ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΩΚΑΛΩΛΤ-3ΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 2-23/2/2018 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών, που
περιλαµβάνει την αριθµ. 2/21/2018 απόφασή του.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Ν.Λιόλιος

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΜΕΛΗ
ΑΠΟΝΤΑ
Γ.Βλαχάβας
Γ. Σταθουλόπουλος
Ι. Θεοδοσίου-Συροπούλου
Α. Θεοχάρης
Ζ. Καζάνας
Αλ.Β.Κούρος
Α. Γκιώνης
Ι. Κούρος
Ν. Σωτήρχου
∆. Τσοχαντάρης
Β. Καρατράντος
Η. Κολοµτσάς
Ι. Χριστοφόρου
Γ. Γουρνάς
Ν. Παπαχριστόπουλος
∆. Χρήστου
Π. Μαρκοστάµος
Β. Κυριαζής
Α. Κοτσιαφίτη
Κ. Αγγελούσης
Κ. Σούλιας
Ι. Παπαγεωργίου
Β. Σίµου-Παλαιολόγου
Γ. Σκαµπερδόπουλος
Κ. Πάσσας
Κ. ∆ούρος
Γ.Ρούσσης

Ο ∆ήµαρχος Λοκρών Κος. Ν. Λιόλιος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων: 1. Α. Κατσούλης,
Απόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων: 1. Ι. Πάσσα, 2.Μ. Σταθουλοπούλου.
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:
Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1. ∆. Γλουστιάνος , 2.Γ. Ρουµπής, 3.Γ. Μύθης, 4. Ι. Σκορδάς
, 5.Α. Πλατίτσας, 6.Α. Ευθυµίου, 7. ∆. Κυριαζής, 8. Σ. Σαρηγιάννης,
Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινότητων: 1. Ι. Γιαννάρας,
Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1. Α. Λάµπρου, 2. Ι. Λιάρτης,

Στην Αταλάντη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα, 23 Φεβρουαρίου 2018 ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 19,00 µ.µ. συνήλθε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λοκρών, ύστερα από την
αριθµ. 1534 -16/02/2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε σε κάθε
Σύµβουλο σύµφωνα µε το άρθρο 67 του N 3852/2010 και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων µελών
( 24 ) σε σύνολο ( 27 ) κηρύχθηκε από τον κ. Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν
ήταν και ο υπάλληλος του ∆ήµου, Βασίλειος Λιάρτης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης,
των προς συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεµάτων:
Θέµα 4ο: Ψήφιση κανονισµού λειτουργίας λαϊκών αγορών ∆ήµου Λοκρών
Για το ανωτέρω θέµα, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Κο ∆ήµαρχο ο οποίος είπε τα εξής:
η Ε.Π.Ζ. στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της για την σύνταξη σχεδίων κανονιστικών αποφάσεων
των άρθρων 79 & 82 του Κ.∆.Κ. όπως προκύπτει από το άρθρο 73, παρ.1, περ. Β5 του Ν.3852/2010,
εισηγείται πρός το ∆.Σ. µε την υπ’αριθµ. 2/3/2018 απόφαση της το τελικό σχέδιο της κανονιστικής
απόφασης λειτουργίας Λαϊκών αγορών του ∆ήµου Λοκρών για τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Στα πλαίσια αυτά, προτείνω προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ψηφίσει την κανονιστική απόφαση
λειτουργίας Λαϊκών αγορών του ∆ήµου Λοκρών σύµφωνα µε το σχέδιο που µας προτείνει η Ε.Π.Ζ.
το οποίο σας κοινοποιήθηκε κι έχει ως κατωτέρω:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λαϊκών αγορών του ∆ήµου Λοκρών

Άρθρο 1ο
Σκοπός του Κανονισµού
Η ανάγκη για την εύρυθµη λειτουργία των λαϊκών αγορών του ∆ήµου Λοκρών, η διασφάλιση και
προστασία του καταναλωτικού κοινού και η δηµιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την
δραστηριοποίηση όλων των οικονοµικοπαραγωγικών δυνάµεων του τόπου, που θα συµβάλλουν στον
υγιή ανταγωνισµό.
Άρθρο 2ο
Νοµικό Πλαίσιο
1. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» άρθρο 94 παράγραφος 6 υποπαρ. 32 (Α∆Α: 4ΑΜ2ΩΡΟ-7ΘΙ)
σύµφωνα µε τον οποίο η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, µετακίνηση, διάλυση και τον καθορισµό
του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
περιλαµβανοµένης της χορήγησης επαγγελµατικών και παραγωγικών αδειών συναφούς αντικειµένου
έχει µεταβιβαστεί στους δήµους εκτός από την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις λαϊκές
αγορές, η οποία εκδίδεται από το Περιφερειακό Συµβούλιο , ανά Περιφερειακή Ενότητα .
2. Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α’/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις.
3.∆ιατάξεις των άρθρων 83-84 & 86-91 του Ν.4314/23-12-2014 (ΦΕΚ 265/Β/2014) «Για την διαχείριση,
τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020,
ενσωµάτωση της οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13-6-2012
(ΕΕ L 156/16-6-2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α)», πλην του 2ου
και 3ου εδαφίου του άρθρου 88 του Ν.4314/2014.
4.Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α)
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Πλαίσιο λειτουργίας
Ωράριο-Χωροθέτηση

1.1.

