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Από το Πρακτικό της αριθμό 23/12-12-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Νεμέας .
Αριθμός Απόφασης - 298
Περί:
τροποποίησης της με αριθμ. 259/2014 προηγούμενης απόφασης
δημοτικού συμβουλίου αναφορικά με κανονισμό λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς
Δήμου Νεμέας και εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν.4497/2017
Σήμερα την 12η
του μήνα Δεκεμβρίου
έτους 2019 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 7:30μμ
το Δημοτικό Συμβούλιο Νεμέας
συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και επί της
οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. -39Β- ύστερα από την υπ’αριθμ. 7423/612-2019
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
στους Δημοτικούς Συμβούλους
και
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018)
Ο Δήμαρχος κλήθηκε νόμιμα με την αριθμ. 7423/6-12-2019όμοια
Πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 74 παρ.6 Ν.4555/2018
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος αυτής διαπίστωσε πως
υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι ένα
(21) Δημοτικών
Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα έξι (16) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ονομαστικά
οι :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δαρσινός Αναστάσιος(πρόεδρος)
2. Παπαλαμπροπούλου-Μπασανιώτη Ελένη
(Αντιπρ/δρος)
3. Παλυβού Ευαγγελία(Γραμματέας)
4. Σκάζας Σωτήριος
5. Καρκώνης Αθανάσιος
6. Σελλάς Γεώργιος
7. Μπενέκος Σπυρίδων
8. Ζάχος Πέτρος
9. Κυριάκος Εμμανουήλ
10. Ανδριανάκος Ευάγγελος
11. Μπακασέτας (ΖΕΜΠΟΣ) Δημήτριος
12. Λιμνιάτης Ευάγγελος
13. Σιαμπλή- Φιλντίση Ιωάννα
14. Καραχοντζίτης Απόστολος
15. Κότσιανη Ευγενία
16. Γιαννακόπουλος Απόστολος

1.
2.
3.
4.
5.

