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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 9/2022  τακτικής συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Φαρκαδόνας 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ  56/2022 

Περίληψη: Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών  Οιχαλίας  &  

Φαρκαδόνας  του  Δήμου Φαρκαδόνας  σύμφωνα με το   Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α’ 

207/5-11-2021) 

 

Στη Φαρκαδόνα σήμερα, 05-07-2022, ημέρα Τρίτη   και ώρα 20:00΄  μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου Φαρκαδόνας συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα 

Φαρκαδόνας ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7447/29-06-2022 πρόσκληση του Προέδρου του, που 

επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. 

Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 

συμμετείχαν  δεκαέξι   (16)   μέλη  και  ονομαστικά οι:  

Παρόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Απόντες 

Δημοτικοί Σύμβουλοι 

1. Κουκώνης  Βασίλειος 

2. Παπαγεωργίου Ανδρέας 

3. Κοσμάς  Ευάγγελος 

4. Ζαφείρης Ευάγγελος 

5. Μπότη-Στεργίου Ελένη 

6. Ζώτος Αθανάσιος 

7. Γεωργολόπουλος Ιωάννης 

8. Κακαΐτσα Ειρήνη 

9. Μπαγιώτης Μιχαήλ 

10. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος 

11. Χατζή Κωνσταντινιά 

12. Μιχαλάκης Χρήστος 

13. Μεριβάκης Αθανάσιος 

14. Μέμηλας Ιωάννης 

15. Καραμάνος Χρήστος 

16. Τσιακάρας Ευάγγελος 

1. Γεωργίου Γεώργιος 

2. Βαΐου  Κυριάκος 

3. Δημότσιος Δημήτριος 

4. Αναγνώστου Ιωάννης 

5. Κοσμάς Κωνσταντίνος 

6. Καπνουτζή-Σπήλιου Δέσποινα 

7. Μπλέτσας Δημήτριος 

8. Χαλβατζά Ελένη 

9. Γεωργίου Αθανασία-Σοφία 

10. Νταλαρίζος Νικόλαος 

11. Βανακάρα Αφροδίτη 

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και   

προσκλήθηκαν νόμιμα) 
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος κ. Αγναντής Σπυρίδων 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Τσιαούση Ελένη 

 

 

Γίνεται    μνεία   ότι: 

 οι  κ.κ.  Γεωργίου Γεωργίου, Κοσμάς Κωνσταντίνος, Καπνουτζή-Σπήλιου Δέσποινα  και 

Βανακάρα  Αφροδίτη προσήλθαν μετά τη λήψη της απαρτίας και πριν τη συζήτηση των 

θεμάτων Η.Δ. και τη λήψη αποφάσεων  

 η κα Χαλβατζά  Ελένη προσήλθε μετά τη λήψη της απαρτίας και αποχώρησε πριν την συζήτηση 

των θεμάτων  Η.Δ. και τη λήψη των αντίστοιχων αποφάσεων 

 ο κ. Τσιακάρας Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος Η.Δ. και 

πριν τη λήψη της 153/2022 απόφασης 

 ο κ. Ζώτος Αθανάσιος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 5ου θέματος Η.Δ. και τη λήψη της 

57/2022 απόφασης 

 ο  κ. Μεριβάκης Αθανάσιος  ήταν εκτός αίθουσας και δεν συμμετείχε στη λήψη των 55/2022 

και 56/2022 αποφάσεων (3ο και  4ο θέμα αντίστοιχα) 

 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

αναγγέλλοντας  το  4ο θέμα της Η.Δ. έθεσε υπόψη του  Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την 24/2022 απόφασή της «Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου Φαρκαδόνας την έγκριση της Τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών  

Οιχαλίας  &  Φαρκαδόνας  του  Δήμου Φαρκαδόνας  σύμφωνα με το σχέδιο του τμήματος της Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φαρκαδόνας, που μας υποβλήθηκε με το υπ’ αριθμόν 6559/07-06-

2022 έγγραφό του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης»  

Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 
 

 

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και τοποθετήσεις συμβούλων (οι οποίες 

καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά)  και αφού έλαβε υπόψη: 

 Το Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2014, Ν. 4849/2021, το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 

 Τις Υπουργικές Αποφάσεις με εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 67 του Ν. 4849/2021:1. 

ΚΥΑ 18962/22-2-2022 (ΦΕΚ Β 925), 2. ΥΑ 9181/01-02-2022 (ΦΕΚ Β 433), 3. ΥΑ 21061/25-

02-2022 (ΦΕΚ Β 980), 4. ΥΑ 9170/01-02-2022 (ΦΕΚ Β 481), 5. ΥΑ 16469/15-02-2022 (ΦΕΚ 

Β 879), 6. ΥΑ 21049/25-02-2022 (ΦΕΚ Β 981), 7. ΥΑ 21057/25-02-2022 (ΦΕΚ Β 981), 8. 