Πλαίσιο λειτουργίας

1.1.1. 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.
1.1.2. ∆εν επιτρέπονται από µέρους των πωλητών οι φωνές, οι αντεγκλήσεις, η διαλάληση των
εµπορευµάτων τους. Η τοποθέτηση των εµπορευµάτων τους επιτρέπεται µόνο στην οριζόντια
επιφάνεια των πάγκων τους ,απαγορεύεται το κρέµασµα των εµπορευµάτων (είδη ρουχισµού,
υπόδησης, υλικών και άλλων αντικειµένων) κατακόρυφα, µπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της
τέντας που χρησιµοποιούν, η τοποθέτηση στάντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης
και πέραν των διαγραµµίσεων, προκειµένου να επιδείξουν τα εµπορεύµατά τους.
1.1.3. Οι πωλητές δεν θα τοποθετούν τελάρα ή άλλα εργαλεία στα πεζοδρόµια που βρίσκονται όπισθεν
των πάγκων τους προκειµένου να µην παρεµποδίζεται η απρόσκοπτη κίνηση των πεζών.
1.1.4. Η παρουσία των κατόχων αδειών είναι υποχρεωτική. Σε κάθε άλλη περίπτωση και όπου
δηµιουργείται η ανάγκη περί υποβοήθησης, αντικατάστασης, αναπλήρωσης κ.λ.π. απαιτείται η
τροποποίηση της αρχικής άδειας µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.
1.1.5. Κατά τις ηµέρες που δε λειτουργεί η λαϊκή αγορά απαγορεύεται κάθε εµπορία και κάθε άλλη
δραστηριότητα µέσα στους χώρους της από τους κατόχους αδειών(επαγγελµατικών και παραγωγικών).
1.1.6. 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.
1.1.7. Πωλητές, οι οποίοι δεν έχουν θεωρηµένη άδεια από τις αρµόδιες υπηρεσίες που να ισχύει για τις
λαϊκές του ∆ήµου Λοκρών, δε θα γίνονται δεκτοί.
1.1.8. Πωλητές, οι οποίοι θα είναι εκτός ορίων των λαϊκών αγορών θα τιµωρούνται όπως ο νόµος ορίζει.
1.1.9. Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθµευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς την
ηµέρα της λειτουργίας της, συµπεριλαµβανοµένων και των οχηµάτων των εκθετών ,εξαιρουµένων όσων
η νοµοθεσία ορίζει.
1.1.10. Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχηµάτων, θα µεριµνούν από το προηγούµενο βράδυ ώστε να µην
σταθµεύουν τα οχήµατά τους στους χώρους που ορίζεται η λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.
1.1.11. Στους χώρους των Λαικών αγορών επιτρέπεται η χρήση από τους πωλητές αθόρυβων
γεννητριών, οι οποίες θα είναι τοποθετηµένες εντός των ορίων του πάγκου τους
1.1.12. Τα είδη κυλικείου (καντίνες) θα πρέπει να λειτουργούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές
διατάξεις
-21.1.13. Προκειµένου να υπάρχει ενιαία αισθητική, τα εκθετήρια πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένα, τα
καλύµµατά τους, καθώς και τα σκιάδια να είναι οµοιόµορφα.
1.1.14. ∆εν επιτρέπεται οποιαδήποτε διαφήµιση στα σκιάδια και τα καλύµµατα των εκθετηρίων.

1.2.

Ωράριο λειτουργίας

Οι Λαϊκές αγορές του ∆ήµου Λοκρών θα λειτουργούν από ∆ευτέρα έως Σάββατο, εκτός των
επίσηµων εθνικών ή τοπικών αργιών.
Στις περιπτώσεις που η µέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς συµπίπτει µε αργία (επίσηµη ή
τοπική), η λειτουργία της επιτρέπεται την προηγούµενη αυτής εργάσιµη µέρα.
α) Ώρα προσέλευσης πωλητών (επαγγελµατιών & Παραγωγών) 6:00-7:00
β) Ωράριο πώλησης των προϊόντων 7:30-13:00
γ) Ωράριο Αποχώρησης των πωλητών 13:00-13:30
δ) Απαγορεύεται η είσοδος οχηµάτων των πωλητών στο χώρο λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και η
εκφόρτωση των εργαλείων και προϊόντων πριν τις 6:00 καθώς και η παραµονή στους χώρους
λειτουργίας των Λαϊκών αγορών µετά τις 13:30
ε) Απαγορεύεται αυστηρά η µεταφορά εργαλείων, πάγκων κι εµπορευµάτων στους χώρους των Λαϊκών
αγορών, από την προηγούµενη µέρα.

1.3.