.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δαλιβίγκας Νικόλαος
Κασκαντάμης Παναγιώτης
Χρυσικοπούλου Σοφία
Μητραβέλλας Κωνσταντίνος
Γεωργακόπουλος Χρίστος
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Παρόντες Πρόεδροι
Κοινοτήτων: Μπεξής Ιωάννης (ΔΟΥΚΑΣ) (Νεμέας),
Παπαϊωάννου Αντώνιος (Αρχ.Νεμέας) Καρυώτης Αντώνιος (Αηδονίων), Κόρακας
Χαράλαμπος (Γαλατά), , Καραντζιάς Δημήτριος(Καστρακίου), Σαϊσανάς Σταύρος
( Κουτσίου)
Απόντες
Πρόεδροι
Κοινοτήτων
Βουρβόπουλος
Θεοφάνης
(Αρχ.Κλεωνών),Παπαδόπουλος Νικόλαος (Δάφνης) Κυριάκος Δημήτριος
(Λεοντίου) Λεκουσιώτης Γεώργιος (Πετρίου).
Στη συνεδρίαση αυτή ΔΕΝ παρέστη ο Δήμαρχος Νεμέας κος Φρούσιος
Κωνσταντίνος
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Νικολάου
Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος
το 14ο Θέμα της
ημερήσιας διάταξης Περί:
τροποποίησης
της με αριθμ. 259/2014
προηγούμενης απόφασης δημοτικού συμβουλίου αναφορικά με κανονισμό
λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δήμου Νεμέας και εναρμόνισή του με τις
διατάξεις του Ν.4497/2017 , έθεσε υπόψη του δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το
οποίο η αρμοδιότητα για την ίδρυση και την εν γένει λειτουργία των λαϊκών
αγορών μεταβιβάστηκε από τις Νομαρχίες στους Δήμους.
Συγκεκριμένα πρόκειται για την υπ΄αριθ.32 αρμοδιότητα του άρθρου 94
παρ. 6.Ν.3852/2010 η οποία προστέθηκε στο άρθρο 75 παρ.ΙΙ Ν. 3463/06
ως εξής:
«32. Η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη μετακίνηση, τη διάλυση και τον
καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών αγορών, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία
περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και
παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου, εκτός από
την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις λαϊκές αγορές, η οποία εκδίδεται
από το περιφερειακό συμβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα. Οι ανωτέρω
αρμοδιότητες δεν αφορούν τους δήμους των Νομών Αττικής και θεσσαλονίκης».
2. Το άρθρο 31 του Ν. του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α')
σύμφωνα με το οποίο
Για την ομαλή λειτουργία των λαϊκών αγορών κάθε φορέας λειτουργίας
εκδίδει «Κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών», που δημοσιοποιείται και
αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου και της οικείας Περιφέρειας
3. Την παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α')
σύμφωνα με την οποια
«3. Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος όλοι οι φορείς
λειτουργίας των λαϊκών αγορών συντάσσουν Κανονισμό Λειτουργίας και
τοπογραφικό διάγραμμα για κάθε λαϊκή αγορά που λειτουργεί στα διοικητικά τους
όρια, στο οποίο απεικονίζονται τα όρια που αυτή καταλαμβάνει, οι θέσεις που
καλύπτουν οι παραγωγοί και επαγγελματίες με αρίθμηση και συνακόλουθα το
αντικείμενο εκμετάλλευσης κάθε πάγκου και οι κενές θέσεις.
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Τα εν λόγω διαγράμματα, εκτός της υποχρέωσης της παραγράφου 1 του άρθρου
27, τα αποστέλλουν στις Γενικές Διευθύνσεις Ανάπτυξης των οικείων
Περιφερειών.»
4. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 79 του Κώδικα (Ν.3463/2006),στις
οποίες 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».
5. Την αριθμ. 8/24/21-11-2014 απόφασή του Συμβουλίου της κοινότητας
Νεμέας με την οποία εισηγήθηκε στο δημοτικό Συμβούλιο για τον ορισμό
των χώρων λειτουργίας Λαϊκής αγοράς καθώς και για την ημέρα λειτουργίας
αυτής σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 .
6. Το άρθρο 73 παρ. 1Β v )του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποιο Επιτροπή
ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών
αποφάσεων του άρθρου 79 του Δ.Κ.Κ. και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός
ότι στο Δήμο Νεμέας δεν έχει συγκροτηθεί Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
καθώς ο Δήμος μας έχει πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων.
7. Την εγκύκλιο 59/74896/30-12-2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ. στην οποία
επισημαίνεται ότι σε δήμους κάτω των δέκα χιλιάδων κατοίκων, για τους
οποίους δεν προβλέπεται συγκρότηση Ποιότητας Ζωής , τις αρμοδιότητες
ασκεί το Δημοτικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι είναι το όργανο που έχει το
τεκμήριο της αρμοδιότητας.( άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/10).
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο
κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς στην έδρα του Δήμου Νεμέας, όπως
αυτό υποβλήθηκε με την εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου του Δήμου μας,
προς έγκριση.
Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος κάλεσε το σώμα προβεί στην τροποποίηση του
κανονισμού λειτουργίας της λαϊκής Αγοράς του Δήμου Νεμέας σε εναρμόνιση με
τις διατάξεις του Ν.4497/2017
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :
 Την ανωτέρω εισήγηση
 - Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 6 του Ν. 3852/2010,
 - Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1Β v του Ν. 3852/2010,
 - Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006,
 Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α')
 Την αριθμ. 24/14 Γνώμη της Δημοτικής Κοινότητας Νεμέας,
 την αριθμ.17/259/9-12-2014 (ΑΔΑ:7ΩΞΕΩΚΔ-Η57) προηγούμενη απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου
 Τα συνταχθέντα τοπογραφικά διαγράμματα
και μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα
πρακτικά.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Α. Εγκρίνει την
τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας της Λαϊκής
Αγοράς του Δήμου Νεμέας όπως είχε ψηφιστεί με την αριθμ.17/259/9-12-2014
(ΑΔΑ:7ΩΞΕΩΚΔ-Η57) προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να
είναι σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171Α/2017) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει

Οπότε διαμορφώνεται και ισχύει πλέον ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1Ο
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1.Τα άρθρα 94 & 95 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.Το Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171Α/2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
3. Την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006.
4. Την υπ’ αρίθμ. 1/2018 (Αριθ. Πρωτ.: 37698/03-04-2018) εγκύκλιο Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή «Εφαρμογή του Ν.4497/2017 σχετικά με την
άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων».

ΑΡΘΡΟ 2Ο
ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1) Η Λαϊκή Αγορά της Νεμέας θα λειτουργεί κάθε ΠΕΜΠΤΗ στις εξής οδούς: α)σε τμήμα
της οδού Αθανασοπούλου, β) σε τμήμα της οδού Τόμπρου, γ) σε τμήμα της οδού
Χριστοπούλου και δ) σε τμήμα της οδού Τομαρά.
2) Η Λαϊκή Αγορά ανάλογα με τη φύση των πωλούμενων προϊόντων, χωρίζεται στους εξής
τομείς:
Α. Τομέας Διατροφικών Προϊόντων
Β. Τομέας Βιομηχανικών Ειδών, ο οποίος τοποθετείται διακριτά στα όρια της Λαϊκής
Αγοράς.
3) Η μετακίνηση και η επέκταση της χωροθέτησης της Λαϊκής Αγοράς, δύναται να γίνει με
απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου (ως υπεύθυνος φορέας λειτουργίας) ύστερα
από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας
και της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, σ’ ότι αφορά τις κυκλοφορικές επιπτώσεις.
4) Το ωράριο λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς καθορίζεται ως εξής: Για το χρονικό
διάστημα από 1η Μαΐου έως 30η Σεπτεμβρίου από 6.00 πμ έως 12.30 μμ, και για το
χρονικό διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως 30 Απριλίου από 7.00 πμ έως 13.30 μμ. Η
προσέλευση και η εγκατάσταση των πωλητών στις θέσεις της Λαϊκής Αγοράς πρέπει να
γίνεται μια ώρα πριν την έναρξη λειτουργίας της, η δε αποχώρησή τους πρέπει να
ολοκληρώνεται μισή ώρα μετά τη λήξη λειτουργίας της. Απαγορεύεται αυστηρά η

