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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  16ης/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  93/2022 
 

«Τροποποίηση-εναρμόνιση Κανονισμού Λαϊκών Αγορών». 
 
Στους  Μολάους  σήμερα στις  21 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 16:30, 

συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Μονεμβασίας  σε τακτική  συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη ύστερα από την  αριθ. πρωτ.  17017/16-12-2022 έγγραφη πρόσκληση της 
Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς  
συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67  του  Ν.3852/2010  & 78 του  
Ν. 4954/2022. 

Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 19, ήτοι:    
  Παρόντες                                                         Απόντες 
1. Τσαφατίνου Κατερίνα            Πρόεδρος Δ.Σ.          1. Βλάχου Άννα    
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος                2. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
 3. Πετράκης Χρήστος               Αντιδήμαρχος              3. Καλογράνης Δημήτριος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος         4. Κουλουβάκος Βασίλειος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος              5. Κόκκορης Παναγιώτης   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος           6. Μαυρομμάτης Παναγιώτης     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος          7. Παναρίτης Ηλίας     
 8. 
9. 
10. 

Αλειφέρη Παναγιώτα                                      8. Ραφαηλίδη Βασιλική 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Παπαδάκης Πιερρής            Αντιδήμαρχος 

   

11. Χαραμή Μαρία     
12. Καλογερίνης Ηλίας    
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Μαρούσης Χαράλαμπος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 

  

19. 
 

Γουναλάκης Ιωάννης  
 

  

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος.  
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευγενία Παπαδάκη υπάλληλος του Δήμου με βαθμό Α΄, 

για την τήρηση των πρακτικών. Επίσης συμμετείχαν: Ο Προϊστάμενος  Δ/νσης Οικον. Υπηρεσίας 
κ. Μιχάλης Λιβανός, η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Έργων κα Σοφία Πατσά και η  
Προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων κα Κυριακή Μέντη.  

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. 
Παναγιώτης Νικολινάκος. 
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Για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. 
Κουτσονικολή, ο οποίος είπε τα εξής: 

Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθ. 9/2022 απόφασή της,  εισηγείται την  
Τροποποίηση – Εναρμόνηση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών  Αγορών  Δήμου  Μονεμβασίας,    
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4849/2021 «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην 
εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» και ιδιαίτερα βάσει των σχετικών 
διατάξεων του άρθρου 28 «Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών». 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από τις τοποθετήσεις των δημοτικών 
συμβούλων, οι οποίες αναλυτικά καταγράφθηκαν στα επίσημα πρακτικά.  

Αποφασίζει   Ομόφωνα 
Τροποποιεί – εναρμονίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας των Λαϊκών  Αγορών  του Δήμου  

Μονεμβασίας και συγκεκριμένα: 
 

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ» 
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο του Κανονισμού 

Η εναρμόνιση – τροποποίηση του εγκεκριμένου κανονισμού λειτουργίας των λαϊκών 
αγορών του Δήμου Μονεμβασίας βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 28 του 
Ν.4849/2021 «Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών». 

Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει τις προϋποθέσεις οργάνωσης, λειτουργίας, 
αισθητικής, υγιεινής και τάξης στο χώρο των λαϊκών αγορών του Δήμου Μονεμβασίας, τη 
διασφάλιση των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού και τη δημιουργία 
προϋποθέσεων που θα συμβάλλουν στον υγιή ανταγωνισμό. 

 
Άρθρο 2ο 

Νομοθετικό πλαίσιο 
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν.4849/2021 «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην 
εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις».  
2. Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α): «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον 
κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».  
3. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών 
κοινοχρήστων χώρων».  
4. Την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β').  
5. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006: «Κανονιστικές Αποφάσεις»,  
6. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010: «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρμοδιότητες». 
7. Την υπ’ αριθ. 314/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση 
του κανονισμού λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Μονεμβασίας καθώς και την 
υπ’ αριθ. 66/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση της 
προαναφερόμενης απόφασης. 
 