Χωροθέτηση

α. ∆ιαγράµµιση
α1. 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, οικιών, σχολείων, εκκλησιών κτλ και δεν θα
εµποδίζουν τη λειτουργία και τροφοδοσία καταστηµάτων
Α2. Η ευθύνη για την διαγράµµιση των θέσεων είναι του ∆ήµου Λοκρών, µε µέριµνα της τεχνικής
υπηρεσίας.
α3. Ο σχεδιασµός και η διαδικασία της διαγράµµισης θα διασφαλίζει την οµαλή και άνετη διέλευση των
επισκεπτών, την έλευση των οχηµάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π. για τις περιπτώσεις
εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία για την οµαλή διενέργεια της
λαϊκής αγοράς.
α4. Θα υπάρχει µέριµνα ανά 2 έως 3 θέσεις να υπάρχει ελεύθερος διάδροµος πλάτους 0,70µ.
β. Οριοθέτηση χώρου
β.1. Ο τρόπος κατανοµής κι απόδοσης των θέσεων των πωλητών ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις.
β.2. Οι πωλητές υποχρεούνται να καταλαµβάνουν αποκλειστικά και µόνο την θέση που τους
παραχωρήθηκε από την αρµόδια αρχή και να µεριµνούν ώστε να µην εµποδίζουν την λειτουργία των
όπισθεν αυτών εβρισκόµενων καταστηµάτων.
-3β.3. Σε περίπτωση έκτακτων καταστάσεων (πχ πραγµατοποίηση εργασιών) που απαιτείται
µετακίνηση πωλητών, αυτή δύναται να πραγµατοποιείται προσωρινά µε απόφαση ∆ηµάρχου και να
καθίσταται οριστική µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και οι πωλητές-εκθέτες υποχρεούνται να
συµµορφωθούν αδιαµαρτύρητα και άµεσα.
β.4. Οι διαστάσεις των εκθετηρίων ανεξαρτήτως πωλούµενων ειδών είναι 1,5µ σε πλάτος και 3 εως
4µ. σε µήκος, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα ενιαίας ανάπτυξης της αγοράς, µε εξαίρεση την κατηγορία
(ι.), του άρθρου 7, του Ν.4497/2017 (άνθη, καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικό χώµα που δεν έχει
υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία) για την οποία, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου η οποία
εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, δίνεται η δυνατότητα να χορηγούνται από 4 έως 6µ σε µήκος και
2µ. σε πλάτος µε καταβολή ανάλογα αυξηµένου δικαιώµατος.
β.5. Ο ∆ήµος διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωµα αυξοµείωσης της θέσης κάθε δικαιούχου ανάλογα µε
κριτήρια που ο ίδιος θα καθορίσει.
β.6. Οι θέσεις θα κατανέµονται στους πωλητές επαγγελµατίες και παραγωγούς σε αναλογία 1:1 µεταξύ
τους. Με την ίδια αναλογία θα κατανέµονται και οι νέες θέσεις που θα προέρχονται από επέκταση
λαϊκών αγορών ή από ίδρυση νέων λαϊκών αγορών. Σε κάθε περίπτωση το 90% των επαγγελµατικών

αδειών θα πρέπει να έχουν ως αντικείµενο την πώληση προϊόντων γης (συµπεριλαµβανοµένων και των
άνθεων), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας.
β.7. Οι επαγγελµατίες πωλητές, που δε διαθέτουν πρωτογενή προϊόντα γης(στα οποία
περιλαµβάνονται και τα άνθη), είδη αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας και δεν είναι κάτοχοι άδειας
παραγωγού, θα τοποθετούνται στην αρχή ή στο τέλος των λαϊκών αγορών µε τρόπο που τους καθιστά
απολύτως διακριτούς από τους άλλους πωλητές των παραπάνω κατηγοριών.
β.8. Τα νωπά ψάρια λόγω της ιδιαιτερότητας του προϊόντος θα είναι συγκεντρωµένα σε ένα σηµείο, στο
οποίο θα πρέπει να υπάρχει κεντρική εγκατάσταση αποχέτευσης όµβριων υδάτων.
β9. Σε κάθε Λαϊκή αγορά θα υπάρχει περίπτερο (κιόσκι) στο οποίο θα βρίσκεται αναρτηµένη η κάτοψη
της Λαϊκής αγοράς, στην οποία εµφανίζονται οι τοµείς κατ είδος προϊόντων, καθώς επίσης δελτία και
κυτίο παραπόνων.
γ. Χώροι και ηµέρες λειτουργίας.
Στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Λοκρών πραγµατοποιούνται 4 Λαϊκές αγορές.
γ.1. ∆ευτέρα στην ∆.Κ. Λιβανατών επί της Οδού Κων. Γερογιάννη
γ.2. Τετάρτη στην Τ.Π. Μαρτίνου επί της οδού Μαυροκορδάτου
γ.3. Πέµπτη στην ∆.Κ. Μαλεσίνας επί της Οδού Αγίου Κων/νου
γ.4. Παρασκευή στην ∆.Κ. Αταλάντης επί της Οδού Νικ. Αβραάµ
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Άρθρο 4ο
Συµµετοχή ενδιαφεροµένων
∆ικαίωµα συµµετοχής αποκλειστικά στις λαϊκές αγορές του ∆ήµου Λορκών έχουν:
1. Κατά σειρά προτεραιότητας, οι επαγγελµατίες πωλητές και παραγωγοί ,οι οποίοι πληρούν τις
προϋποθέσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και έχουν πραγµατική και µόνιµη
εγκατάσταση στα γεωγραφικά όρια του ∆ήµου Λοκρών, ελλείψει αυτών από τον νοµό Φθιώτιδας,
ελλείψει αυτών από όµορους νοµούς και ελλείψει αυτών από άλλο µέρος της χώρας.
2. Οι συνεταιρισµοί των διαφόρων κλάδων της αγροτικής οικονοµίας εφόσον τα προς πώληση
προϊόντα συγκεντρώνονται ή παράγονται από αυτούς και είναι κάτοχοι άδειας(παραγωγικής).
3. Οι οικοτέχνες και χειροτέχνες εφόσον τα προς πώληση είδη που διαθέτουν είναι δική τους
παραγωγή και είναι κάτοχοι άδειας(παραγωγικής).
4. Οι ταµειακά ενήµεροι εκθέτες µε βεβαίωση των αρµοδίων οργάνων.