ΑΔΑ: ΨΓΡ8ΩΚΔ-ΠΞΡ
5

καταστρατήγηση και η μη εφαρμογή του ωραρίου λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς. Οι
παραβάτες θα τιμωρούνται σύμφωνα με όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
5) Απαγορεύεται η διέλευση και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς,
κατά την ημέρα και τις ώρες λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων
των πωλητών. Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχημάτων πρέπει να μεριμνούν ώστε να μην
σταθμεύουν τα οχήματά τους στους χώρους που ορίζεται η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς
από το προηγούμενο βράδυ.

ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Παραγωγοί
Τα προϊόντα που δύνανται να διαθέτουν οι παραγωγοί και τα οποία πρέπει να
είναι αποκλειστικά δικής τους παραγωγής και οικοτεχνίας, και να πληρούν τους όρους
υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, όπως ορίζονται κάθε φορά στην κείμενη
εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, καθώς και στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, στις
διατάξεις της κείμενης Κτηνιατρικής Νομοθεσίας, στους Κανόνες Διακίνησης και
Εμπορίας Προϊόντων και
Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) και στις ισχύουσες
υγειονομικές και λοιπές διατάξεις, είναι τα εξής:
α. οπωροκηπευτικά,
β. αυγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού,
γ. λοιπά αγροτικά προϊόντα, όπως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια,
δ. ελαιόλαδο συσκευασμένο, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 29/2012 και την
323902/18.9.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 2026),
ε. οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με
την κείμενη ενωσιακή (Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013, Κανονισμός (ΕΚ) 606/2009,
Κανονισμός (ΕΚ) 607/2009, Κανονισμός 436/2009) και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία υπ'
αριθμ. 5833/155045/ 12.12.2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 3324) όπως ισχύει, υπ'
αριθμ. 285870/1.9.2004 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1372), υπ' αριθμ.
6141/148160/30.12.2015
υπουργική
απόφαση
(Β'
2904),
υπ'
αριθμ.
5067/117292/27.10.2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 2323) όπως ισχύει, υπ' αριθμ.
5042/116548/26.10.2015 υπουργική απόφαση (Β' 2323),
στ. μέλι τυποποιημένο,
ζ. πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των
τροφίμων, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία (υπουργική απόφαση
2379/82701/2016, Β' 2330),
η. νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας,
θ. προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων),
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ι. άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα, το
οποίο δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία, καθώς και πολλαπλασιαστικό υλικό
καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων
και φυτά αμπέλου, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν ο ν. 1564/1985 (Α' 164) και οι
υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του,
ια. τα προϊόντα οικοτεχνίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 της 4912/120862/5.11.2015
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β'2468), με τους όρους και
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του
κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα,
ιβ. αλλαντικά από παραγωγούς κτηνοτρόφους, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες
μονάδες, τηρουμένων των όρων υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την εθνική και
ενωσιακή νομοθεσία. Αν ο κτηνοτρόφος δεν διαθέτει δική του μονάδα παραγωγής, αλλά
παραλαμβάνει τελικό προϊόν από δική του πρώτη ύλη που παράγεται σε άλλη εγκεκριμένη
μονάδα, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στο άρθρο 10 για τα τυροκομικά προϊόντα,
ιγ. γαλακτοκομικά προϊόντα.
2. Οι πωλητές που παράγουν οπωροκηπευτικά προϊόντα, μπορούν κατά τη διάρκεια
διάθεσης των καλλιεργούμενων προϊόντων τους να διαθέτουν και άλλα μη επεξεργασμένα
πρωτογενή προϊόντα που σχετίζονται με την κύρια παραγωγή τους. Ενδεικτικά,
αναφέρονται τα αμπελόφυλλα για τους αμπελοκαλλιεργητές, τα άνθη κολοκυθιού για τους
αντίστοιχους καλλιεργητές, τα αυτοφυή φυτά που φύονται εντός των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων των παραγωγών.

