ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 10ης/2016 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 72/2016
Στη Λευκάδα σήµερα στις 7 Νοεµβρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00 στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα του ∆ήµου Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
∆ήµου Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ. 22654/3-11-16 πρόσκληση του Προέδρου της, που
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη, ο Πρόεδρος άρχισε την Συνεδρίαση.
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρβανίτης Σπυρίδων
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Σκληρός Παναγιώτης
4. Πολίτης Σπυρίδων
5.
6.
7.
8.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση, στη θέση του τακτικού µέλους της Ε.Π.Ζ. κ. Γαζή Πάνου, ο οποίος
ανεξαρτητοποιήθηκε στις 25/1/2016 από την παράταξη της πλειοψηφίας,
καλείται το
αναπληρωµατικό µέλος (από την πλειοψηφία) κα Λώλη Γεωργία, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της
παραγράφου 8 του άρθρου 74 του Ν. 3852/10.
Η κα Λώλη Γεωργία, παραιτήθηκε στις 12/9/2016 από δηµοτική σύµβουλος της παράταξης
της πλειοψηφίας, και στη θέση της καλείται το αναπληρωµατικό µέλος (από την πλειοψηφία) κ.
Αρβανίτης Σπυρίδων, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 74 του Ν. 3852/10.
Επίσης στη θέση του κ. Κων/νου Γληγόρη τακτικού µέλους της Ε.Π.Ζ. ( από την µειοψηφία)
καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ε.Π.Ζ. κ. Σκληρός Παναγιώτης, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της
παραγράφου 7 του άρθρου 74 του Ν. 3852/10.
Ο κ. Σπυρίδων Αρβανίτης, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
Τα θέµατα 7, 8 και 9 της Η.∆. ,προτάχθηκαν και συζητήθηκαν αµέσως µετά το 1ο θέµα της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Περδικάρης Αθανάσιος (Πρόεδρος)
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος

ΘΕΜΑ 6ο της Η.∆: Απόφαση Ε.Π.Ζ. επί του σχεδίου κανονισµού λειτουργίας λαϊκών αγορών.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Αντιδήµαρχος
Ο Αντιδήµαρχος κ. Νικητάκης Μάρκος, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στην Ε.Π.Ζ. το
σχέδιο του κανονισµού λειτουργίας λαϊκών αγορών.
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των µελών της Ε.Π.Ζ.
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Αθανάσιος Περδικάρης, πρότεινε στο άρθρο 8 παρ. 3, η
µοριοδότηση των δικαιούχων να γίνεται ξεχωριστά για κάθε µία από τις παρακάτω κατηγορίες
Α) Παραγωγοί που δραστηριοποιούνται ή έχουν την έδρα τους στα διοικητικά όρια της
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας
Β) Παραγωγοί από ∆ήµους γειτονικών Περιφερειακών Ενοτήτων (∆ήµου Ακτίου – Βόνιτσας,
Πρέβεζας, Ζηρού, Άρτας).
Γ) Παραγωγοί από άλλα µέρη της Ελλάδας.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού
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έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 73 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση,
- Την πρόταση του Προέδρου της, οµόφωνα εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο:
Την ψήφιση του κανονισµού λειτουργίας λαϊκών αγορών ως κατωτέρω:
ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Άρθρο 1ο Σκοπός του Κανονισµού
Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι η ρύθµιση θεµάτων για την εύρυθµη λειτουργία των
λαϊκών αγορών του ∆ήµου Λευκάδας, η διασφάλιση των συµφερόντων του καταναλωτικού κοινού
και η δηµιουργία προϋποθέσεων που θα συµβάλλουν στον υγιή ανταγωνισµό.
Άρθρο 2° Ορισµοί
Λαϊκή Αγορά, ονοµάζεται ο χώρος άσκησης υπαίθριας οργανωµένης αγοράς, σε συγκεκριµένο και
καθορισµένο δηµόσιο ή δηµοτικό χώρο όπου οι αδειούχοι πωλητές διαθέτουν τα προϊόντα που
προσδιορίζονται στις διατάξεις του παρόντος.
Επαγγελµατίας Πωλητής Λαϊκών Αγορών, είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν είναι
παραγωγός και δύναται να αποκτήσει άδεια επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών µετά από
σχετική προκήρυξη η οποία εκδίδεται από τα οικεία ∆ηµοτικά Συµβούλια για τις λαϊκές αγορές της
υπόλοιπης χώρας και εγκρίνεται µε απόφαση του αντίστοιχου Περιφερειάρχη.
