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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο  

    

 

                        ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 111/2022 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 26/2022 τακτικής συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας 

 

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς 

Κοινότητας Κάτω Αχαΐας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας» 

 
 

Στην Κάτω Αχαΐα, σήμερα την εικοστή τετάρτη (24η) του μηνός Οκτωβρίου (10ου) του έτους δύο χιλιάδες 

είκοσι δύο (2022), ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄ και συγκεκριμένα στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 

του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αχαΐας (στο ισόγειο του σχολικού συγκροτήματος), το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, συνήλθε σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. 

πρωτ. 11854/20.10.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κυριάκου Ιωάν. Ορλώφ και σύμφωνα με 

τη διαδικασία, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., 

τχ. Α΄, φ. 87/7-6-2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση 

και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα είκοσι επτά 
(27) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου δήλωσαν παρόντα τα δέκα τέσσερα (14) μέλη: 

Παρόντες Απόντες 

1. Ορλώφ Κυριάκος του Ιωάννη (Πρόεδρος) 
2. Μπουχέλος Ανδρέας του Δημητρίου 
3. Καμπέρος Ηλίας του Χρήστου 
4. Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη του Αργυρίου 
5. Γκοτσόπουλος Βασίλειος του Αριστείδη 
6. Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων του Γεωργίου 
7. Παλαιολόγος Κωνσταντίνος του Γεωργίου  
8. Καραντζάς Άγγελος του Βασιλείου 
9. Πουλίδας Αθανάσιος του Νικολάου 
10. Τραχάνης Σπυρίδωνας του Ανδρέα 
11. Ορδίτης Αλέξιος του Σπυρίδωνος 
12. Στεργιόπουλος Άγγελος του Κωνσταντίνου 
13. Κουνάβης Παναγιώτης του Ανδρέα 
14. Θανόπουλος Αλέξιος του Δημητρίου 

 

1. Ταπεινός Κωνσταντίνος του Νικολάου 
2. Μάλλιαρης Γρηγόριος του Βασιλείου 
3. Βερρόπουλος Αναστάσιος του Άγγελου 
4. Νικολάου Χρήστος του Γεωργίου 
5. Λιάκος Φίλιππος του Άγγελου 
6. Οικονομόπουλος Ηλίας του Ανδρέα 
7. Ραυτακόπουλος Αθανάσιος του 

Παναγιώτη 
8. Μπαχράς Ξενοφώντας του Ιωάννη 
9. Μαυρόγιαννης Διονύσιος του 

Παναγιώτη 
10. Σταθόπουλος Ανδρέας του 

Κωνσταντίνου  
11. Δημόπουλος Σπυρίδων του Ιωάννη 
12. Οικονομόπουλος Νικόλαος του 
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 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Μπεζεριάνου Ελένη Κοινότητα 

Αλισσού, Στρουμπούτας Ανδρέας Κοινότητα Κάτω Αλισσού, Μαγκαφάς Οδυσσέας Κοινότητα Νιφοραιϊκων,  

Κωνσταντινόπουλος Νικόλαος Κοινότητα Κρίνου, Σταυρόπουλος Βασίλειος Κοινότητα Μύρτου, Σαρτζής 

Ανδρέας Κοινότητα Σαγαιϊκων, Κατριμπούζας Δημήτριος Κοινότητα Φράγκα, Θεοδωρόπουλος Γεώργιος 

Κοινότητα Αγίου Νικολάου Κράλι, Δημόπουλος Ιωάννης Κοινότητα Κάτω Μαζαρακίου, Κυριαζής Νικόλαος 

Κοινότητα Μιτοπόλεως, Κολλιόπουλος Παναγιώτης Κοινότητα Αχαϊκού 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν η Πρόεδρος της ΚΕΔΔΥ κ. Καραμπελιά Ροδία και ο Πρόεδρος του ΟΤΑΔ κ. 

Παλυβός Χρόνης.  

          

Διευκρινήσεις:     

• Προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης οι δημοτικοί 

σύμβουλοι κ.κ. Λιάκος Φίλιππος, Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Μάλλιαρης Γρηγόριος και 

Οικονομόπουλος Νικόλαος.  

• Αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Καμπέρος 

Ηλίας, Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη και Καραντζάς Άγγελος 

• Αποχώρησε μετά την ψήφιση του 1ου θέματος ο δημοτικός σύμβουλος κ. Στεργιόπουλος Άγγελος. 

• Αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Πουλίδας 

Αθανάσιος και Οικονομόπουλος Νικόλαος. 

• Αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ορδίτης Αλέξιος.  

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας κ. Σπυρίδων Νικ. Μυλωνάς, ο οποίος κλήθηκε, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 

του Ν. 4555/2018 και ισχύει. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε επίσης η υπάλληλος του Δήμου Θεώνη Κων. Αθανασακοπούλου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

Κατά τη συζήτηση του θέματος της εγκατάστασης της Λαϊκής Αγοράς Κάτω Αχαΐας παρίσταται στη 
συνεδρίαση ο κ. Ζαμπέτας Γρηγόριος, Πρόεδρος της Λαϊκής Αγοράς, εκπρόσωπος των πωλητών. 
 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ορλώφ Κυριάκος έθεσε υπόψη των μελών 
Δημοτικού Συμβουλίου, το τρίτο (3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί: «Συζήτησης και λήψη απόφασης 
επί του σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Κάτω Αχαΐας του Δήμου Δυτικής 
Αχαΐας» και κάλεσε τον κ. Κουνάβη Παναγιώτη, όπως τοποθετηθεί επί του θέματος. 

 

 Γεωργίου 
13. Ανδρικόπουλος Γεώργιος του Χρήστου 

 
   (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
νόμιμα) 
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Ακολούθως, τον λόγο έλαβε ο κ. Κουνάβης, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 
τα κάτωθι: 
Με την από 19.10.2022 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας 
 

1. Σύμφωνα με την αριθ. «65/2022» απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας 

αποφασίστηκε η «συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Λαϊκών Αγορών» για τη μόνιμη ή μη 

εγκατάσταση-λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Κάτω Αχαΐας στο Ανατολικό τμήμα της Πόλης, και 

προς τούτο εξεδόθη η από 24.10.2022 (αριθ. πρακτ. 2/2022). 

2. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021(ΦΕΚ 207/05.11.2021 τεύχος Α'): 

 Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος (01-02-2022) οι αρμόδιοι φορείς 

λειτουργίας των υπαίθριων οργανωμένων αγορών οφείλουν να καταχωρήσουν στο Ο.Π.Σ.Α.Α. τα 

στοιχεία της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 56,  

Την απόφαση ίδρυσης, κατάργησης, μετακίνησης ή επέκτασης της αγοράς, τον  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. 

«Καμία λειτουργία Λαϊκής Αγοράς δεν θα πραγματοποιείται, και θεωρείται ότι η αρμόδια αρχή 

(Δήμος) δεν επιθυμεί την συνέχιση της λειτουργίας τους, και καταργούνται αυτοδικαίως», εφόσον 

σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτ, εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 126 του Ν.4964/2022- έως και 

31-10-2022 (καταληκτική ημερομηνία)-οι αρμόδιοι φορείς λειτουργίας υπαίθριων οργανωμένων 

αγορών (Δήμοι), δεν έχουν καταχωρήσει στο πληροφοριακό σύστημα του Ο.Π.Σ.Α.Α. τα στοιχεία 

των υποπερ. περ. αα΄,αβ΄και αγ΄ της περ. α΄της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 4849/2021. Αν οι 

αρμόδιοι φορείς λειτουργίας παραλείψουν να εκπληρώσουν την υποχρέωση του πρώτου εδαφίου, 

υπόκεινται στις κυρώσεις της παρ. 7 του άρθρου 62.» 

3.Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/05.11.2021 τεύχος Α'): 

«Η λειτουργία υπαίθριων οργανωμένων αγορών επιτρέπεται σε υπαίθριους χώρους που ορίζονται 

με απόφαση της αρμόδιας αρχής και στους οποίους υπάρχει ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση για το 

κοινό, περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, και ιδίως σε οδούς, πλατείες, πάρκα και 

εξωτερικούς χώρους Εκκλησιών. Οι υπαίθριοι χώροι του πρώτου εδαφίου μπορούν να είναι 

δημόσιοι ή μισθωμένοι από το Δημόσιο.  

 

4. Η απόφαση ορισμού των χώρων λειτουργίας της παρ.1 εκδίδεται μετά από γνώμη της αρμόδιας 

αστυνομικής αρχής, σχετικά με τις επιπτώσεις στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Σύμφωνα  με  

το  άρθρο  16 παρ. 4  Ν. 3254/04 , της παρ. 6 του άρθρου 13 του Β.Δ. 24.9/1958  και της παρ. 4 του 

άρθρου 30 του Ν.4442/2016,  η Αστυνομική Αρχή της περιοχής  γνωμοδοτεί  σχετικά  με  το  εάν  

από  την  παραπάνω  χρήση  του   συγκεκριμένου  χώρου  υφίστανται  λόγοι  ασφαλείας  της  

κυκλοφορίας  πεζών  ή  τροχοφόρων  που  επιβάλλουν  τη  μη  έγκριση εγκατάστασης και 

λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς. 

 Σύμφωνα  με το άρθρο  16 παρ. 4  Ν. 3254/04 , την παρ. 6 του άρθρου 13 του Β.Δ. 

24.9/1958  και της παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν.4442/2016  «η  προβλεπόμενη στο προτελευταίο 

εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 13 του Β.Δ. 24.9/1958  προθεσμία ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες, 

μειώνοντας την προθεσμία μέσα στην οποία η Αστυνομική Αρχή  από  την  παραλαβή  του  
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σχετικού  ερωτήματος  του  δήμου  ή  της  κοινότητας,  γνωματεύει  αν  υφίστανται  λόγοι  

ασφαλείας  της  κυκλοφορίας  πεζών  ή  τροχοφόρων  που  επιβάλλουν  τη  χορήγηση  ή μη  της  

αιτουμένης εγκατάστασης και λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς, οπότε  δεν  χορηγείται  αύτη». 

5. Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας οφείλει να διασφαλίζει ότι με τον ορισμό των χώρων 

λειτουργίας των υπαίθριων οργανωμένων αγορών, δεν εμποδίζεται η πρόσβαση σε σχολεία, 

νοσοκομεία, κέντρα υγείας, σταθμούς του αστικού και του προαστιακού σιδηρόδρομου, σταθμούς 

υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, χώρους άσκησης 

θρησκευτικής λατρείας (Εκκλησίες, Τζαμιά κ.λ.π.), αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβεστικούς 

σταθμούς, εισόδους κατοικιών και καταστημάτων, ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και ότι δεν 

δυσχεραίνονται η λειτουργία των ανωτέρω και  ο εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.  

6. Οι υπαίθριες αγορές διακρίνονται σε: α) Εμπόριο σε οργανωμένες υπαίθριες αγορές, β) λαϊκές 

αγορές, γ) πρότυπες λαϊκές αγορές, δ) βραχυχρόνιες αγορές, ε) υπαίθριες αγορές παρασκευής 

έτοιμου φαγητού και ποτού επί του δρόμου (street food markets),στ) αγορές χειροτεχνών-

καλλιτεχνών, ζ) αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων, η) στάσιμο εμπόριο, θ) πλανόδιο 

εμπόριο, ι) πρότυπη λαϊκή αγορά, κ) Ειδική θεματική αγορά, λ) Αγορά ρακοσυλλεκτών, και για 

κάθε αγορά απαιτείται η έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα. Ο Κανονισμός 

Λειτουργίας είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις του παρόντος και αναρτάται στον διαδικτυακό 

τόπο του οικείου Δήμου και της οικείας Περιφέρειας και καταχωρίζεται στο «Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτής Αγοράς (Ο.Π.Σ.Α.Α.)» και κοινοποιούνται στις αρμόδιες 

υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον ζητηθούν. 

7. Η απόφαση ορισμού του χώρου λειτουργίας υπαίθριας οργανωμένης αγοράς συνοδεύεται από 

τοπογραφικό διάγραμμα, που συντάσσεται με μέριμνα του φορέα λειτουργίας, και στο οποίο 

απεικονίζονται : 

α) τα όρια που αυτή καταλαμβάνει, 

β) η χωροθέτηση των θέσεων, ανά κατηγορία προϊόντων, 

γ) το σύνολο των θέσεων που καλύπτουν οι πωλητές με αρίθμηση, αναφορικά  στο αντικείμενο 

εκμετάλλευσης κάθε πάγκου πωλητών στις αγορές που απαιτείται και 

δ) οι κενές θέσεις. 

Το ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα, καταχωρείται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. και κοινοποιείται στη Γενική 

Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, εντός της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 56. 

8. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, η 

κατασκευή και η τοποθέτηση στους χώρους λειτουργίας υπαίθριας οργανωμένης αγοράς 

προσωρινών στεγάστρων ή σκιάστρων ανοικτού τύπου, ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής τους 

ή τον τρόπο στήριξής τους στο έδαφος, δεν αναιρεί τον υπαίθριο χαρακτήρα της. Για τη λειτουργία 

υπαίθριας αγοράς, οι ανωτέρω κατασκευές εγκαθίστανται από τον αρμόδιο φορέα λειτουργίας 

(Δήμος), ύστερα από έγκριση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του σχετικά με την ασφάλεια 

χρήσης και τη στατική επάρκεια των κατασκευών. 

9. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, και ιδίως πανδημίας ή θεομηνίας, ο αρμόδιος φορέας 

λειτουργίας μπορεί να ορίζει με απόφασή του, η οποία εκδίδεται μετά από Γνώμη του Γενικού 

Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, επιπρόσθετο χώρο λειτουργίας υφισταμένης 

υπαίθριας οργανωμένης αγοράς, εντός των ορίων του ιδίου Δήμου, και καλείται «παράλληλη  

αγορά». Η  παράλληλη αγορά λειτουργεί κατά την ίδια ημέρα και κατά τις ώρες που προβλέπονται 

για την υφιστάμενη υπαίθρια οργανωμένη αγορά. Στην παράλληλη αγορά δραστηριοποιείται 

μέγιστος αριθμός πωλητών ίσος με το  πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού αριθμού, ανά 

κατηγορία πωλητών, που προβλέπονται για την υφιστάμενη υπαίθρια αγορά. Η απόφαση ορισμού 

παράλληλης αγοράς συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα. 

 10. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν.4849/2021: 
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«Φορέας λειτουργίας: Αρμόδιες Αρχές για τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, και φορείς 

λειτουργίας τους, είναι :Οι Δήμοι της χώρας εντός των ορίων των οποίων αυτές λειτουργού. Ειδικά 

για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών που λειτουργούν εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής 

και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρμόδιες αρχές ορίζονται η Περιφέρεια Αττικής 

και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα». 

 

11.Ήδη έχουν υποβληθεί δύο (2) τοπογραφικά διαγράμματα της υφισταμένης Λαϊκής Αγοράς 

Κοινότητας Κάτω Αχαϊας-Δ.Ε. Δύμης-Δήμου Δυτικής Αχαϊας (αφορούν δύο (2) σημεία της ίδιας 

Λαϊκής Αγοράς που διενεργείται μόνον κάθε Σάββατο)-μία (1) φορά ανά εβδομάδα και  εναλλάξ  

στα δύο σημεία –ανά 3/μηνο).Πλέον με την υπ. αριθ.125/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

αποφασίσθηκε η λειτουργία της μοναδικής Λαϊκής Αγοράς Πόλεως Κάτω Αχαϊας και μέχρι λήξης 

των μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοιού, επί της οδού Φιλοποίμενος (ανατολικό 

τμήμα), και συντάχθηκε προς τούτο τελικό τοπογραφικό διάγραμμα από Μάϊος 2022 το Τεχνικό 

Γραφείο Μαρίας Σπαθή (για λογαριασμό του Δήμου). 

 

12. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4849/2021(ΦΕΚ 207/05.11.2021 τεύχος Α'): 

 

«Για την ομαλή λειτουργία των λαϊκών αγορών κάθε φορέας λειτουργίας εκδίδει «Κανονισμό 

λειτουργίας λαϊκών αγορών», που δημοσιοποιείται και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του 

οικείου Δήμου και της οικείας Περιφέρειας, και καταχωρίζεται στο Ο.Π.Σ.Α.Α., στον οποίο 

περιλαμβάνονται  τουλάχιστον, τα εξής: 

α. Η οριοθέτηση και η διαγράμμιση του χώρου της λαϊκής αγοράς, η διαγράμμιση και η αρίθμηση 

των θέσεων, η χωροθέτηση και η κατανομή των θέσεων κατά κατηγορία πωλητών και πωλούμενων 

ειδών, οι θέσεις και οι διάδρομοι μεταξύ των θέσεων. Οι θέσεις των πωλητών πρέπει να είναι 

οριοθετημένες κατά τρόπο, ώστε να μην παρεμποδίζονται οι είσοδοι κατοικιών και καταστημάτων, 

να μην κωλύεται η προσέλευση των καταναλωτών και γενικά να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία 

της αγοράς.  

β. Το μέγιστο επιτρεπτό μήκος της πρόσοψης των πάγκων ανά κατηγορία πωλητών και 

πωλούμενων ειδών το οποίο είναι ίσο κατά κατηγορία πωλούμενων ειδών  δεν υπερβαίνει σε καμία 

περίπτωση τα τέσσερα και ήμισυ (4,5) μέτρα ανά κατηγορία πωλητών και αντιστοιχεί σε τρείς (3) 

πάγκους κ΄των ενός και ημίσεος (1,5) μέτρων έκαστος-το ελάχιστο. Σε περίπτωση μη προσέλευσης 

πωλητή, η εγκατάσταση πώλησης του διπλανού πωλητή δεν επεκτείνεται για κανένα λόγο. 

 

γ. Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 29.  

Η Λαϊκή Αγορά της Πόλεως Κάτω Αχαΐας-Δ.Ε. Δύμης-Δήμου Δυτικής Αχαΐας διενεργείται μόνον 

κάθε Σάββατο/Εβδομάδα σε ήδη καθορισμένο χώρο  και εναλλάξ /τρίμηνο σε όμοιο καθορισμένο 

(δύο σημεία), και από ώρες : 

 1. Για τη χειμερινή περίοδο από 06:30 μέχρι 14:30. 

 2. Για την θερινή περίοδο από 06:00 μέχρι 14:00, ήτοι : 

 Α) ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, και συγκεκριμένα: επί της 

οδού Φιλοποίμενος από την συμβολή της με την οδό Αθηνάς ( αρχής γενομένης) εν συνεχεία 

φιλοποίμενος και με την συμβολή της με την οδό Αχ. Συμπολιτείας και έως την Φλέμινγκ 

(ανατολικά) και (δυτικά) της Αχ. Συμπολιτείας από την συμβολή της με την οδό Φιλοποίμενος και 

έως 50 μ. από τη συμβολή και εκατέρωθεν αυτής, και τέλος η φιλοποίμενος έως την συμβολή της 

με την οδό Παυσανίου, όπως εμφανίζεται αναλυτικά στο τοπογραφικό διάγραμμα που 

συνέταξε από  Αύγουστο/2022 το Τεχνικό Γραφείο  Μαρία  Β. Σπαθή (για λογαριασμό του 

Δήμου) και με ημέρα λειτουργίας  μόνον κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ/ Εβδομάδα. 

ΑΔΑ: ΨΡ5ΑΩ9Ν-ΖΔΔ
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Η Λαϊκή Αγορά Κάτω Αχαΐας δεν λειτουργεί κατά την διάρκεια των επίσημων Εθνικών ή Τοπικών 

Αργιών. Ημέρα λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς που συμπίπτει χρονικά με ημέρα επίσημης Εθνικής ή 

Τοπικής Αργίας θα μεταφέρεται υποχρεωτικά την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. 

Για τις Λαϊκές Αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα 

Θεσσαλονίκης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Δήμου εντός των ορίων του οποίου λειτουργούν. 

Ειδικότερα, καθορίζονται οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των πωλητών, οι ώρες διάθεσης 

των προϊόντων στους καταναλωτές, η φόρτωση και εκφόρτωση αυτών και η αποκομιδή των 

απορριμμάτων. 