Επαγγελματίες πωλητές
1. Τα προϊόντα που δύνανται να διαθέτουν οι επαγγελματίες πωλητές είναι τα εξής:
Α. Πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:
α. Νωπά οπωροκηπευτικά, αυγά, ελιές, ελαιόλαδο, οίνος, μέλι, πουλερικά και κουνέλια.
β. Βιολογικά νωπά προϊόντα της υποκατηγορίας α'.
γ. Βιολογικά μεταποιημένα και τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα.
Β. Νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας.
Γ. Μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα και κατεψυγμένα τρόφιμα. Στην κατηγορία αυτή
περιλαμβάνονται:
α. Τυροκομικά, αλλαντικά, ξηροί καρποί, όσπρια, ρύζι, ζαχαρώδη προϊόντα, που
διατηρούνται εκτός ψυγείου, καφές, οίνος, ελιές, ελαιόλαδο, μέλι.
β. Βιολογικά μεταποιημένα και τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα.
γ. Κατεψυγμένα τρόφιμα, όπως αλιεύματα, λαχανικά, κρεατικά, είδη σφολιάτας,
παρασκευάσματα ζύμης.
Δ. Είδη Κηπουρικής.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:
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Καλλωπιστικά φυτά, χώμα, γλάστρες, πολλαπλασιαστικό υλικό, εργαλεία και βιομηχανικά
είδη κηπουρικής και ανθοκομίας.
Ε. Βιομηχανικά είδη.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται γενικά βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων
ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης νεωτερισμών, ψεύτικα κοσμήματα
(φο μπιζού), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες,
πορτοφόλια), αυτόνομα μη ηλεκτροδοτούμενα ηλεκτρικά είδη, εκκλησιαστικά είδη, είδη
ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές
σακούλες), είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, είδη χαρτιού, εργαλεία και
βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας.
ΣΤ. Υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από κατόχους
καντινών και φορητών εγκαταστάσεων έψησης για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων,
καθώς και πώλησης ειδών κυλικείου.
2. Οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών μπορούν
να πωλούν προϊόντα μόνο μίας από τις ανωτέρω κατηγορίες Α' έως και ΣΤ', υπό την
προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά είναι γραμμένα στην άδειά τους από την αρμόδια για
την έκδοση και ανανέωση της άδειας αρχή. Ειδικά, κάθε πωλητής της κατηγορίας Α'
μπορεί να προσθέσει στην άδειά του έως τρία (3) προϊόντα της κατηγορίας Γ' και
αντίστροφα.
3. Ο επαγγελματίας πωλητής λαϊκών αγορών μπορεί να αλλάξει κατηγορία πωλούμενων
ειδών, ύστερα από αίτησή του στην αρχή ανανέωσης της άδειας (δήμος μόνιμης
κατοικίας). Με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας Επιτροπής Λαϊκών Αγορών του άρθρου 28
του Ν.4497/2017, εγκρίνεται ή απορρίπτεται αιτιολογημένα η εν λόγω αίτηση για λόγους
πληρότητας και ποικιλίας της αγοράς, σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 30 για την αναλογία πρωτογενών και βιομηχανικών ειδών. Στην
περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση εντός εξήντα (60) ημερών τεκμαίρεται σιωπηρή
αποδοχή του αιτήματος.
ΑΡΘΡΟ 4Ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στη λαϊκή αγορά της Νεμέας έχουν φυσικά πρόσωπα που είναι
παραγωγοί ή επαγγελματίες πωλητές, αυτοπροσώπως ή με νόμιμη αναπλήρωση υποβοήθηση, συνεταιριστικές οργανώσεις και αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών,
εφόσον είναι εφοδιασμένοι με την ειδική άδεια «Πωλητή Λαϊκών Αγορών» (παραγωγική ή
επαγγελματική) νομίμως θεωρημένη σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 5Ο
ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Α. Στους χώρους που θα λειτουργεί η λαϊκή αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση
των διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις που θα διαγραμμιστούν προκειμένου να
τοποθετηθούν οι πωλητές δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ και δεν θα
παρεμποδίζουν την είσοδο κατοικιών και καταστημάτων. Η ευθύνη για την διαγράμμιση
των θέσεων είναι του Δήμου με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας.
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Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη
διέλευση των επισκεπτών, την έλευση των οχημάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική
κ.λ.π. για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη
είναι αναγκαία για την ομαλή διενέργεια της λαϊκής αγοράς.
Β. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους πωλητές της λαϊκής αγοράς, η
αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων, η αυξομείωση των
διαστάσεων της έκτασης των χωροθετημένων θέσεων, η δραστηριότητα στους χώρους
της λαϊκής αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας, η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση
από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων καθώς και η πώληση
προϊόντων στους διαδρόμους.
Γ. Τα εκθετήρια – πάγκοι των πωλητών πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου
τύπου και υλικού και χρώματος διαφορετικού, ανάλογα με την ιδιότητα του πωλητή και την
πινακίδα του. Απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων.
Δ. 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 στάντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων
καθώς επίσης και πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να εκθέσουν τα εμπορεύματά
τους.
Ε. Οι πωλητές υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους
παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία των όπισθεν
αυτών ευρισκομένων καταστημάτων καθώς επίσης και των πεζοδρομίων για την ελεύθερη
διέλευση των πεζών. Σε περίπτωση μη προσέλευσης πωλητή, η εγκατάσταση πώλησης
του διπλανού πωλητή δεν επεκτείνεται για κανένα λόγο.
ΣΤ. 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.
Ζ. Κατά τις ημέρες που δεν λειτουργεί η λαϊκή αγορά απαγορεύεται κάθε εμπορία και κάθε
άλλη δραστηριότητα μέσα στους χώρους της από τους κατόχους αδειών (επαγγελματίες
και παραγωγούς).
Η. Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι
οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης και η
είσοδος κάθε τροχοφόρου κατά τις ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς πλην των ωρών
έναρξης και λήξης για την φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων.
Θ. 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 Δημοτικό Τέλος για την
αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίου.