Παραγωγός Πωλητής Λαϊκών Αγορών είναι :
Α. Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών και είναι
επαγγελµατίες αγρότες, όπως ορίζεται και είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκµεταλλεύσεων, σύµφωνα µε το ν. 3874/2010, καθώς και µέλη της οικογένειάς τους (δηλαδή
ασχολούνται προσωπικά µε την καλλιέργεια γης ιδιόκτητης ή µισθωµένης και διαθέτουν προϊόντα
αποκλειστικά δικής τους παραγωγής και οικοτεχνίας, όπως αναλύονται στις οικείες διατάξεις του ν.
4262/2014).
Β. Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι αναγνωρισµένες Οµάδες Παραγωγών, προκειµένου να
διακινήσουν προϊόντα των µελών τους τα οποί δεν κατέχουν άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών
αγορών σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του ν. 4264/2014.
Άρθρο 3ο Νοµικό Πλαίσιο Λειτουργίας
Ο τρόπος λειτουργίας των λαϊκών αγορών του ∆ήµου Λευκάδας και ο τρόπος χρήσεως των
διατιθέµενων χώρων τους, ρυθµίζονται από τον παρόντα Κανονισµό, οι διατάξεις του οποίου είναι
υποχρεωτικές για όλους τους συναλλασσοµένους.
Η λειτουργία των λαϊκών αγορών διέπεται από τις γενικές και ειδικές διατάξεις του κάτωθι θεσµικού
πλαισίου:
1. Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006)
2. Ν. 3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α΄/2007)
3. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης
διοίκησης – πρόγραµµα Καλλικράτης»
4. Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α΄/1995) «Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις» ,όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Ν. 4081/2012 (ΦΕΚ 184/Α΄/2012)
6. Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/2013)
7. Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α΄/2014) «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και
άλλες διατάξεις»
8. Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/2014)
9. Νόµος 4314/2014 (ΦΕΚ. Α' 265) ''(Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ ί
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις)''
10. Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α΄/2015) «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου … και άλλες διατάξεις»
11. Υ.Α. 257543/31-7-2003 (ΦΕΚ 1122/Β΄/2003)
12. ΚΥΑ 15523/2006 (ΦΕΚ 1187/Β΄/31-8-2006)
13. ΥΠΕΣ Έγγραφο 35704/10-8-2011
14. Υπ. Ανάπτυξ. Ανταγ. & Ναυτ. Κ1-2466/21-9-2011
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15. Α. Υπ. Ανάπτυξ. Ανταγ. & Ναυτ. Α2-2024/16-12-2011
16. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 1994/11-9-2013
17. Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγ. Α2-639/2-7-2014 (ΦΕΚ 1806/Β΄/2-7- 2014)
18. Υ.Α. Α2-797/29-8-2014 (ΦΕΚ 2398/Β΄/9-9-2014)
19. Εγκύκλιος Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 282/19-9-2014
20. Α. Υπ. Οικ., Υποδ., Ναυτ & Τουρ. 33529/24-3-2015 21. Α. Υπ. Οικ., Υποδ., Ναυτ & Τουρ.
34308/27-3-2015)
21. Ν. 3769/2009 “Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά
την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις”.
22. Κανονισµός Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων ∆ήµου Λευκάδας (Αρ απόφασης ∆.Σ
55/2015)
Άρθρο 4ο Χωροθέτηση λαϊκών αγορών
Στο ∆ήµο Λευκάδας λειτουργεί σήµερα µια λαϊκή αγορά παραγωγών πρωτογενών προϊόντων
γης, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, σε τµήµα της οδού υποσµηναγού Κατωπόδη, απέναντι από
το ∆ιοικητήριο κάθε Σάββατο, σύµφωνα µε τις αποφάσεις 135/19-4-2011 και 213/17-6-2015 του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας.
Στο χώρο αυτό οριοθετούνται τριάντα (30) θέσεις παραγωγών.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον ∆ήµο Λευκάδας η ανάγκη µετακίνησης της λειτουργίας
της, είτε προσωρινά είτε οριστικά για λόγους και σκοπούς που θα προσδιορισθούν επαρκώς,
ακολουθούνται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Άρθρο 5ο Ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών
Οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς καθορίζονται για τη χειµερινή και για τη θερινή περίοδο
από 07: 00΄ µέχρι 14:30΄.
Σε περίπτωση που η ηµέρα λειτουργίας συµπίπτει µε αργία (επίσηµη ή τοπική) η λειτουργία της
λαϊκής αγοράς δεν µεταφέρεται.