δ. η επισήμανση της υποχρέωσης των πωλητών  να τηρούν καθαρό το χώρο που χρησιμοποιούν και 

να διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου στο έργο της. Η καθαριότητα του χώρου 

συνίσταται στην άμεση και συνεχή συλλογή των απορριμμάτων. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για 

την απομάκρυνση των κάθε είδους απορριμμάτων ευπαθών και αναλλοίωτων ειδών και ιδίως του 

νερού από το λιώσιμο του πάγου, που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των αλιευμάτων. Ο 

καθαρισμός των ψαριών επιτρέπεται, μόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του Κανονισμού 852/2004 και λαμβάνουν κάθε μέτρο για την τήρηση των κανόνων 

υγιεινής. Τα απόνερα και τα υπολείμματα από τον καθαρισμό των αλιευμάτων, συλλέγονται σε 

ειδικά δοχεία, απομακρύνονται από τη λαϊκή αγορά με ευθύνη και μέριμνα του πωλητή και στη 

συνέχεια διαχειρίζονται ως απόβλητα ανάλογα με το χαρακτήρα τους. Σε καμία περίπτωση δε 

διοχετεύονται στα δίκτυα των όμβριων υδάτων. 

ε. Η μορφή των εκθετηρίων των πωλητών, τα οποία πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου 

τύπου και υλικού και χρώματος διαφορετικού, ανάλογα με την ιδιότητα του πωλητή και την 

πινακίδα. Απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων. 

 Οι παραγωγοί πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα ελάχιστων 

διαστάσεων 1 χ 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ», 

το ονοματεπώνυμό του πωλητή, ο αριθμός αδείας παραγωγού πωλητή, ο αριθμός μητρώου από το 

ενιαίο πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Σ.Α.Α.)και η Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται η 

αγροτική εκμετάλλευση των προϊόντων που πωλούνται. 

 

Οι επαγγελματίες πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα ελάχιστων 

διαστάσεων 1 χ 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη 

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» το ονοματεπώνυμό του πωλητή, ο αριθμός αδείας παραγωγού πωλητή, ο 

αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Σ.Α.Α.). 

Η πινακίδα κατασκευάζεται από ξύλο ή μέταλλο και είναι σταθερά προσαρτημένη (π.χ. καρφωμένη 

ή συγκολλημένη) στο σημείο πώλησης (πάγκο). Οι αναγραφές στην ως άνω πινακίδα πρέπει να 

είναι ευανάγνωστες (άρθρ. 3 της ΚΥΑ 9181/2022(ΦΕΚ.433/τ.Β΄/07-02-2022). 

στ. Η υποχρέωση ευπρεπούς και κόσμιας συμπεριφοράς των πωλητών και διευκόλυνσης των 

ελεγκτικών οργάνων κατά τον έλεγχο. 

ζ. Τα καθήκοντα της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών. Ειδικότερα, η εν λόγω Επιτροπή ελέγχει 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 Λειτουργίας της αγοράς και τις διατάξεις του νόμου, τοποθετούν 

παραγωγούς σε προσωρινές θέσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο. 

η. Η επιβολή κυρώσεων από τους φορείς λειτουργίας σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεών 

του σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην νομοθεσία του άρθρου 51 του Ν. 4497/2017 όπως 

καταργήθηκε με την παρ. 4 του άρθρ. 68 του Ν. 4849/2021 και με ισχύ από 05-11-2021 και αντικ. 

με άρθρ. 62 του Ν. 4849/2021, από τους φορείς Ελέγχου του άρθρου 58 του ιδίου ως άνω Νόμου 

Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 62 δεν είναι αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας.» 

 

ΑΔΑ: ΨΡ5ΑΩ9Ν-ΖΔΔ



 

Αριθ. 111/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου                                   7 
 

13. Με την εγκύκλιο υπ. αριθ. 91574/03-09-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης κ΄ 

Επενδύσεων τέθηκε σε λειτουργία το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) 

(https:open market.mindev.gov.gr) και καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες σχετικά με την 

καταχώριση σε αυτό. 

14. Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής: 

«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας  

τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: 

ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η  

άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς  

χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης...» 

15. Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 

του Κ.Δ.Κ.. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): 
«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. Τα εν λόγω διαγράμματα, εκτός της υποχρέωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 27, τα 
αποστέλλουν στις Γενικές Διευθύνσεις Ανάπτυξης των οικείων Περιφερειών.» 
 
Με το άρθρο 94 παρ.6 του Ν.3852/2010 η αρμοδιότητα ίδρυσης, μετακίνησης και κατάργησης λαϊκών 
αγορών ανήκει 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.II 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.» 
 
Επιπλέον με την παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:  «1.Οι δημοτικές 
και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, 
στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: ...ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών 
αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, 
δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας 
διαφήμισης...» 
 
Πριν την έκδοση των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται σύμφωνα 
με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων 
του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ. ενώ κατά την παρ.1γ του άρθρου 83 και την παρ.2α του άρθρου 84 του 
Ν.3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής ή της τοπικής κοινότητας αντίστοιχα προτείνει στην επιτροπή 
ποιότητας ζωής τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών. 
 

http://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-94-πρόσθετες-αρμοδιότητες-δήμων/
http://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-75-αρμοδιότητες/
http://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-75-αρμοδιότητες/
http://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-79-κανονιστικές-αποφάσεις/
http://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-73-επιτροπή-ποιότητας-ζωής-αρμοδ/
http://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-79-κανονιστικές-αποφάσεις/
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Με την υπ’ αριθ. 125/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η λειτουργία της μοναδικής 
Λαϊκής Αγοράς Πόλεως Κάτω Αχαΐας και μέχρι λήξης των μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης του κορονοϊού, 
στο ανατολικό τμήμα, όπου αναφέρεται ως στοιχείο (β) στην αριθ.30/2015 (ΑΔΑ:6Τ5ΨΩ9Ν-043) απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Συζήτησης και λήψη απόφασης σχετικά με την Μεταφορά της Λαϊκής 
Αγοράς της Κάτω Αχαΐας». Επίσης με την αριθ. 125/2020 απόφασή του ενέκρινε την μετακίνηση της Λαϊκής 
Αγοράς που διεξάγεται στο Ανατολικό Τμήμα της πόλης από την οδό Φλέμιγκ (απόφαση 30/2015Δ.Σ.) στην 
οδό Φιλοποίμενος και συγκεκριμένα από την συμβολή της με την οδό Αθηνάς και μέχρι την συμβολή της με 
την οδό Παυσανίου. Επίσης να τοποθετηθούν πάγκοι επί της οδού Αχαϊκής Συμπολιτείας, από την συμβολή 
της με την οδό Φλέμιγκ και έως και 50 μέτρα δυτικά από τη συμβολή των οδών Αχαϊκής Συμπολιτείας και 
Φιλοποίμενος .  

Με την με αριθ. 110/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εγκατάσταση-λειτουργία της 
Λαϊκής Αγοράς στο Ανατολικό Τμήμα της πόλης Κάτω Αχαΐας για δύο έτη. 
 
Με το από 24.10.2022 (αριθ. πρακτ. 2/2022) της συσταθείσας με την αριθ. 65/2022 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Γνωμοδοτικής Επιτροπής, διατυπώθηκε η άποψη μεταξύ άλλων για την εγκατάσταση – 
λειτουργία της λαϊκής αγοράς Κάτω Αχαΐας στο ανατολικό σημείο της πόλης για δύο έτη. 
 
Με την με αριθ. 15/2022 γνωμοδοτική απόφαση η Δημοτική Κοινότητα Κάτω Αχαΐας παρείχε τη σύμφωνη 
γνώμη της προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για το σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στο 
Δήμο Δυτικής Αχαΐας το οποίο περιλαμβάνεται στην από 19.10.2022 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου. 
 
Με την με αριθ 30/2022 γνωμοδοτική απόφαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής παρείχε τη σύμφωνη γνώμη της 
επί του προτεινόμενου σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Κάτω Αχαΐας. 
 
Με το τοπογραφικό διάγραμμα (Μάιος 2022) του Τεχνικού Γραφείου Μαρίας Σπαθή (μελέτη χωροθέτησης των 
θέσεων της Λαϊκής Αγοράς) με την συμβατική κάτοψη πάγκων.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του σχεδίου κανονισμού λειτουργίας 
Λαϊκής Αγοράς Κάτω Αχαΐας, όπως αυτό παρατίθεται στην από 19.10.2022 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης.  

 
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Θανόπουλος Αλέξιος επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» 
ανέφερε μεταξύ άλλων: «Οι άδειες στους πωλητές θα δίνονται από την Περιφέρεια. Τη θέση θα την καθορίζει 
η Περιφέρεια με δημοπρασία. Η διάκριση είναι ταξική σε σχέση με το φτωχότερο κομμάτι του πληθυσμού. Θα 
υπάρχει επόπτης υπάλληλος ο οποίος θα εργάζεται εκτός ωραρίου με την επιβάρυνση του Δήμου. Συμφωνώ 
με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς γιατί δεν είναι πέραν των διατάξεων του Νόμου». 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του: α΄) το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, β΄) το άρθρο 65 του Ν. 
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/7-6-2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από  Ν. 4555/2018 
“Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 133/19.07.2018), γ΄) την από 19.10.2022 εισήγηση του 
Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, γ΄) τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.1 του Ν. 3463/06 (Α’ 114): 
«Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», δ΄) τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (Α’ 171): «Άσκηση υπαίθριων 
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», ε΄) τις 
διατάξεις του άρθρου 121 του Ν. 4512/2018 (Α’ 5): «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών 
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Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», στ΄) τις διατάξεις των 
άρθρων 25, 28, 56, την παρ. 1 του άρθρου 66 και το άρθρο 56 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/5/11/2021), ζ΄) 
την παρ. 1 του άρθρου 126 του ν. 4964/2022, η΄) την  υπ’ αριθμ. 91574/3.9.2020 εγκύκλιο του Υπ. Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, θ΄) την υπ’ αριθ. 110/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εγκατάσταση της 
λαϊκής αγοράς στο ανατολικό τμήμα της πόλης για δύο έτη, ι΄) το από 24.10.2022 αριθ. 2/2022 πρακτικό της 
γνωμοδοτικής επιτροπής για την εξέταση του θέματος της μόνιμης ή μη εγκατάστασης της λαϊκής αγοράς στο 
ανατολικό τμήμα της πόλης, κ΄) την με αριθ. 15/2022 γνωμοδότηση της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Αχαΐας, 
κι΄) την υπ’ αριθ. 30/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αναφορικά με το Σχέδιο Κανονισμού 
Λειτουργίας Λαϊκής αγοράς, το τοπογραφικό διάγραμμα Μάιος 2022 για τη μελέτη χωροθέτησης της Λαϊκής 
Αγοράς και μετά από συζήτηση 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 
Εγκρίνει τον  κανονισμό λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Κάτω Αχαΐας Δήμου Δυτικής Αχαΐας, όπως αυτό 
επισυνάπτεται στην από 19.10.2022 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, ως εξής: 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩ 

ΑΧΑΪΑΣ-Δ.Ε. ΔΥΜΗΣ- ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  

 

Άρθρο 1°: ΣΚΟΠΟΣ  κ΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :  

Σκοπός του παρόντος είναι η ρύθμιση των υφιστάμενων μορφών άσκησης οικονομικής 

δραστηριότητας στο χώρο του υπαίθριου εμπορίου , η θέσπιση νέων μορφών υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων και η ρύθμιση της διαδικασίας του ελέγχου συμμόρφωσης των πωλητών 

υπαίθριου εμπορίου . Επιδιώκεται ειδικότερα η βελτίωση του πλαισίου του Ν. 4497/2017 ( Φ.Ε.Κ.: 

171 τ. Α ) σχετικά με την ρύθμιση του υπαίθριου εμπορίου, η ψηφιοποίηση των διοικητικών 

διαδικασιών της λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου και η εμπέδωση ενός σταθερού και σαφούς 

πλαισίου εποπτείας κ΄ ελέγχου της οικείας αγοράς. 