ΥΑ 21030/25-02- 2022 (ΦΕΚ Β 982), 9. ΥΑ 31687/24-03-2022 (ΦΕΚ Β 1530). 
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 τις 99/2015,  203/2015,  87/2017 και 164/2017 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 

 Το υπ’ αριθμόν 6559/07-06-2022 έγγραφο του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

του Δήμου Φαρκαδόνας καθώς και το συνημμένο, εναρμονισμένο με τις διατάξεις του Ν. 

4849/2021,  σχέδιο της Τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών  

Οιχαλίας  &  Φαρκαδόνας  του  Δήμου  Φαρκαδόνας 

 Την 24/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών  Οιχαλίας  &  Φαρκαδόνας  

του  Δήμου Φαρκαδόνας  σύμφωνα με το Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α’ 207/5-11-2021), όπως αυτός 

εισηγήθηκε  από την  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  με την 24/2022 απόφασή της και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  56/2022  

 

 

 

 

 

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Ο Πρόεδρος                                                  Τα  μέλη 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος  

 

 

 
   Κουκώνης Βασίλειος 
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«Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Φαρκαδόνας σύμφωνα με το 

άρθρο 28 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α’ 207/5-11-2021)» 
 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4849/2021, ο αρμόδιος φορέας λειτουργείας εκδίδει Κανονισμό 
Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς, που αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του οικείου Δήμου.  

Δεδομένου ότι στο Δήμο Φαρκαδόνας υπάρχει Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών για τις Λαϊκές 
Αγορές της Οιχαλίας και Φαρκαδόνας, ο οποίος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ανοικτών Αγορών (Ο.Π.Σ.Α.Α.), με συνημμένα τα τοπογραφικά 
διαγράμματα και τις αποφάσεις ίδρυσης και λειτουργίας των λαϊκών αγορών, απαιτείται η τροποποίησή του 
σύμφωνα με τον ανωτέρω Νόμο. 

Προτείνονται, σύμφωνα με το άρθρου 28 του Ν. 4849/2021, σχετικά με τον υπάρχοντα Κανονισμό 
Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Φαρκαδόνας τα εξής: 
  

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς της Δ.Κ Οιχαλίας & Δ.Κ Φαρκαδόνας διέπεται από: 
1) τις κατωτέρω διατάξεις: 
-Ν.3463/2006 
-Ν.3852/2014 
-Ν.4849/2021 
-Υπουργικές Αποφάσεις με εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 67 του Ν. 4849/2021: 1. ΚΥΑ 18962/22-2-
2022 (ΦΕΚ Β 925), 2. ΥΑ 9181/01-02-2022 (ΦΕΚ Β 433), 3. ΥΑ 21061/25-02-2022 (ΦΕΚ Β 980), 4. ΥΑ 9170/01-
02-2022 (ΦΕΚ Β 481), 5. ΥΑ 16469/15-02-2022 (ΦΕΚ Β 879), 6. ΥΑ 21049/25-02-2022 (ΦΕΚ Β 981), 7. ΥΑ 
21057/25-02-2022 (ΦΕΚ Β 981), 8. ΥΑ 21030/25-02-2022 (ΦΕΚ Β 982), 9. ΥΑ 31687/24-03-2022 (ΦΕΚ Β 1530).  
2) τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου όπως ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία: 

- την υπ’ αριθμ. 99/2015 (ΑΔΑ: ΩΖ3ΟΩΗΗ-ΘΗΒ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου & την αριθμ. 
απόφαση 203/2015 (ΑΔΑ: ΩΦΔΚΩΗΗ-6ΙΣ) τροποποίησή της με συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα.  

- την υπ’αριθμ. 87/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΧΜΟΩΗΗ-9ΟΕ) και την 
υπ΄αριθμ. 164/2017 τροποποίησή της (ΑΔΑ: ΩΙ2ΡΩΗΗ-ΒΤ5). 

-την υπ’αριθμ. 11/2018 (αριθμ. πρωτ. 2834/ 8-11-2016) απόφαση έγκρισης της Επιτροπής Λαϊκών 
Αγορών της Π.Ε. Τρικάλων. 
3) την Αρχή της Χρηστής Διοίκησης 
 