Η προσέλευση των παραγωγών στους χώρους της λαϊκής αγοράς, προκειµένου να ασκήσουν την
επαγγελµατική τους δραστηριότητα, να µεταφέρουν πάγκους, εργαλεία και τα εµπορεύµατά τους,
θα γίνεται µία ώρα το πολύ νωρίτερα από την έναρξη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και η
αποχώρησή τους θα γίνεται µία ώρα το πολύ αργότερα από την ώρα λήξης της λαϊκής αγοράς.
Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθµευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς την
ηµέρα της λειτουργίας της, συµπεριλαµβανοµένων και των οχηµάτων των πωλητών, εκτός των
πωλητών που η νοµοθεσία επιβάλλει την πώληση των προϊόντων τους µε ειδικά διαµορφωµένο
όχηµα.
Οι ιδιοκτήτες οχηµάτων, θα µεριµνούν ώστε να µην σταθµεύουν τα οχήµατά τους στους χώρους
που ορίζεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς από το προηγούµενο βράδυ.
Άρθρο 6ο ∆ικαίωµα συµµετοχής στις λαϊκές αγορές
∆ικαίωµα συµµετοχής στη Λαϊκή Αγορά Παραγωγών του ∆ήµου Λευκάδας έχουν φυσικά
πρόσωπα που είναι παραγωγοί αυτοπροσώπως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά,
συνεταιριστικές οργανώσεις και αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών, εφόσον κατέχουν
άδεια παραγωγού όπως αυτή ορίζεται µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Πωλητές που δεν διαθέτουν θεωρηµένη άδεια από τις αρµόδιες υπηρεσίες δεν θα γίνονται δεκτοί.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι ταµειακά ενήµεροι εκθέτες, µε σχετική για τον σκοπό αυτό
βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου Λευκάδας.
Άρθρο 7° Επιτρεπόµενα Είδη προς Πώληση
Τα προϊόντα που δύνανται να διαθέτουν οι παραγωγοί και τα οποία πρέπει να είναι αποκλειστικά
δικής τους παραγωγής και οικοτεχνίας, και να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των
τροφίµων, όπως ορίζονται κάθε φορά στην κείµενη εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία, καθώς και στον
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, στις διατάξεις της κείµενης Κτηνιατρικής Νοµοθεσίας, στους Κανόνες
∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.) και στις ισχύουσες
υγειονοµικές και λοιπές διατάξεις, είναι τα εξής:
(α) αβγά σφραγισµένα µε το διακριτικό αριθµό του παραγωγού,
(β) άνθη, καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικό χώµα που δεν έχει υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία.
(γ) ελιές,
(δ) οίνος εµφιαλωµένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εµφιαλωθεί και επισηµανθεί, σύµφωνα µε την
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κείµενη ενωσιακή και εθνική αµπελοοινική νοµοθεσία,
(ε) ελαιόλαδο συσκευασµένο, όπως ορίζεται στην απόφαση 323902/18-09-2009 (Β΄/2026)
«Συµπληρωµατικά µέτρα του Κανονισµού 1019/2002»,
(στ) µέλι τυποποιηµένο,
(ζ) ξηροί καρποί,
(η) οπωροκηπευτικά,
(θ) όσπρια,
(ι) πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίµων,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
(ια) µεταποιηµένα ή συσκευασµένα ή τυποποιηµένα προϊόντα οικοτεχνίας, ιδίως µαρµελάδες,
γλυκά του κουταλιού, προϊόντα ντοµάτας, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, παραδοσιακά ζυµαρικά,
βότανα και αρτύµατα,
(ιβ) νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας,
(ιγ) λοιπά αγροτικά προϊόντα,
(ιδ) τυροκοµικά προϊόντα, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριµένη εγκατάσταση, φέρουν σήµανση
αναγνώρισης (κωδικό αριθµό έγκρισης), σύµφωνα µε τους Κανονισµούς (ΕΚ) 852/2004 και
853/2004, έχουν συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας για την επισήµανση και
κατά τη µεταφορά και πώλησή τους τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου III του Παραρτήµατος II
του Κανονισµού (ΕΚ) 852/2004, και
(ιε) αλλαντικά, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριµένες και πιστοποιηµένες µονάδες παραγωγών
και τηρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας, σύµφωνα µε την εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία.
