ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΚ9-4ΥΩ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 15/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 256/2011

« Περί καθορισμού του χώρου διενέργειας λαϊκών αγορών και εγκρίσεως κανονισμού
λειτουργίας αυτών» (Απόφ αση Ε.Π.Ζ. 30/ 2011).
Στους Μολάους σήμερα στις 23 του μηνός Αυγούστου 2011, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και
ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς,
ύστερα από την με αριθμό 15/19-08-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος πρόεδρος
1. Τσάκος Κων/νος (Σχετ. 211/2011 Α.Δ.Σ.)
2.
Αλειφέρη Παναγιώτα
2. Μαρούσης Χαράλαμπος
3.
Βουνελάκης Γεώργιος
3. Τσαφατίνου Κατερίνα
4.
Ιατρόπουλος Δημήτριος
4. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
5.
Καλογερίνης Ηλίας
5. Νικολινάκος Παναγιώτης
6.
Κολλιάκος Ιωάννης
6. Κρυπωτός Παναγιώτης
7.
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
8.
Λύρας Χαράλαμπος
9.
Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος
10. Πετράκης Χρήστος
11. Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.
12. Σουρλάς Ιωάννης
13. Σπυριδάκος Βασίλειος
14. Σταθάκης Παναγιώτης
15. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
16. Παπαδάκης Γεώργιος
17. Τσάκος Πέτρος
18. Χαραμής Αντώνιος
19. Χριστάκος Σταύρος
20. Μέντης Γεώργιος
21. Δημητρόπουλος Δημοσθένης
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ.
Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας
Βασίλειος Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Παυλάκης Παναγιώτης
Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης
Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Κουρκούλης Χαράλαμπος Άνω Καστανέας, Μακρής Θεόδωρος
Τ.Κ. Ασωπού, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ. Δαιμονιάς, Τζάκας
Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κοντάκος Ηλίας Τ.Κ. Ελίκας, Λεωτσάκου Καλλιόπη Τ.Κ. Κάμπου, Τζερεφός
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Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Δρίβας Εμμανουήλ Τ.Κ.
Κουπίων, Πολυχρονίου Γεώργιος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Μανίκης Κων/νος Τ.Κ. Λαμποκάμπου,
Βαρβαρέσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σωτήραλης Παρασκευάς
Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ.
Μονεμβασίας, Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων,
Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Μπέλεσης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ρειχέας, Κληρονόμος
Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση
των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας
διάταξης έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα
Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου, η οποία έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. 30/2011
Ομόφωνη Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει ως εξής:
Στους Μολάους σήμερα, την 15-07-2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασιάς συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή
ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την 16058/11-07-2011 πρόσκληση της
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Πριφτάκη Παναγιώτα (Πρόεδρος)
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Κολλιάκος Ιωάννης
Βουνελάκης Γεώργιος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Παναγιώτα Αλειφέρη
Μέντης Γεώργιος
Τσαφατίνου Κατερίνα (Αναπλ.μέλος)
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών της ΕΠΖ τα εξής:
Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:
… ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η
άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς
χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης...»
Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται
στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ..
Συνεχίζοντας η κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι τα Συμβούλια των Δημοτικών κοινοτήτων Μολάων &
Νεάπολης καθώς και το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας Μονεμβασίας με τις αριθ. 10/2011,
19/2011, & 7/2011 αποφάσεις τους αντίστοιχα, πρότειναν ως χώρο λειτουργίας των λαϊκών
αγορών, η ΔΚ Μολάων το χώρο που ήδη χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια, δηλαδή από οικία
Ντρουφάκου έως οικία Αθανασάκου και με ημέρα λειτουργίας την Παρασκευή και ώρα από
07:00 π.μ έως 13: μ.μ., η ΔΚ Νεάπολης πρότεινε: α) Στην Ποταμιά και συγκεκριμένα από τη
Γέφυρα εφορίας έως υπόστεγο Κουρκούλη Αναστασίου, από 1η Απριλίου έως 30η Σεπτεμβρίου,
β) Στο δρόμο της οδού Μπότσαρη από τη γωνία που βρίσκεται η αποθήκη λιπασμάτων του κ.
Κουντούρη Γεωργίου μέχρι και τη γωνία που συναντά την οδό Κολοκοτρώνη, από 1η Οκτωβρίου
έως 31η Μαρτίου και με ημέρα λειτουργίας την Πέμπτη και ώρα από 07:00 π.μ έως 13:00 μ.μ. &
η ΤΚ Μονεμβασίας προτείνει τη μεταφορά της λαϊκής αγοράς στη θέση κάτω από το τουριστικό
περίπτερο «ΚΑΚΑΒΟΣ».