Άρθρο 5ο
∆ιατιθέµενα προϊόντα
Κάθε πωλητής, κάτοχος επαγγελµατικής άδειας µπορεί να πωλεί µόνο είδη µιας κατηγορίας. Για
την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα
µπορεί να πωλεί είδη περισσότερων κατηγοριών.
Τα είδη που µπορούν οι επαγγελµατίες πωλητές να πωλούν στις λαϊκές αγορές του δήµου κατά
κατηγορίες είναι:

Α. Κατηγορίες επαγγελµατικών αδειών - Πωλούµενα είδη στους χώρους της λαϊκής αγοράς
α. Οπωρολαχανικά, αυγά σφραγισµένα µε τον διακριτικό αριθµό του παραγωγού, κοµµένα άνθη.
β. Βιολογικά νωπά, µεταποιηµένα και τυποποιηµένα αγροτικά προϊόντα,
πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήµα
αναγνώρισης ως βιολογικά προϊόντα.
γ. Είδη ένδυσης – νεωτερισµού – φο µπιζού- λευκά είδη – ψιλικά.
δ. Είδη κυλικείου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
ε. Είδη παντοπωλείου (τρόφιµα σε στερεά ή υγρά µορφή )χαρτί ατοµικής ή οικιακής
φροντίδας καθώς και ξηροί καρποί, µέλι, ζαχαρώδη προϊόντα, τυποποιηµένος
κοµµένος καφές.
στ. Είδη υαλοπωλείου, πλαστικά µε το µέτρο, εκκλησιαστικά είδη καθώς και είδη
παντοπωλείου (µη εδώδιµα).
ζ. Νωπά πουλερικά, κουνέλια, προϊόντα κρέατος. Η πώληση των ειδών αυτών
επιτρέπεται σε ειδικά διασκευασµένα αυτοκινούµενα οχήµατα σύµφωνα µε τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Οι κάτοχοι αυτών των οχηµάτων προσκοµίζουν
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που εξέδωσε την άδεια καταλληλότητας του οχήµατος.
η. Νωπά αλιευτικά προϊόντα(θάλασσας-γλυκού νερού –ιχθυοκαλλιέργειας).
θ. Είδη συσκευασίας (χάρτινες – πλαστικές σακούλες).
ι. Είδη και υποβοηθητικά καλλιέργειας ανθοκοµικής (πήλινες – πλαστικές γλάστρες-χώµα),
καλλωπιστικά φυτά-πολλαπλασιαστικό υλικό(φυτώρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων,
αµπέλου). Ειδικά η πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρέπεται µόνο από τους πωλητές που
πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν.1564/1985 (Α΄ 164), όπως ισχύει και των Υπουργικών
Αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή του.»
Απαγορεύεται η πώληση βιοµηχανικών προϊόντων και ειδών βαριάς βιοτεχνίας και µάλιστα κάθε
εισαγόµενο είδος εν γένει ευάλωτων προϊόντων, πλην αυγών, ψαριών και νωπών κοτόπουλων.
Β. Κατηγορίες παραγωγικών αδειών - Πωλούµενα είδη παραγωγού στους χώρους της λαϊκής
αγοράς.
Οι κάτοχοι παραγωγικών αδειών θα µπορούν να διαθέτουν προϊόντα περισσότερων ειδών αρκεί
αυτά να αναφέρονται στην βεβαίωση της τριµελούς επιτροπής .
Τα είδη που µπορούν οι παραγωγοί πωλητές να πωλούν στις λαϊκές αγορές του δήµου κατά
κατηγορίες είναι:
α. Αυγά σφραγισµένα µε τον διακριτικό αριθµό του παραγωγού.
β. Άνθη, καλλωπιστικά φυτά-πολλαπλασιαστικό υλικό (φυτώρια κηπευτικών,
καλλωπιστικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αµπέλου) - χώµατος (που δεν έχει
υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία).
γ. Ελιές που δεν έχουν υποστεί Βιοµηχανική επεξεργασία.
δ. Κρασί τυποποιηµένο σύµφωνα µε την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία.
ε. Ελαιόλαδο τυποποιηµένο σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 275610/30.10.2003 (1616/Β΄) κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων.
στ. Μέλι τυποποιηµένο σύµφωνα µε την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία.
ζ. Ξηροί καρποί, στη φυσική τους κατάσταση (που δεν έχει υποστεί βιοµηχανική
επεξεργασία)
η. Οπωρολαχανικά.
θ. Όσπρια χύµα (φασόλια, φακές κ.τ.λ.)
ι. Πουλερικά-κουνέλια. Η πώληση των ειδών αυτών επιτρέπεται σε ειδικά
διασκευασµένα αυτοκινούµενα οχήµατα σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά

διατάξεις.
ια. Αγροτικά προϊόντα παραδοσιακής οικοτεχνίας µεταποιηµένα- συσκευασµένα και τυποποιηµένα (π.χ
µαρµελάδες, γλυκά του κουταλιού, προϊόντα τοµάτας, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί), προερχόµενα από
πρώτες ύλες πρωτογενούς παραγωγής του ίδιου του παραγωγού και βότανα-αρτύµατα πού δεν έχουν
υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία.
ιβ. Νωπά αλιευτικά προϊόντα (θάλασσας-γλυκού νερού ιχθυοκαλλιέργειας).
ιγ. Άλλα αγροτικά προϊόντα στη φυσική τους κατάσταση.
ιδ. Προϊόντα βιολογικής γεωργίας, πιστοποιηµένα και µε σήµανση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Ιε. Λοιπά κτηνοτροφικά προϊόντα, τυροκοµικά, γαλακτοκοµικά κτλ. σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
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τροφίµων, όπως ορίζεται κάθε φορά από την κείµενη νοµοθεσία.
Τα είδη ζωικής προέλευσης συµπεριλαµβανοµένων και των νωπών αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας
και τα κατεψυγµένα προϊόντα γενικώς πρέπει να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από
ειδικά διασκευασµένα οχήµατα για προϊόντα αλιείας.