Παρατήρηση
Λόγω έλλειψης αποχετευτικού δικτύου στην σηµερινή περιοχή της αγοράς τα πουλερικά
κ.λ.π και τα αλιευτικά προϊόντα (περ. ι & ιβ) δεν επιτρέπονται
Κάθε παραγωγός ως φυσικό πρόσωπο δικαιούται µια µόνο παραγωγική άδεια, η οποία ισχύει για
όσο χρόνο αναγράφεται στη βεβαίωση της Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 11 Ν. 4264/2014 µε
ελάχιστο χρόνο ισχύος τους δύο (2) µήνες και µέγιστο τους δώδεκα (12) µήνες.
Άρθρο 8° Θέσεις – Τοποθέτηση Πωλητών, Κενές θέσεις
1. Ο ∆ήµαρχος υποχρεούται να παρέχει στους παραγωγούς όλης της χώρας θέσεις στη λαϊκή
αγορά της Λευκάδας.
Προτεραιότητα έχουν:
Α. Εκείνοι που δραστηριοποιούνται ή έχουν την έδρα τους στα διοικητικά όρια του ∆ήµου
Λευκάδας και είναι κάτοχοι θεωρηµένης σχετικής αδείας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, που
εκδόθηκε από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας,
Β. Παραγωγοί του ∆ήµου Μεγανησίου και ελλείψει αυτών παραγωγοί από όµορους ∆ήµους
γειτονικών Περιφερειακών Ενοτήτων και ελλείψει αυτών παραγωγοί από άλλα µέρη της
χώρας.
2. Για την κατανοµή των δικαιούχων στις θέσεις των λαϊκών αγορών λαµβάνονται υπόψη
συγκεκριµένα κριτήρια (τόπος παραγωγής και έδρα, παλαιότητα της άδειας, ηλικία του δικαιούχου,
τυχόν αναπηρία του και ποσοστό αυτής, αριθµός τέκνων, ηµέρες συµµετοχής σε λαϊκή αγορά) τα
οποία δίνουν στον δικαιούχο µόρια. Αναλόγως µε το πλήθος των µορίων που συγκεντρώνει ο κάθε
δικαιούχος κατατάσσεται στον οικείο πίνακα κατάταξης.
Ο δικαιούχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα µόρια ανά λαϊκή αγορά κατατάσσεται στην πρώτη
θέση του πίνακα και οι λοιποί σε φθίνουσα σειρά. Ο πρώτος στην κατάταξη δικαιούχος επιλέγει την
θέση του στην λαϊκή αγορά στον οικείο τοµέα. Ο δεύτερος και οι λοιποί επιλέγουν την θέση τους
αναλόγως µε τις λοιπές διαθέσιµες θέσεις και την σειρά τους στον οικείο πίνακα κατάταξης. Σε
περίπτωση ισοβαθµίας διενεργείται κλήρωση.
Ο δικαιούχος που κληρώνεται επιλέγει πρώτος µεταξύ των ισοβαθµούντων.
3. Μοριοδότηση
Η µοριοδότηση θα γίνεται ξεχωριστά για κάθε µία από τις παρακάτω κατηγορίες
Α) Παραγωγοί που δραστηριοποιούνται ή έχουν την έδρα τους στα διοικητικά όρια της
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας
Β) Παραγωγοί από ∆ήµους γειτονικών Περιφερειακών Ενοτήτων (∆ήµου Ακτίου – Βόνιτσας,
Πρέβεζας, Ζηρού, Άρτας).
Γ) Παραγωγοί από άλλα µέρη της Ελλάδας.
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Τα µόρια είναι τα παρακάτω:
● Για κάθε έτος παλαιότητας της άδειας ο δικαιούχος λαµβάνει 1 µόριο.
● ∆ικαιούχος κάτω των τριάντα (30) και άνω των εξήντα (60) ετών λαµβάνει 15 µόρια.
● ∆ικαιούχος µε αναπηρία άνω του 67% και έως και 80% λαµβάνει 10 µόρια.
● ∆ικαιούχος µε αναπηρία άνω του 80% λαµβάνει 20 µόρια.
● Για κάθε ανήλικο τέκνο ο δικαιούχος λαµβάνει 10 µόρια. Σε περίπτωση µονογονεϊκής οικογένειας
τα µόρια της συγκεκριµένης κατηγορίας προσαυξάνονται κατά 50%.
4. Για τις νέες άδειες που θα διατίθενται σε κενούµενες θέσεις θα διενεργείται κλήρωση. Η ίδια
διαδικασία θα ακολουθείται και σε περίπτωση προσθήκης νέων θέσεων - αδειών
5. Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκµίσθωση των θέσεων που κατέχουν.
6. Τα παραχωρούµενα µέτρα µήκους των πάγκων στις λαϊκές αγορές είναι για τους παραγωγούς πωλητές αγροτικών προϊόντων κατά µέγιστο όριο
3,0 µ. Χ 2,,0 µ.
