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Άρθρο 1: Αντικείμενο και σκοπός κανονισμού 

 

Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι: 

1. Η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για τη χρήση των χώρων της 

Δημοτικής Αγοράς η οποία στεγάζεται σε κτίριο επί των οδών Βασ. 

Πύρρου και Πριοβόλου  και περιλαμβάνει πάγκους για παραγωγούς 

πωλητές και επαγγελματίες πωλητές, καθώς και καταστήματα και θα 

δεσμεύει τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και  

εκμεταλλευτές τους. 

2. Η  θέσπιση προϋποθέσεων, προδιαγραφών και κανόνων, για την 

λειτουργία των πάγκων που έχουν παραχωρηθεί ή παραχωρούνται με 

κλήρωση και τη λειτουργία των καταστημάτων που έχουν μισθωθεί ή 

θα μισθώνονται και θα δεσμεύει τις δημοτικές υπηρεσίες και τα 

πρόσωπα στους οποίους μισθώθηκε ή παραχωρήθηκε ο αντίστοιχος 

χώρος (κατάστημα ή πάγκος). 

 

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι: 

1. Η τήρηση της νομοθεσίας. 

2. Ο καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης των αδειών στους 

δικαιούχους.  

3. Η θέσπιση αυστηρών κανόνων σε περίπτωση υπέρβασης ή 

τροποποίησης της χορηγηθείσας άδειας. 

4. Ο καθορισμός των επιβαλλόμενων κυρώσεων των παραβατών . 

5. Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας της 

Δημοτικής Αγοράς του Δήμου μας.  

6. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τόσο των κατοίκων όσο και των 

επισκεπτών. 

 

 

 

Άρθρο 2: Νομικό πλαίσιο 
   

1. Άρθρο 79, του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2006) 

«Κύρωση κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

2. Ο Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄/15-5-2014) «Άσκηση 

εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες 

διατάξεις». 

3. O N. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α΄΄/13-11-2017) «Άσκηση 

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός 

επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 
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Άρθρο 3: Πλαίσιο λειτουργίας  

  

Η έκδοση του παρόντος κανονισμού σκοπό έχει τη θέσπιση γενικών και 

ειδικών ρυθμίσεων, κανόνων και περιορισμών, που θα διασφαλίσουν την 

ορθή χρήση και λειτουργία της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Αρταίων. 

Οι σχετικές συμβάσεις που καταρτίζονται ή πράξεις που εκδίδονται κατά 

τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις και αφορούν τη μίσθωση ή την 

καθοιονδήποτε άλλο τρόπο παραχώρηση της χρήσεως των χώρων της 

«Δημοτικής Αγοράς Άρτας» διέπονται, ως προς τον τρόπο χρήσεως, 

λειτουργίας και είδος της ασκούμενης, σε αυτούς, δραστηριότητας από τον 

παρόντα κανονισμό,  έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στην οικεία 

πράξη ή σύμβαση.  

 

Χώρος : Η Δημοτική Αγορά Άρτας λειτουργεί στον ειδικά διαμορφωμένο 

δημοτικό χώρο στη συμβολή των οδών Πριοβόλου και Βασιλέως Πύρρου 

και αποτελείται από επτά (7) καταστήματα και πλέον των εκατό (100)  

πάγκων, πλάτους 1,20μ., ένα (1) γραφείο και δύο (2) τουαλέτες  

(σύμφωνα με τα συνημμένα διαγράμματα).   

 

Ημέρες και ώρες λειτουργίας : Η Δημοτική Αγορά Άρτας λειτουργεί όλες 

τις ημέρες της εβδομάδας εκτός της Κυριακής και το ωράριο λειτουργίας 

ορίζεται για τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο από την 6η πρωινή έως 

την 14η μεσημβρινή.   

Σε περιπτώσεις αργίας (επίσημης ή τοπικής) η Δημοτική Αγορά δε θα 

λειτουργεί. Ωστόσο, μπορεί κατ’ εξαίρεση να λειτουργήσει ημέρα αργίας 

εφαρμόζοντας το ημερολόγιο εορταστικό πρόγραμμα λειτουργίας των 

καταστημάτων του εμπορικού συλλόγου. Για τη κατ’ εξαίρεση λειτουργία 

θα πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία διαχείρισης της 

Δημοτικής Αγοράς, αίτημα, τουλάχιστο από το 70% του συνόλου των 

πωλητών (επαγγελματιών-παραγωγών), επτά (7) ημερολογιακές ημέρες 

πριν την ημέρα της αργίας.  

