θαη
Πνηψλ θαη ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Δλσζηαθή θαη Δζληθή λνκνζεζία γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ
(θαηεςπγκέλα ςάξηα, ηπξνθνκηθά).
-Απαγνξεχεηαη ε δηαηήξεζε επαιινίσησλ ηξνθίκσλ εθηφο ςπγείσλ.
-Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ζηα ςπγεία θάζε είδνπο αληηθεηκέλσλ ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα
ξππάλνπλ ηα ςπγεία θαη ηα ζπληεξνχκελα ζε απηφ ηξφθηκα.
-Σα ςπγεία λα δηαηεξνχληαη πάληα θαζαξά.
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-Σα ηξφθηκα πνπ θαηαλαιψλνληαη ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα πιπζνχλ, λα απνθινησζνχλ ή ςεζνχλ ή
βξαζηνχλ, λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηα έληνκα, ηε ζθφλε θαη θάζε είδνπο άιιεο ξππάλζεηο, λα
ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιειεο πξνζήθεο κε πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ
ηξνθίκνπ.
-Σα νρήκαηα (ξπκνπιθνχκελα ή απηνθηλνχκελα) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά θαη πψιεζε
πξντφλησλ ζηηο Ιατθέο Αγνξέο νθείινπλ λα ηεξνχλ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα επξσπατθή θαη εζληθή
λνκνζεζία (νρήκαηα κεηαθνξάο).
-πζθεπέο (δίζθνη, παιέηεο, ηειάξα) ζθεχε, εξγαιεία θαη πιηθά πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα
ηξφθηκα λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη θαζαξά.
-ε πεξίπησζε πνπ ε θχζε θαη ν ηξφπνο δηάζεζεο ηξνθίκσλ απαηηεί πιχζηκν ησλ νξγάλσλ ρεηξηζκνχ
θαη ζπρλά πιχζηκν ησλ ρεξηψλ ησλ πσιεηψλ (π.ρ. πψιεζε ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ), πξέπεη λα
ππάξρεη εηδηθή θιεηζηή πδαηαπνζήθε αλάινγε ησλ αλαγθψλ, κε θαηάιιειν γηα αλζξψπηλε
θαηαλάισζε λεξφ, θαη ληπηήξα γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ θαη ησλ εξγαιείσλ. Κεηά ην ηέινο ηεο
εξγαζίαο ην λεξφ πνπ απέκεηλε ζα απνξξίπηεηαη ζε θξεάηην.
-Σα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά θαη πψιεζε ςαξηψλ ή άιισλ αιηεπκάησλ ζηηο
ιατθέο αγνξέο νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θηεληαηξηθήο λνκνζεζίαο.
-Ο πσιεηήο ςαξηψλ θαη άιισλ αιηεπκάησλ νθείιεη λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα θαηά ηελ
έθζεζε ηνχησλ, είηε απηά βξίζθνληαη κέζα ζε αλνηρηά θηβψηηα (ηειάξα), είηε είλαη ηνπνζεηεκέλα
πάλσ ζε πάγθνπο, ψζηε λα κε δηαθφπηεηαη ε ζπληήξεζή ηνπο (ηνπνζεηψληαο ηθαλή πνζφηεηα
ηξηκκέλνπ πάγνπ) θαη λα κελ εθηίζεληαη ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία.
Σα λεξά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ηήμε ηνπ πάγνπ λα ζπιιέγνληαη θαη λα απνξξίπηνληαη ζε θξεάηην,
απαγνξεχεηαη ε δηάζεζή ηνπο ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.
13. Σα απηνθίλεηα ησλ πσιεηψλ (θνξηεγά) πξέπεη λα ζηαζκεχνπλ ππνρξεσηηθά εληφο εηδηθνχ
ρψξνπ νη δε επνρηαθνί παξαγσγνί ζα ηαθηνπνηνχληαη ζηνπο ρψξνπο κε ηε θξνληίδα ησλ αξκφδησλ
ππαιιήισλ. Κεηά ηελ απνρψξεζε φισλ ζα γίλεηαη απφ ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ ε θαζαξηφηεηα
(πιχζηκν θιπ) ηεο ιατθήο αγνξάο.
14. Οη πσιεηέο θάζε είδνπο ηξνθίκσλ ζε ιατθέο αγνξέο ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο αηνκηθήο
πγηεηλήο ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή θαη Δζληθή λνκνζεζία.