Άρθρο 9° Όροι λειτουργίας λαϊκών αγορών
1. Στους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, θα υπάρχει διαγράµµιση και αρίθµηση των προς
διάθεση θέσεων.
Οι θέσεις που θα διαγραµµισθούν προκειµένου να τοποθετηθούν οι πωλητές – εκθέτες δεν θα
καταλαµβάνουν χώρους παρτεριών και δενδροστοιχιών και δεν θα εµποδίζουν τη λειτουργία τυχόν
παρακειµένων καταστηµάτων.
Ο σχεδιασµός και η διαδικασία της διαγράµµισης θα διασφαλίζει την οµαλή και άνετη διέλευση των
επισκεπτών, την έλευση των οχηµάτων λ.χ. ασθενοφόρων κ.λπ. για τις περιπτώσεις εκτάκτου
ανάγκης, διάδροµος πλάτους 3 µέτρων, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία
για την οµαλή λειτουργία της λαϊκής αγοράς. Η ευθύνη για την διαγράµµιση των θέσεων είναι του
∆ήµου µε µέριµνα της τεχνικής υπηρεσίας.
Οι πωλητές υποχρεούνται να συµµορφώνονται αδιαµαρτύρητα και άµεσα στην επακριβώς τήρηση
των διαγραµµίσεων.
Παρατήρηση: Στη σηµερινή θέση της λαϊκής αγοράς οι παραγωγοί καταλαµβάνουν τµήµα του
πεζοδροµίου και όχι οδόστρωµα.
Απαγορεύεται η κατάληψη χώρου εκτός των προκαθορισµένων ορίων της λαϊκής αγοράς από κάθε
είδους κατηγορίας πωλητές, έστω και αν διαθέτουν την απαιτούµενη άδεια.
3. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες – πωλητές της λαϊκής αγοράς, η
αυθαίρετη αυξοµείωση των µέτρων πρόσοψης των πάγκων, η αυξοµείωση των διαστάσεων της
έκτασης των χωροθετηµένων θέσεων, η δραστηριότητα στους χώρους της λαϊκής αγοράς ελλείψει
της σχετικής άδειας και η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο µε το οποίο
έγινε η µεταφορά των προϊόντων.
4. Η τοποθέτηση των εµπορευµάτων τους επιτρέπεται µόνο στην οριζόντια επιφάνεια των πάγκων
τους, απαγορεύεται το κρέµασµα των εµπορευµάτων κατακόρυφα, µπροστά, πλάγια, πίσω ή και
στο ύψος της τέντας που χρησιµοποιούν, η τοποθέτηση στάντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον
πάγκων καθώς επίσης και πέραν των διαγραµµίσεων, προκειµένου να επιδείξουν τα εµπορεύµατά
τους.
5. Κατά τις ηµέρες που δε λειτουργεί η λαϊκή αγορά απαγορεύεται κάθε εµπορία και κάθε άλλη
δραστηριότητα µέσα στους χώρους της από τους κατόχους αδειών 6. Απαγορεύεται η είσοδος κάθε
τροχοφόρου κατά τις ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς πλην των ωρών έναρξης για την
εκφόρτωση των εµπορευµάτων.
7. 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 10° Υποχρεώσεις πωλητών
1. Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτηµένη µπροστά στον πάγκο των προϊόντων τους και
σε εµφανές σηµείο, χάρτινη πλαστικοποιηµένη πινακίδα, διαστάσεων σελίδας Α4 (210 Χ 297
χιλιοστά) στην οποία θα αναγράφουν το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία, την ιδιότητα του πωλητή
(παραγωγός ή παραγωγός βιολογικών προϊόντων) και τον τόπο παραγωγής των προϊόντων τους.
2.Οι πωλητές υποχρεούνται να τοποθετούν πινακίδες σε κάθε προϊόν µε την τιµή πώλησης, την
ποιότητα και τον τόπο προέλευσης αυτού καθώς να έχουν ταµειακές και ζυγιστικές µηχανές.
3. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετηµένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι ώστε να
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εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής & καθαριότητας αυτών. 4. Απαγορεύεται αυστηρά η
ανάρµοστη συµπεριφορά των πωλητών της Λαϊκής Αγοράς (φωνές, αντεγκλήσεις, διαλάληση των
εµπορευµάτων κ.λπ.)
5. Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν:
● Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαµβάνουν οι πάγκοι πώλησης
των προϊόντων τους.
● Να µην καταλαµβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που
τους αναλογεί, σύµφωνα µε την άδεια τους.
● Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά
κλεισµένες σακούλες τα απορρίµµατα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής
αγοράς.
● Να µην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο µε τη ρίψη κάθε είδους απορριµµάτων και ιδιαιτέρως
ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κ.λπ.),
καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.).
● Κατά την αποκοµιδή των απορριµµάτων και τον γενικό καθαρισµό της λαϊκής αγοράς να
συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις των οργάνων του ∆ήµου.
Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο ∆ήµος προβαίνει στον καθαρισµό του χώρου
καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους. Επίσης επιβάλει πρόστιµο. Εάν η παράβαση αυτή
επαναληφθεί για τρίτη συνεχόµενη φορά ο ∆ήµος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας
για ορισµένο χρονικό διάστηµα ή οριστικά.
● Να µην παρακωλύουν, µε κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου
της.
● Να αποµακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν
πωληθεί µέσα στο προκαθορισµένο νόµιµο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, διαφορετικά οι
παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο και σε περίπτωση υποτροπής ζητείται η ανάκληση της άδειας.
6. Με την ίδια ευθύνη πρέπει οι πωλητές να µεταφέρουν από τους χώρους της αγοράς τα
εµπορεύµατα που δεν διατέθηκαν, τα κενά είδη συσκευασίας και γενικά κάθε είδους εργαλείου µετά
τη λήξη της αγοράς και το αργότερο µέχρι µία (1) ώρα µετά την λειτουργία της λαϊκής αγοράς κατά
το άρθρο 5 του παρόντος, απαγορευµένης της εγκατάλειψης όλων αυτών.
7. Για την τήρηση της Καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργεί η λαϊκή αγορά (από την έναρξη
και µέχρι την λήξη της λειτουργίας τους) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές καθώς και το
προσωπικό που απασχολούν.
8. 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».
Άρθρο 11ο Προσωρινή αναπλήρωση παραγωγού πωλητή
1. Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του αδειούχου παραγωγού πωλητή µόνο από συγγενείς
εξ αίµατος µέχρι και τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού και από τον/τη σύζυγο,
από αδυναµία προσέλευσης του αδειούχου για λόγους υγείας, µε την υποβολή στο φορέα έκδοσης
της άδειας όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που ο αδειούχος στερείται των
συγγενικών προσώπων των ανωτέρω παραγράφων, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωσή του
από δηλωµένο υπάλληλο.
2. Επιτρέπεται η αναπλήρωση αδειούχου παραγωγού για λόγους µητρότητας ή πατρότητας µόνο
από συγγενείς εξ αίµατος µέχρι και τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι δευτέρου βαθµού και από
τον/τη σύζυγο, για χρονικό διάστηµα που ορίζουν οι κείµενες περί προστασίας της µητρότητας και
πατρότητας διατάξεις.
3. Η προσωρινή αναπλήρωση έχει τον τύπο βεβαίωσης και περιλαµβάνει:
α) Τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του προσώπου που αναπληρώνει τον κάτοχο της
άδειας µε σφραγίδα του φορέα που εξέδωσε ή ανανέωσε την άδεια.
β) Τα στοιχεία ταυτότητας του/της κατόχου της άδειας, τον αριθµό και την ηµεροµηνία έκδοσης
αυτής.
γ) Το βαθµό συγγένειας κατόχου και αναπληρωτή.
δ) Το λόγο αναπλήρωσης (ασθένεια κ.λπ.).
ε) Το χρονικό διάστηµα της αναπλήρωσης.
4. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον φορέα ο οποίος και εκδίδει την απόφαση προσωρινής
αναπλήρωσης.
5. Τα πρόσωπα που αναπληρώνουν προσωρινά τον παραγωγό είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για
την ορθή τήρηση των όρων χρήσης της άδειας.
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Άρθρο 12° Έλεγχος
Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται να φέρουν µαζί τους τη σχετική άδεια και να
την επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί.
Οι έλεγχοι στις Λαϊκές Αγορές του ∆ήµου θα γίνονται από τα αρµόδια όργανα όπως προβλέπεται
από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
.
Άρθρο 13° Καθήκοντα Υπαλλήλων Λαϊκής Αγοράς
Για τη διευκόλυνση της εύρυθµης λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, ο ∆ήµος ορίζει υπάλληλο ή
υπαλλήλους, για την γενικότερη εποπτεία και επίλυση προβληµάτων που ανακύπτουν. Τα αρµόδια
όργανα του ∆ήµου είτε ως Επιτροπή, είτε από κοινού µε άλλους συναρµόδιους φορείς θα
διενεργούν τακτικά ελέγχους για την καλή και οµαλή λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς, τη διατήρηση
της τάξης και την από κάθε άποψη ορθή και εύρυθµη διεξαγωγή αυτής, εφαρµόζοντας και
επιβάλλοντας κυρώσεις για κάθε παράβαση.