2. Αντικείμενο του παρόντος είναι η ρύθμιση των οργανωτικών και των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων 

που αφορούν στις αγορές του υπαίθριου εμπορίου , καθώς και των διαδικασιών που αφορούν στην 

εύρυθμη λειτουργία τους, προκειμένου να υπηρετούνται ο οικονομικός τους σκοπός και το δημόσιο 

συμφέρον. 

 

Άρθρο 2°: ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

Στη Κοινότητα Κάτω Αχαΐας του Δήμου μας  λειτουργεί λαϊκή αγορά, η οποία πραγματοποιείται 

μία ημέρα την εβδομάδα κάθε Σάββατο εκ περιτροπής ανά τρίμηνο όπως με την αριθμ.: 

«30/2015» απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου έχει αποφασιστεί και πλέον σύμφωνα με την 

υπ. αριθ. «125/2020» Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου αποφασίστηκε η προσωρινή 

διεξαγωγή της Λαϊκής Αγοράς Κάτω Αχαΐας- και μέχρι λήξης των μέτρων για την αποφυγή 

μετάδοσης του κορονοϊού, στο Ανατολικό Τμήμα της Πόλης της Κάτω Αχαΐας, ως κάτωθι : 

α)στο Ανατολικό τμήμα της πόλης της ΚΑΤΩ Αχαΐας και συγκεκριμένα επί της οδού 

Φιλοποίμενος από την συμβολή της με την οδό Αθηνάς (αρχής γενομένης) εν συνεχεία 

φιλοποίμενος και με την συμβολή της με την οδό Αχ. Συμπολιτείας και έως την Φλέμινγκ 

(ανατολικά) και (δυτικά) και έως 50 μ. από τη συμβολή και εκατέρωθεν της οδού αυτής, και τέλος 

η Φιλοποίμενος έως την συμβολή της με την οδό Παυσανίου. 

Στην συνέχεια με την αριθ. «65/2022» απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου έχει αποφασιστεί 

η συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη μόνιμη ή μη εγκατάσταση – λειτουργία της Λαϊκής 

Αγοράς Κάτω Αχαΐας στο Ανατολικό σημείο της Πόλης, η οποία θα αποφασίσει σε επόμενη 

συνεδρίαση και βεβαίως με εκ νέου λήψη Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. 
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β) Με τις από 12/08/2022  και  16/08/2022  συνεδριάσεις (αριθ. Πρακτ. 02/2022) Πρακτικό της 

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με το οποίο δεν υπήρξε απαρτία 

και κατά τις δύο συνεδριάσεις. 

Με την αριθ. 110/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εγκατάσταση -

λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στο Ανατολικό Τμήμα της Πόλης της Κάτω Αχαΐας για δύο έτη.  

 

  Άρθρο 3°: ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ:  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (Άρθρο 7  της αριθ. 9181/2022 [ΦΕΚ 

433/τ.Β΄/07-02-2022]ΚΥΑ) 

Άρθρο 7 

Αντιστοίχιση ειδών που πωλούνται από επαγγελματίες πωλητές 

1. Αντιστοίχιση πωλούμενων ειδών επαγγελματιών πωλητών του ν. 4497/2017 (Α’ 177) με τα είδη 

του ν. 4849/2021 (Α’ 207): 

Α/Α 

Πωλούμενα είδη κατόχων άδειας επαγγελματία πωλητή του άρθρου 17 του ν. 4497/2017 (Α’ 171) 

Πωλούμενα είδη κατόχων άδειας επαγγελματία πωλητή του ν. 4849/2021 (Α’ 207) 

1 

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. 

Κατηγορία Α 

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 οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, που 

προβλέπονται από το άρθρο 

3 της υπό στοιχεία 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. 

η) αυγά, 

θ) νωπά και κατεψυγμένα σφάγια πουλερικών και κουνελιών, 

ι) αλλαντικά και επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος 

ια) γαλακτοκομικά προϊόντα, 

ιβ) τυποποιημένο μέλι, 

ιγ) ζαχαρώδη προϊόντα που 

διατηρούνται χωρίς ψύξη, 

ιδ) είδη σφολιάτας και παρασκευάσματα ζύμης. 

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρούσας. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4456 Τεύχος B’ 433/07.02.2022 

2 Β. Νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας. 
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Κατηγορία Β 

Νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα αλιείας ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. 

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρούσας. 

3 

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. 

Κατηγορία Α 

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 οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 

2 του ν. 4849/2021, που προβλέπονται από το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 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. 

η) αυγά, 

θ) νωπά και κατεψυγμένα σφάγια πουλερικών και κουνελιών, 

ι) αλλαντικά και επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος 

ια) γαλακτοκομικά προϊόντα, 

ιβ) τυποποιημένο μέλι, 

ιγ) ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται χωρίς ψύξη, 

ιδ) είδη σφολιάτας και παρασκευάσματα ζύμης. 

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρούσας. 

4 

Δ. Είδη Κηπουρικής. 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: Καλλωπιστικά φυτά, χώμα, γλάστρες, πολλαπλασιαστικό 

υλικό, εργαλεία και βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας. 

Κατηγορία Γ 

α) άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα το οποίο δεν 

έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία, 

β) πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών, 

δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου, 

γ) γλάστρες, εργαλεία κηπουρικής και άλλα βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας, 

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρούσας. 

5 

Ε. Βιομηχανικά είδη. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται: 
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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 

Κατηγορία Δ 

Βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης 

νεωτερισμών, κοσμήματα που δεν φέρουν πολύτιμους λίθους ή χρυσά ή αργυρά μέρη (faux bijoux), 

λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα 

ηλεκτρικά είδη που δεν έχουν δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, 

εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας, είδη 

υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο και άλλα είδη χαρτιού. 

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρούσας. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4457Τεύχος B’ 433/07.02.2022 

6 

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. 

Οι αδειούχοι της κατηγορίας αυτής δεν μπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα και για τη 

χορήγηση άδειας είναι απαραίτητη η βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος, όπου απαιτείται, 

σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις. 

Κατηγορία Ε 

Παροχή πρόχειρων έτοιμων γευμάτων και ειδών κυλικείου από καντίνα ή φορητή εγκατάσταση 

έψησης χωρίς δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. 

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην 

άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 

2. Αντιστοίχιση πωλούμενων ειδών επαγγελματιών πωλητών της παρ. 8 του άρθρου 14 του νόμου 

4264/2014 

(Α’ 118) με τα είδη του νόμου 4849/2021 (Α’ 207): 

Α/Α 

Πωλούμενα είδη κατόχων 

άδειας επαγγελματία πωλητή 

λαϊκών αγορών της παρ. 8 του 

άρθρου 14 του ν. 4264/2014 

(Α’ 118) 

Πωλούμενα είδη κατόχων άδειας επαγγελματία πωλητή του ν. 4849/2021 (Α’ 207) 

1 α) νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών 

Κατηγορία Α 

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, 

ΑΔΑ: ΨΡ5ΑΩ9Ν-ΖΔΔ
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στ) εμφιαλωμένος οίνος, 

ζ) προϊόντα οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, που 

προβλέπονται από το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 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. 

η) αυγά, 

θ) νωπά και κατεψυγμένα σφάγια πουλερικών και κουνελιών, 

ι) αλλαντικά και επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος 

ια) γαλακτοκομικά προϊόντα, 

ιβ) τυποποιημένο μέλι, 

ιγ) ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται χωρίς ψύξη, 

ιδ) είδη σφολιάτας και παρασκευάσματα ζύμης. 

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4458 Τεύχος B’ 433/07.02.2022 

2 

α) κομμένων ανθέων 

β) βιολογικών νωπών, 

μεταποιημένων και 

τυποποιημένων αγροτικών 

προϊόντων, πιστοποιημένων 

σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, που φέρουν το 

ειδικό σήμα αναγνώρισης ως 

βιολογικών προϊόντων 

Κατηγορία Γ 

α) άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα το οποίο δεν 

έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία, 

β) πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών, 

δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου, 

γ) γλάστρες, εργαλεία κηπουρικής και άλλα βιομηχανικά είδη κηπουρικής και 

ανθοκομίας, 

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 

Κατηγορία Α 

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 οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, 

που προβλέπονται από το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 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 
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ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα. 

η) αυγά, 

θ) νωπά και κατεψυγμένα σφάγια πουλερικών και κουνελιών, 

ι) αλλαντικά και επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος 

ια) γαλακτοκομικά προϊόντα, 

ιβ) τυποποιημένο μέλι, 

ιγ) ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται χωρίς ψύξη, 

ιδ) είδη σφολιάτας και παρασκευάσματα ζύμης. 

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 

3 

γ) νωπών αλιευτικών 

προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων 

υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας) 

Κατηγορία Β 

Νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα αλιείας ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας 

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4459Τεύχος B’ 433/07.02.2022 

4 

δ) κατεψυγμένων ειδών αλιείας 

_ αλιευμάτων 

δ) λαχανικών, σφολιάτας και 

παρασκευασμάτων ζύμης 

Κατηγορία Β 

Νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα αλιείας ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας 

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 

Κατηγορία Α 

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 οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, 

που προβλέπονται από το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 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. 