Άρθρο 1 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
Α) Η Λαϊκή Αγορά της Δ.Κ. Οιχαλίας λειτουργεί κάθε Πέμπτη, 
- κατά μήκος της οδού 25ης Μαρτίου, από την ένωση της με την οδό 28ης Οκτωβρίου μέχρι τη διασταύρωση 
της με τις οδούς Πίνδου και Δαβάκη.  
Οι θέσεις ορίζονται και στις δύο πλευρές της 25ης Μαρτίου.  
Β) Η Λαϊκή αγορά της Δ.Κ. Φαρκαδόνας λειτουργεί κάθε Σάββατο,  
- στην οδό Μακρυγιάννη παραπλεύρως της Κεντρικής Πλατείας και στις δυο πλευρές του Δρόμου. 
- στην οδό Δαβάκη από Αγροτική Τράπεζα (ΑΤΕ) μέχρι την δημοτική έκταση (μετά από το ΚΑΠΗ Φαρκαδόνας 
και στις δύο πλευρές του δρόμου. 
- στην οδό Πλαστήρα παραπλεύρως της Κεντρικής Πλατείας και στις δύο πλευρές του δρόμου. 
- την οδό Αγ. Αποστόλων παραπλεύρως της τρίγωνης πλατείας Φαρκαδόνας και τις δύο πλευρές του δρόμου. 
- στην οδό Β. Όλγας από την Αγροτική Τράπεζα (ΑΤΕ) μέχρι την ένωση της με τον πεζόδρομο της Ρ. Φεραίου 
και στις δύο πλευρές του δρόμου.  
- στον δρόμο της οδού Ρ. Φεραίου και στις δύο πλευρές του δρόμου. 
Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών συμπίπτει με αργία (επίσημη ή τοπική) η 
λειτουργία επιτρέπεται την προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. 
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Εξαίρεση: 
Στην Δ.Κ. Φαρκαδόνας, κατά την διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, η Λαϊκή Αγορά θα λειτουργήσει την 
Μεγάλη Πέμπτη.  
Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς ως εξής : 
α. Για τη χειμερινή περίοδο από 7:00 μέχρι 14:00. 
β. Για την θερινή περίοδο από 6:00 μέχρι 13:00. 
Η προσέλευση των πωλητών (επαγγελματιών-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, εξαιρουμένων όσων η νομοθεσία 
ορίζει.  
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. 

 
Άρθρο 2° 

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
 

Σύμφωνα με την 1. ΚΥΑ 18962/22-2-2022 (ΦΕΚ Β 925): 
 
Παραγωγοί 
Κατηγορία 1. Προϊόντα του εδάφους  
α.  Καρποί δένδρων 
β.  Κηπευτικά προϊόντα 
γ.  Λαχανικά 
δ.  Άλλα αγροτικά προϊόντα, και ιδίως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί, αμπελόφυλλα, άνθη 

κολοκυθιού, 
ε.  Τυποποιημένο ελαιόλαδο 
στ. Εμφιαλωμένος οίνος 
ζ.   Προϊόντα απόσταξη μικρών αποσταγματοποιών 
θ.  Πολλαπλασιαστικό υλικό 
ι.   Προϊόντα οικοτεχνίας 
Κατηγορία 2. Προϊόντα κτηνοτροφίας, πτηνοτροφίας, μελισσοκομίας, αλιείας, και άλλα. 
α.  Αυγά 
β.  Νωπά σφάγια πουλερικών και κουνελιών. 
γ.  Αλλαντικά 
δ.  Γαλακτοκομικά 
ε.  Νωπά αλιευτικά προϊόντα και υδατοκαλλιέργειας 
στ. Τυποποιημένο μέλι 
 
Επαγγελματίες Πωλητές 
Κατηγορία Α: Καρποί δένδρων, Κηπευτικά, αυγά, μέλι και άλλα 
Κατηγορία Β: Νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα αλιείας 
Κατηγορία Γ: Άνθη, καλλωπιστικά φυτά, πολλ/κό υλικό, γλάστρες και άλλα 
Κατηγορία Δ: Βιομηχανικά είδη 
Κατηγορία Ε: Παροχή πρόχειρων έτοιμων γευμάτων και άλλα 
 

Άρθρο 3° 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

 
Δικαίωμα συμμετοχής στις Λαϊκές αγορές των Δημοτικών Κοινοτήτων Οιχαλίας και Φαρκαδόνας του Δήμου 
Φαρκαδόνας έχουν: 

ΑΔΑ: 9ΛΣΗΩΗΗ-ΚΙΘ
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 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
α) οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή σε λαϊκή αγορά στους οποίους έχει δοθεί ή δίνεται θέση στην 
οικεία λαϊκή αγορά κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης από την αρμόδια αρχή, 
β) οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή σε λαϊκή αγορά στους οποίους έχει δοθεί ή δίνεται θέση στην 
οικεία λαϊκή αγορά κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης από την αρμόδια αρχή. (άρθρο 31 παρ.1 
Ν.4849/21) 
γ) Η κατοχή συγκεκριμένης θέσης στο υπαίθριο εμπόριο αναστέλλεται αυτοδικαίως, αν δεν καταβληθεί από 
τον υπόχρεο το προβλεπόμενο τέλος για τη θέση, για χρονικό διάστημα δύο (2) συνεχόμενων μηνών. (άρθρο 
21 παρ.1 & 2 Ν.4849/21) 
Ο πωλητής που έχει απωλέσει οριστικά τη θέση δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο ή το δικαίωμα 
δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο, έχει δικαίωμα συμμετοχής σε νέα προκήρυξη μόνο εφόσον 
εξοφλήσει την οφειλή που οδήγησε στην ανωτέρω απώλεια. (άρθρο 21 παρ.3 Ν.4849/21). 
 