Στη συνέχεια πήρε το λόγο το μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Κουτσονικολής
Χαράλαμπος, ο οποίος ανέφερε ότι τους μήνες που η λαϊκή αγορά στη ΔΚ Νεάπολης θα
πραγματοποιείται στο δρόμο της οδού Μπότσαρη από τη γωνία που βρίσκεται η αποθήκη
λιπασμάτων του κ. Κουντούρη Γεωργίου σύμφωνα με την απόφαση του συμβουλίου της ΔΚ
μέχρι και τη γωνία που συναντά την οδό Κολοκοτρώνη, πρότεινε να ξεκινά η λαϊκή αγορά από
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την αποθήκη λιπασμάτων του κ. Λύρα Ανδρέα και όχι από την αποθήκη λιπασμάτων του κ.
Κουντούρη.
Κατόπιν των αναφερομένων, σας καλώ να εγκρίνετε τη χωροθέτηση των Λαϊκών Αγορών
στο Δήμο Μονεμβασιάς όπως σας ανέφερα βάσει των αποφάσεων των Συμβουλίων των
Κοινοτήτων και θέτω υπ’ όψιν σας το σχέδιο Κανονιστικής Απόφασης για υποβολή του προς
έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την Πρόεδρο και βάσει των διατάξεων:
• του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 «αρμοδιότητες Ε.Π.Ζ.»,
• του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 «Kανονιστικές Αποφάσεις»,
• τις αριθ. 10/2011, 19/2011, 7/2011 αποφάσεις των Δημοτικών Κοινοτήτων Μολάων,
Νεάπολης και Τοπικής Κοινότητας Μονεμβάσιας αντίστοιχα.

Α Π ΟΦ Α ΣΙ ΖΕΙ ΟΜ ΟΦ ΩΝ Α .


Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς την χωροθέτηση Λαϊκών
Αγορών στη Δημοτική Κοινότητας Νεάπολης, Μολάων και Τοπικής Κοινότητας Μονεμβάσιας
αντίστοιχα όπως παρακάτω:
Για τη Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης προτείνεται η θέση λειτουργίας της:
α) Τους μήνες από 1η Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στη Ποταμιά
εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες αλλιώς θα πραγματοποιείται στην περίπτωση β΄ και
συγκεκριμένα από τη Γέφυρα Εφορίας έως το υπόστεγο ξυλουργείου Κουρκούλη Αναστασίου και
β) Τους μήνες από 1η Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου στο δρόμο της οδού Μπότσαρη από τη γωνία
που βρίσκεται η αποθήκη λιπασμάτων του κ. Ανδρέα Λύρα μέχρι και τη γωνία που συναντά την
οδό Κολοκοτρώνη, κάθε Πέμπτη.
γ) Αριθμός θέσεων σαράντα πέντε (45).
Για τη Δημοτική Κοινότητα Μολάων προτείνεται η θέση λειτουργίας της:
α) Όλο το έτος από την οικία κ. Ντρουφάκου έως οικία κ. Αθανασάκου κάθε Παρασκευή.
β) Αριθμός θέσεων είκοσι πέντε (25).
Για τη Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας προτείνεται η θέση λειτουργίας της:
α) Όλο το έτος κάτω από το Τουριστικό Περίπτερο ΚΑΚΑΒΟΣ κάθε Σάββατο.
β) Αριθμός θέσεων είκοσι (20).

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σχέδιο κανονιστικής
απόφασης περί λειτουργίας λαϊκών αγορών ως εξής:
Άρθρο 1°
Στη Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης η Λαϊκή Αγορά θα πραγματοποιείται:
α) Το διάστημα από 1η Απριλίου έως 30η Σεπτεμβρίου λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς εφόσον οι
καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν στη Ποταμιά και συγκεκριμένα από τη Γέφυρα Εφορίας έως το
υπόστεγο ξυλουργείου Κουρκούλη Αναστασίου και
β) Το διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως 31η Μαρτίου στο δρόμο της οδού Μπότσαρη από τη
γωνία που βρίσκεται η αποθήκη λιπασμάτων του κ. Λύρα Ανδρέα μέχρι και τη γωνία που
συναντά την οδό Κολοκοτρώνη, κάθε Πέμπτη και σε περίπτωση επίσημης αργίας ή δυο αργιών
μαζί θα λειτουργεί την προηγούμενη εργάσιμη.
γ) Αριθμός θέσεων σαράντα πέντε (45).
Στη Δημοτική Ενότητα Μολάων η Λαϊκή Αγορά θα πραγματοποιείται:
α)όλο το έτος από την οικία κ. Ντρουφάκου έως οικία κ. Αθανασάκου κάθε Παρασκευή και σε
περίπτωση επίσημης αργίας ή δυο αργιών μαζί θα λειτουργεί την προηγούμενη εργάσιμη.
β)Αριθμός θέσεων είκοσι πέντε (25).
Στη Δημοτική Ενότητα Μονεμβασιάς η Λαϊκή Αγορά θα πραγματοποιείται:
α)όλο το έτος κάτω από το Τουριστικό Περίπτερο ΚΑΚΑΒΟΣ κάθε Σάββατο και σε περίπτωση
επίσημης αργίας ή δυο αργιών μαζί θα λειτουργεί την προηγούμενη εργάσιμη.