ΑΡΘΡΟ 6Ο
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ
1. Οι παραγωγοί πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα
χρώματος πράσινου ελάχιστων διαστάσεων 1 x 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με
κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ», και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού
χρώματος το ονοματεπώνυμό του, ο αριθμός αδείας, ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο
πληροφοριακό σύστημα και η γεωγραφική περιοχή, τουλάχιστον ο νομός, που βρίσκεται η
αγροτική εκμετάλλευση των προϊόντων που διαθέτει.
Οι επαγγελματίες πωλητές
αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος μπλε ελάχιστων
διαστάσεων 1 x 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» ή «ΕΜΠΟΡΟΣ» και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού
χρώματος το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός αδείας και ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο
πληροφοριακό σύστημα. Επίσης, όλοι οι πωλητές πρέπει να έχουν πινακίδες με την τιμή
πώλησης των προϊόντων τους.
2.Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι
ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας αυτών.
3. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρμοστη συμπεριφορά των πωλητών της Λαϊκής Αγοράς
(φωνές, αντεγκλήσεις, διαλάληση των εμπορευμάτων κ.λ.π.), ενώ πρέπει να διευκολύνουν
με κάθε τρόπο τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
4. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της
καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την
πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της περιοχής μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της
λαϊκής, ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου της λαϊκής αγοράς να
φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του χώρου τους καθώς και
την συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή
δοχεία τα οποία θα συλλέγει στην συνέχεια η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου.
5. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους ιχθυοπώλες ακριβώς λόγω της φύσης της
εργασίας τους. 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, τα υπολείμματα από τον καθαρισμό των
αλιευμάτων και τα νερά από το λιώσιμο του πάγου που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση
των ψαριών, 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 ομβρίων
υδάτων.
6. Με ιδία 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-εξοπλισμού μετά τη λήξη της αγοράς και το αργότερο μέχρι τις 13.30 και 14.30,
κατ’ αντιστοιχία με το θερινό και χειμερινό ωράριο λειτουργίας της λαϊκής,
απαγορευόμενης 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 της) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές
(επαγγελματίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις) έστω και
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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 σταθμεύουν τα οχήματά τους υποχρεωτικά εκτός του χώρου λειτουργίας της λαϊκής
αγοράς.
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.λ.π.), καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λ.π.).
Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της λαϊκής αγοράς
πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των οργάνων της υπηρεσίας καθαριότητας.
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,
ΑΡΘΡΟ 7Ο
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΩΛΗΤΩΝ
Ο παραγωγός, στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια πωλητή λαϊκών αγορών, υποβάλλει
αίτηση στην Περιφέρεια (Τμήμα Εμπορίου), στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκονται οι
λαϊκές αγορές που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί και δηλώνει τις λαϊκές αγορές ανά ημέρα
που επιθυμεί, καθώς και το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης εντός εκάστου έτους. Η
Περιφέρεια διαβιβάζει τις υποβληθείσες σε αυτήν αιτήσεις, στην οικεία Επιτροπή Λαϊκών
Αγορών. Η Επιτροπή αποφασίζει και συντάσσει πρακτικό σε σχέση με τα αιτήματα αυτά
με κριτήριο τη διαθεσιμότητα θέσεων στις συγκεκριμένες λαϊκές αγορές που ζητεί ο
παραγωγός. Το πρακτικό της Επιτροπής διαβιβάζεται στους οικείους δήμους.
Ο φορέας λειτουργίας (Δήμος Νεμέας), στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η λαϊκή,
που αφορά το Πρακτικό της Επιτροπής, αναλαμβάνει τις διαδικασίες ενημέρωσης του
εντύπου της άδειας (έγκριση προσέλευσης), του Πληροφοριακού Συστήματος και
ενημερώνει τον πωλητή για τις υποχρεώσεις του, αναφορικά με την καταβολή του
ανταποδοτικού τέλους.
Οι θέσεις που αποδίδονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους στους
παραγωγούς -πωλητές, είναι προσωρινές. Η έγκριση προσέλευσης αφορά λαϊκή αγορά
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και σε καμία περίπτωση συγκεκριμένη θέση. Ο παραγωγός προσέρχεται στη λαϊκή με δική
του ευθύνη και δίχως να εγείρει αξιώσεις για κατάληψη θέσης. Τοποθετείται από τον
επόπτη αυτής σε κενή θέση τη συγκεκριμένη ημέρα λόγω μη προσέλευσης άλλου πωλητή.
Συγκεκριμένη και αριθμημένη θέση εντός της λαϊκής, για την οποία έχει εγκριθεί η
δραστηριοποίηση, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας και για το χρονικό διάστημα του
έτους που έχουν αιτηθεί οι ενδιαφερόμενοι, αποδίδεται μόνο με τη διαδικασία της
«Βελτίωσης θέσης» του άρθρου 35 του Ν.4497/2017, όπως περιγράφεται στο επόμενο
άρθρο του κανονισμού.
Ο παραγωγός πωλητής χάνει τη θέση του, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. οικειοθελώς, με δήλωσή του,
β. αν δεν πληρώσει το ανταποδοτικό τέλος, για το οποίο είναι υπόχρεος, για δύο
συνεχόμενους μήνες,
γ. αν ανακληθεί είτε προσωρινά είτε μόνιμα η άδειά του.