Άρθρο 4° 
ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
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 – εκθέτες δεν θα 
καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ και δεν θα εμποδίζουν τη λειτουργία καταστημάτων. Η ευθύνη για 
την διαγράμμιση των θέσεων είναι του Δήμου με μέριμνα της τεχνικής υπηρεσίας. 
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, αλλά την ομαλή διενέργεια της 
Λαϊκής Αγοράς.  
Β. 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, 
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. Οι πωλητές – εκθέτες 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.  
Δ. Η παρουσία των κατόχων αδειών είναι υποχρεωτική, σε κάθε άλλη περίπτωση και όπου δημιουργείται η 
ανάγκη περί υποβοήθησης, αντικατάστασης,  αναπλήρωσης κλπ. απαιτείται η τροποποίηση της αρχικής 
άδειας με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
Ε. Κατά τις ημέρες που δεν λειτουργεί η Λαϊκή Αγορά απαγορεύεται κάθε εμπορία και κάθε άλλη 
δραστηριότητα μέσα στους χώρους της από τους κατόχους αδειών (επαγγελματικών και παραγωγικών). 
Ζ. 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 για την εκφόρτωση των εμπορευμάτων. 
Η. 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 5° 
ΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ 

 
Οι θέσεις, από 1 έως 108 στη Λαϊκή Αγορά της Δ.Κ. Οιχαλίας και από 1 έως 195 στη Λαϊκή Αγορά της Δ.Κ. 
Φαρκαδόνας, ταξινομούνται ανάλογα με τη κατηγορία των πωλούμενων προϊόντων στους τομείς πωλητών 
διατροφικών προϊόντων και βιομηχανικών ειδών. 
Η κατανομή των θέσεων κατά κατηγορία πωλητών και πωλούμενων ειδών, για την απρόσκοπτη και εύρυθμη 
λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, προς όφελος των πωλητών και των καταναλωτών, θα παραμείνει σύμφωνα 
με τον προηγούμενο εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Οιχαλίας και Φαρκαδόνας του 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-21-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8e%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-21-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8e%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-21-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8e%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
ΑΔΑ: 9ΛΣΗΩΗΗ-ΚΙΘ
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Δήμου Φαρκαδόνας από την Αρμόδια Επιτροπή Λαϊκών Αγορών της Π.Ε. Τρικάλων (Αριθμ. Απόφασης 
Έγκρισης 11/2018) και τις διοικητικές πράξεις τοποθέτησης των πωλητών, έχει ως εξής: 
 
 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (Υφιστάμενη κατάσταση): 
 
 

Κατηγορίες 
ειδών 

Πωλητές Τομέας πωλητών 
βιομηχανικών ειδών 

Τομέας πωλητών 
διατροφικών ειδών 

Κατηγορία Α Επαγγελματίες  17, 18, 54, 57 έως 61, 63 
έως 69, 71 έως 78, 80, 81, 
87, 88, 94, 95, 98, 99  

Κατηγορία Β Επαγγελματίες  15, 16, 44, 45 

Κατηγορία Δ Επαγγελματίες 1 έως 10, 20 έως 24, 26 έως 
28, 30 έως 31, 34, 35, 46 έως 
53, 62, 70, 84, 85, 89 έως 92, 
96, 100 έως 108 

 

Κατηγορία 1  Παραγωγοί  11 έως 14, 19, 25, 29, 32, 
33, 36, 40 έως 43, 55, 56, 
79, 82, 83, 86, 93, 97 

Κατηγορία 2 Παραγωγοί  37-38-39  

Σύνολο 
θέσεων 

108: 48 60 

 
 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ (Υφιστάμενη κατάσταση): 
 
 

Κατηγορίες 
ειδών 

Πωλητές Τομέας πωλητών 
βιομηχανικών ειδών 

Τομέας πωλητών 
διατροφικών ειδών 

Κατηγορία Α Επαγγελματίες  33 έως 40, 44 έως 48, 53, 55 
έως 57, 66, 67, 70 έως 73, 75, 
76, 79, 80, 82, 83, 91, 92 