β)Αριθμός θέσεων είκοσι (20).
Άρθρο 2°
Στους χώρους Λαϊκής Αγοράς επιτρέπεται να διατίθενται προς κατανάλωση τα παρακάτω είδη:
1. Προϊόντα αγροτικής οικονομίας, δηλαδή :
α. Οπωροκηπευτικά (τομάτες, αγγούρια, καρπούζια, πατάτες, άγρια χόρτα
β. Πτηνοτροφικά (πουλερικά κλπ),
γ. Αλιευτικά (δηλαδή ψάρια κλπ) απαγορευμένων όμως των κατεψυγμένων και των παστών,
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δ. Μελισσοκομικά,
ε. Φυτωριακά υλικά, άνθη, βότανα, αρωματικά, κλπ.
2. Είδη Οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, και ελαφριάς βιοτεχνίας:
Απαγορεύεται η πώληση βιομηχανικών και ειδών βαριάς βιοτεχνίας και μάλιστα κάθε εισαγόμενο
είδος εν γένει ευάλωτων προϊόντων, πλην αυγών, ιχθύων και νωπών κοτόπουλων.
Άρθρο 3°
Δικαίωμα συμμετοχής στους χώρους Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Μονεμβασιάς (ΝεάποληΜολάους-Μονεμβάσια) έχουν:
1. Οι επαγγελματίες μικροπωλητές και οι παραγωγοί που έχουν πραγματική και μόνιμη
εγκατάσταση μέσα στα γεωγραφικά όρια του Νομού και που είναι κάτοχοι αδειών μικροπωλητών
Λαϊκών Αγορών οι οποίες εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Ν. 2323/1995, Ν.
3377/2005, Π.Δ. 51/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 3 παρ. 5 Π.Δ. 116/2008 και το Ν.
3852/2010).
2. Οι συνεταιρισμοί των διαφόρων κλάδων της Αγροτικής οικονομίας εφ' όσον τα προς πώληση
προϊόντα συγκεντρώνονται ή παράγονται από αυτούς.
3. Οι στερούμενοι επαγγελματικής στέγης, έμποροι μικροπωλητές καθώς και οι τοπικοί πωλητές
οπωροκηπευτικών προϊόντων και μικροκαλλιεργητές.
4. Οι οικοτεχνίες, χειροτέχνες και βιοτέχνες κατά τα παραπάνω (συμπεριλαμβανομένων και των
συνεταιρισμών) εφ' όσον τα είδη που διαθέτουν είναι δική τους παραγωγής.
Άρθρο 4°
Η διάθεση των θέσεων, που περιγράφονται στα συνημμένα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα, θα
πραγματοποιείται ύστερα από κλήρωση με μέριμνα και ευθύνη της Επιτροπής Λαϊκής Αγοράς. Η
μονιμότητα της θέσης καταργείται.
Η πληρωμή της θέσης θα γίνεται στο Δημοτικό κατάστημα ανά εξάμηνο (κατά τη κλήρωση των
θέσεων).
Άρθρο 5°
Η Επιτροπή των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Μονεμβασιάς ύστερα από εισήγησή της προς την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να
αυξομείωση τα μέτρα της πρόσοψης ή τα τετραγωνικά μέτρα της θέσης κάθε δικαιούχου
λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια που η ίδια θα καθορίσει.
Άρθρο 6°
Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους:
α) η εκχώρηση ή υπεκμίσθωση της θέσης που του έχει παραχωρήσει ο Δήμος,
β)να καταλαμβάνουν κενές θέσεις άλλου πωλητή
Άρθρο 7°
1. Ως ημέρα λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης, Μολάων και
Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασιάς ορίζονται αυτές που αναφέρθηκαν στο άρθρο 1 του
κανονισμού αυτού. Σε περίπτωση που οι ημέρες λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς συμπίπτει να μη
εργάσιμες ημέρες, απαγορεύεται η λειτουργία της, που όμως μπορεί να λειτουργήσει την
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
2. Οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς καθορίζεται ως εξής:
α. Για τη χειμερινή περίοδο από 07:30 μέχρι 13:00
β. Για τη θερινή περίοδο από 07:00 μέχρι 13:30.
Άρθρο 8°
1) Απαγορεύεται αυστηρά η καταστρατήγηση και μη εφαρμογή του ωραρίου λειτουργίας της
Λαϊκής Αγοράς. Ώρα προσέλευσης το πρωί, τουλάχιστον μισή (1/2) ώρα πριν την έναρξη
λειτουργίας, ώρα αναχώρησης το μεσημέρι, το αργότερο μισή (1/2) ώρα μετά τη λήξη
λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00
€) ευρώ.
2) Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη τη νόμιμη άδεια και μπροστά στο πάγκο των
προϊόντων τους και σε εμφανές σημείο μεταλλική πινακίδα (διαστάσεων 0,25μ. Χ 0,30μ.) στην
οποία θα αναγράφονται με ευδιάκριτα στοιχεία τα εξής: ονοματεπώνυμο, ιδιότητα του κατόχου
αυτής (επαγγελματίας-παραγωγός), αριθμός μητρώου πωλητή, περιοχή παραγωγής των
προϊόντων. Επίσης επάνω σε κάθε είδος προϊόντων ο πωλητής υποχρεούται να έχει τοποθετήσει
πινακίδα στην οποία θα αναγράφεται η τιμή πώλησης, ο τόπος παραγωγής για τα ελληνικά
προϊόντα και χώρα προέλευσης για τα εισαγόμενα.
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3) Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρμοστη συμπεριφορά των «πωλητών» της Λαϊκής Αγοράς
(φωνές, αντεγκλήσεις, διαλάληση των εμπορευμάτων κ.τ.λ). Οι παραβάτες τιμωρούνται με
χρηματικό πρόστιμο εκατό (100 €) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής δεν τους χορηγείται θέση
πώλησης για δεκαπέντε (15) ημέρες.
4) Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι ώστε
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών.
5) Απαγορεύεται η απ' ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε
η μεταφορά των προϊόντων, καθώς και η διαλάληση των εμπορευμάτων όπως και η πώληση
προϊόντων στους διαδρόμους.
6) Απαγορεύεται η στάθμευση των αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς, καθώς και η
διατήρηση δεύτερου πάγκου στους κατόχους επαγγελματικών αδειών.
7) Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να
αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, τη 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 τους, καθώς και τη συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει
δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στη συνέχεια οι
υπάλληλοι του Δήμου Μονεμβασιάς.
8) Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους ιχθυοπώλες ακριβώς λόγω της φύσης της εργασίας τους,
οι οποίοι υποχρεούνται να μην καθαρίζουν τα ψάρια, να συλλέγουν και να απομακρύνουν τα
νερά από το λιώσιμο του πάγου που χρησιμοποιούν για συντήρηση των ψαριών να
απολυμαίνουν το χώρο.
9) 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 τις 14:00, απαγορευμένης της εγκατάλειψης
όλων αυτών.
10) Κατά τις ημέρες που δεν λειτουργεί η Λαϊκή Αγορά, απαγορεύεται κάθε εμπορία μέσα στους
χώρους της.
11) Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι οποίοι
πρέπει να είναι ελεύθεροι για την κυκλοφορία των αγοραστών καθώς και η είσοδος κάθε
τροχοφόρου, πλην των ωρών προ της έναρξης της λαϊκής αγοράς για την εκφόρτωση των
εμπορευμάτων.
12) 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 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 τη χορηγηθείσα άδεια.
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 τους περίγυρους χώρους με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων.
Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της Λαϊκής Αγοράς να
συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των οργάνων της υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδιαφορίας και
παρά τις συστάσεις, οι υπηρεσίες του Δήμου προβαίνουν στον καθαρισμό του χώρου
καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους. Επίσης επιβάλλεται από τη Δημοτική Αστυνομία
πρόστιμο διακόσια (200 €) ευρώ και εάν η παράβαση αυτή επαναληφθεί για τρίτη συνεχόμενη
φορά ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα 6
μηνών 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
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οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο εκατό (100€)ευρώ 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».
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 πρόστιμο για την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίου.
Άρθρο 9°
Τα αυτοκίνητα των πωλητών αφού ξεφορτώσουν πρέπει να τα σταθμεύουν υποχρεωτικά εκτός
χώρου Λαϊκής, οι δε εποχιακοί παραγωγοί θα τακτοποιούνται στους χώρους που έχουν ορισθεί
από την Επιτροπή Λαϊκής Αγοράς. Μετά την αποχώρηση όλων θα γίνεται από συνεργείο του
Δήμου η καθαριότητα (σκούπισμα-πλύσιμο-απολύμανση κ.λ.π.) της Λαϊκής Αγοράς.
Άρθρο 10°
Η Δημοτική Αστυνομία από κοινού ή ξεχωριστά με τη Επιτροπή Λαϊκής Αγοράς θα διενεργεί
τακτικούς ελέγχους για την σωστή και ομαλή λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, τη διατήρηση της
τάξης και την από κάθε άποψη ορθή και εύρυθμη λειτουργία αυτής, εφαρμόζοντας τις ισχύουσες
διατάξεις, τις σχετικές αποφάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, των αγρονομικών αρχών
και τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, επιβάλλοντας κυρώσεις για κάθε παράβαση που
διαπιστώνεται.
Επίσης η Δημοτική Αστυνομία υποχρεούται τις ημέρες διενέργειας Λαϊκών Αγορών να
παρευρίσκεται στις αντίστοιχες Δημοτικές Ενότητες.
Άρθρο 11°
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των πωλητών με τις ισχύουσες διατάξεις, τις σχετικές
αποφάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, των αγρονομικών αρχών και τις διατάξεις του
παρόντος κανονισμού αν δεν ορίζεται διαφορετικά, θα επιβάλλεται η διοικητική ποινή της
αποβολής από τη Λαϊκή Αγορά για χρονικό διάστημα μέχρι 2 μηνών και σε περίπτωση υποτροπής
η οριστική αποβολή.