Άξζξν 12°
Καηαβαιιόκελα Σέιε
Α. Ζκεξήζην Σέινο
1. Οη πξνζεξρφκελνη ζηηο ιατθέο αγνξέο ηεο ρψξαο, θάηνρνη επαγγεικαηηθψλ ή παξαγσγηθψλ αδεηψλ,
ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ εκεξήζην αληαπνδνηηθφ ηέινο ζην Γήκν, ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα ηελ
θάιπςε ησλ πάζεο θχζεσο ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ, ηε δηνηθεηηθή ηνπο ππνζηήξημε, ηελ εμαζθάιηζε
ηειεπηθνηλσληαθψλ κέζσλ, ηε δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ δεκφζηαο πγείαο, ηε θχιαμε ησλ ρψξσλ
ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ, ηνλ εθζπγρξνληζκφ, ηε βειηίσζε απηψλ, θαζψο θαη ηελ πξνβνιή
ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζπιινγηθά φξγαλα ησλ πσιεηψλ ζε απηέο. Γηα έζνδα πνπ εηζπξάηηνληαη
απφ ηνπο δήκνπο, πνζνζηφ 75% πεξηέξρεηαη ζε απηνχο θαη πνζνζηφ 25% ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα θαη
απνδίδεηαη ην αξγφηεξν θάζε εμάκελν, κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. Σν πνζνζηφ απηφ εγγξάθεηαη
σο έζνδν ζηνπο Πξνυπνινγηζκνχο ησλ αληίζηνηρσλ Πεξηθεξεηψλ. Κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ, πνζνζηφ έσο 25% απφ ην εκεξήζην ηέινο πνπ πεξηέξρεηαη ζην θνξέα ιεηηνπξγίαο,
κπνξεί λα πξννξίδεηαη γηα δαπάλεο πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνβνιή θαη ηελ
αλάδεημε ησλ ιατθψλ αγνξψλ κέζα απφ δξάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε θνηλσληθά θξηηήξηα θαη αθνξνχλ
ζηήξημε εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ.
2. Σν χςνο ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο αλά άδεηα/ζέζε θαζνξίδεηαη κε Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ Πεινπνλλήζνπ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο αξκφδηαο
επηηξνπήο Ιατθψλ αγνξψλ.
3. Σν εκεξήζην ηέινο είλαη θνηλφ γηα παξαγσγνχο θαη επαγγεικαηίεο πσιεηέο θαη θαηαβάιιεηαη
κεληαίσο ζην ηακείν ηνπ δήκνπ.
4. Οη παξαγσγνί πσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο
αλάινγα:
αα) κε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ πξνζέξρνληαη ζηηο ιατθέο αγνξέο θαη
ββ) κε ην κήθνο (ζε κέηξα) ησλ εθζεηεξίσλ (πάγθσλ) πνπ ηνπο έρνπλ εγθξηζεί.
5. Οη επαγγεικαηίεο πσιεηέο ησλ ιατθψλ αγνξψλ ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ εκεξήζηνπ
ηέινπο αλάινγα κε:
αα) ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ δηθαηνχληαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη θάζε εκεξνινγηαθφ κήλα κε
βάζε ηελ άδεηά ηνπο θαη
ββ) κε ηα κέηξα ησλ πάγθσλ πνπ ηνπο έρνπλ εγθξηζεί.
6. Ζ κε θαηαβνιή ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο απφ ππφρξεν γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ησλ δχν (2)
κελψλ, γηα ηνπο νπνίνπο κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ άδεηά ηνπ είλαη ππφρξενο, ζπλεπάγεηαη ηελ
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αλαζηνιή ηζρχνο ηεο άδεηαο γηα ηηο ιατθέο αγνξέο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη θαηαβιεζεί ην ηέινο. Ο
Γήκνο δηαπηζηψλεη ηελ αλαζηνιή κε απφθαζή ηνπ. ε πεξίπησζε κεηαγελέζηεξεο εμφθιεζεο ή
ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ ε αλαζηνιή αίξεηαη θαη εθδίδεηαη ζρεηηθή δηαπηζησηηθή απφθαζε ηνπ Γήκνπ.
7. Ζ είζπξαμε ησλ ηειψλ απφ ην Γήκν γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ
ΘΔΓΔ (Λ.Γ.356/74), ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΘ 114/59 ηεχρνο Α').