Άρθρο 6ο
Υποχρεώσεις πωλητών-εκθετών
Οι πωλητές που συµµετέχουν στη λαϊκή αγορά του ∆ήµου Λοκρών υποχρεούνται:
1. Να έχουν άδεια επαγγελµατική ή παραγωγική σε ισχύ.
2. Να έχουν ζυγιστικά όργανα θεωρηµένα και τοποθετηµένα σε θέση ώστε ο αγοραστής να ελέγχει
τη ζύγιση των ειδών που έχει επιλέξει.
3. Να διαθέτουν Τριπλότυπα ∆ελτία Αποστολής στα οποία θα αναγράφονται µε ευθύνη τους οι
ποσότητες κατά είδος, που θα προσκοµίζουν στη Λαϊκή Αγορά για την πώλησή τους, καθώς και
τις αδιάθετες ποσότητες όταν αποχωρούν.
4. Να έχουν αναρτηµένη πινακίδα (πλαστικοποιηµένη) που θα φέρει φωτογραφία τους και θ'
αναγράφει το ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου, τον αριθµό της άδειας, την ιδιότητα (παραγωγός,
επαγγελµατίας) , τον τόπο παραγωγής και την τιµή πώλησης των προϊόντων τους. Η πινακίδα θα
είναι αναρτηµένη επί ή στο σηµείο του πωλούµενου προϊόντος και πρέπει να είναι άµεσα και
απόλυτα εµφανής στον καταναλωτή. Οι αναφερόµενες ενδείξεις θα είναι γραµµένες υποχρεωτικά
στην Ελληνική γλώσσα, µε ισοµεγέθη, ευανάγνωστα γράµµατα, µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι
άµεσα και απολύτως ορατές στο καταναλωτικό κοινό.
5. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετηµένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι ώστε να
εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας αυτών.
6. Να εκθέτουν κατά τρόπο απολύτως διακριτό τα προϊόντα τους (συσκευασµένων ή µη), ώστε η
διαφοροποίηση εκάστου είδους να είναι άµεσα αντιληπτή από τον καταναλωτή και µε βάση τις
αναγραφόµενες ενδείξεις, είτε επί της συσκευασίας, είτε επι της πινακίδας, προκειµένου να
αποφεύγονται φαινόµενα παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού.
7. Οι παραγωγοί µπορούν να πωλούν µόνο τα παραγόµενα προϊόντα τους και όχι προϊόντα
προερχόµενα από ξένες πηγές.
8. Να τηρούν όλες τις φορολογικές, αγορανοµικές, αστυνοµικές, υγειονοµικές και αστυκτηνιατρικές
διατάξεις.
9. Να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να αποφεύγουν την
ενόχληση των περιοίκων, τη 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 φροντίζει κάθε πωλητής - εκθέτης για την καθαριότητα του χώρου
που του αναλογεί καθώς και την συγκέντρωση των
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στη συνέχεια οι υπάλληλοι του ∆ήµου.
10. Για την τήρηση της καθαριότητας κατά τις ώρες που λειτουργεί η λαϊκή αγορά, την ευθύνη έχουν
οι αδειούχοι πωλητές έστω και αν αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή προσλαµβάνουν
υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στις λαϊκές αγορές.
11. Να τηρούν την ευταξία των χώρων που καταλαµβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων
τους.
12. Να µην καταλαµβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους εκτός των ορίων της έκτασης που
τους αναλογεί, σύµφωνα µε την άδειά τους.
13. Να µη ρυπαίνουν τον περίγυρο χώρο µε τη ρίψη κάθε είδους απορριµµάτων και ιδιαιτέρως
ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα
( φύλλα λαχανικών, λέπια ψαριών κ.λ.π.) καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα
κ.λ.π.)
14. Να µην καθαρίζουν αλιεύµατα στον χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.
15. Να αποµακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν
πωληθεί
16. Να µην παρακωλύουν µε κανένα τρόπο την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου
της.
17. Η παραµονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, µετά το πέρας του νοµίµου
ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόµενες
κυρώσεις περί κατάληψης κοινόχρηστων χώρων.
18. Να φέρονται στους καταναλωτές µε τρόπο ευπρεπή κι ευγενικό
19. Να εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, έγκυες και υπερήλικες
20. Να αποφεύγουν την ηχορύπανση µε την χρήση µεγαφώνων ή άλλων ηχητικών οργάνων
21. Να αποφεύγουν τις προστριβές µε τους συναδέλφους τους, τον αθέµιτο ανταγωνισµό, καθώς και
αθέµιτες πρακτικές εις βάρος των καταναλωτών
22. Να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη, την προβολή και την αναβάθµιση της ποιότητας των αγορών.
Άρθρο 7ο
Χρήση-Απώλεια-∆ιαγραφή θέσης Πωλητή
7.1. Οι πωλητές Λαϊκών αγορών που δεν προσέρχονται στο χώρο της Λαϊκής αγοράς µέχρι τις 8:00,
χάνουν το δικαίωµα χρήσης της θέσης τους, η οποία διατίθεται µόνο για την συγκεκριµένη ηµέρα, µε
ευθύνη του υπαλλήλου που εποπτεύει την αγορά, σε µη κατέχοντα θέση προσερχόµενο πωλητή.
7.2. Η Θέση πωλητή δύναται να καταργείται, µετά από υπεύθυνη δήλωση του κατόχου του και θα
χαρακτηρίζεται κενή µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών (ή της επιτροπής λαϊκών
αγορών) και δεν θα χορηγείται στον κάτοχό της άλλη θέση στην ίδια Λαϊκή αγορά για χρονικό διάστηµα
∆ΥΟ (2) ετών.
7.3. Σε περίπτωση αµοιβαίας αλλαγής αγορών µεταξύ πωλητών, εφόσον και οι 2 κατέχουν θέσεις,
γίνεται αµοιβαία αλλαγή και των θέσεών τους, εφόσον δεν διαταράσσεται η χωροταξία της λαϊκής
αγοράς ως προς τα πωλούµενα είδη.
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7.4. Επιτρέπεται η αµοιβαία αλλαγή θέσης µεταξύ πωλητών που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά,
εφόσον οι ενδιαφερόµενοι έχουν άδειες σε ισχύ, ασκούν το ίδιο επάγγελµα (παραγωγοί ή
επαγγελµατίες) κι έχουν πάγκο ίδιων διαστάσεων, µε υποχρέωση τριετούς παραµονής και των 2, στις
νέες θέσεις.
7.5. Παραγωγός-πωλητής, µπορεί να παραχωρεί την θέση του σε άλλο παραγωγό-πωλητή που δεν
έχει θέση στην Λαϊκή αγορά, για διάστηµα από 4 µήνες το ελάχιστο, έως 8 µήνες το µέγιστο, εφόσον η
συγκεκριµένη θέση δεν έχει χαρακτηριστεί κενή και διαθέτουν και οι 2 άδειες σε ισχύ. Η παραχώρηση
θα γίνεται µετά από αίτηµα παραχώρησης του παλαιού κατόχου κι αίτηµα αποδοχής του νέου κατόχου
εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός µήνα
7.6. Πωλητής που θα απουσιάζει αδικαιολόγητα για διάστηµα πέραν του 1 χρόνου, χάνει την θέση του
χωρίς δυνατότητα ανάκτησής της ή τοποθέτησής του σε καινούργια, πριν την παρέλευση τουλάχιστον 2
ετών.
7.7. Κάθε κενούµενη θέση που θα διαπιστώνεται από τους εποπτεύοντες υπαλλήλους θα πρέπει να
καταγράφεται και να ενηµερώνεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή η επιτροπή λαϊκών αγορών για τον
χαρακτηρισµό τους ως κενή.
7.8. Η διαδικασία απόδοσης και βελτίωσης θέσεων, οι προθεσµίες και κάθε τι σχετικό µε το θέµα, θα
ορίζεται µε απόφαση της επιτροπής λαϊκών αγορών ή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις.
7.9.
Σε περίπτωση αλλαγής αγοράς ή µετατροπής επαγγέλµατος πωλητή, ο πωλητής που
µεταφέρεται, τοποθετείται άνευ θέσης στον χώρο τοποθέτησης του επαγγέλµατός του, εφόσον υπάρχει
ο απαιτούµενος χώρος για την προσωρινή του τοποθέτηση
Άρθρο 8ο
Επιτροπές λαϊκών αγορών-Εποπτεία
Ο ∆ήµος Λοκρών, µε απόφαση ∆ηµάρχου ορίζει καθήκοντα επόπτη σε υπαλλήλους του ∆ήµου µε εξάµηνη θητεία
µετά το πέρας της οποίας αντικαθίστανται από άλλους.
Σκοπός των ανωτέρω υπαλλήλων είναι ο έλεγχος τήρησης του παρόντος κανονισµού, η γενικότερη εύρυθµη λειτουργία των
Λαϊκών Αγορών του ∆ήµου, η καταγραφή κι ενηµέρωση της ∆ηµοτικής αρχής για τυχόν προβλήµατα, καθώς και η επιβολή
διοικητικών προστίµων σε περιπτώσεις παραβατικότητας.
Τα ανωτέρω όργανα για την διευθέτηση θεµάτων που προκύπτουν κατά την λειτουργία των Λαϊκών αγορών του ∆ήµου
Λοκρών, θα συνεργάζονται µε έναν εκπρόσωπο των παραγωγών κι ένα των επαγγελµατιών, τους οποίους προτείνουν τα
οικεία σωµατεία.
Επιπλέον, καθήκοντα που απορρέουν λόγω του αντικειµένου της εργασίας τους, είναι ιδίως τα κατωτέρω:
8.1. Έλεγχος προσκοµιζόµενων ποσοτήτων ανά ηµέρα, από τους παραγωγούς πωλητές, σύµφωνα µε τα σχετικά
παραστατικά (άδεια, δελτίο αποστολής)
8.2. Έλεγχος προσελεύσεων και είσπραξη του ηµερήσιου δικαιώµατος
8.3. Επίδοση εγγράφων στους πωλητές
8.4. ∆ιαγράµµιση Λαϊκών αγορών και σύνταξη καταστάσεων θέσεων
8.5. Τοποθέτηση πωλητών σε προσωρινές θέσεις µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης θέσης
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Άρθρο 9ο
Καθορισµός ύψους ηµερήσιου δικαιώµατος
Είσπραξης
1. Το ηµερήσιο δικαίωµα που υποχρεούνται να καταβάλουν οι επαγγελµατίες
πωλητές και οι παραγωγοί που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, προσδιορίζεται
µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου ύστερα από πρόταση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Λοκρών και της αρµόδιας επιτροπής Λαϊκών αγορών της Οικείας Περιφέρειας.
2. Η είσπραξη του ηµερησίου δικαιώµατος θα διενεργείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