Άρθρο 12°
Κανένας δε θα πωλεί τα προϊόντα του εντός του χώρου Λαϊκής Αγοράς εάν δεν έχει την
απαραίτητη άδεια πώλησης προϊόντων καθώς και άδεια κατάληψης χώρου.
Άρθρο 13°
Το τίμημα των πωλητών των Λαϊκών Αγορών ορίζεται:
α)Για αγροτικά προϊόντα που πωλούν παραγωγοί
σε δέκα (10,00€)ευρώ/εξάμηνο το
τετραγωνικό για κάλυψη χώρου έξι (6) τετραγωνικά μέτρα.
β)Για αγροτικά προϊόντα που πωλούν επαγγελματίες οπωροκηπευτικών σε δέκα οκτώ (18,00€)
ευρώ/εξάμηνο το τετραγωνικό για κάλυψη χώρου έξι (6) τετραγωνικά μέτρα.
γ)Για προϊόντα που πωλούν επαγγελματίες ειδών Οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, και ελαφριάς
βιοτεχνίας σε δέκα οκτώ (18,00€) ευρώ/εξάμηνο το τετραγωνικό για κάλυψη χώρου έξι (6)
τετραγωνικά μέτρα.
δ)Για αγροτικά προϊόντα που πωλούν Εποχιακοί παραγωγοί επί αυτοκινήτου σε δέκα οκτώ
(18,00€) ευρώ το τετραγωνικό για κάλυψη χώρου έξι (6) τετραγωνικά μέτρα.
Άρθρο 14°
Στο χώρο κάθε Λαϊκής Αγοράς και σε ευκρινή θέση θα υπάρχει Πίνακας Ανακοινώσεων για τη
γνωστοποίηση προς τους πωλητές και καταναλωτές θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας της
Λαϊκής Αγοράς. Παραπλεύρως, θα υπάρχει Κυτίο για την έκφραση των όποιων προτάσεων ή
παρατηρήσεων υπάρχουν από τους συμμετέχοντες στη Λαϊκή Αγορά (καταναλωτές-πωλητές).
Σε κάθε χώρο Λαϊκής Αγοράς θα τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση Χημική τουαλέτα καθώς και
σημείο υδροληψίας(βρύση).
Επίσης την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς με μέριμνα της Δημοτικής Τοπικής Κοινότητας θα τοποθετείται σχετική σήμανση (Κ.Ο.Κ).
Άρθρο 15°
Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για να ρυθμίσει προβλήματα Λαϊκής Αγοράς και υπερισχύει
κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης.
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό επιλύεται με απόφαση της αρμόδιας
Επιτροπής του Δήμου.
Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους
(πωλητές του Δήμου).
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Άρθρο 16°
Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο και
ισχύει κατά το βαθμό που δεν έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα σχετική Νομοθεσία και είναι
δεσμευτικός τόσο για τους συμμετέχοντες πωλητές όσο και από τις Δημοτική αρχή και τους
καταναλωτές.
Μετά τα ανωτέρω:
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της κας Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη
την αριθ. 30/2011 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τις αριθ. 10/2011, 19/2011 και
7/2011 Αποφάσεις των Δημοτικών Κοινοτήτων Μολάων και Νεάπολης και της Τοπικής
Κοινότητας Μονεμβασίας αντίστοιχα, τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, τις όμοιες
των άρθρων 65 και 73 (παρ. 1βV) του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφ ασίζει κατά πλειοψ ηφ ία

Με τη θετική ψήφο των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων Μολάων και Νεάπολης και
του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας.
Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων: Παπαδάκη Γεωργίου, Μιχαλόπουλου Μιχαήλ,
Χριστάκου Σταύρου, Τσάκου Πέτρου, Χαραμή Αντωνίου και Δημητρόπουλου Δημοσθένη, μόνο
για την αλλαγή της θέσης της λαϊκής αγοράς στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας, διότι η νέα
θέση θεωρούν ότι είναι εκτεθειμένη στους βόρειους ανέμους.
Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Μολάων, Νεάπολης και
Μονεμβασίας, ο οποίος έχει ως εξής:
Άρθρο 1°
Στη Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης η Λαϊκή Αγορά θα πραγματοποιείται:
α) Το διάστημα από 1η Απριλίου έως 30η Σεπτεμβρίου λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς εφόσον οι
καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν στη Ποταμιά και συγκεκριμένα από τη Γέφυρα Εφορίας έως το
υπόστεγο ξυλουργείου Κουρκούλη Αναστασίου και
β) Το διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως 31η Μαρτίου στο δρόμο της οδού Μπότσαρη από τη
γωνία που βρίσκεται η αποθήκη λιπασμάτων του κ. Λύρα Ανδρέα μέχρι και τη γωνία που
συναντά την οδό Κολοκοτρώνη, κάθε Πέμπτη και σε περίπτωση επίσημης αργίας ή δυο αργιών
μαζί θα λειτουργεί την προηγούμενη εργάσιμη.