Κατηγορία Β Επαγγελματίες  62 έως 64 

Κατηγορία Γ   194, 195 

Κατηγορία Δ Επαγγελματίες 1 έως 26, 112, 114 έως 193  

Κατηγορία 1  Παραγωγοί  28 έως 32, 42, 43, 49 έως 52, 
54, 58 έως 61, 65, 68, 69, 74, 
77, 78, 81, 84 έως 90, 94, 95, 
97 έως 111, 113 

ΑΔΑ: 9ΛΣΗΩΗΗ-ΚΙΘ
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Κατηγορία 2 Παραγωγοί  27, 41, 93, 96  

Σύνολο 
θέσεων 

195 107 88 

 
 
Προκειμένου οι Λαϊκές Αγορές να λειτουργήσουν μελλοντικά με διακριτούς τομείς βιομηχανικών και 

διατροφικών ειδών, από εδώ και στο εξής οι θέσεις που θα διατίθενται κατόπιν έκδοσης σχετικής 

προκήρυξης από τη αρμόδια αρχή (αρ.11 του ν.4849/2021) ή κατόπιν αμοιβαίας ανταλλαγής και αλλαγής 

θέσης δραστηριοποίησης με απόφαση της αρμόδιας αρχής (αρ.20 του ν.4849/2021), θα  δίνονται σύμφωνα 

με τους παρακάτω πίνακες: 

H Λαϊκή Αγορά της Οιχαλίας χωρίζεται στους παρακάτω τομείς και κατηγορίες: 

Κατηγορίες 
ειδών 

Πωλητές Τομέας πωλητών 
βιομηχανικών ειδών 

Τομέας πωλητών 
διατροφικών ειδών 

Κατηγορία Α Επαγγελματίες  46 έως 72  

Κατηγορία Β Επαγγελματίες  44-45 

Κατηγορία Δ Επαγγελματίες 1 έως 10, 15 έως 28 & 89 
έως 108 

 

Κατηγορία 1  Παραγωγοί 11 έως 14 29 έως 36, 40 έως 43 & 73 
έως 88  

Κατηγορία 2 Παραγωγοί  37-38-39  

Σύνολο θέσεων 108: 47 61  

 

 

H Λαϊκή Αγορά της Φαρκαδόνας χωρίζεται στους παρακάτω τομείς και κατηγορίες: 

Κατηγορίες 
ειδών 

Πωλητές Τομέας πωλητών 
βιομηχανικών ειδών 

Τομέας πωλητών 
διατροφικών ειδών 

Κατηγορία Α Επαγγελματίες  44 έως 61 και 65 έως 83 

Κατηγορία Β Επαγγελματίες  62 έως 64 

Κατηγορία Γ Επαγγελματίες 194-195  

Κατηγορία Δ Επαγγελματίες 1 έως 26 & 114 έως 193  

Κατηγορία 1 Παραγωγοί  27 έως 43 & 84 έως 113 
εκτός(**) 

Κατηγορία 2 Παραγωγοί  28-41-93-96 (**) 

Σύνολο θέσεων 195: 108 87 

 

 

Οι πωλητές Λαϊκών Αγορών που είναι φυσικά πρόσωπα και κατέχουν άδεια πωλητή σε λαϊκή αγορά, δεν 

επιτρέπεται να κατέχουν περισσότερες από μία (1) θέση σε κάθε λαϊκή αγορά. (άρθρο 31 παρ.2 Ν.4849/21). 

Οι υφιστάμενοι αδειούχοι των Λαϊκών Αγορών Οιχαλίας και Φαρκαδόνας, οι οποίοι κατέχουν περισσότερες 

θέσεις πριν από την εφαρμογή του Ν. 4849/2021, με διοικητικές πράξεις τοποθέτησης του αρμοδίου φορέα, 

έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν τις θέσεις τους.  