3.1.Οι παραγωγοί πωλητές καταβάλλουν το ηµερήσιο δικαίωµα, µηνιαίως και µόνο για τις ηµέρες που
προσέρχονται στην Λαϊκή αγορά, ενώ οι επαγγελµατίες ανεξάρτητα εάν προσέρχονται ή όχι στην
Λαϊκή Αγορά και για όσο διάστηµα κατέχουν την θέση.
3.2. Οι παραγωγοί και οι επαγγελµατίες που δεν προσέρχονται στην Λαϊκή αγορά λόγω ανικανότητας
προς εργασία, η οποία διαρκεί περισσότερο από ένα(1) µήνα και βεβαιώνεται από τον αρµόδια
ασφαλιστικό φορέα ή λόγω ανωτέρας βίας, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του
ηµερήσιου δικαιώµατος για όλο το χρονικό διάστηµα της απουσίας τους.
3.3. Από το εισπραττόµενο ηµερήσιο τέλος το 75% περιέρχεται στον Οικείο ∆ήµο και το υπόλοιπο 25%
αποδίδεται υπέρ της οικείας Περιφέρειας, το αργότερο κάθε εξάµηνο µε απόφαση του Οικείου ∆ήµου.
Άρθρο 10ο
Κυρώσεις
Απαγορεύεται ρητά η υπεκµίσθωση των θέσεων που κατέχουν. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε
αποβολή από τη λαϊκή αγορά, µε αφαίρεση του δικαιώµατος συµµετοχής στις λαϊκές αγορές του ∆ήµου
για ένα χρόνο και µε τις ποινές που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
Σε όσους παραβαίνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των λαϊκών αγορών, πέραν
των προβλεπόµενων ποινικών κυρώσεων από τις διατάξεις του Αγορανοµικού Κώδικα επιβάλλονται
από την αδειοδοτούσα αρχή διοικητικές κυρώσεις σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Μη αυτοπρόσωπης παρουσίας του πωλητή (επαγγελµατία- παραγωγού ή του εξουσιοδοτηµένου φυσικού
προσώπου (υπαλλήλου)

Η αρµόδια αρχή δεν επιτρέπει την δραστηριοποίηση των πωλητών επαγγελµατιών - παραγωγών
στις περιπτώσεις:
Όταν ο πωλητής (επαγγελµατίας - παραγωγός ή το εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο (υπάλληλος), εκτίει
επιβληθείσα διοικητική ποινή.
Όταν η άδεια του πωλητή (επαγγελµατία) έχει ανακληθεί προσωρινά λόγω οφειλών ή λόγω θεώρησης.
Όταν ο πωλητής (παραγωγός ή το εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο (υπάλληλος) δεν κατέχει άδεια ή αυτή δεν
είναι σε ισχύ.
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χρησιµοποιεί εγκεκριµένο πάγκο.
Σε περίπτωση άρνησης των πωλητών (επαγγελµατιών - παραγωγών) να συµµορφωθούν, µε τις υποδείξεις «περί µη
δραστηριοποίησης στη λαϊκή αγορά», οι αρµόδιοι υπάλληλοι συντάσσουν «αναφορά- έκθεση ελέγχου» την οποία
υποβάλλουν στην αρχή έκδοσης της άδειας, για την εφαρµογή όσων καθορίζονται από την σχετική νοµοθεσία.