γ) Αριθμός θέσεων σαράντα πέντε (45).
Στη Δημοτική Κοινότητα Μολάων η Λαϊκή Αγορά θα πραγματοποιείται:
α) Όλο το έτος από την οικία κ. Ντρουφάκου έως οικία κ. Αθανασάκου κάθε Παρασκευή και σε
περίπτωση επίσημης αργίας ή δυο αργιών μαζί θα λειτουργεί την προηγούμενη εργάσιμη.
β)Αριθμός θέσεων είκοσι πέντε (25).
Στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασιάς η Λαϊκή Αγορά θα πραγματοποιείται:
α) Όλο το έτος κάτω από το Τουριστικό Περίπτερο ΚΑΚΑΒΟΣ κάθε Σάββατο και σε περίπτωση
επίσημης αργίας ή δυο αργιών μαζί θα λειτουργεί την προηγούμενη εργάσιμη.
β) Αριθμός θέσεων είκοσι (20).
Άρθρο 2°
Στους χώρους Λαϊκής Αγοράς επιτρέπεται να διατίθενται προς κατανάλωση τα παρακάτω είδη:
1. Προϊόντα αγροτικής οικονομίας, δηλαδή :
α. Οπωροκηπευτικά (τομάτες, αγγούρια, καρπούζια, πατάτες, άγρια χόρτα
β. Πτηνοτροφικά (πουλερικά κλπ),
γ. Αλιευτικά (δηλαδή ψάρια κλπ) απαγορευμένων όμως των κατεψυγμένων και των παστών,
δ. Μελισσοκομικά,
ε. Φυτωριακά υλικά, άνθη, βότανα, αρωματικά, κλπ.
2. Είδη Οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, και ελαφριάς βιοτεχνίας:
Απαγορεύεται η πώληση βιομηχανικών και ειδών βαριάς βιοτεχνίας και μάλιστα κάθε εισαγόμενο
είδος εν γένει ευάλωτων προϊόντων, πλην αυγών, ιχθύων και νωπών κοτόπουλων.
Άρθρο 3°
Δικαίωμα συμμετοχής στους χώρους Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Μονεμβασιάς (ΝεάποληΜολάοι-Μονεμβάσια) έχουν:
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1. Οι επαγγελματίες μικροπωλητές και οι παραγωγοί που έχουν πραγματική και μόνιμη
εγκατάσταση μέσα στα γεωγραφικά όρια του Νομού και που είναι κάτοχοι αδειών μικροπωλητών
Λαϊκών Αγορών οι οποίες εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Ν. 2323/1995, Ν.
3377/2005, Π.Δ. 51/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 3 παρ. 5 Π.Δ. 116/2008 και το Ν.
3852/2010).
2. Οι συνεταιρισμοί των διαφόρων κλάδων της Αγροτικής οικονομίας εφ' όσον τα προς πώληση
προϊόντα συγκεντρώνονται ή παράγονται από αυτούς.
3. Οι στερούμενοι επαγγελματικής στέγης, έμποροι μικροπωλητές καθώς και οι τοπικοί πωλητές
οπωροκηπευτικών προϊόντων και μικροκαλλιεργητές.
4. Οι οικοτεχνίες, χειροτέχνες και βιοτέχνες κατά τα παραπάνω (συμπεριλαμβανομένων και των
συνεταιρισμών) εφ' όσον τα είδη που διαθέτουν είναι δική τους παραγωγής.
Άρθρο 4°
Η διάθεση των θέσεων, που περιγράφονται στα συνημμένα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα, θα
πραγματοποιείται ύστερα από κλήρωση με μέριμνα και ευθύνη της Επιτροπής Λαϊκής Αγοράς. Η
μονιμότητα της θέσης καταργείται.
Η πληρωμή της θέσης θα γίνεται στο Δημοτικό κατάστημα ανά εξάμηνο (κατά τη κλήρωση
των θέσεων).
Άρθρο 5°
Η Επιτροπή των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Μονεμβασιάς ύστερα από εισήγησή της προς την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να
αυξομειώσει τα μέτρα της πρόσοψης ή τα τετραγωνικά μέτρα της θέσης κάθε δικαιούχου
λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια που η ίδια θα καθορίσει.
Άρθρο 6°
Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους:
α) η εκχώρηση ή υπεκμίσθωση της θέσης που του έχει παραχωρήσει ο Δήμος,
β)να καταλαμβάνουν κενές θέσεις άλλου πωλητή.
Άρθρο 7°
1. Ως ημέρα λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών των Δημοτικών Κοινοτήτων Νεάπολης, Μολάων
και Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασιάς, ορίζονται αυτές που αναφέρθηκαν στο άρθρο 1 του
κανονισμού αυτού. Σε περίπτωση που οι ημέρες λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς συμπίπτουν με
μη εργάσιμες ημέρες, απαγορεύεται η λειτουργία της, που όμως μπορεί να λειτουργήσει την
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
2. Οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς καθορίζονται ως εξής:
α. Για τη χειμερινή περίοδο από 07:30 μέχρι 13:00
β. Για τη θερινή περίοδο από 07:00 μέχρι 13:30.