i. Για υφιστάμενους αδειούχους οι οποίοι δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς τους σε 
Λαϊκή Αγορά και στους οποίους έχει χορηγηθεί η θέση που κατέχουν με διοικητική πράξη, διενεργείται η 
διαδικασία βελτίωσης θέσης. Η βελτίωση θέσης αφορά τις κενές θέσεις μίας (1) λαϊκής αγοράς. 
……………………………………………………………………………………… 
ii. Σε υφιστάμενους αδειούχους οι οποίοι δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς τους σε 
Λαϊκή Αγορά, χωρίς να τους έχει αποδοθεί η θέση που κατέχουν με διοικητική πράξη σύμφωνα με 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-31-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1/
ΑΔΑ: 9ΛΣΗΩΗΗ-ΚΙΘ
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νομοθετικό πλαίσιο προγενέστερο του ν. 4497/2017, το άρθρο 101 του ν. 4605/2019 (Α’ 52) και το άρθρο 35 
του ν. 4497/2017, χορηγείται θέση με διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς. (άρθρο 
66 παρ.4 Ν.4849/21) 
Η διαδικασία βελτίωσης και χορήγησης θέσης διενεργείται ως ακολούθως: ………………………… 
α) Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ή Δημάρχου (ανάλογα με τον φορέα λειτουργίας), 
συγκροτούνται πενταμελείς επιτροπές, που αποτελούνται από τρία (3) αιρετά μέλη του φορέα λειτουργίας 
της λαϊκής αγοράς και ορίζονται από τον Περιφερειάρχη ή τον Δήμαρχο και δύο (2) εκπροσώπους των 
πωλητών, έναν παραγωγό και έναν επαγγελματία, που υποδεικνύονται από τα συλλογικά όργανα των 
πωλητών κατόπιν πρόσκλησης του φορέα λειτουργίας. 
β) Με την απόφαση της περ. α) ορίζεται προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όσους πωλητές κατέχουν 
θέση που τους έχει αποδοθεί με διοικητική πράξη και επιθυμούν βελτίωση αυτής. Η εκδήλωση 
ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία βελτίωσης καθιστά αυτομάτως τη θέση την οποία κατείχαν 
μέχρι εκείνη τη στιγμή κενή. Με το πέρας της διαδικασίας ο πωλητής επανέρχεται είτε στην αρχική θέση που 
κατείχε είτε σε όποια του αποδοθεί μέσω της διαδικασίας.  
…………………………………………………………………………………………. 
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιτροπή της περ. α) καταγράφει τους 
πωλητές και τις θέσεις που καταλαμβάνουν, καθώς και τις κενές θέσεις στις λαϊκές αγορές που υπάγονται 
στην αρμοδιότητά της. Ως κενές θέσεις, νοούνται: 
βα) όσες έχουν προκύψει μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία, 
ββ) όσες καταλαμβάνονται από πωλητές στους οποίους έχει αποδοθεί θέση, σύμφωνα με τα άρθρα 32, 33 
και την παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4497/2017, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
βγ) όσες δεν καταλαμβάνονται από πωλητή. …………………………………………………………………………. 
γ) Η ανωτέρω επιτροπή καταγράφει τους πωλητές της περ. i και καταρτίζει προσωρινό πίνακα ο οποίος 
αναρτάται στη λαϊκή αγορά, καθώς και στην ιστοσελίδα του φορέα λειτουργίας. 
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών και εξετάζονται από την ίδια επιτροπή. Μετά 
την εξέταση των ενστάσεων αναρτάται, ως ανωτέρω, ο οριστικός πίνακας καταγραφής. 
Ακολουθεί αξιολόγηση των πωλητών από την επιτροπή, με κριτήρια ως εξής: 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::: 
γα) παλαιότητα άδειας (αφορά στο έτος έκδοσης της άδειας): πέντε (5) μόρια, ανά έτος παλαιότητας, 
γβ) ενημερότητα του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) (φορολογική ενημερότητα): τριάντα (30) μόρια. 
Για την απόδειξη των ανωτέρω ο πωλητής υποβάλλει στον φορέα λειτουργίας με την αίτησή του αντίγραφο 
της άδειάς του, καθώς και τις ενημερότητες εντός προθεσμίας που καθορίζει ο φορέας λειτουργίας από την 
ημερομηνία ανάρτησης του οριστικού πίνακα. Ο υποψήφιος οφείλει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά 
ενήμερος μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. 
……………………………………………………………………………………  
Κατόπιν της αξιολόγησης η επιτροπή καταρτίζει πίνακα με τους πωλητές σε φθίνουσα σειρά 
προτεραιότητας, καθώς και τη θέση τους στην αγορά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται 
δημόσια κλήρωση. Στον πίνακα περιλαμβάνονται και οι κενές θέσεις (θέσεις που δεν κατέχει πωλητής). Οι 
πωλητές, κατά σειρά προτεραιότητας, επιλέγουν από τον πίνακα θέση στην αγορά. Η Επιτροπή 
καταρτίζει πίνακα στον οποίο αναγράφονται οι πωλητές με τις θέσεις επιλογής τους. Μετά και την εξέταση 
τυχόν ενστάσεων η επιτροπή καταρτίζει οριστικό πίνακα, σύμφωνα με τον οποίο ο φορέας λειτουργίας 
χορηγεί με απόφασή του θέση στους πωλητές. 
Μετά το πέρας της διαδικασίας της βελτίωσης θέσης η επιτροπή της περ. α) καταγράφει τους πωλητές της 
περ. ii και διενεργεί τη διαδικασία χορήγησης θέσης, σύμφωνα με την περ. γ). 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της βελτίωσης και της χορήγησης θέσης σε κάθε λαϊκή αγορά όλοι 
οι δραστηριοποιούμενοι πωλητές κατέχουν θέση που τους έχει χορηγηθεί με διοικητική πράξη. Οι θέσεις 
αυτές είναι αριθμημένες από τον φορέα λειτουργίας, ο οποίος καταρτίζει το τοπογραφικό διάγραμμα της 
αγοράς. (άρθρο 66 παρ.4 Ν.4849/21) 
3. Το μέγιστο επιτρεπτό μήκος της πρόσοψής των πάγκων για τους υφιστάμενους πωλητές στη λαϊκή αγορά 
της Οιχαλίας δεν θα υπερβαίνει τα 6 μέτρα και τα 9 μέτρα στη λαϊκή αγορά της Φαρκαδόνας.  
 