Άρθρο 3ο 
Ορισμοί 

1. «Υπαίθριο εμπόριο»: Εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε υπαίθριο χώρο, δημόσιο 
ή ιδιωτικό, ιδιόκτητο ή μισθωμένο, και διακρίνεται σε εμπόριο σε οργανωμένες υπαίθριες 
αγορές, στάσιμο εμπόριο και πλανόδιο εμπόριο. 
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2. «Οργανωμένες υπαίθριες αγορές»: Οι λαϊκές αγορές, οι βραχυχρόνιες αγορές, οι 
υπαίθριες αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου 
(street food markets), οι πρότυπες λαϊκές αγορές και οι αγορές χειροτεχνών/καλλιτεχνών. 
3. «Στάσιμο εμπόριο»: Η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που 
δεν μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο. 
4. «Πλανόδιο εμπόριο»: Η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που 
μετακινείται με οποιοδήποτε μηχανοκίνητο, ρυμουλκούμενο ή άλλου τύπου κινούμενο 
μέσο. 
5. «Λαϊκή αγορά»: Η υπαίθρια, μετακινούμενη, οργανωμένη αγορά, στην οποία 
δραστηριοποιούνται παραγωγοί πωλητές πρωτογενών προϊόντων και μεταποιημένων 
προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και επαγγελματίες πωλητές για τη διάθεση πρωτογενών και 
βιομηχανικών - βιοτεχνικών μη εδώδιμων ειδών. 
6. «Βραχυχρόνιες αγορές»: Οργανωμένες υπαίθριες αγορές, με σαφή και καθορισμένη 
περιορισμένη διάρκεια, οι οποίες περιλαμβάνουν τις θρησκευτικού χαρακτήρα αγορές 
(ολιγοήμερες εορταστικές αγορές, θρησκευτικά πανηγύρια, αγορές Χριστουγέννων και 
αγορές Πάσχα), τις εμποροπανηγύρεις, τις επετειακές αγορές, τις πολιτιστικές αγορές, τις 
εποχιακές αγορές, τις κυριακάτικες αγορές και τις αγορές ρακοσυλλεκτών. 
7. «Υπαίθρια αγορά παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου» 
ή «Street Food Market»: Υπαίθρια αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις που 
προσφέρουν τρόφιμα και ποτά από κινητά καταστήματα σε δημόσιους(ιδιόκτητους ή 
μισθωμένους) και ιδιωτικούς χώρους. 
8. «Πρότυπη λαϊκή αγορά»: Υπαίθρια λαϊκή αγορά, τα σημεία πώλησης της οποίας έχουν 
κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά και στην οποία εφαρμόζονται εμπορικές πρακτικές που 
συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανάδειξη της ποιότητας των 
τοπικών ή εγχώριων προϊόντων και της ελληνικής κουζίνας. 
9. «Ειδική θεματική αγορά»: Υπαίθρια αγορά σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο που αφορά στην 
ανάδειξη και προώθηση προϊόντων και έχει μικτό χαρακτήρα πώλησης ειδών (εδώδιμα και 
μη προϊόντα). 
10. «Αγορά χειροτεχνών/καλλιτεχνών»: Η υπαίθρια αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται 
ως πωλητές χειροτέχνες και καλλιτέχνες, είτε φυσικά πρόσωπα που δημιουργούν έργα 
τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής 
τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας είτε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) 
του ν. 4430/2016 (Α' 205) που δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείμενο. 
11. «Αγορά παραγωγών βιολογικών προϊόντων»: Οργανωμένη αγορά στην οποία 
συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων και αγροτικοί συνεταιρισμοί, 
με σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των βιολογικών αγροτικών 
προϊόντων που οι ίδιοι παράγουν ή οικοτεχνικών βιολογικών αγροτικών προϊόντων, ή 
μεταποιημένων βιολογικών αγροτικών προϊόντων, το βασικό συστατικό των οποίων είναι 
δικής τους παραγωγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο56 του ν. 4235/2014 (Α' 32) 
και την υπ' αρ.1978/157498/28.6.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 2710). 
12. «Αγορά ρακοσυλλεκτών»: Η υπαίθρια αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται ως 
πωλητές φυσικά πρόσωπα που κατέχουν σχετική βεβαίωση ή άδεια, που έχει ήδη εκδοθεί, 
καθώς και φυσικά πρόσωπα στα οποία χορηγείται βεβαίωση δραστηριοποίησης σε αγορά 
ρακοσυλλεκτών. 
13.  «Φορέας λειτουργίας»: Ο δήμος ή η περιφέρεια που οργανώνει υπαίθριες αγορές και 
είναι αρμόδιος/α για την εύρυθμη λειτουργία τους, την αντιμετώπιση κάθε σχετικού 
ζητήματος που ανακύπτει όσον αφορά στην εν γένει λειτουργία τους και στη 
δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτές. 
14. «Πωλητής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια, 
προκειμένου να δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, από αρμόδια αρχή. 
15. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: Ο παραγωγός που είναι εγγεγραμμένος 
στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 (Α' 151), 
δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο διαθέτοντας προς πώληση αγροτικά προϊόντα 
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αποκλειστικά ιδίας παραγωγής και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια δραστηριοποίησης από 
αρμόδια αρχή. 
16. «Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: Το φυσικό πρόσωπο που 
δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο διαθέτοντας προς πώληση τα είδη που ορίζονται 
με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 66, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή, 
και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια δραστηριοποίησης από αρμόδια αρχή. 
17. «Μεταποίηση»: Η ουσιαστική τροποποίηση του πρωτογενούς προϊόντος που 
συμπεριλαμβάνει ιδίως τη θερμική επεξεργασία, το κάπνισμα, το αλάτισμα, την ωρίμανση, 
την αποξήρανση, το μαρινάρισμα, την εκχύλιση, την εξώθηση ή τον συνδυασμό των 
παραπάνω μεθόδων. 
18. «Μεταποιημένα προϊόντα»: Τα τρόφιμα που προέρχονται από τη μεταποίηση 
πρωτογενών προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα οποία 
είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά. 
19. «Αγροτικά προϊόντα»: Τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της 
πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της 
οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, 
της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που 
προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα. 
20. «Οικοτεχνία»: Η μικρής κλίμακας μεταποίηση γεωργικών προϊόντων από παραγωγό 
εγγεγραμμένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας της παρ. 2 του άρθρου 56 
του ν. 4235/2014. 
21. «Κινητές καντίνες»: Οχήματα, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε 
κινητά καταστήματα, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπό στοιχεία 
Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας(Β' 2161), κατατάσσονται 
στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και, ειδικότερα, στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και 
προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους. 
22. «Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: Οι φορητές εγκαταστάσεις για την παρασκευή 
πρόχειρων γευμάτων, όπως ποπ κορν, μαλλί της γριάς, λουκουμάδες και κάστανα που 
σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπό στοιχείαΥ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του 
Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή προσφοράς τροφίμων και 
ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους. 
23. «Άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή»: Η άδεια που χορηγείται από 
την αρμόδια αρχή σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, παραγωγούς πωλητές και επαγγελματίες 
πωλητές αντίστοιχα, προκειμένου να δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο. 
24. «Άδεια πωλητή χειροτέχνη-καλλιτέχνη»: Η άδεια που χορηγείται σε 
χειροτέχνες/καλλιτέχνες και σε Κοιν.Σ.ΕΠ. από τον αρμόδιο φορέα, προκειμένου να 
δραστηριοποιούνται σε αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών. 
25. «Άδεια πωλητή σε υπαίθρια αγορά παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και 
ποτών επί του δρόμου» ή «Άδεια Street FoodMarket»: Η άδεια που χορηγείται σε πωλητές 
από τον αρμόδιο φορέα, προκειμένου να δραστηριοποιούνται σε υπαίθριες αγορές 
παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου. 
26. «Βεβαίωση δραστηριοποίησης στις βραχυχρόνιες αγορές»: Η βεβαίωση που χορηγείται 
από τον αρμόδιο φορέα σε πωλητές, προκειμένου να δραστηριοποιούνται σε βραχυχρόνιες 
αγορές. 
27. «Παράλληλη αγορά»: Προσωρινή υπαίθρια οργανωμένη αγορά που λειτουργεί εντός 
των ορίων του ίδιου δήμου, εφόσον υπάρχει έκτακτη ανάγκη, ιδίως σε περίπτωση 
πανδημίας ή θεομηνίας. 
28. «Ο.Π.Σ.Α.Α.»: Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοιχτή Αγορά», του 
άρθρου 56, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σύννομη 
λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου και τηρείται σχετική βάση δεδομένων. Το Ο.Π.Σ.Α.Α. 
μπορεί να αξιοποιείται, μεταξύ άλλων, κατά τη διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια όργανα 
ελέγχου για το υπαίθριο εμπόριο. 
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Άρθρο 4ο 
Χωροθέτηση - Ημέρες - Ώρες λειτουργίας 