Άρθρο 8°
1) Απαγορεύεται αυστηρά η καταστρατήγηση και μη εφαρμογή του ωραρίου λειτουργίας της
Λαϊκής Αγοράς. Ώρα προσέλευσης το πρωί, τουλάχιστον μισή (1/2) ώρα πριν την έναρξη
λειτουργίας, ώρα αναχώρησης το μεσημέρι, το αργότερο μισή (1/2) ώρα μετά την λήξη
λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο εκατό (100,00
€) ευρώ.
2) Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη τη νόμιμη άδεια και μπροστά στον πάγκο των
προϊόντων τους και σε εμφανές σημείο μεταλλική πινακίδα (διαστάσεων 0,25μ. Χ 0,30μ.), στην
οποία θα αναγράφονται με ευδιάκριτα στοιχεία τα εξής: ονοματεπώνυμο, ιδιότητα του κατόχου
αυτής (επαγγελματίας-παραγωγός), αριθμός μητρώου πωλητή, περιοχή παραγωγής των
προϊόντων. Επίσης επάνω σε κάθε είδος προϊόντων ο πωλητής υποχρεούται να έχει τοποθετήσει
πινακίδα στην οποία θα αναγράφεται η τιμή πώλησης, ο τόπος παραγωγής για τα Ελληνικά
προϊόντα και χώρα προέλευσης για τα εισαγόμενα.
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3) Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρμοστη συμπεριφορά των «πωλητών» της Λαϊκής Αγοράς
(φωνές, αντεγκλήσεις, διαλάληση των εμπορευμάτων κ.τ.λ). Οι παραβάτες τιμωρούνται με
χρηματικό πρόστιμο εκατό (100 €) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής δεν τους χορηγείται θέση
πώλησης για δεκαπέντε (15) ημέρες.
4) Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα, έτσι ώστε
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών.
5) Απαγορεύεται η απ' ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο, με το οποίο
έγινε η μεταφορά των προϊόντων, καθώς και η διαλάληση των εμπορευμάτων όπως και η
πώληση προϊόντων στους διαδρόμους.
6) Απαγορεύεται η στάθμευση των αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς, καθώς και η
διατήρηση δεύτερου πάγκου στους κατόχους επαγγελματικών αδειών.
7) 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 Μονεμβασιάς.
8) Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους ιχθυοπώλες ακριβώς λόγω της φύσης της εργασίας των
οι οποίοι υποχρεούνται να μην καθαρίζουν τα ψάρια, να συλλέγουν και να απομακρύνουν τα
νερά από το λιώσιμο του πάγου που χρησιμοποιούν για συντήρηση των ψαριών να
απολυμαίνουν το χώρο.
9) 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 τις 14:00, απαγορευμένης της εγκατάλειψης
όλων αυτών.
10) Κατά τις ημέρες που δεν λειτουργεί η Λαϊκή Αγορά απαγορεύεται κάθε εμπορία μέσα στους
χώρους της.
11) Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι οποίοι
πρέπει να είναι ελεύθεροι για την κυκλοφορία των αγοραστών καθώς και η είσοδος κάθε
τροχοφόρου, πλην των ωρών προ της έναρξης της λαϊκής αγοράς για την εκφόρτωση των
εμπορευμάτων.
12) 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 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 χορηγηθείσα άδεια.
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 τους περίγυρους χώρους με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων.
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Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της Λαϊκής Αγοράς να
συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των οργάνων της υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδιαφορίας και
παρά τις συστάσεις, οι υπηρεσίες του Δήμου προβαίνουν στον καθαρισμό του χώρου
καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους. Επίσης επιβάλλετε από τη Δημοτική Αστυνομία
πρόστιμο διακόσια (200€)ευρώ και εάν η παράβαση αυτή επαναληφθεί για τρίτη συνεχόμενη
φορά ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα 6
μηνών 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 εκατό (100 €)ευρώ 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».
Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κ.λ.π. σε άλλη μέρα από
εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της.
Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται πρόστιμο για την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίου.
Άρθρο 9°
Τα αυτοκίνητα των πωλητών αφού ξεφορτώσουν πρέπει να τα σταθμεύουν υποχρεωτικά εκτός
χώρου Λαϊκής, οι δε εποχιακοί παραγωγοί θα τακτοποιούνται στους χώρους που έχουν ορισθεί
από την Επιτροπή Λαϊκής Αγοράς. Μετά την αποχώρηση όλων θα γίνεται από συνεργείο του
Δήμου η καθαριότητα (σκούπισμα-πλύσιμο-απολύμανση κ.λ.π.) της Λαϊκής Αγοράς.