η) αυγά, 

θ) νωπά και κατεψυγμένα σφάγια πουλερικών και κουνελιών, 

ι) αλλαντικά και επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος 

ια) γαλακτοκομικά προϊόντα, 

ιβ) τυποποιημένο μέλι, 

ιγ) ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται χωρίς ψύξη, 

ιδ) είδη σφολιάτας και παρασκευάσματα ζύμης. 

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, 
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σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 

5 

ε) ειδών κυλικείου (σύμφωνα 

με τις ισχύουσες υγειονομικές 

διατάξεις) 

Κατηγορία Ε 

Παροχή πρόχειρων έτοιμων γευμάτων και ειδών κυλικείου από καντίνα ή φορητή 

εγκατάσταση έψησης χωρίς δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. 

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 

6 

στ) μέσων συσκευασίας 

(χάρτινες _ πλαστικές 

σακούλες), εκμετάλλευση 

χημικών τουαλετών 

Κατηγορία Δ 

Βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, 

όπως είδη ένδυσης νεωτερισμών, κοσμήματα που δεν φέρουν πολύτιμους 

λίθους ή χρυσά ή αργυρά μέρη (faux bijoux), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, 

δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα ηλεκτρικά είδη που δεν 

έχουν δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, εκκλησιαστικά 

είδη, είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας, είδη 

υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο και άλλα είδη χαρτιού. 

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 

7 

ζ)ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, 

φο μπιζού, λευκών ειδών, 

ψιλικών, καθώς και ειδών 

υπόδησης και δερμάτινων 

ειδών (τσάντες, ζώνες, 

πορτοφόλια) 

Κατηγορία Δ Βιομηχανικά είδη πλην 

ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης 

νεωτερισμών, κοσμήματα που δεν φέρουν πολύτιμους λίθους ή χρυσά ή αργυρά 

μέρη (faux bijoux), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, 

ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα ηλεκτρικά είδη που δεν έχουν δυνατότητα σύνδεσης 

στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας 

ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο 

και άλλα είδη χαρτιού. 

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4460 Τεύχος B’ 433/07.02.2022 

8 

η) ειδών υαλοπωλείου, 

πλαστικών με το μέτρο, 

εκκλησιαστικών ειδών, καθώς 

και ειδών παντοπωλείου (μη 
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εδώδιμα) 

Κατηγορία Δ Βιομηχανικά είδη πλην 

ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης 

νεωτερισμών, κοσμήματα που δεν φέρουν πολύτιμους λίθους ή χρυσά ή 

αργυρά μέρη (faux bijoux), λευκά είδη, ψι λικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη 

(τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα ηλεκτρικά είδη που δεν έχουν δυνατότητα 

σύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής 

καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας, είδη υαλοπωλείου, 

πλαστικά με το μέτρο και άλλα είδη χαρτιού. 

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 

9 

θ) ειδών και υποβοηθητικών 

καλλιέργειας ανθοκομικής 

(πήλινες, πλαστικές γλάστρες, 

χώμα), καλλωπιστικών 

φυτών, πολλαπλασιαστικού 

υλικού (φυτώρια κηπευτικών, 

δενδρυλλίων οπωροφόρων, 

αμπέλου) 

Κατηγορία Γ 

α) άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό 

χώμα το οποίο δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία, 

β) πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια 

κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου, 

γ) γλάστρες, εργαλεία κηπουρικής και άλλα βιομηχανικά είδη κηπουρικής και 

ανθοκομίας, 

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 

10. 

ι) ειδών παντοπωλείου 

(τρόφιμα σε στερεά ή υγρή 

μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά 

και αλλαντικά), καθώς και 

ξηρών καρπών, μελιού, 

ζαχαρωδών προϊόντων, 

τυποποιημένου κομμένου καφέ 

Κατηγορία Α 

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 οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, 

που προβλέπονται από το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 4912/120862/5-11-2015 

απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 2468), με τους 
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όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή, όπως γαλακτοκομικά, 

μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα. 

η) αυγά, 

θ) νωπά και κατεψυγμένα σφάγια πουλερικών και κουνελιών, 

ι) αλλαντικά και επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος 

ια) γαλακτοκομικά προϊόντα, 

ιβ) τυποποιημένο μέλι, 

ιγ) ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται χωρίς ψύξη, 

ιδ) είδη σφολιάτας και παρασκευάσματα ζύμης. 

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του 

πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 

11 ι)χαρτιού ατομικής ή οικιακής φροντίδας 

Κατηγορία Δ 

Βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης 

νεωτερισμών, κοσμήματα που δεν φέρουν πολύτιμους λίθους ή χρυσά ή αργυρά 

μέρη (faux bijoux), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, 

ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα ηλεκτρικά είδη που δεν έχουν δυνατότητα σύνδεσης 

στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας 

ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο 

και άλλα είδη χαρτιού. 

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται στην άδεια του πωλητή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4461Τεύχος B’ 433/07.02.2022 

3. Αντιστοίχιση συνδυαστικής πώλησης πωλούμενων ειδών επαγγελματιών πωλητών της παρ. 9 

του άρθρου 14 

του νόμου 4264/2014 (Α’ 118) με τα είδη του νόμου 4849/2021 (Α’ 207): 

Α/Α Συνδυαστική πώληση ειδών σύμφωνα με τον 

ν. 4264/2014 (παρ 9, άρθρο 14) 

Συνδυαστική πώληση ειδών, σύμφωνα με τον ν. 4849/2021 

(Α’ 207) 

1 

Κατηγορίες α, β, ι: 

α) νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, κομμένων ανθέων 

β) βιολογικών νωπών, μεταποιημένων και 

τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων, 

πιστοποιημένων σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, που φέρουν το ειδικό 

σήμα αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων 

ι) ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα σε στερεά 

ή υγρή μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά και 

αλλαντικά), 

καθώς και ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών 

προϊόντων, τυποποιημένου κομμένου καφέ. 

Κατηγορία Α 

α) Καρποί δένδρων, 

β) κηπευτικά προϊόντα, γ) λαχανικά, 

δ) άλλα αγροτικά προϊόντα, και ιδίως ελιές, καρύδια, 

κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί, αμπελόφυλλα, άνθη 
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κολοκυθιού, 

ε) τυποποιημένο ελαιόλαδο, 

στ) εμφιαλωμένος οίνος, 

ζ) προϊόντα οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20 του 

άρθρου 2 του ν. 4849/2021, που προβλέπονται από 

το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 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. 

η) αυγά, 

θ) νωπά και κατεψυγμένα σφάγια πουλερικών και 

κουνελιών, 

ι) αλλαντικά και επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος 

ια) γαλακτοκομικά προϊόντα, 

ιβ) τυποποιημένο μέλι, 

ιγ) ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται χωρίς ψύξη, 

ιδ) είδη σφολιάτας και παρασκευάσματα ζύμης. 

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται 

στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρούσας. 

2 

Κατηγορίες ε και στ: 

ε) ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες 

υγειονομικές διατάξεις), 

στ) μέσων συσκευασίας (χάρτινες _ πλαστικές 

σακούλες), εκμετάλλευση χημικών τουαλετών, 

Κατηγορία Ε 

Παροχή πρόχειρων έτοιμων γευμάτων και ειδών κυλικείου 

από καντίνα ή φορητή εγκατάσταση έψησης χωρίς 

δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. 

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται 

στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρούσας. 

ή 

Κατηγορία Δ 

Βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών 

ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης νεωτερισμών, 

κοσμήματα που δεν φέρουν πολύτιμους λίθους ή χρυσά 

ή αργυρά μέρη (faux bijoux), λευκά είδη, ψιλικά, είδη 

υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), 

αυτόνομα ηλεκτρικά είδη που δεν έχουν δυνατότητα 

σύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, εκκλησιαστικά 

είδη, είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, 

μέσα συσκευασίας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το 

μέτρο και άλλα είδη χαρτιού. 

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται 
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στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρούσας. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4462 Τεύχος B’ 433/07.02.2022 

3 

Κατηγορίες ζ’, η’ και θ’: 

ζ) ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, 

λευκών ειδών, ψιλικών, καθώς και ειδών 

υπόδησης και δερμάτινων ειδών (τσάντες, 

ζώνες, πορτοφόλια), 

η) ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, 

εκκλησιαστικών ειδών, καθώς και ειδών 

παντοπωλείου (μη εδώδιμα), 

θ) ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας 

ανθοκομικής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες, 

χώμα), καλλωπιστικών φυτών, 

πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια 

κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, 

αμπέλου). 

Κατηγορία Δ 

Βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών 

ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης νεωτερισμών, 

κοσμήματα που δεν φέρουν πολύτιμους λίθους ή χρυσά 

ή αργυρά μέρη (faux bijoux), λευκά είδη, ψιλικά, είδη 

υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), 

αυτόνομα ηλεκτρικά είδη που δεν έχουν δυνατότητα 

σύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, εκκλησιαστικά 

είδη, είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, 

μέσα συσκευασίας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το 

μέτρο και άλλα είδη χαρτιού. 

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται 

στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρούσας. 

ή Κατηγορία Γ 

α) άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά 

φυτά και κηπευτικό χώμα το οποίο δεν έχει υποστεί 

βιομηχανική επεξεργασία, 

β) πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών 

ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών, δενδρύλλια 

οπωροφόρων και φυτά αμπέλου, 

γ) γλάστρες, εργαλεία κηπουρικής και άλλα βιομηχανικά 

είδη κηπουρικής και ανθοκομίας, 

Με δυνατότητα προσθήκης, όσων ειδών δεν αναγράφονται 

στην άδεια του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 

4. Σε υφιστάμενες, κατά τη έναρξη ισχύος του ν. 4849/2021, επαγγελματικές άδειες στάσιμου και 

πλανόδιου εμπορίου στις οποίες η αναγραφή των πωλούμενων ειδών δεν αντιστοιχεί στις 

κατηγορίες ειδών του άρθρου 1. 