Κάθε είδους εµπορεύµατα που διακινούνται στην αγορά µε οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς αυτός
που τα διαθέτει να κατέχει απαιτούµενη άδεια πωλητή ή συνιστούν παράνοµη αποµίµηση προϊόντων τα
οποία κυκλοφορούν νόµιµα στην
αγορά ή κυκλοφορούν κατά παράβαση του ΚΒΣ, κατάσχονται και καταστρέφονται.
Η κατάσχεση των προϊόντων επιβάλλεται από τα όργανα της δηµοτικής αστυνοµίας και ελλείψη
αυτής από την ΕΛ.ΑΣ.

Άρθρο 11ο
Γενικές ∆ιατάξεις
11.1. Οι αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για ίδρυση, µεταφορά, επέκταση Λαϊκών αγορών,
έχουν τουλάχιστον διετή ισχύ, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά για λόγους ανωτέρας βίας.
11.2. Στους χώρους λειτουργίας Λαϊκών αγορών δραστηριοποιούνται µόνο όσοι κατέχουν την σχετική
άδεια. Όλοι οι πωλητές-εκθέτες υποχρεούνται να φέρουν πάντοτε µαζί τους την άδεια πωλητή, τα
παραστατικά στοιχεία πώλησης των προϊόντων τους, το βιβλιάριο υγείας κι οποιοδήποτε άλλο έγγραφο
της υπηρεσίας απαιτείται και θα τα επιδεικνύουν στα αρµόδια όργανα ελέγχου, όταν τους ζητηθεί.

11.3. Οι υπάλληλοι-αναπληρωτές των αδειούχων-πωλητών, οφείλουν να φέρουν σε εµφανές σηµείο
την κάρτα που αποδεικνύει την ιδιότητά τους.
11.4. Επιτρέπεται στους πωλητές (επαγγελµατίες & παραγωγούς) να απουσιάσουν δικαιολογηµένα
µέχρι ΕΝΑ (1) µήνα κατ έτος, κάνοντας χρήση της κανονικής τους άδειας. Οι άδειες απουσίας
χορηγούνται από την επιτροπή Λαϊκών αγορών ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έπειτα από αίτηση του
ενδιαφερόµενου. Κατά τον χρόνο απουσίας αυτών, τις πωλήσεις πραγµατοποιούν οι νόµιµοι
αναπληρωτές τους.

Άρθρο 12ο
Προσθήκη - Τροποποίηση - Κατάργηση

Προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση του παρόντος κανονισµού ή των επιµέρους άρθρων
πραγµατοποιείται οποτεδήποτε, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά από γνωµοδότηση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
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Ίδρυση νέων λαϊκών αγορών
Σύµφωνα µε το άρθρο 94 παρ.6 του Ν.3852/2010 µεταφέρεται στους δήµους η παρακάτω
αρµοδιότητα:
«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.»
Ως απαραίτητη προϋπόθεση όµως για την άσκηση της αρµοδιότητας, ίδρυσης, µετακίνησης και
διάλυσης (κατάργησης) λαϊκής αγοράς, από τους οικείους δήµους, θεωρείται η ύπαρξη γνώµης της
Επιτροπής Λαϊκών αγορών της Περιφερειακής Ενότητας

Άρθρο 14ο
Ισχύς του κανονισµού
Η ισχύς του κανονισµού αυτού αρχίζει µε την έγκρισή του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Κάθε σχετική προηγούµενη απόφαση καταργείται.
Κατόπιν ο Κος Πρόεδρος ζήτησε απ το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Κου ∆ηµάρχου, έλαβε υπόψη του την ισχύουσα νοµοθεσία,
την υπ’ αριθµ. 2/3/2018 απόφαση της E.Π.Ζ και µετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει το σχέδιο κανονιστικής απόφασης λειτουργίας Λαϊκών αγορών του ∆ήµου Λοκρών, σύµφωνα
την εισήγηση του Κου Προέδρου όπως αναλυτικά φαίνεται στην εισήγηση της παρούσας απόφασης .
Ο παρών κανονισµός θα αρχίσει να ισχύει µόλις εγκριθεί από την αρµόδια υπηρεσία της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και καταργείται κάθε προηγούµενος και κάθε
απόφαση που δεν είναι σύµφωνη µε αυτόν.
Για όποιο θέµα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισµό, αποφασίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού λάβει
υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του νόµου.
Κατά ψήφισαν οι ∆.Σ. κ.κ. Κ.Αγγελούσης, Κ. Σούλιας, Ι. Παπαγεωργίου, Β. Σίµου-Παλαιολόγου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 2/21/2018
...................................................................................................................................................
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Ν.Λιόλιος

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Γ.Βλαχάβας
Γ. Σταθουλόπουλος , Ι. Θεοδοσίου-Συροπούλου
Β.Καρατράντος, Α.Θεοχάρης, ∆. Τσοχαντάρης
Ι. Χριστοφόρου, Γ. Γουρνάς, ∆. Χρήστου, Αλ.Κούρος,
Η. Κολοµτσάς, Α. Κοτσιαφίτη, Π. Μαρκοστάµος ,
Ι. Κούρος, Β. Κυριαζής, Ν. Παπαχριστόπουλος
Κ.Αγγελούσης, Κ. Σούλιας, Ι. Παπαγεωργίου,
Β. Σίµου-Παλαιολόγου , Γ. Σκαµπερδόπουλος,
Κ. ∆ούρος, Κ. Πάσσας, Γ.Ρούσσης.
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Ο
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