Άρθρο 10°
Η Δημοτική Αστυνομία από κοινού ή ξεχωριστά με τη Επιτροπή Λαϊκής Αγοράς θα διενεργεί
τακτικούς ελέγχους για την σωστή και ομαλή λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, τη διατήρηση της
τάξης και την από κάθε άποψη ορθή και εύρυθμη λειτουργία αυτής, εφαρμόζοντας τις ισχύουσες
διατάξεις, τις σχετικές αποφάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, των αγρονομικών αρχών
και τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, επιβάλλοντας κυρώσεις για κάθε παράβαση που
διαπιστώνεται.
Επίσης η Δημοτική Αστυνομία υποχρεούται τις ημέρες διενέργειας Λαϊκών Αγορών να
παρευρίσκεται στις αντίστοιχες Δημοτικές Ενότητες.
Άρθρο 11°
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των πωλητών με τις ισχύουσες διατάξεις, τις σχετικές
αποφάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, των αγρονομικών αρχών και τις διατάξεις του
παρόντος κανονισμού αν δεν ορίζεται διαφορετικά, θα επιβάλλεται η διοικητική ποινή της
αποβολής από τη Λαϊκή Αγορά για χρονικό διάστημα μέχρι 2 μηνών και σε περίπτωση υποτροπής
η οριστική αποβολή.
Άρθρο 12°
Κανένας δε θα πωλεί τα προϊόντα του εντός του χώρου Λαϊκής Αγοράς εάν δεν έχει την
απαραίτητη άδεια πώλησης προϊόντων καθώς και άδεια κατάληψης χώρου.
Άρθρο 13°
Το τίμημα των πωλητών των Λαϊκών Αγορών ορίζεται:
α)Για αγροτικά προϊόντα που πωλούν παραγωγοί σε δέκα (10,00€)ευρώ/εξάμηνο το τετραγωνικό
για κάλυψη χώρου έξι (6) τετραγωνικά μέτρα,
β)Για αγροτικά προϊόντα που πωλούν επαγγελματίες οπωροκηπευτικών σε δέκα οκτώ (18,00€)
ευρώ/εξάμηνο το τετραγωνικό για κάλυψη χώρου έξι (6) τετραγωνικά μέτρα,
γ)Για προϊόντα που πωλούν επαγγελματίες ειδών Οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, και ελαφριάς
βιοτεχνίας σε δέκα οκτώ (18,00€) ευρώ/εξάμηνο το τετραγωνικό για κάλυψη χώρου έξι (6)
τετραγωνικά μέτρα,
δ)Για αγροτικά προϊόντα που πωλούν Εποχιακοί παραγωγοί επί αυτοκινήτου σε δέκα οκτώ
(18,00€) ευρώ το τετραγωνικό για κάλυψη χώρου έξι (6) τετραγωνικά μέτρα.
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Άρθρο 14°
Στο χώρο κάθε Λαϊκής Αγοράς και σε ευκρινή θέση θα υπάρχει Πίνακας Ανακοινώσεων για τη
γνωστοποίηση προς τους πωλητές και καταναλωτές θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας της
Λαϊκής Αγοράς. Παραπλεύρως, θα υπάρχει Κυτίο για την έκφραση των όποιων προτάσεων ή
παρατηρήσεων υπάρχουν από τους συμμετέχοντες στη Λαϊκή Αγορά (καταναλωτές-πωλητές).
Σε κάθε χώρο Λαϊκής Αγοράς θα τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση Χημική τουαλέτα καθώς και
σημείο υδροληψίας(βρύση).
Επίσης την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς με μέριμνα της Δημοτικής Τοπικής Κοινότητας θα τοποθετείται σχετική σήμανση (Κ.Ο.Κ.).
Άρθρο 15°
Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για να ρυθμίσει προβλήματα Λαϊκής Αγοράς και υπερισχύει
κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης.
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό επιλύεται με απόφαση της αρμόδιας
Επιτροπής του Δήμου.
Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους
(πωλητές του Δήμου).
Άρθρο 16°
Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και
δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο και ισχύει κατά το βαθμό που δεν έρχεται σε αντίθεση με την
ισχύουσα σχετική Νομοθεσία και είναι δεσμευτικός τόσο για τους συμμετέχοντες πωλητές όσο
και από τη Δημοτική αρχή και τους καταναλωτές.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 256/2011.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Μέντης Γεώργιος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Μολάων
Καλογερίνης Ηλίας
Κοντοσταθάκος Ευθύμιος
Κολλιάκος Ιωάννης
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Νεάπολης
Λύρας Χαράλαμπος
Σωτήραλης Χρήστος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Πετράκης Χρήστος
Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Μονεμβασίας
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.
Χουσάκος Δημήτριος
Σουρλάς Ιωάννης
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
Ακριβές Απόσπασμα
Παπαδάκης Γεώργιος
Μολάοι 05-09-2011
Τσάκος Πέτρος
Η Ειδική Γραμματέας
Χαραμής Αντώνιος
Χριστάκος Σταύρος
Δημητρόπουλος Δημοσθένης
Παπαδάκη Ευγενία

11