 

Άρθρο 4°: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:  
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Ο παρών διαγωνισμός εκδίδεται λαμβάνοντας υπ΄όψιν :  

1.Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 ( Φ.Ε.Κ.: 171/τ. Α /13-11-2017 ) Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων , εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 121 του 1. Ν. 4512/18 (ΦΕΚ 5/17.01.2018 τεύχος Α') και με την 

πρόσφατη τροπ. δια του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ.Α΄/05-11-2021 « Αναμόρφωση και 

εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου 

εμπορίου , ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση 

πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση , βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία , άλλες 

διατάξεις ( Φ.Ε.Κ.: 207/ τ. Α΄ /05-11-2021 ) με τον οποίο επιδιώκεται η βελτίωση του πλαισίου του 

Ν. 4497/2017 ( Α΄ 171 )  , ως και την πρόσφατη ΚΥΑ υπ. αριθ. 9181/2022 (ΦΕΚ 433/τ.Β΄/07-02-

2022). 

2.Το Β.Δ. 24-9/20-10-1958 ( Φ.Ε.Κ. 171/58/τ. Α΄ ) : « Περί κωδικοποιήσεως έως ενιαίο κείμενο 

νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων » . 

3.Το άρθρ 3 του Ν. 1080/80 « Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων , πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων 

χώρων» 

4. Την υπ΄ αριθμ.: Υ1γ/Γ.Π./ οικ. 47829/21-06-2017 ( Φ.Ε.Κ.: 2161/23-06-2017 / τ.Β΄ ) 

υγειονομική διάταξη . 

5.Το άρθρ 79 του Ν.3463/2006 « Κανονιστικές Αποφάσεις »  

6. Το άρθρ 73 του Ν. 3852/2010 « Επιτροπή ποιότητας Ζωής – Αρμοδιότητες », 

7. τις διατάξεις του άρθρ. 84 παρ.1 περ. ιβ΄του Ν. 4555/2018. 

8. Το άρθρο 76 παρ.2 του Ν.3852/2010 όπως αντικ. με το άρθρ.78 του Ν.4555/2018 «Δημοτική 

Επιτροπή Διαβούλευσης». 

9. Την με αριθ. 9181/2022(ΦΕΚ.433/τ.Β΄/07-02-2022) Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης κ΄ Επενδύσεων 

«Συνδυασμοί προϊόντων που πωλούνται στο υπαίθριο εμπόριο …..» 

10.Την με αριθ.9170/2022(ΦΕΚ.481/τ.Β΄/08-02-2022) Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης κ΄ Επενδύσεων 

«Αριθμός των θέσεων, τομείς των διατιθέμενων προϊόντων ανά είδος στις Λαϊκές Αγορές και 

ειδικότεροι όροι δραστηριοποίησης πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο». 

11. Την με αριθ. 18982/2022(ΦΕΚ.925/τ.Β΄/01-03-2022 Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης κ΄ Επενδύσεων 

«Είδη πώλησης για τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου». 

 12. Την με αριθ.21061/2022(ΦΕΚ.980/τ.Β΄/03-032022 Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης κ΄ Επενδύσεων 

«Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση της άδειας 

παραγωγού και επαγγελματία πωλητή και των αντίστοιχων θέσεων ή δικαιωμάτων 

δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο». 

13. Την με αριθ.21057/2022(ΦΕΚ.981/τ.Β΄/03-03-2022 Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης κ΄ Επενδύσεων 

«Στοιχεία της άδειας χορήγησης θέσης και δικαιώματος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο 

παραγωγού και επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου ….». 

14. Την με αριθ.61408/2022(ΦΕΚ.3132/τ.Β΄/20-06-2022 Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης κ΄ Επενδύσεων 

«Όροι και προϋποθέσεις έκδοσης και στοιχεία της βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας 

διάρκειας, για τη συμμετοχή πωλητών σε Βραχυχρόνιες Αγορές. Τροπ/ση της  21049/25-02-2022 

(Β΄981) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων». 

15.Τις διατάξεις του Ν. 4753/2020 ( Φ.Ε.Κ. 227/τ. Α΄ / 18-11-2020 ) «Λήψη συμπληρωματικών 

μέτρων για την εφαρμογή του ΚΑΝ. ( Ε.Ε. ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ης 

Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους 

επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ( L 186 ) , ρυθμίσεις για την 
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Διυπηρεσιακή μονάδα ελέγχου Αγοράς , την επιτροπή Ανταγωνισμού , τη λειτουργία της αγοράς 

και λοιπές διατάξεις » . 

16. Το άρθρ. 46 του Ν. 4605/19 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4497/2017 (Α΄171 )  »  

17. Το άρθρο 28 Ν.4849/2021 «Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών» κ.λ.π. άρθρα.. 

Η ισχύς του Ν. 4849/2021 : α) του μέρους Α΄ ( άρθρ. 1-68) με ισχύ από 01-02-2022 , 

β) του μέρους Β΄ ( άρθρ. 69-108 ) με ισχύ από 04-11-2021 , 

γ) του μέρους Γ ΄ ( άρθρ. 109- 112 ) με ισχύ από 04-11-2021 ,  

 

Άρθρο 5ο : ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Δικαίωμα συμμετοχής στη λαϊκή αγορά της Δημοτικής Κοινότητας ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ του Δήμου 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ έχουν: 

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. 

γ. Οι πωλητές των ως άνω παρ. α΄και β΄ που είναι φυσικά πρόσωπα και κατέχουν άδεια πωλητή σε 

Λαϊκή Αγορά, δεν επιτρέπεται να κατέχουν περισσότερες από μία (1) θέση σε κάθε Λαϊκή Αγορά ( 

περ. 1 και 2 του άρθρου 31 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ.Α΄/05-11-2021). 

 

 

Άρθρο 6ο   ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΏΝ (άρθρο 16 Ν.4849/2021):  
 

«Άρθρο 16 Κριτήρια χορήγησης άδειας και θέσης δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο» 

1. Τα κριτήρια για τη χορήγηση  άδειας με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης 

προσδιορίζονται σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα: Τεύχος A’207/05.11.2021  
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2.  
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 2. Ειδικά για το στάσιμο εμπόριο:  

α) Η αρμόδια αρχή χορηγεί τις άδειες με τις αντίστοιχες θέσεις στάσιμου εμπορίου επαγγελματιών 

πωλητών σε άνεργα άτομα: αα) με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, αβ) 

γονείς ή κηδεμόνες ανήλικων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) 

τουλάχιστον.  

β) Οι θέσεις που καταλαμβάνουν οι δικαιούχοι μπορούν να χορηγούνται με κλήρωση. Η αρμόδια 

αρχή, κατά τον ορισμό των θέσεων, μεριμνά για την ασφαλή χωροθέτησή τους. Τα είδη 

επιλέγονται από τους πωλητές και ανήκουν στην κατηγορία ειδών, που αναφέρονται στην 

υπουργική απόφαση της παρ.  2 του άρθρου 67.  

γ) Για τη χορήγηση των αδειών με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης εκδίδεται προκήρυξη 

από την αρμόδια αρχή στην οποία καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι. Τα δικαιώματα και οι θέσεις 

των κατόχων των αδειών ισχύουν μέχρι αυτοί να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος. Οι άδειες 

ανανεώνονται ανά πέντε (5) έτη σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 17.  

3. Τα κριτήρια για τη χορήγηση επιπλέον θέσης δραστηριοποίησης και δικαιώματος πλανόδιας 

δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους άδειας είναι τα εξής:  

α) Για τον παραγωγό πωλητή: αα) ο χρόνος μη δραστηριοποίησης αποδίδει ένα (1) μόριο ανά 

ημέρα της εβδομάδας που ο πωλητής δεν δραστηριοποιείται και αβ) η εντοπιότητα, δηλαδή η 

περίπτωση κατά την οποία ο παραγωγός διατηρεί το σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων εντός 

της Περιφέρειας στην οποία αιτείται θέση για λαϊκή αγορά ή για πλανόδια δραστηριοποίηση ή 

εντός της περιφερειακής ενότητας σε δήμο της οποίας αιτείται θέση στο στάσιμο εμπόριο, αποδίδει 

δέκα (10) μόρια, 

 β) για τον επαγγελματία πωλητή ο χρόνος μη δραστηριοποίησης αποδίδει ένα (1) μόριο ανά ημέρα 

μη δραστηριοποίησης,  

γ) στον υφιστάμενο κάτοχος άδειας πωλητή χειροτέχνη-καλλιτέχνη η θέση χορηγείται σύμφωνα με 

τους όρους της προκήρυξης του φορέα. 

 

Άρθρο 7°: ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ : 

α. Ο παραγωγός, στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια πωλητή λαϊκών αγορών, υποβάλλει αίτηση 

στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ , στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκεται η λαϊκή αγορά 

του Δήμου μας και επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί και δηλώνει την λαϊκή μας αγορά και την ημέρα 

ή οποία είναι το Σάββατο, καθώς και το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης εντός εκάστου έτους.  

Η οικεία επιτροπή ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ αποφασίζει για την τοποθέτησή του στην ΛΑΪΚΗ μας 

ΑΓΟΡΑ .  

β. Οι θέσεις που αποδίδονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους στους παραγωγούς -

πωλητές, είναι προσωρινές. 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 του 

άρθρου 66 παρ,. 4. Οι παραγωγοί πωλητές που επιθυμούν για οποιονδήποτε λόγο να αλλάξουν το 

χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης ή να το επεκτείνουν, πρέπει να ακολουθήσουν την ανωτέρω 

διαδικασία. 

γ. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών θέσεων, ο φορέας λειτουργίας επιτρέπεται να ικανοποιεί 

αιτήματα παραγωγών για προσέλευση σε συγκεκριμένη λαϊκή σε ποσοστό 20% επί του αριθμού 

των δραστηριοποιούμενων παραγωγών σε αυτήν. Η έγκριση προσέλευσης αφορά λαϊκή αγορά 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. 

δ. Ο παραγωγός πωλητής χάνει τη θέση του, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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δ.α. οικειοθελώς, με δήλωσή του, 

δ.β. αν δεν πληρώσει το ανταποδοτικό τέλος, για το οποίο είναι υπόχρεος, για δύο ( 2 ) 

συνεχόμενους μήνες, 

δ.γ. αν ανακληθεί είτε προσωρινά είτε μόνιμα η άδειά του. 