Άρθρο 6° 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ 

 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_449717/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-101-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-4497201-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-35-%ce%b2%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%ce%b5%ce%ba%cf%81%ce%b9-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-35-%ce%b2%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%ce%b5%ce%ba%cf%81%ce%b9-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-66-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-66-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-66-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-2/
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1. Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη μπροστά στον πάγκο των προϊόντων τους και σε 
εμφανές σημείο πινακίδα (διαστάσεων 1μ x 0,4μ) όπου αναφέρονται κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω 
στοιχεία: η λέξη ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ με κεφαλαία γράμματα αντίστοιχα, το ονοματεπώνυμο 
του δικαιούχου, ο αριθμός της άδειας, ο αριθμός μητρώου στο ΟΠΣΑΑ, η Περιφερειακή Ενότητα στην 
οποία βρίσκεται η εκμετάλλευση των προϊόντων που πωλούνται. 

2. Οι πάγκοι των πωλητών πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου και υλικού αλλά 
διαφορετικού χρώματος, ανάλογα με την ιδιότητα του πωλητή, παραγωγού ή επαγγελματία. 
Απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων 

3.            Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρμοστη συμπεριφορά των πωλητών της Λαϊκής Αγοράς (φωνές, 
αντεγκλήσεις, διαλάληση των εμπορευμάτων κ.τ.λ) 

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 των καθώς και την συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε 
σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στην συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου. 

5. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την ταχεία απομάκρυνση των κάθε είδους απορριμμάτων ευπαθών 
και ευαλλοίωτων προϊόντων και ιδίως του νερού που προέρχεται από το λιώσιμο του πάγου, που 
χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των αλιευμάτων. Ο καθαρισμός των αλιευμάτων επιτρέπεται, μόνο 
εφόσον οι πωλητές πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου και λαμβάνων 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 αντιμετωπίζονται ως ειδικά απόβλητα, ανάλογα με τον χαρακτήρα τους. Σε καμία 
περίπτωση δεν διοχετεύονται στα δίκτυα των όμβριων υδάτων. 

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, 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 (επαγγελματίες και 
παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις) έστω και αν αναπληρώνονται, 
υποβοηθούνται ή προσλαμβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στις λαϊκές 
αγορές καθώς και το προσωπικό που απασχολούν. 

         Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν: 
8. Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της λαϊκής αγοράς συμμορφούμενοι 

με τις υποδείξεις των οργάνων της παραπάνω υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις 
συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους. 
Επίσης επιβάλει πρόστιμο. Εάν η παράβαση αυτή επαναληφθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Δήμος 
προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά. 

9. 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. Η παραμονή 
των πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, μετά το πέρας του νόμιμου ωραρίου θεωρείται 
αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με τη 
κείμενη νομοθεσία. 

10. Τα αυτοκίνητα των πωλητών (φορτηγά) πρέπει να σταθμεύουν υποχρεωτικά εντός ειδικού χώρου οι δε 
εποχιακοί παραγωγοί θα τακτοποιούνται στους χώρους με τη φροντίδα των αρμόδιων υπαλλήλων. 
Μετά την αποχώρηση όλων θα γίνεται από συνεργείο του Δήμου η καθαριότητα (πλύσιμο κ.λπ) της 
λαϊκής αγοράς. 

 
Άρθρο 7° 
ΈΛΕΓΧΟΣ 

 
Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τη σχετική άδεια και να την 
επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί. 
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1. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων 

υπουργικών αποφάσεων είναι: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

α) η Διυπηρεσιακή Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (Δ.Ι.Μ.Ε.Α.) του ν. 4712/2020 (Α’ 146) σε πανελλήνια κλίμακα, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

β) οι Περιφέρειες εντός των διοικητικών ορίων τους, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

γ) οι Δήμοι εντός των διοικητικών ορίων τους, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

δ) η Ελληνική Αστυνομία, στην περιοχή δικαιοδοσίας της, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ε) το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) στην περιοχή της δικαιοδοσίας του και 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

στ) η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.). ………………… 

Οι αρχές των περ. α) έως γ) επικουρούνται από την Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική 

Ακτοφυλακή (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.), στον βαθμό που τούτο παρίσταται αναγκαίο για την αποτελεσματική άσκηση 

των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους. 