Οι εντεταλµένοι υπάλληλοι του ∆ήµου Λευκάδας θα έχουν τις εξής αρµοδιότητες: • Επιβλέπουν την
τοποθέτηση των προσερχόµενων πωλητών στις προκαθορισµένες θέσεις τους.
• Αποµακρύνουν από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς (εάν χρειαστεί και µε τη συνδροµή της
αστυνοµίας) κάθε πωλητή που στερείται νόµιµης άδειας ή θέσης πώλησης).
• Σηµειώνουν τα τυχόν παραπτώµατα των πωλητών και υποβάλλουν στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο
και στο ∆ήµαρχο σχετική αναφορά.
• Όποτε γίνεται κλήρωση ή κάθε άλλη νόµιµη διαδικασία για τοποθέτηση στις χωροθετηµένες
θέσεις των λαϊκών αγορών, αυτοί παρευρίσκονται προκειµένου να διασφαλιστεί η νοµιµότητα και η
ισονοµία.
• Είναι υπεύθυνοι για τοποθέτηση µετά από εκκένωση θέσης ή αµοιβαίας αλλαγής των δικαιούχων
επαγγελµατιών και παραγωγών
Άρθρο 14° Ηµερήσιο Τέλος
Οι πωλητές (παραγωγοί) που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές του ∆ήµου Λευκάδας,
υποχρεούνται να καταβάλουν στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, ηµερήσιο τέλος.
Θέµατα σχετικά µε την καταβολή, το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του ηµερήσιου τέλους των
πωλητών στην λαϊκή αγορά καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατά τις κείµενες
διατάξεις.
Άρθρο 15° Κυρώσεις
1. Όποιος παρεµποδίζει τον ασκούµενο έλεγχο ή αρνείται µε οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει
στους αρµόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, όπως ιδίως
τα παραστατικά εµπορίας και διακίνησης, τιµωρείται µε φυλάκιση.
Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 31 του Ν.4264/2014, για τις
παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιµο ως εξής:
α) για έλλειψη άδειας, πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και για µη κατοχή της τη στιγµή
του ελέγχου πρόστιµο πεντακοσίων (500) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, σχετικά µε τον τρόπο και
τη διαδικασία επιβολής προστίµου ορίζεται ότι εφόσον ο ελεγχόµενος δηλώσει ενυπόγραφα στο
πεδίο «ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ» ότι διαθέτει µεν άδεια σε ισχύ αλλά δεν την φέρει µαζί του
κατά τη στιγµή του ελέγχου και θα την προσκοµίσει στον προϊστάµενο της αρµόδιας υπηρεσίας
ελέγχου εντός δυο (2) εργάσιµων ηµερών, τότε τα ελεγκτικά όργανα επιβάλουν µεν σε βάρος του
το διοικητικό πρόστιµο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, αλλά εφόσον την προσκοµίσει κατά τα
ανωτέρω, τότε ο προϊστάµενος αυτός επιβάλει πρόστιµο 500 ευρώ για την παράβαση µη κατοχής
τη στιγµή του ελέγχου.
β) για πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην άδεια, πρόστιµο χιλίων (1.000)
ευρώ.
γ) για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που
προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και για διάθεση
προϊόντων που συνοδεύονται από παραποιηµένα ή µε ανακριβή στοιχεία παραστατικά,
πρόστιµο χιλίων (1000) ευρώ.
δ) για µη τοποθέτηση ζυγού σε εµφανές σηµείο, πρόστιµο σύµφωνα µε το άρθρο 102
παράγραφος 15 της υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/ Β'/31-07-2014)
όπως κάθε φορά ισχύει.
ε) για χρήση ελαττωµατικών ή µη εγκεκριµένων µέτρων, σταθµών και ζυγών, κατά τη ζύγιση ή
στάθµιση των προϊόντων, για την µε οποιονδήποτε τρόπο παραποίηση της ζύγισης, πρόστιµο
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σύµφωνα µε το άρθρο 102 παράγραφος 10 Βα της υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. Α2-718/2014
(ΦΕΚ 2090/Β731-07-2014) όπως κάθε φορά ισχύει.