 

Άρθρο 8ο  

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ , ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 

ΘΕΣΗΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ:   
 1.Για υφισταμένους αδειούχους οι οποίοι δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς 

τους σε λαϊκή αγορά, διενεργείται, εντός της ίδιας λαϊκής αγοράς η διαδικασία αρχικά της 

«βελτίωσης θέσης» και στην συνέχεια της «χορήγησης θέσης». 

Ι.Γιά 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. 

ΙΙ. 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 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. 

Η διαδικασία «βελτίωσης» και «χορήγησης θέσης», διενεργείται σύμφωνα με την παρ. 4 περ. α΄ 

του άρθρ. 66 του Ν. 4849/2021 

 

2. 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» λογίζο- 

νται και οι προσωρινές θέσεις που έχουν αποδοθεί σε δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 66. 

 

 

Άρθρο  9ο  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ: 

 ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ . 

 

 

Άρθρο 10ο ΤΕΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

«Καθορισμός τέλους θέσης και δικαιώματος δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο» 

(άρθρο 23 Ν. 4849/2021). 

1. Οι υφιστάμενοι κατά την έκδοση του παρόντος κάτοχοι άδειας παραγωγοί και επαγγελματίες 

πωλητές λαϊκών αγορών καταβάλλουν ημερήσιο τέλος θέσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 

κανονισμό λειτουργίας της αγοράς, για τη δραστηριοποίηση σε αυτές και την κάλυψη των πάσης 

φύσεως αναγκών της. Οι υπόχρεοι καταβολής του ημερήσιου τέλους στους φορείς λειτουργίας των 
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λαϊκών αγορών απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ δήμων του άρθρου 21 του από 24.9/20.10.1958 

βασιλικού διατάγματος (Α’ 171) για την καθαριότητα και αποκομιδή των απορριμμάτων των 

χώρων που χρησιμοποιούνται από τις λαϊκές αγορές και από το τέλος για τη χρήση των χώρων 

λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παρ.  9 του άρθρου 13 του ιδίου βασιλικού διατάγματος ή 

όποια άλλη οικονομική επιβάρυνση για παρεχόμενες από τους Δήμους και τις Περιφέρειες 

υπηρεσίες, σχετικές με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών. 

 2. Ο επιμερισμός των εσόδων που προκύπτουν από την καταβολή του ημερήσιου τέλους γίνεται ως 

εξής:  

α) Για έσοδα που εισπράττονται από τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας από 

λαϊκές αγορές αρμοδιότητάς τους, ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) περιέρχεται στις οικείες 

Περιφέρειες και ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στους Δήμους, στα γεωγραφικά όρια των 

οποίων λειτουργούν λαϊκές αγορές, με εγγραφή στους προϋπολογισμούς τους για την αντιμετώπιση 

των λειτουργικών αναγκών που προκύπτουν από τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, την προμήθεια 

και χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας των υπηρεσιών 

ελέγχου και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Η απόδοση του ποσού που περιέρχεται στους 

Δήμους, γίνεται το αργότερο κάθε εξάμηνο βάσει συντελεστών κατανομής που είναι ανάλογοι του 

αριθμού των πωλητών που δραστηριοποιήθηκαν στις λαϊκές αγορές κάθε Δήμου κατά το 

προηγούμενο έτος. Οι συντελεστές κατανομής ορίζονται με απόφαση της οικείας Περιφέρειας, η 

οποία εκδίδεται μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους. Το ανωτέρω αναφερόμενο ποσό είναι το 

μοναδικό τέλος που αποδίδεται στους Δήμους για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών. Στο ποσοστό 

αυτό δεν υπολογίζεται το αναλογούν χαρτόσημο, το οποίο είναι ενιαίο για όλη τη Χώρα. 

 β) Για έσοδα που εισπράττονται από τους λοιπούς φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών, δηλαδή 

τους Δήμους της λοιπής Επικράτειας, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) περιέρχεται σε 

αυτούς και ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στην οικεία Περιφέρεια και αποδίδεται σε 

αυτήν τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εξάμηνο, με απόφαση του οικείου Δήμου. Το ποσό αυτό 

εγγράφεται ως έσοδο στους προϋπολογισμούς των αντίστοιχων Περιφερειών.  

3. Για τη δραστηριοποίηση στο στάσιμο εμπόριο (παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών) 

καταβάλλεται τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Με απόφαση του οικείου Δήμου 

καθορίζονται το ύψος του τέλους, ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.  

4. Για τη δραστηριοποίηση στο πλανόδιο εμπόριο καταβάλλεται τέλος δραστηριοποίησης στο 

πλανόδιο εμπόριο. Με απόφαση της οικείας Περιφέρειας καθορίζονται το ύψος του τέλους, ο 

τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.  

5. Για τους κατόχους άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη, καταβάλλονται τέλη δραστηριοποίησης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό λειτουργίας αγοράς από τον αρμόδιο φορέα λειτουργίας 

της αγοράς. 

 6. Από το τέλος που εισπράττουν οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας 

Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) 

εμφανίζεται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού σε διακριτό αναλυτικό λογαριασμό εσόδου 

(Α.Λ.Ε.) λόγω της υποστήριξης της λειτουργίας και της συντήρησης του Ο.Π.Σ.Α.Α. από τη Γενική 

Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

7. Από το τέλος που εισπράττουν οι φορείς λειτουργίας των βραχυχρόνιων αγορών και των αγορών 

χειροτεχνών-καλλιτεχνών της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης, ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) εμφανίζεται στα έσοδα του Κρατικού 

Προϋπολογισμού σε διακριτό αναλυτικό λογαριασμό εσόδου (Α.Λ.Ε.) λόγω της υποστήριξης της 

λειτουργίας και της συντήρησης του Ο.Π.Σ.Α.Α. από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

8. Για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων 

(ομοσπονδιών) των πωλητών λαϊκών αγορών, πέραν του ημερήσιου τέλους, δύναται να 
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συνεισπράττεται και συνδρομή υπέρ των οργάνων αυτών. Το ποσό της συνδρομής δεν αποτελεί 

δημόσιο έσοδο ή ανταποδοτικό τέλος ή έσοδο του φορέα λειτουργίας και εισπράττεται πέραν του 

ημερήσιου τέλους. Η απόδοσή του στις δικαιούχες οργανώσεις γίνεται με σεβασμό στην 

ανεξαρτησία τους από τους φορείς λειτουργίας. Έως την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, 

εκάστου έτους, με ισχύ το επόμενο έτος, οι ενδιαφερόμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις, εφόσον 

το επιθυμούν, καταθέτουν στους φορείς λειτουργίας αίτηση για την εφαρμογή της παρούσας, στην 

οποία περιλαμβάνονται η απόφαση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με το καταστατικό της 

οργάνωσης για το ύψος της συνδρομής, ο κατάλογος των πρωτοβάθμιων φορέων - μελών τους και 

οι λαϊκές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται τα πρωτοβάθμια αυτά όργανα. Το ποσό της 

συνδρομής, που εισπράττεται με τη διαδικασία της παρούσας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε 

τοις εκατό (5%) του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους. Οι πωλητές που δεν είναι μέλη 

πρωτοβάθμιων σωματείων μελών των ομοσπονδιών, με αίτησή τους στον φορέα λειτουργίας, δεν 

καταβάλλουν την ανωτέρω αναφερόμενη συνδρομή.  

9. Σε περίπτωση προπληρωμής του τέλους της θέσης δραστηριοποίησης, καθώς και του 

δικαιώματος για πλανόδια δραστηριοποίηση για ολόκληρο το έτος, ο φορέας παρέχει έκπτωση 

πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ετήσιου τέλους. 

 

Άρθρο 11°: ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ:  

Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχουν. 

 

Άρθρο 12°: ΗΜΕΡΕΣ Κ΄ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ:   

1.Ως ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της Κοινότητας ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ  του Δήμου 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ορίζεται αυτή που αναφέρθηκε στο άρθρο 1 του κανονισμού αυτού (κάθε  

ΣΑΒΒΑΤΟ).  

 

2. Ειδικά για την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς του  Μεγάλου Σαββάτου θα μεταφέρεται την 

προηγούμενη ημέρα  της Μεγάλης Παρασκευής, και θα μεταφέρεται η μέρα λειτουργίας της του 

Σαββάτου όταν συμπίπτει ημέρα επίσης αργίας την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. 

3.Σε περίπτωση που τα εμπορικά καταστήματα της Κοινότητας ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ λειτουργήσουν 

κατά τις μεσημβρινές ή απογευματινές ώρες ( π.χ. Μεγάλη Παρασκευή) η λαϊκή αγορά θα 

λειτουργήσει κατά τις ώρες που θα λειτουργήσουν τα καταστήματα. 

4. Η Λαϊκή Αγορά δεν λειτουργεί κατά την διάρκεια των επίσημων Εθνικών ή Τοπικών Αργιών. Η 

ημέρα λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς που συμπίπτει χρονικά με ημέρα επίσημης Εθνικής ή 

Τοπικής Αργίας θα μεταφέρεται υποχρεωτικά την αμέσως προηγούμενη Εργάσιμη ημέρα . 

5.Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ως εξής : 

α. Για τη χειμερινή περίοδο από 06:30 μέχρι 14:30. 

β. Για την θερινή περίοδο από 06:00 μέχρι 14:00. 

Η προσέλευση των πωλητών θα γίνεται 30 λεπτά νωρίτερα. 

 

 

Άρθρο 13°: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ:  

Οι παραγωγοί πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος 

πράσινου ελάχιστων διαστάσεων 1 . 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η 

λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ», και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το ονομα- 

τεπώνυμό 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. 
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Οι επαγγελματίες πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος 

μπλε ελάχιστων διαστάσεων 1 . 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. 

2.Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους έτσι ώστε να 

εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών. 

3.Απαγορεύεται η απ' ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η 

μεταφορά των προϊόντων καθώς και η διαλάληση των εμπορευμάτων όπως και η πώληση 

προϊόντων στους διαδρόμους. 

4.Απαγορεύεται η στάθμευση των αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς, καθώς και η 

διατήρηση δεύτερου πάγκου στους κατόχους επαγγελματικών αδειών. 

5.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. 

6.Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους ιχθυοπώλες ακριβώς λόγω της φύσης της εργασίας των οι 

οποίοι και υποχρεούνται να καθαρίζουν καλά το χώρο και να συλλέγουν τα απορρίμματα με 

επιμέλεια. 