8. Απφ ην εκεξήζην ηέινο απαιιάζζνληαη νη επαγγεικαηίεο θαη νη παξαγσγνί, νη νπνίνη δελ
πξνζέξρνληαη ζηηο ιατθέο αγνξέο, ιφγσ αληθαλφηεηαο πξνο εξγαζία, ε νπνία δηαξθεί πεξηζζφηεξν
απφ έλα (1) κήλα θαη βεβαηψλεηαη απφ ηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο.
9. ε πεξηπηψζεηο θπζηθήο ή άιιεο θαηαζηξνθήο ηεο παξαγσγήο ηνπο, νη παξαγσγνί πσιεηέο
νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ην θνξέα ιεηηνπξγίαο γηα ηε δηάξθεηα θαη ην ιφγν ηεο απνπζίαο ηνπο απφ
ηηο ιατθέο αγνξέο θαη λα δεηήζνπλ ηελ απαιιαγή ηνπο απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο.
Γηα ην αίηεκα απηφ ηνπ παξαγσγνχ - πσιεηή γλσκνδνηεί ε Δπηηξνπή Ιατθψλ Αγνξψλ. ηηο
πεξηπηψζεηο απηέο ν παξαγσγφο πσιεηήο δελ ράλεη ηε ζέζε ηνπ.
10. Αλ ν παξαγσγφο πσιεηήο απνπζηάδεη πεξηζηαζηαθά γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, νθείιεη λα
ελεκεξψζεη εγγξάθσο κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο ηειενκνηνηππία, ηαρπδξνκείν, ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν, ην θνξέα ιεηηνπξγίαο γηα ηελ απνπζία ηνπ, πξηλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο ιατθήο αγνξάο.
11. Αλ δηαπηζησζεί φηη, παξά ηε δήισζε απνπζίαο ηνπ, ν παξαγσγφο πσιεηήο πξνζήιζε ζηε ιατθή
αγνξά, ηφηε επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ πξφζηηκν ίζν κε ην εηθνζαπιάζην ηνπ αληίζηνηρνπ εκεξήζηνπ
δηθαηψκαηνο.
12. Οη ππφρξενη θαηαβνιήο ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο ζηνπο θνξείο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ
απαιιάζζνληαη απφ ην ηέινο ππέξ δήκσλ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ β.δ. 24-9/20.10.1958 (Α' 171) γηα ηελ
θαζαξηφηεηα θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ ησλ ρψξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο ιατθέο
αγνξέο θαη απφ ην ηέινο γηα ηε ρξήζε ησλ ρψξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ ηεο παξ. 9 ηνπ
άξζξνπ 13 ηνπ β.δ. 24-9/20.10.1958 ή φπνηα άιιε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα παξερφκελεο απφ
ηνπο δήκνπο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο ππεξεζίεο, ζρεηηθέο κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ιατθψλ αγνξψλ.
Β. πλδξνκή ππέξ δεπηεξνβάζκησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ
1. Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ δεπηεξνβάζκησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ (νκνζπνλδίεο) ησλ πσιεηψλ
ιατθψλ αγνξψλ, πέξαλ ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο, ζπλεηζπξάηηεηαη θαη ζπλδξνκή ππέξ ησλ νξγάλσλ
απηψλ.
2. Σν πνζφ ηεο ζπλδξνκήο δελ απνηειεί δεκφζην έζνδν ή αληαπνδνηηθφ ηέινο ή έζνδν ηνπ Γήκνπ,
δελ απνηειεί θιάζκα θαη εηζπξάηηεηαη πέξαλ ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο.
3. Ζ απφδνζή ηνπ ζηηο δηθαηνχρεο νξγαλψζεηο γίλεηαη κε ζεβαζκφ ζηελ αλεμαξηεζία ηνπο απφ ην
Γήκν.
4. Έσο ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ Γεθεκβξίνπ, εθάζηνπ έηνπο, κε ηζρχ ην επφκελν έηνο, νη
ελδηαθεξφκελεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, θαηαζέηνπλ ζην Γήκν αίηεζε
γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ,
ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο νξγάλσζεο γηα ην χςνο ηεο ζπλδξνκήο, ν θαηάινγνο ησλ
πξσηνβάζκησλ θνξέσλ - κειψλ ηνπο θαη νη ιατθέο αγνξέο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα
πξσηνβάζκηα απηά φξγαλα.
5. Σν πνζφ ηεο ζπλδξνκήο, πνπ εηζπξάηηεηαη κε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη
ην 5% ηνπ εκεξήζηνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο.