ΑΡΘΡΟ 8Ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ»
Ως «βελτίωση θέσης» εντός συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς νοείται η διαδικασία κατά την
οποία ένας ή περισσότεροι πωλητές, επιθυμούν να αλλάξουν τη θέση, την οποία κατέχουν
και να διεκδικήσουν μία άλλη κενωθείσα εντός της ίδιας λαϊκής αγοράς, που είναι κατά την
άποψή τους και για οποιονδήποτε λόγο «καλύτερη» σε σχέση με την ήδη νομίμως
καταληφθείσα θέση. Η όλη διαδικασία διενεργείται από τους φορείς λειτουργίας, ύστερα
από σύμφωνη γνώμη της οικείας Επιτροπής Λαϊκών Αγορών και αφορά μόνο τις κενές
θέσεις μίας λαϊκής αγοράς, καθώς και τις θέσεις των πωλητών που επιθυμούν να τη
βελτιώσουν. Ως «κενές θέσεις» λογίζονται και οι προσωρινές θέσεις που έχουν αποδοθεί
σε δικαιούχους. Οι φορείς λειτουργίας είτε ύστερα από πρόταση των ομοσπονδιών ή
πρωτοβάθμιων οργανώσεων των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών, είτε κατά την
κρίση τους μπορούν να εκκινούν διαδικασία βελτίωσης θέσεων εντός συγκεκριμένης
λαϊκής της αρμοδιότητάς τους. Οι θέσεις που ανακατανέμονται είναι μόνο οι κενές και
αυτές τις οποίες κατέχουν οι πωλητές που επιθυμούν να βελτιώσουν θέση. Οι πωλητές
ανάλογα με την ιδιότητά τους διεκδικούν και την ανάλογη κενή θέση (παραγωγού ή
επαγγελματία). Οι ανωτέρω φορείς απευθύνουν πρόσκληση προς τους πωλητές της
συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι πωλητές να καταθέσουν
αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία. Απαραιτήτως πρέπει στην αίτηση να επισυνάπτεται
και το εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους. Οι υποψήφιοι
κατατάσσονται με βάση το σύστημα μοριοδότησης του Παραρτήματος Ε΄ του Ν.4497/2017
(το οποίο παρατίθεται στη συνέχεια) και ο υποψήφιος με τα περισσότερα μόρια έχει το
δικαίωμα να επιλέξει πρώτος θέση κ.ο.κ.. Αν μετά το πέρας της διαδικασίας εξακολουθούν
να υφίστανται κενές θέσεις πωλητών μίας ιδιότητας, παραγωγού ή επαγγελματία, αυτές
μπορούν να δοθούν προσωρινά σε πωλητές της άλλης ιδιότητας, τα αιτήματα των οποίων
δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, λόγω μη διαθεσιμότητας θέσεων. Στην περίπτωση αυτή,
αν οι κενές θέσεις αφορούν θέσεις επαγγελματιών και παραμένουν αδιάθετες σε
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επαγγελματίες πωλητές μετά το πέρας των διαδικασιών της πρώτης επερχόμενης
προκήρυξης νέων επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών, τότε οι θέσεις αυτές
κατοχυρώνονται ως μόνιμες στους παραγωγούς που τις κατείχαν προσωρινά. Σε
περιπτώσεις ισοβαθμίας προκρίνονται όσοι δικαιούχοι έχουν τα μικρότερα εισοδήματα με
βάση το υποβληθέν εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας
διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

Σύστημα μοριοδότησης για τη βελτίωση θέσης σε συγκεκριμένη λαϊκή αγορά, της
παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν.4497/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του
Ν.4582/2018

Κριτήριο
Παλαιότητα άδειας
Έλλειψη
παραβατικότητας

Αριθμός μορίων
5 μόρια ανά έτος παλαιότητας
α. 30 μόρια, αν στο τελευταίο έτος δεν έχει διαπιστωθεί καμία
παράβαση.
β. 0 μόρια, αν στο τελευταίο έτος έχει διαπιστωθεί μία (1)
παράβαση.
γ. -10 μόρια, για κάθε παράβαση πέραν της μιας που έχει
διαπιστωθεί κατά το τελευταίο έτος, με ανώτατη μείωση τα 40
μόρια

Ασφαλιστική
ενημερότητα

30 μόρια. Ο υποψήφιος οφείλει να είναι ασφαλιστικά ενήμερος
μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής στη διαδικασία.