7.Με την ίδια ευθύνη πρέπει οι πωλητές να μεταφέρουν από τους χώρους της αγοράς τα 

εμπορεύματα που δεν διατέθηκαν , τα κενά είδη συσκευασίας και γενικά κάθε είδους εργαλείου 

μετά τη λήξη της αγοράς και το αργότερο μέχρι τις 16:00, απαγορευμένης της εγκατάλειψης όλων 

αυτών. 

8.Κατά τις ημέρες που δεν λειτουργεί η λαϊκή αγορά απαγορεύεται κάθε εμπορία μέσα στους 

χώρους της. 

9.Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει 

να είναι ελεύθεροι για την κυκλοφορία των αγοραστών καθώς και η είσοδος κάθε τροχοφόρου, 

πλην των ωρών προ της έναρξης της λαϊκής αγοράς για την εκφόρτωση των εμπορευμάτων. 

10. Για την τήρηση της Καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργεί η λαϊκή αγορά (από την 

έναρξη και μέχρι την λήξη της λειτουργίας τους) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές 

(επαγγελματίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις) έστω και αν 

αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή προσλαμβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται 

αυτοπροσώπως στις λαϊκές αγορές καθώς και το προσωπικό που απασχολούν. 

Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν: 

 Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης 

των προϊόντων τους. 

 Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που 

τους αναλογεί, σύμφωνα με την 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 

συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των οργάνων της παραπάνω υπηρεσίας. Σε περίπτωση 
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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. 

 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. 

Η παραμονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, μετά το πέρας του νομίμου 

ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες 

κυρώσεις του κανονισμού «κοινοχρήστων χώρων». 

Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από 

εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους 

μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται Δημοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίου. 

 

Άρθρο 14ο: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ :  

Τα αυτοκίνητα των πωλητών (φορτηγά) και μέχρι 3 τόνων πρέπει να σταθμεύουν υποχρεωτικά 

εντός ειδικού χώρου και εκτός Λαϊκής Αγοράς η δε εποχιακοί παραγωγοί θα τακτοποιούνται στους 

χώρους με τη φροντίδα του Τοπικού Συμβουλίου και του εκάστοτε αρμοδίου προέδρου του και του 

αρμόδιου Αντιδημάρχου . Μετά την αποχώρηση όλων των πωλητών από την καθορισμένη ώρα 

αποχώρησης και ΑΜΕΣΑ θα γίνεται από συνεργείο του Δήμου η καθαριότητα (πλύσιμο -

καθαρισμός-συλλογή  απορριμμάτων κλπ) της λαϊκής αγοράς.   

 

Άρθρο 15°: ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ : 

1.Ο φορέας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς (Δήμος) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της και 

τουλάχιστον, για : 

α)την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των διερχομένων πωλητών και καταναλωτών. 

β)την καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της λειτουργίας της Λαϊκής 

Αγοράς, καθώς και την τήρηση των κανόνων της υγιεινής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 13 της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας 

(Β΄2161), 

γ)την τήρηση των κανόνων για την τοποθέτηση πωλητών στη Λαϊκή Αγορά και γενικότερα για την 

εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. 

δ) την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του φορέα λειτουργίας του τοπογραφικού διαγράμματος κάθε 

Λαϊκής Αγοράς, που λειτουργεί εντός των ορίων του, στο οποίο απεικονίζονται οι θέσεις και 

αναγράφονται οι Πωλητές που τις καταλαμβάνουν, καθώς επίσης και οι κενές θέσεις. 

2.Με μέριμνα του φορέα λειτουργίας (Δήμος), σε κάθε Λαϊκή Αγορά τοποθετείται περίπτερο 

(κιόσκι) στο οποίο αναρτάται το τοπογραφικό διάγραμμα της Λαϊκής Αγοράς και στο οποίο 

φαίνονται ευκρινώς οι τομές κατ΄είδος προϊόντων. Τοποθετούνται επίσης, δελτία παραπόνων και 

κυτίο  συλλογής τους. 

3.Η εποπτεία εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς ανήκει αποκλειστικά 

στο φορέα λειτουργίας της (Δήμος). 

 

Άρθρο 16°: ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:   

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των πολιτών με τις ισχύουσες διατάξεις, τις σχετικές αποφάσεις 

της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού αν δεν ορίζεται 

διαφορετικά, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις και τα πρόστιμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
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του άρθρου 51 του Ν. 4497/2017 όπως καταργήθηκε με την παρ. 4 του άρθρ. 68 του Ν. 4849/2021 

και με ισχύ από 05-11-2021 και αντικ. με άρθρ. 62 του Ν. 4849/2021, από τους φορείς Ελέγχου του 

άρθρου 58 του ιδίου ως άνω Νόμου (μεταξύ αυτών και οι Δήμοι εντός των Διοικητικών ορίων 

τους-επικουρούνται από την Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή 

[Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.]-κατά περίπτωση, στο βαθμό που τούτο παρίσταται αναγκαίο για την 

αποτελεσματική άσκηση των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους)(παρ. 1γ΄άρθρου 58 του 

Ν.4849/2021). 

 

 

Άρθρο 17°: ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 περ. α΄του άρθρου 66 του Ν. 4849/2021(ΦΕΚ.207/τ.Α΄/05-11-

2021) συγκροτείται 5/ελούς Επιτροπής  του Δημάρχου Δήμου Δυτικής Αχαϊας -ως αρμοδίου του 

Φορέα Λειτουργίας της ΛΑΪΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ της Πόλεως ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ , που αποτελείται από 

τρία (3) αιρετά μέλη του φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς (ΔΗΜΟΣ) και ορίζονται από το 

Δήμαρχο, και δύο (2) εκπροσώπων των πωλητών (ένα παραγωγό και ένα επαγγελματία) που 

υποδεικνύονται απο τα συλλογικά όργανα των πωλητών (Σύλλογος Λαϊκής), κατόπιν πρόσκλησης 

του Φορέα Λειτουργίας, με αρμοδιότητα: «διαδικασίας καταγραφής θέσεων πωλητών και 

απόδοσης -βελτίωσης θέσεων, κενών θέσεων, αξιολόγησης πωλητών, κατάρτιση πίνακα 

προτεραιότητας πωλητών, εξέταση ενστάσεων πωλητών, κλ.π..(Σχετ. η με αριθ. 65/2022 Απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου και η αριθ. 127/2022 Απόφαση Δημάρχου «Συγκρότηση γνωμοδοτικής 

Επιτροπής για τη μόνιμη ή μη εγκατάσταση – λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Κάτω Αχαϊας στο 

ανατολικό σημείο της Πόλης)», ως και την σχετική υπ. αριθ 2/2022 Απόφαση της Γνωμοδοτικής 

Επιτροπής Λαϊκών Αγορών. 

 

Άρθρο 18°: ΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ  

Θέση πωλητή ορίζεται ο καταλαμβανόμενος μέγιστος χώρος των «4,5» μέτρων μήκους και  ο 

καταλαμβανόμενος ελάχιστος χώρος του ενάμισυ «1,5» μέτρου μήκους το οποίο αυτό θα λέγεται 

ΠΑΓΚΑ .  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΛΑΪΚΗΣ (Οδοί ): Επί της οδού Φιλοποίμενος από την συμβολή της με την 

οδό Αθηνάς ( αρχής γενομένης) εν συνεχεία φιλοποίμενος και με την συμβολή της με την οδό Αχ. 

Συμπολιτείας και έως την Φλέμινγκ (ανατολικά) και (δυτικά) της Αχ. Συμπολιτείας από την 

συμβολή της με την οδό Φιλοποίμενος και έως 50 μ. από τη συμβολή και εκατέρωθεν αυτής, και 

τέλος η φιλοποίμενος έως την συμβολή της με την οδό Παυσανίου 

Καθορίζονται: θέσεις πωλητών εξήντα έξι «66» ως εξής :  

α) Εξήντα έξι «66» θέσεις -εκ των οποίων πενήντα τέσσερις (54) θέσεις των «4,5» μέτρων 

μήκους , τέσσερις (4) θέσεις των «4» μέτρων μήκους,  πέντε (5) θέσεις των τριών και ήμισυ 

«3,5» μέτρων μήκους και τρείς (3) θέσεις των «1,5» μέτρων μήκους. 

 β) Εκ των ως άνω καθορισθέντων Εξήντα έξι «66» θέσεων : 

-- Καλυμένες τριάντα οκτώ (38) 

--Κενές είκοσι οκτώ (28) 

γ) Εκ των οριοθετημένων καλυμένων θέσεων : 

--Παραγωγικές, τριάντα δύο (32). 

--Επαγγελματικές Αγροτικών Προϊόντων, τρείς (3). 

--Λοιπές Επαγγελματικές, τρείς (3). 

 

Άρθρο 19ο: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ  ΘΕΣΗΣ 
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Το καταβαλλόμενο τέλος της θέσης των πωλητών των λαϊκών αγορών το οποίο είναι το οριζόμενο 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΘΕΣΗΣ και έχει καθορισθεί με  την υπ. αριθ. 249/2015 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, περί : «Έγκρισης καθορισμού του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου 

καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους 

χώρους της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου πωλητές (επαγγελματίες –παραγωγούς)»- ορίζεται σε 0,86 € 

το τετραγ. μέτρο επί των αριθμό ημερών συμμετοχής επί τετραγωνικό Μέτρο κατάληψης . 

 

Άρθρο 20°: ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ:  

Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για να ρυθμίσει προβλήματα λαϊκής αγορά και υπερισχύει κάθε 

άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης. 

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό επιλύεται με απόφαση της αρμόδιας 

Επιτροπής του Δήμου. 

Η   ισχύς   του   κανονισμού   αυτού   είναι  υποχρεωτική   για   όλους   γενικά   τους 

συναλλασσόμενους (πωλητές του Δήμου).  

 

Άρθρο 21°: ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ:  

Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο, και 

αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του οικείου Δήμου και της οικείας Περιφέρειας, και 

καταχωρίζεται στο  Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) (https:openmarket.mindev.gov.gr) του 

Υπουργείου Ανάπτυξης κ΄ Επενδύσεων. 

--Κάθε άλλος προηγούμενος Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς της Πόλεως Κάτω Αχαΐας 

καταργείται,  και ισχύει ο παρών Κανονισμός.  

 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 111/2022 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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