6. Οη πσιεηέο πνπ δελ είλαη κέιε πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ-κειψλ ησλ νκνζπνλδηψλ, κε αίηεζή
ηνπο ζην Γήκν, απαιιάζζνληαη απφ ηελ θαηαβνιή ηεο ζπλδξνκήο απηήο.
Άξζξν 13°
Έιεγρνη – Κπξώζεηο
1. Οη πσιεηέο θαηά ηνλ έιεγρν απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ππνρξενχληαη:
α. λα δέρνληαη ηνλ έιεγρν ζην ρψξν επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζην ρψξν πνπ ηεξνχληαη ηα
έγγξαθα, παξαζηαηηθά ζηνηρεία, ζηηο εζληθέο νδνχο θαη ζην ρψξν παξαγσγήο, θαη
β. λα εθνδηάδνπλ ηνλ έιεγρν κε ηα δεηνχκελα θάζε θνξά αιεζή ζηνηρεία
2. Αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ είλαη:
α. νη ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Θαηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ζε παλειιήληα θιίκαθα, ζπλεπηθνπξνχκελεο, φπνηε απαηηείηαη γηα
ηνλ έιεγρν ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, απφ ηηο ρσξηθά αξκφδηεο Υεκηθέο Τπεξεζίεο ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Θξάηνπο ηεο ΑΑΓΔ,
β. νη ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηάο ηνπο,
γ. νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ νξίσλ,
δ. ηα Θιηκάθηα Διέγρνπ Ιατθψλ Αγνξψλ θαη Τπαίζξηνπ Δκπνξίνπ (Θ.Δ.ΙΑ.Τ.Δ.) εληφο ησλ ηνπηθψλ
νξίσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο,
ε. νη ππεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο,
ζη. νη Τπεξεζίεο ηνπ Ιηκεληθνχ ψκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο,
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δ. ε Δηδηθή Γξακκαηεία ηνπ ψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο.
Οη αλσηέξσ αξκφδηεο ππεξεζίεο νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο ζε δεηήκαηα ζπληνληζκνχ
ειέγρσλ θαη δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Γηα ην ζπληνληζκφ ησλ ειέγρσλ αξκφδην είλαη ην
πληνληζηηθφ Θέληξν γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηνπ Παξεκπνξίνπ (ΤΘΑΠ)
Οη ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α' έσο δ' (δει. θαη νη ππεξεζίεο ησλ δήκσλ)
επηθνπξνχληαη απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία ζην βαζκφ πνπ ηνχην παξίζηαηαη αλαγθαίν γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ αληηζηνίρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.
3. Θαζήθνληα ησλ επνπηψλ είλαη
-ν έιεγρνο ησλ πξνζθνκηδφκελσλ πνζνηήησλ θαη ε νξζή ηήξεζε ηνπ Βηβιίνπ Γηαθηλνχκελσλ
Πνζνηήησλ,
-ν έιεγρνο ησλ πξνζεξρφκελσλ πσιεηψλ θαη απηψλ νη νπνίνη απνπζηάδνπλ,
-ε θαηαγξαθή ησλ θελψλ ζέζεσλ θαη ε ελεκέξσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο γηα ηα θελά
-ε παξνρή ζπκβνπιψλ ησλ πσιεηψλ γηα ηελ νξζή ηήξεζε ηνπ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο
θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ.4497/17
-ε ηνπνζέηεζε ησλ παξαγσγψλ ζε πξνζσξηλέο ζέζεηο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Λ.4497/17
4. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4497/17 δελ ζίγνληαη ή θαηαξγνχληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.
5. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο επηβάιινληαη θπξψζεηο κε
απφθαζε ηνπ Γήκνπ είηε θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Ιατθψλ Αγνξψλ Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο Θνξηλζίαο ζε πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο παξαπέκςεη ην ζέκα ζε απηήλ είηε ρσξίο ηελ
εηζήγεζε.
Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα εηζεγείηαη ζην Γήκν ηελ επηβνιή θπξψζεσλ γηα παξαβάζεηο ηνπ
Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο πνπ ππνπίπηνπλ ζηελ αληίιεςή ηεο κε θάζε λφκηκν ηξφπν.
6. Θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Δπηηξνπήο Ιατθψλ Αγνξψλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θνξηλζίαο, νη
θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο
θαζνξίδνληαη σο εμήο:
αα) ε απιή ζχζηαζε ζε ζπκκφξθσζε, ββ) ε επηβνιή ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ έσο θαη 1.000 επξψ θαη
γγ) ε αλάθιεζε ηεο άδεηαο κέρξη έλα (1) κήλα. Κε ζχκθσλε γλψκε ησλ επηηξνπψλ ηνπ άξζξνπ 28
λ.4497/17 θαζνξίδνληαη νη θπξψζεηο πνπ αθνξνχλ παξαβάζεηο ηνπ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο. Οη
θπξψζεηο επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο (δήκνπ) είηε θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζε
ηεο Δπηηξνπήο ζε πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο παξαπέκςεη ην ζέκα ζε απηήλ είηε ρσξίο ηελ εηζήγεζε.
Δπηπιένλ, νη Δπηηξνπέο κπνξνχλ λα εηζεγνχληαη ζην θνξέα ιεηηνπξγίαο ηελ επηβνιή θπξψζεσλ γηα
παξαβάζεηο ηνπ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο πνπ ππνπίπηνπλ ζηελ αληίιεςή ηεο κε θάζε λφκηκν ηξφπν.
Οη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ.4497/17 δελ είλαη αληηθείκελν ηνπ παξφληνο
Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο.
Άξζξν 14ν
Τπνρξεώζεηο Γήκνπ
1. Ο Γήκνο θξνληίδεη γηα:
α. ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ δηεξρφκελσλ πσιεηψλ θαη θαηαλαισηψλ,
β. ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο
αγνξάο, θαζψο θαη ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 13
ηεο Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/ 21.6.2017 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο,
γ. ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε πσιεηψλ ζηε ιατθή αγνξά θαη γεληθφηεξα γηα ηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο,
δ. ηελ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο θάζε ιατθήο αγνξάο, πνπ
ιεηηνπξγεί ζηα δηνηθεηηθά ηνπ φξηα, ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη νη ζέζεηο θαη αλαγξάθνληαη νη πσιεηέο
πνπ ηηο θαηαιακβάλνπλ, θαζψο επίζεο θαη νη θελέο ζέζεηο
2. Ο Γήκνο αλαιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο ηνπ εληχπνπ ηεο άδεηαο, ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο θαη ελεκεξψλεη ηνλ πσιεηή γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, αλαθνξηθά κε ηελ θαηαβνιή ηνπ
αληαπνδνηηθνχ ηέινπο.
3. Κε επζχλε δήκνπ, ζε θάζε ιατθή αγνξά ηνπνζεηείηαη πεξίπηεξν (θηφζθη) ζην νπνίν αλαξηάηαη ε
θάηνςε ηεο ιατθήο αγνξάο, ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη νη ηνκείο θαη' είδνο πξντφλησλ. Σνπνζεηνχληαη,
επίζεο, δειηία θαη θπηίν παξαπφλσλ.
4. Οξίδεηαη απφ ην Γήκαξρν ππάιιεινο ηνπ δήκνπ, ν νπνίνο θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο
αγνξάο ειέγρεη ην ρψξν ηεο ιατθήο αγνξάο θαη κεξηκλά γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο. Ο
ππάιιεινο απηφο νξίδεηαη γηα ζεηεία έμη (6) κελψλ θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ αληηθαζίζηαηαη
απφ άιινλ. Γηα ηε δηεπζέηεζε ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ιατθήο αγνξάο, ν ελ
ιφγσ ππάιιεινο ζπλεξγάδεηαη κε έλαλ εθπξφζσπν ησλ παξαγσγψλ θαη έλαλ ησλ επαγγεικαηηψλ
πσιεηψλ, ηνπο νπνίνπο πξνηείλνπλ ηα νηθεία ζσκαηεία.
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Άξζξν 15
Ζ ηζρχο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ αξρίδεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.

Όηη δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ παξόληα θαλνληζκό, πξνβιέπεηαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο λόκσλ
όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά θαη νη νπνίεο ππεξηζρύνπλ.
Κάζε άιιε πξνεγνύκελε ζρεηηθή απόθαζε θαηαξγείηαη.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζ. 216 / 2019
Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη
O Πξόεδξνο

Σα Μέιε
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ο Ππόεδπορ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος
ΓΡΑΛΗ ΜΙΥΑΗΛ
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