1) Στη Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης η Λαϊκή Αγορά θα πραγματοποιείται:  
α) Στους δρόμους νότια του Κέντρου Υγείας Νεάπολης σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 
σχέδιο αεροφωτογραφίας Google, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης, 
κάθε Πέμπτη για όλο το έτος. 
β) Αριθμός θέσεων σαράντα πέντε (45) εκ των οποίων 39 θέσεις για διάθεση 
αγροδιατροφικών προϊόντων και 6 θέσεις για διάθεση βιομηχανικών ειδών. 
2) Στη Δημοτική Κοινότητα Μολάων η Λαϊκή Αγορά θα πραγματοποιείται: 
α) Στην οδό 28ης Οκτωβρίου, από την οικία κ. Ντρουφάκου έως οικία κ. Αθανασάκου, 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο απόσπασμα σχεδίου πόλεως, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης, κάθε Παρασκευή για όλο το έτος. 
β) Αριθμός θέσεων είκοσι πέντε (25), εκ των οποίων 23 θέσεις για διάθεση 
αγροδιατροφικών προϊόντων και 2 θέσεις για διάθεση βιομηχανικών ειδών. 
3) Στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας η Λαϊκή Αγορά θα πραγματοποιείται: 
α) Στο δρόμο κάτω από το Τουριστικό Περίπτερο ΚΑΚΑΒΟΣ, σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο απόσπασμα χάρτη, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης, 
κάθε Σάββατο για όλο το έτος. 
β) Αριθμός θέσεων είκοσι (20), εκ των οποίων 18 θέσεις για διάθεση αγροδιατροφικών 
προϊόντων και 2 θέσεις για διάθεση βιομηχανικών ειδών. 

Στις περιπτώσεις που η ημέρα λειτουργίας της λαϊκής συμπίπτει με αργία (επίσημη ή 
τοπική), η λειτουργία της αγοράς επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί την προηγούμενη 
εργάσιμη ημέρα. 

Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ως εξής:  
α) Ώρα προσέλευσης πωλητών (επαγγελματιών & παραγωγών) 06:00-07:00  
β) Ωράριο πώλησης των προϊόντων από 07:00 έως 13:30.  
γ) Ωράριο Αποχώρησης των πωλητών 13:30-14:30.  

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

Απαγορεύεται η είσοδος οχημάτων των πωλητών στο χώρο λειτουργίας των Λαϊκών 
Αγορών και η εκφόρτωση των εργαλείων και προϊόντων πριν τις 06:00 καθώς και η 
παραμονή στους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών αγορών μετά τις 14:30.  

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

Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά εργαλείων, πάγκων κι εμπορευμάτων στους 
χώρους των Λαϊκών αγορών, από την προηγούμενη μέρα. 