Ενημερότητα άρθρου 30 μόρια. Ο υποψήφιος οφείλει να είναι φορολογικά ενήμερος
12 του ν. 4174/2013 μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής στη διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 9Ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΟΠΤΗ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ο Δήμαρχος ορίζει με απόφασή του υπάλληλο αρμόδιο για τον έλεγχο του χώρου της
λαϊκής αγοράς και τη μέριμνα της εύρυθμης λειτουργίας της. Ο υπάλληλος αυτός ορίζεται
για θητεία έξι (6) μηνών και μετά τη λήξη της θητείας του αντικαθίσταται από άλλον.
Ειδικότερα, οι επόπτες ελέγχουν τις προσκομιζόμενες ποσότητες και την ορθή τήρηση του
Βιβλίου Διακινούμενων Ποσοτήτων, τους προσερχόμενους πωλητές και αυτούς οι οποίοι
απουσιάζουν, καταγράφουν τις κενές θέσεις και ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία για
τα κενά και συμβουλεύουν τους πωλητές για την ορθή τήρηση του Κανονισμού
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Λειτουργίας της αγοράς και τις διατάξεις του νόμου, τοποθετούν παραγωγούς σε
προσωρινές θέσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4497/2017. Για τη διευθέτηση
θεμάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, ο εν λόγω υπάλληλος
συνεργάζεται με έναν εκπρόσωπο των παραγωγών και έναν των επαγγελματιών
πωλητών, τους οποίους προτείνουν τα οικεία σωματεία.
ΑΡΘΡΟ 10Ο
ΕΛΕΓΧΟΣ
Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τη σχετική άδεια
και να την επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί. Αρμόδιες υπηρεσίες για
τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4497/2017 και των κατ’ εξουσιοδότησή τους
εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι:
α. οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου
Ανάπτυξης
και
Ανταγωνιστικότητας
σε
πανελλήνια
κλίμακα,
συνεπικουρούμενες, όποτε απαιτείται για τον έλεγχο των βιομηχανικών προϊόντων, από
τις χωρικά αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του
Κράτους της ΑΑΔΕ,
β. οι υπηρεσίες των Περιφερειών εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειάς τους,
γ. οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου τους,
δ. τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε.) εντός των
τοπικών ορίων της αρμοδιότητάς τους,
ε. οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας,
στ. οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους,
ζ. η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως δ΄ επικουρούνται από την
Ελληνική Αστυνομία στο βαθμό που τούτο παρίσταται αναγκαίο για την αποτελεσματική
άσκηση των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους.
ΑΡΘΡΟ 11Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
Οι προσερχόμενοι στη λαϊκή αγορά της Νεμέας, κάτοχοι επαγγελματικών ή παραγωγικών
αδειών, υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος, το οποίο προορίζεται
για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών, τη διοικητική υποστήριξη, την
εξασφάλιση τηλεπικοινωνιακών μέσων, τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη
φύλαξη των χώρων λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση
αυτής, καθώς και την προβολή σε συνεργασία με τα συλλογικά όργανα των πωλητών σε
αυτές. Το ύψος του ημερήσιου τέλους καθορίζεται ανά τρέχον μέτρο εκθετηρίου ανά
ημέρα, είναι κοινό για παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές και καταβάλλεται μηνιαίως
είτε σε ειδικά ορισμένο τραπεζικό λογαριασμό είτε στο ταμείο του Δήμου Νεμέας.
Το ύψος του ημερήσιου τέλους καθορίζεται ύστερα από απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης του φορέα λειτουργίας, της οικείας Επιτροπής Λαϊκών
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Αγορών και των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που έχουν αρμοδιότητα επί των λαϊκών
αγορών.
Το ημερήσιο τέλος καταβάλλεται ως εξής: α. Οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών
υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους ανάλογα: αα) με τον αριθμό των
ημερών που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές και ββ) με το μήκος (σε μέτρα) των
εκθετηρίων (πάγκων) που τους έχουν εγκριθεί. Το ημερήσιο τέλος καταβάλλεται ανά μήνα
και αφορά τα αναλογούντα ημερήσια τέλη κατά το μήνα αυτό. Το ύψος του ανά μήνα
ημερήσιου τέλους που καταβάλλει ο παραγωγός πωλητής δεν μπορεί να είναι μικρότερο
από το 80% του ημερήσιου τέλους που αναλογεί στον αριθμό των ημερών, που με βάση
τη σχετική άδεια, δικαιούνται οι παραγωγοί πωλητές να δραστηριοποιούνται κάθε
ημερολογιακό μήνα. Αν ο παραγωγός πωλητής απουσιάζει περιστασιακά για
οποιονδήποτε λόγο, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως
τηλεομοιοτυπία, ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τον Δήμο Νεμέας για την απουσία