στ) για αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλήλου από αυτόν, χωρίς την τήρηση των
διατάξεων του παρόντος, πρόστιµο πεντακοσίων (500) ευρώ.
ζ) για µη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν µε τις ενδείξεις της τιµής πώλησης ή της
ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος, πρόστιµο σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 5α
και β της υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β'/31-07-2014) όπως κάθε
φορά ισχύει.
η) για µη αναγραφή της αληθούς προέλευσης του προϊόντος πρόστιµο σύµφωνα µε το άρθρο
1 παράγραφος 5ε της υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β'/31-07-2014)
όπως κάθε φορά ισχύει. 8
θ) για µη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας µε τον αριθµό της άδειας, το όνοµα του κατόχου και
τα λοιπά απαιτούµενα στοιχεία, πρόστιµο τετρακοσίων (400) ευρώ.
ι) για πώληση προϊόντων εκτός του καθορισµένου ωραρίου και χώρου της λαϊκής αγοράς,
πρόστιµο πεντακοσίων (500) ευρώ. (άρθρο 4 απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Α2-797/29.08.2014 (ΦΕΚ 2398/09.09.2014 τεύχος
ια) για µη τήρηση της καθαριότητας τις ώρες λειτουργίας και κατά την αποχώρηση των
παραγωγών πρόστιµο τριακοσίων (300) ευρώ.
2. Για τις λοιπές παραβάσεις, που δεν ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο, µε απόφαση της
αρχής που χορηγεί τη συγκεκριµένη άδεια, επιβάλλεται πρόστιµο από τριακόσια (300) έως πέντε
χιλιάδες (5.000) ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
3. Σε περίπτωση που επιβληθεί πρόστιµο περισσότερες από τρεις φορές στον ίδιο αδειούχο,
εντός τριών (3) ετών, η αρµόδια αρχή ανακαλεί οριστικά την άδεια. 4. Πωλητής λαϊκών αγορών,
που απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν του τριµήνου από τη λαϊκή αγορά, στερείται της θέσης του.
Άρθρο 16ο
∆ιοικητική και δικαστική προστασία
Η πράξη επιβολής διοικητικού προστίµου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία ασκείται
ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης της Περιφέρειας όπου επιβλήθηκε
το πρόστιµα µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την µε οποιονδήποτε τρόπο,
αποδεδειγµένη κοινοποίησή της στον υπόχρεο. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται µέσα σε
προθεσµία (30) ηµερών από την κατάθεση της προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 34 του Ν.
4264/2014, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4314/2014.
Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου του τόπου όπου εδρεύει το όργανο όπου εξέδωσε την πράξη επιβολής του
προστίµου, µέσα στην προθεσµία της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ικονοµίας.
Η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής και η τυχόν υποβολή αίτησης αναστολής δεν αναστέλλουν
την είσπραξη του είκοσι τοις εκατό (20%) του προστίµου. Μετά την έκδοση απόφασης από το
∆ιοικητικό Πρωτοδικείο το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) που εισπράχθηκε, συµψηφίζεται ή
επιστρέφεται ολικά ή µερικά στον διοικούµενο, ανάλογα µε την περίπτωση.
Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίµου µειώνεται στο ήµισυ εάν ο υπόχρεος εντός
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε
περίπτωση πριν από την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 1, προβεί σε
καταβολή του προστίµου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου
από κάθε δικαίωµα προσβολής ή αµφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίµου. Το αποδεικτικό
καταβολής του µειωµένου προστίµου προσκοµίζεται στην αρµόδια υπηρεσία εντός πέντε (5)
εργάσιµων ηµερών
Άρθρο 17° Τροποποίηση Κανονισµού
Οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση ή κατάργηση επιµέρους άρθρων ή του παρόντος
κανονισµού, πραγµατοποιείται όποτε κριθεί αναγκαίο µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η επιβολή των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων καθώς και
η διαδικασία επιβολής, είσπραξης και απόδοσης των διοικητικών προστίµων, θα ακολουθεί πάντα
την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
Άρθρο 18ο Ισχύς Κανονισµού
Ο παρόν κανονισµός συντάχθηκε για την εύρυθµη λειτουργία της λαϊκής αγοράς και υπερισχύει
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κάθε άλλης αντίθετης µε αυτόν διάταξης. Η ισχύς του κανονισµού αυτού είναι υποχρεωτική για
όλους γενικά τους συναλλασσόµενους (πωλητές του ∆ήµου). Η ισχύς του κανονισµού αυτού αρχίζει
µετά την κατά νόµο έγκρισή του.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 72/2016.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ
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