 
Άρθρο 5ο 

Διαγράμμιση του χώρου της Λαϊκής Αγοράς 
Στο χώρο που λειτουργεί κάθε λαϊκή αγορά υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των 

διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις των πωλητών είναι οριοθετημένες κατά τρόπο, ώστε να 
μην παρεμποδίζονται οι είσοδοι κατοικιών και καταστημάτων, να μην κωλύεται η 
προσέλευση των καταναλωτών και γενικά να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία της 
αγοράς. Προβλέπεται η δημιουργία διαδρόμου πλάτους 1μ. ανά θέση.  

Το μήκος πρόσοψης των εγκαταστάσεων πώλησης, το οποίο είναι ίσο κατά 
κατηγορία πωλητών και πωλούμενων ειδών, δεν υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση τα έξι (6) 
μέτρα. 

Σε περίπτωση μη προσέλευσης πωλητή, η εγκατάσταση πώλησης του διπλανού 
πωλητή δεν επεκτείνεται για κανένα λόγο. 

Σε κάθε λαϊκή αγορά το μέγεθος του τομέα πωλητών βιομηχανικών ειδών δεν 
επιτρέπεται να διαφοροποιεί το χαρακτήρα της αγοράς, ο οποίος συνίσταται στην 
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προμήθεια του καταναλωτικού κοινού κυρίως με αγροδιατροφικά προϊόντα. Οι φορείς 
λειτουργίας λαϊκών αγορών μεριμνούν για τη διαφύλαξη του χαρακτήρα της αγοράς. 

Η λαϊκή αγορά, ανάλογα με τη φύση των πωλούμενων προϊόντων, χωρίζεται στους 
εξής τομείς:  
α. Τομέας Διατροφικών Προϊόντων.  
β. Τομέας Βιομηχανικών Ειδών. 
γ. Τομέας πωλητών βραχυχρόνιας (δεκαπενθήμερης δραστηριοποίησης). 

Ειδικά, όσον αφορά τον τομέα γ΄ θα υφίσταται για τις νέες λαϊκές ενώ για τις 
υπάρχουσες εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στον χώρο της αγοράς, σε αντίθετη 
περίπτωση θα προβλεφθεί σε τυχόν επέκταση αυτών με την πρόβλεψη ανάπτυξης σε 
οριοθετημένο ενιαίο τομέα.  

Η διαγράμμιση και αρίθμηση των θέσεων αποτελεί αρμοδιότητα της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου. Οι εργασίες ανανέωσης της χρωματικής αποτύπωσης της 
διαγράμμισης των θέσεων θα εκτελούνται όποτε κρίνει σκόπιμο η αρμόδια υπηρεσία και 
κατά την εκτέλεση αυτών των εργασιών θα ανανεώνεται η αποτύπωση των αριθμών στο 
έδαφος, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή και τακτική τοποθέτηση – ανάπτυξη των 
κατασκευών των πωλητών για την εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς και η ορθή 
άσκηση ελέγχου από τα αρμόδια όργανα. 

 
Άρθρο 6ο 

Δικαιούχοι συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Μονεμβασίας έχουν όσοι αναφέρονται 

στην παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4849/2021 όπως ισχύει. 
Οι πωλητές της παρ. 1 που είναι φυσικά πρόσωπα και κατέχουν άδεια πωλητή σε 

λαϊκή αγορά, δεν επιτρέπεται να κατέχουν περισσότερες από μία (1) θέση σε κάθε λαϊκή 
αγορά (παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν.4849/2021). 

 
Άρθρο 7ο 

Τοποθέτηση πωλητών – Θέσεις πωλητών 
Η κατανομή και τοποθέτηση παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών στις λαϊκές 

αγορές του Δήμου Μονεμβασίας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4849/2021 
όπως ισχύουν κάθε φορά. 

Οι πωλητές υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο την θέση που 
τους παραχωρήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία. 

Τα εκθετήρια των πωλητών πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου 
και υλικού αλλά διαφορετικού χρώματος, ανάλογα με την ιδιότητα του πωλητή, 
παραγωγού ή επαγγελματία, καθώς και αντίστοιχη πινακίδα.  

Απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων. 
Στο σημείο πώλησης (πάγκος) παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται από την περ. ε του άρθρου 28 του ν. 4849/2021, αναρτάται σε εμφανές 
και εύκολα προσβάσιμο στον καταναλωτή και τα ελεγκτικά όργανα σημείο πινακίδα, με 
ελάχιστες διαστάσεις 1 μέτρο επί 0,40 μέτρα, όπου αναφέρονται κατ’ ελάχιστο τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
α) η λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» με κεφαλαία γράμματα, 
β) το ονοματεπώνυμο του πωλητή, 
γ) ο αριθμός άδειας παραγωγού πωλητή, 
δ) ο αριθμός μητρώου στο Ο.Π.Σ.Α.Α., 
ε) η Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση των προϊόντων 
που πωλούνται. 