του, πριν από τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς. Αν διαπιστωθεί ότι, παρά τη δήλωση
απουσίας του, ο παραγωγός πωλητής προσήλθε στη λαϊκή αγορά, τότε επιβάλλεται σε
βάρος του πρόστιμο ίσο με το εικοσαπλάσιο του αντίστοιχου ημερήσιου δικαιώματος. Σε
περιπτώσεις φυσικής ή άλλης καταστροφής της παραγωγής τους, οι παραγωγοί πωλητές
οφείλουν να ενημερώσουν το φορέα λειτουργίας για τη διάρκεια και το λόγο της απουσίας
τους από τις λαϊκές αγορές και να ζητήσουν την απαλλαγή τους από την υποχρέωση του
ημερήσιου τέλους. Για το αίτημα αυτό του παραγωγού - πωλητή γνωμοδοτεί η Επιτροπή
Λαϊκών Αγορών. Στις περιπτώσεις αυτές ο παραγωγός πωλητής δεν χάνει τη θέση του.
β. Οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του
ημερήσιου τέλους ανάλογα με: αα) τον αριθμό των ημερών που δικαιούνται να
δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα με βάση την άδειά τους και ββ) με τα μέτρα
των πάγκων που τους έχουν εγκριθεί. Από το ημερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι
επαγγελματίες και οι παραγωγοί, οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω
ανικανότητας προς εργασία, η οποία διαρκεί περισσότερο από ένα (1) μήνα και
βεβαιώνεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ή λόγω ανωτέρας βίας.
Η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέραν των δύο
(2) μηνών, για τους οποίους με βάση τα αναφερόμενα στην άδειά του είναι υπόχρεος,
συνεπάγεται την αναστολή ισχύος της άδειας για τις λαϊκές αγορές για τις οποίες δεν έχει
καταβληθεί το τέλος. Ο φορέας λειτουργίας της συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς διαπιστώνει
την αναστολή με απόφασή του που κοινοποιείται στις αρμόδιες αρχές έκδοσης και
ανανέωσης των αντίστοιχων αδειών όπως προβλέπονται στα άρθρα 8 και 18 του
Ν.4497/2017. Σε περίπτωση μεταγενέστερης εξόφλησης ή ρύθμισης των οφειλών η
αναστολή αίρεται και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση του οικείου φορέα
λειτουργίας.
ΑΡΘΡΟ 12Ο
ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
Η επιβολή κυρώσεων από τον Δήμο Νεμέας, ως φορέας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς,
σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του κανονισμού περιλαμβάνουν: αα) η απλή
σύσταση σε συμμόρφωση, ββ) η επιβολή χρηματικού προστίμου έως και 1.000 ευρώ και
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γγ) η ανάκληση της άδειας μέχρι ένα (1) μήνα. Με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Λαϊκών
Αγορών καθορίζονται οι κυρώσεις που αφορούν παραβάσεις του Κανονισμού Λειτουργίας.
Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του φορέα λειτουργίας είτε κατόπιν σχετικής
εισήγησης της Επιτροπής, σε περίπτωση που ο φορέας παραπέμψει το θέμα σε αυτήν
είτε χωρίς την εισήγηση. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να εισηγείται στο φορέα
λειτουργίας την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του Κανονισμού Λειτουργίας που
υποπίπτουν στην αντίληψή της με κάθε νόμιμο τρόπο.
ΑΡΘΡΟ 13Ο
ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς και
υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης.
Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους τους συναλλασσόμενους
παραγωγούς και εμπόρους πωλητές που προσέρχονται στη Λαϊκή Αγορά του Δήμου
Νεμέας.
Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στην έδρα του Δήμου
Νεμέας, εγκρίνει επίσης ο παρευρισκόμενος στη παρούσα Συνεδρίαση και κατά τη
συζήτηση του εν λόγω θέματος Πρόεδρος της κοινότητας Νεμέας κ Μπεξής
Ιωάννης.
Β.Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί υποχρεωτικά , κατά το πλήρες κείμενό
της, στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, κατά τον τρόπο που προβλέπεται από
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ.79 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με εκείνες
του άρθρ.94 παρ.6 εδαφ. 32 του Ν. 3852/2010 καθώς και σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 του Ν. 3463/2006.
Γ. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία
εφημερίδα το Νομού , σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 79 του Ν. 3463/2006.
Δ. α. Η απόφαση να παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη σε χώρο του δημοτικού
καταστήματος, που είναι προσιτός στο κοινό.
β. Η απόφαση, με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, να
καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
γ. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου όπως λάβει τα
απαραίτητα μέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση της παρούσας
απόφασης με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 298/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Νεμέα 13 Δεκεμβρίου 2019
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