 …………………………………………… 

2. Οι αρχές της παρ. 1 οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους σε ζητήματα συντονισμού ελέγχων και 

διάχυσης της πληροφορίας. Για τον συντονισμό των ελέγχων αρμόδια είναι η ΔΙ.Μ.Ε.Α.. Στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. 

ανατίθεται, επίσης, η αρμοδιότητα της συγκρότησης μικτών κλιμακίων ελέγχου για όλη την Επικράτεια, 

μεταξύ των υπηρεσιών της παρ. 1, για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης προϊόντων και 

υπηρεσιών. Μικτά κλιμάκια μπορούν να συγκροτούν και οι περιφέρειες για τη διενέργεια ελέγχων εντός των 

διοικητικών ορίων τους. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Οι αρμοδιότητες των παρ. 1 και 2 ασκούνται παράλληλα προς τις αρμοδιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η άσκηση των οποίων δεν επηρεάζεται από το παρόν. 

 
Άρθρο 8° 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ 
 

Οι κάτοχοι θέσεων 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. (άρθρο 23 παρ.1 Ν.4849/21) 
Θέματα σχετικά με την καταβολή, το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους 
των πωλητών στην Λαϊκή Αγορά καθορίζεται με την υπ’αριθμ. 87/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
και την υπ΄αριθμ. 164/2017 τροποποίησή της όπως ακολουθεί: 
  

α/α Ειδικότητα Ημερήσιο Δικαίωμα €/ 
τρέχον μέτρο 

1 Παραγωγοί 0,75 

2 Επαγγελματίες 0,75 

3 Ιχθυοπώλες 0,75 

 
Η καταβολή του ανωτέρω αναφερόμενου τέλους από τους επαγγελματίες πωλητές και παραγωγούς θα 
πραγματοποιείται ανά δίμηνο και όχι πέραν της 10ης του επόμενου από τη λήξη εκάστου δίμηνου μήνα. Η 
πληρωμή των τελών θα γίνεται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Φαρκαδόνας ή μέσω της τράπεζας 
Πειραιώς. Σε περίπτωση αυτή και εφόσον επιβεβαιωθεί το ποσό της κατάθεσης, η Ταμειακή Υπηρεσία θα 
εκδίδει το σχετικό διπλότυπο είσπραξης το οποίο και θα αποστέλλει με μέριμνά της στον οφειλέτη. 
Σε περίπτωση προεξόφλησης α) του ετήσιου τέλους θα υπάρχει έκπτωση 20% β) του εξαμηνιαίου τέλους θα 
υπάρχει έκπτωση 10%. 

 
Άρθρο 9° 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
Σε περίπτωση μη τήρησης των υγειονομικών όρων, της μη ύπαρξης άδειας, της μη θεώρησής της ή της μη 
καταβολής του ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών και γενικότερα της αυθαίρετης επιπλέον χώρου ή της 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-23-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%ba/
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αυθαίρετης μετακίνησης πωλητή από την θέση που του έχει αποδοθεί, σε οποιαδήποτε άλλη θέση όπως και 
η οποιαδήποτε παρέκκλιση από τον παρόντα Κανονισμό, θα επιφέρει την αυτόματα την αυτοδίκαιη 
αναστολή της θέσης που κατέχει ο πωλητής, με απόφαση του Δήμου αλλά και σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
Ν.4849/2021. 
Οι κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται περιγράφονται στο άρθρο 62 (Ν. 4849/2021) και 
δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος τροποποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 
σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4849/2021. 
 

Άρθρο 10° 
ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς καταργώντας τον 
προηγούμενο κανονισμό που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 99/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Φαρκαδόνας και την υπ’αριθμ. 203/2015 τροποποίησή του δεδομένου ότι βασιζόταν σε ένα νομικό πλαίσιο 
που δεν ισχύει μετά την ψήφιση του Ν. 4849/2021. 
 Η   ισχύς   του   κανονισμού   αυτού   είναι  υποχρεωτική   για   όλους   γενικά   τους συναλλασσόμενους 
(πωλητές του Δήμου) και αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο.  
Επισυνάπτονται με τον παρόντα Κανονισμό τα τοπογραφικά διαγράμματα των δύο (2) λαϊκών αγορών 
Οιχαλίας και Φαρκαδόνας του Δήμου Φαρκαδόνας στον οποίο περιλαμβάνονται η οριοθέτηση και η 
διαγράμμιση του χώρου της λαϊκής αγοράς, η διαγράμμιση, η αρίθμηση, η χωροθέτηση και η κατανομή των 
θέσεων, κατά κατηγορία πωλητών και πωλούμενων ειδών. 
Κάθε σχετικός προηγούμενος κανονισμός καταργείται.  
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