Η πινακίδα κατασκευάζεται από ξύλο ή μέταλλο και είναι σταθερά προσαρτημένη 
(π.χ. καρφωμένη ή συγκολλημένη) στο σημείο πώλησης (πάγκο). Οι αναγραφές στην ως 
άνω πινακίδα πρέπει να είναι ευανάγνωστες. 
Στο σημείο πώλησης (πάγκος) επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται από την περ. ε’ του άρθρου 28 του ν. 4849/2021, αναρτάται σε εμφανές και 
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εύκολα προσβάσιμο στον καταναλωτή και τα ελεγκτικά όργανα σημείο πινακίδα, με 
ελάχιστες διαστάσεις 1 μέτρο επί 0,40 μέτρα, όπου αναφέρονται κατ’ ελάχιστο τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
α) η λέξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» με κεφαλαία γράμματα,  
β) το ονοματεπώνυμο του πωλητή, 
γ) ο αριθμός άδειας παραγωγού πωλητή και  
δ) ο αριθμός μητρώου στο Ο.Π.Σ.Α.Α. 

Η πινακίδα κατασκευάζεται από ξύλο ή μέταλλο και είναι σταθερά προσαρτημένη 
(π.χ. καρφωμένη ή συγκολλημένη) στο σημείο πώλησης (πάγκο). Οι αναγραφές στην ως 
άνω πινακίδα πρέπει να είναι ευανάγνωστες. 

 
Άρθρο 8ο 

Πωλούμενα Είδη 
Σύμφωνα με την αριθ. 18982/22-2-2022 (ΦΕΚ 925/Β/1-3-2022) κοινή απόφαση 

των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (άρθρα 
1 & 2) καθορίζονται τα είδη πώλησης για τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες 
πωλητές όπως παρακάτω: 
Α) Τα προϊόντα που δύνανται να διαθέτουν οι Παραγωγοί πωλητές στις λαϊκές αγορές του 
Δήμου Μονεμβασίας είναι τα οριζόμενα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 1 της  ΚΥΑ  
18982/22-2-2022 (ΦΕΚ 925/Β/1-3-2022) όπως ισχύει κάθε φορά. 
Β) Τα προϊόντα που δύνανται να διαθέτουν οι Επαγγελματίες πωλητές στις λαϊκές αγορές 
του Δήμου Μονεμβασίας είναι τα οριζόμενα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ  
18982/22-2-2022 (ΦΕΚ 925/Β/1-3-2022) όπως ισχύει κάθε φορά. 
 

Άρθρο 9ο 
Όροι διάθεσης προϊόντων  

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 18982/22-2-2022 (ΦΕΚ 925/Β/1-3-2022) ΚΥΑ 
καθορίζονται οι όροι για την ποιότητα, υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων που διατίθενται 
στο υπαίθριο εμπόριο όπως παρακάτω: 
1. Τα διατιθέμενα από τους πωλητές στο υπαίθριο εμπόριο, τρόφιμα, ανάλογα με το είδος 
τους, πρέπει να πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, 
σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της ενωσιακής περί τροφίμων νομοθεσίας, τις σχετικές 
κατά περίπτωση προϊόντος διατάξεις της ειδικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, τον 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (υπ’ αρ. 1100/9.9.1987 απόφαση του Ανώτατου Χημικού 
Συμβουλίου, Β’ 788), τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής 
Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) της υπό στοιχεία 91354/24.8.2017 απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, (Β’ 2983) με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων 
αρμοδιότητας του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), την απόφαση του Υπουργού Υγείας 
υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/23.6.2017 (Β’ 2161) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις 
λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών και άλλες διατάξεις» και των λοιπών 
υγειονομικών διατάξεων. 

Ειδικά για τα νωπά οπωροκηπευτικά εφαρμόζεται επίσης ο Κανονισμός (ΕΕ) 543/2011 
(L 157). Τα είδη ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των νωπών 
ειδών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τα κατεψυγμένα προϊόντα γενικώς, πρέπει 
να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασμένα οχήματα, 
αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα. Επιπλέον εφαρμόζεται το άρθρο 18 της υπ’ αρ. 15523/2006 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1187) για τους οδηγούς ορθής πρακτικής και ο ν. 2969/2001 
(Α’ 281). 
2. Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται σύμφωνα με τους Κανόνες 
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) με την 
επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και του Γενικού Χημείου 
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του Κράτους, και πρέπει να πληρούν τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 
(Κεφάλαια Β και Γ του ν. 4308/2014, Α’ 251). Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να 
συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων ή να διακινούνται κατά παράβαση των 
σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων ή 
διατάξεων της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265) και του ν. 2969/2001 (Α’ 281). 
3. Κάθε πωλητής υπαίθριου εμπορίου, ο οποίος διακινεί βιομηχανικά - βιοτεχνικά μη 
εδώδιμα προϊόντα ή μεταποιημένα τρόφιμα απευθείας από ειδικά διασκευασμένο όχημα, 
καταλαμβάνει αριθμό μέτρων ίσο με το μήκος του οχήματός του, όχι όμως, άνω των οκτώ 
(8) μέτρων και σύμφωνα προς τα οριζόμενα στον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. Στην 
περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ξεχωριστού πάγκου, εκτός εάν το μήκος του 
οχήματος είναι μικρότερο από το οριζόμενο μήκος πάγκων για τις συγκεκριμένες 
κατηγορίες πωλούμενων ειδών, ανά λαϊκή αγορά, και εφόσον υπάρχει δυνατότητα από 
άποψη χώρου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα διασκευασμένα οχήματα να διαθέτουν 
Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της υπ’ αρ. 
54795/2971/20/18.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και 
Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 5946). Κατά τη διακίνηση και πώληση των τροφίμων 
τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 
852/2004 (L139). Ειδικά, για τα τρόφιμα που συντηρούνται με ψύξη και κατάψυξη πρέπει 
να τηρείται η αλυσίδα ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο 
παρασκευαστής των τροφίμων. 
 

Άρθρο 10ο 
Υποχρεώσεις πωλητών 

Οι πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που προσέρχονται στις λαϊκές Αγορές 
του Δήμου Μονεμβασίας υποχρεούνται:  
1) Να έχουν άδεια σε ισχύ, παραγωγική ή επαγγελματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία.  
2) Απαγορεύεται ρητά στους δικαιούχους η υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχουν. 
3) Απαγορεύεται ρητά η αυθαίρετη αλλαγή θέσεων.  
4) Σε περίπτωση μη προσέλευσης πωλητή, η εγκατάσταση πώλησης του διπλανού πωλητή 
δεν επεκτείνεται για κανένα λόγο. 
5) Η παρουσία των κατόχων αδειών είναι υποχρεωτική, σε κάθε άλλη περίπτωση και όπου 
δημιουργείται η ανάγκη περί υποβοήθησης, αντικατάστασης, αναπλήρωσης κ.λ.π. 
απαιτείται η τροποποίηση της αρχικής άδειας με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
6) Οι πωλητές υποχρεούνται στο σημείο πώλησης (πάγκο) να αναρτούν πινακίδα και να 
φέρουν πρόχειρο στέγαστρο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος 
Κανονισμού. 
7. Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια επιφάνεια των 
πάγκων τους, απαγορεύεται το κρέμασμα των εμπορευμάτων (είδη ρουχισμού, υπόδησης, 
υλικών και άλλων αντικειμένων) κατακόρυφα, μπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της 
τέντας που χρησιμοποιούν, η τοποθέτηση σταντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων 
καθώς επίσης και πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά 
τους. 
8) Οι πωλητές υποχρεούνται να τηρούν καθαρό το χώρο που χρησιμοποιούν και να 
διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου στο έργο της. Η καθαριότητα του 
χώρου συνίσταται στην άμεση και συνεχή συλλογή των απορριμμάτων. Τα απορρίμματα 
που έχει δημιουργήσει ο καθένας θα πρέπει να συγκεντρώνονται σε σακούλες ή δοχεία τα 
οποία θα συλλέγουν στη συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
επιβάλλονται κυρώσεις.  
9) Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται από τους πωλητές για την απομάκρυνση των 
κάθε είδους απορριμμάτων ευπαθών και ευαλλοίωτων ειδών και ιδίως του νερού από το 
λιώσιμο του πάγου, που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των αλιευμάτων.  
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10) Ο καθαρισμός των ψαριών επιτρέπεται, μόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 852/2004 και λαμβάνουν κάθε μέτρο για την τήρηση 
των κανόνων υγιεινής. Τα απόνερα και τα υπολείμματα από τον καθαρισμό των 
αλιευμάτων, συλλέγονται σε ειδικά δοχεία, απομακρύνονται από τη λαϊκή αγορά με ευθύνη 
και μέριμνα του πωλητή και στη συνέχεια διαχειρίζονται ως απόβλητα ανάλογα με το 
χαρακτήρα τους. Σε καμία περίπτωση δε διοχετεύονται στα δίκτυα των όμβριων υδάτων.  
11) Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι 
πώλησης των προϊόντων τους.  
12) Να μη ρυπαίνουν τον περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και 
ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (φύλλα λαχανικών, λέπια ψαριών 
κ.λ.π.) καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λ.π.).  
13) Να μην παρακωλύουν με κανένα τρόπο την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του 
έργου της.  
14) Απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων.  
15) Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους ανάμεσα στους πάγκους 
πώλησης και στους διαδρόμους των χώρων πώλησης οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι 
για την διέλευση των καταναλωτών.  
16) Απαγορεύεται να καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους εκτός των ορίων 
της έκτασης που τους αναλογεί.  
17) Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς αυτοκινήτων 
πωλητών της λαϊκής μετά από την ώρα έναρξης διάθεσης των προϊόντων στους 
καταναλωτές.  
18) Απαγορεύεται η έξοδος από το χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς αυτοκινήτων 
πωλητών της λαϊκής αγοράς πριν από την ώρα λήξης διάθεσης των προϊόντων στους 
καταναλωτές.  
19) Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να 
διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.  
20) Απαγορεύεται η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το 
οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων, εξαιρουμένων των ειδικών περιπτώσεων που 
ορίζονται με διάταξη νόμου, καθώς και η διαλάληση των εμπορευμάτων όπως και η 
πώληση στους διαδρόμους. Επίσης η εκφόρτωση των εμπορευμάτων ειδικά τις πρωινές 
ώρες θα πρέπει να γίνεται χωρίς να προκαλεί ενόχληση στους περιοίκους.  
21) Οι εποχιακοί παραγωγοί θα τακτοποιούνται στους χώρους με τη φροντίδα των 
αρμόδιων υπαλλήλων. 
22) Μετά την ώρα λήξης διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές απομακρύνουν τους 
πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί μέσα στο 
προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, διαφορετικά οι παραβάτες 
τιμωρούνται με πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής ζητείται η ανάκληση της άδειας. Η 
παραμονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, μετά το πέρας του 
νομίμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις 
προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού «κοινοχρήστων χώρων».  
23) Να υποδεικνύουν σε πρώτη ζήτηση στα αρμόδια όργανα ελέγχου την άδειά τους και 
οφείλουν να συμμορφώνονται άμεσα στις νόμιμες υποδείξεις αυτών.  
24) Να έχουν ζυγιστικά όργανα θεωρημένα και τοποθετημένα σε εμφανές σημείο ώστε ο 
αγοραστής να ελέγχει τη ζύγιση των ειδών που έχει επιλέξει.  
25) Να έχουν τοποθετήσει πινακίδες σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης και 
της προέλευσης αυτού.  
26) Οι πωλητές να τηρούν όλες τις φορολογικές, αγορανομικές, αστυνομικές, υγειονομικές 
και σχετικές με τη δραστηριότητά τους διατάξεις.  
27) Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι 
ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών. 
28) Οι πωλητές πρέπει να τηρούν τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για την ασφαλή 
διάθεση των προϊόντων τους. 
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Άρθρο 11ο 
Έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας των λαϊκών αγορών 

1.Κάθε φορέας λειτουργίας λαϊκής αγοράς μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της και 
τουλάχιστον για: 

α) την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των διερχόμενων πωλητών και 
καταναλωτών,  

β) την καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της λειτουργίας 
της λαϊκής αγοράς, καθώς και την τήρηση των κανόνων υγιεινής, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 13 της υπό στοιχείαΥ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του 
Υπουργού Υγείας (Β' 2161), 

γ) την τήρηση των κανόνων για την τοποθέτηση πωλητών στη λαϊκή αγορά και 
γενικότερα για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, 

δ) την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του φορέα λειτουργίας του τοπογραφικού 
διαγράμματος κάθε λαϊκής αγοράς, που λειτουργεί εντός των ορίων του, στο οποίο 
απεικονίζονται οι θέσεις και αναγράφονται οι πωλητές που τις καταλαμβάνουν, καθώς 
επίσης και οι κενές θέσεις. 
2. Με μέριμνα του φορέα λειτουργίας, σε κάθε λαϊκή αγορά τοποθετείται περίπτερο 
(κιόσκι) στο οποίο αναρτάται το τοπογραφικό διάγραμμα της λαϊκής αγοράς και στο οποίο 
φαίνονται ευκρινώς οι τομείς κατ' είδος προϊόντων. Τοποθετούνται, επίσης, δελτία 
παραπόνων και κυτίο συλλογής τους. 

3.Η εποπτεία εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ανήκει 
αποκλειστικά στον φορέα λειτουργίας της. 

Ο Δήμος Μονεμβασίας, με απόφαση Δημάρχου ορίζει καθήκοντα επόπτη σε 
υπαλλήλους του Δήμου για τον έλεγχο και την εποπτεία των λαϊκών αγορών . 

Σκοπός των ανωτέρω υπαλλήλων είναι ο έλεγχος τήρησης του παρόντος 
κανονισμού, η γενικότερη εύρυθμη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών του Δήμου καθώς και η 
καταγραφή και ενημέρωση της Δημοτικής αρχής για τυχόν προβλήματα και παραβάσεις. 

Επιπλέον, καθήκοντα που απορρέουν λόγω του αντικειμένου της εργασίας τους, 
είναι τα κατωτέρω:  
α) Η καταγραφή των προσερχόμενων πωλητών και ο έλεγχος των αδειών τους για τη 
διαπίστωση της ισχύος τους καθώς και η απαγόρευση εισόδου και δραστηριοποίησης 
πωλητών που στερούνται θέσης και άδειας σε ισχύ.  
β) Η καταγραφή των πωλητών που απουσιάζουν. 
γ) Η επίδοση εγγράφων στους πωλητές. 
δ) Ο έλεγχος της ορθής χωροθέτησης και εγκατάστασης των πάγκων των πωλητών ανά 
θέση και των απαραίτητων αναγραφόμενων στοιχείων σε αυτούς ανά κατηγορία 
δραστηριοποίησης κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 
ε) Η καταγραφή των κενών θέσεων και η ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας για τα κενά.  
στ) Ο έλεγχος των εγκαταστάσεων και των λειτουργικών στοιχείων της Αγοράς. 
ζ) Η αναφορά στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και στους κατά αρμοδιότητα 
εμπλεκόμενους με τη λειτουργία των αγορών αιρετούς, τυχόν προκυπτόντων ζητημάτων 
χωροταξίας, διακίνησης κοινού, οχημάτων ή προϊόντων, παραπόνων και τεχνικών ή άλλων 
προβλημάτων και παραβάσεων. 
η) Η παροχή συμβουλών των πωλητών για την ορθή τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας 
της αγοράς και των διατάξεων του Ν. 44849/2021. 

 
Άρθρο 12ο 

Καταβαλλόμενα τέλη 
      Οι υφιστάμενοι κατά την έκδοση του παρόντος κάτοχοι άδειας παραγωγοί και 
επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών καταβάλλουν ημερήσιο τέλος θέσης, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς, για τη δραστηριοποίηση σε αυτές 
και την κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών της. 

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

Ο επιμερισμός των εσόδων που προκύπτουν από την καταβολή του ημερήσιου 
τέλους γίνεται ως εξής: β) Για έσοδα που εισπράττονται από τους λοιπούς φορείς 
λειτουργίας των λαϊκών αγορών, δηλαδή τους Δήμους της λοιπής Επικράτειας, ποσοστό 
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) περιέρχεται σε αυτούς και ποσοστό είκοσι πέντε τοις 
εκατό (25%) στην οικεία Περιφέρεια και αποδίδεται σε αυτήν τουλάχιστον μία (1) φορά 
κάθε εξάμηνο, με απόφαση του οικείου Δήμου. Το ποσό αυτό εγγράφεται ως έσοδο στους 
προϋπολογισμούς των αντίστοιχων Περιφερειών. 

Το ύψος του τέλους ανά άδεια και θέση και ο τρόπος καταβολής του, θα 
καθορίζεται κάθε φορά με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας. 

Σε περίπτωση προπληρωμής του τέλους της θέσης δραστηριοποίησης για ολόκληρο 
το έτος, ο φορέας παρέχει έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ετήσιου 
τέλους. 

Η κατοχή συγκεκριμένης θέσης αναστέλλεται αυτοδικαίως, αν δεν καταβληθεί από 
τον υπόχρεο το προβλεπόμενο τέλος για τη θέση, για χρονικό διάστημα δύο (2) 
συνεχόμενων μηνών. Η αρμόδια αρχή εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη και αναρτά 
αυτήν εντός δέκα (10) ημερών στο Ο.Π.Σ.Α.Α.. 

Η αναστολή της παρ. 1 αίρεται, εφόσον ο υπόχρεος για την καταβολή του 
οφειλόμενου τέλους προβεί στην εξόφλησή του εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, ή 
πέντε (5) μηνών αν η αξία του οφειλόμενου τέλους είναι μεγαλύτερη από πεντακόσια 
(500) ευρώ, από την αυτοδίκαιη απώλεια της θέσης. Αν η προθεσμία του πρώτου εδαφίου 
παρέλθει άπρακτη, επέρχεται οριστική απώλεια της θέσης δραστηριοποίησης. 

 Η αρμόδια αρχή μπορεί να προκηρύξει εκ νέου τις απολεσθείσες θέσεις, για το 
υπόλοιπο του αρχικού χρόνου ισχύος τους. 

Ο κάτοχος θέσης δραστηριοποίησης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής 
του τέλους για τη θέση που κατέχει, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Ειδικά ο παραγωγός πωλητής απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 
τέλους για τη θέση που κατέχει λόγω φυσικής ή άλλης καταστροφής της παραγωγής του, 
καθώς και λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων των προϊόντων του που οφείλεται στην 
πώληση αυτών. Για τον σκοπό αυτόν, υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση στον φορέα 
διαχείρισης της λαϊκής αγοράς και δεν έχει θέση δραστηριοποίησης για τα προϊόντα αυτά. 

 
Άρθρο 13ο 

Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο  
Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4849/2021 και 

την υποβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 62 είναι οι αναφερόμενες στο άρθρου 
58 του παραπάνω νόμου όπως ισχύει. Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 62 δεν είναι 
αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας. 

 
Άρθρο 14ο 

Παραβάσεις – Κυρώσεις 
Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του Κανονισμού λειτουργίας επιβάλλονται 

κυρώσεις με απόφαση των οργάνων του Δήμου, κατόπιν σχετικής εισήγησης των ελεγκτών 
υπαλλήλων ή του επόπτη ή από τυχόν ελεγκτικό όργανο του άρθρου 58 του Ν.4849/2021, 
οι οποίες μπορεί να είναι:  
α) η απλή σύσταση σε συμμόρφωση,  
β) η επιβολή χρηματικού προστίμου έως και 1.000 ευρώ και  
γ) η ανάκληση της άδειας μέχρι ένα (1) μήνα. 
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Άρθρο 15ο 
Λοιποί Όροι 

Προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση του παρόντος κανονισμού ή των επιμέρους 
άρθρων πραγματοποιείται οποτεδήποτε, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Για ότι δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, θα ισχύει η εκάστοτε σχετική 
Νομοθεσία.  

 
Άρθρο 16ο 

Ισχύς  
Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκρισή του από το Δημοτικό 

Συμβούλιο και ισχύει μέχρι την τροποποίηση ή κατάργησή του. 
Η παρούσα απόφαση καταργεί κάθε προηγούμενη ανάλογη απόφαση.  

 

 
 

 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
               Η Πρόεδρος                     Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

Τσαφατίνου Κατερίνα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 
 
 
Παπαδάκη Ευγενία 

Σπυριδάκου Θεοδούλη 
 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Πετράκης Χρήστος    
Σουρλάς Ιωάννης 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Καλογερίνης Ηλίας  
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Αβδούλος Σπύρος 
Χαραμή Μαρία 
Χριστάκος Σταύρος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Γουναλάκης Ιωάννης 

 

  

 

  

 

ΑΔΑ: Ω520ΩΚ9-Β36


		2022-12-22T09:28:34+0200
	KATERINA TSAFATINOU


		2022-12-22T10:00:55+0200
	Athens