 

 

Άρθρο 4: Κατηγορίες πωλητών   

 

Α. Στη Δημοτική Αγορά Άρτας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται 

φυσικά πρόσωπα που είναι παραγωγοί ή επαγγελματίες πωλητές 
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αυτοπροσώπως (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά), συνεταιρισμοί, ομάδες και 

οργανώσεις παραγωγών, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.  

Δικαιούχοι των αδειών αυτών είναι:   

1. Παραγωγοί που δραστηριοποιούνται ή έχουν την έδρα τους στα 

διοικητικά όρια του Δήμου Αρταίων. Είναι επαγγελματίες αγρότες, 

όπως ορίζεται και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και 

Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με τον Ν. 3874/2010. Τα 

προϊόντα που διαθέτουν είναι αποκλειστικά δικής τους παραγωγής 

από καλλιέργεια γης, ιδιόκτητης ή μισθωμένης. 

2. Συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, που 

δραστηριοποιούνται ή έχουν την έδρα τους στα διοικητικά όρια του 

Δήμου Αρταίων. Κάθε συνεταιρισμός, ομάδα ή οργάνωση 

παραγωγών λαμβάνει μία (1) μόνο άδεια ανά δέκα παραγωγούς και 

μέχρι δεκαπέντε (15) συνολικά άδειες.  

3. Επαγγελματίες πωλητές εφόσον έχουν την κατοικία ή τη μόνιμη 

διαμονή τους στο Δήμο Αρταίων.  

4. Επαγγελματίες πωλητές και παραγωγοί από όλους τους Δήμους 

της χώρας.  

Οι χορηγούμενες άδειες για παραγωγούς πωλητές, συνεταιρισμούς, ομάδες 

παραγωγών, δεν θα υπερβαίνουν τις πενήντα (50), ενώ οι αντίστοιχες 

των επαγγελματιών πωλητών, δεν θα υπερβαίνουν τις πέντε (5). 

 

Β.      Πωλούμενα είδη: 

1.    Για τις κατηγορίες Α1 και Α2 του παρόντος η αντίστοιχη άδεια 

δύναται να αναφέρεται σε περισσότερα του ενός προϊόντα όπως 

αυτά αναλύονται στο άρθρο 5 του παρόντος.  

2.    Για την κατηγορία Α3 κάθε πωλητής κάτοχος επαγγελματικής 

άδειας επιτρέπεται να πωλεί ένα προϊόν ανά κατηγορία, όπως 

αυτές αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος. 

3.    Για τους επαγγελματίες ή παραγωγούς πωλητές από άλλους Δήμους, 

ισχύουν τα ως άνω.  

 

Γ.      Παρουσία κατόχων αδειών-Αναπλήρωση-Πρόσληψη υπαλλήλου 

1.     Για τη χορήγηση, ανανέωση και μεταβίβαση των παραπάνω αδειών 

ισχύουν οι εκάστοτε κείμενες διατάξεις. Τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά κοινοποιούνται όπως ισχύουν κάθε φορά από την 

αδειοδοτούσα Υπηρεσία του Δήμου.  

2.   Η παρουσία των κατόχων αδειών είναι υποχρεωτική, σε κάθε άλλη 

περίπτωση και όπου δημιουργείται η ανάγκη περί υποβοήθησης, 
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αντικατάστασης, αναπλήρωσης κ.λ.π. απαιτείται η τροποποίηση της 

αρχικής άδειας µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από την 

ισχύουσα νομοθεσία.  

Στην περίπτωση του παραγωγού πωλητή ισχύει η προσωρινή 

αναπλήρωση μόνο από συγγενείς εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού 

ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού και από τον/τη σύζυγο, από 

αδυναμία προσέλευσης του αδειούχου για λόγους υγείας, με την 

υποβολή στο φορέα έκδοσης της άδειας όλων των απαραίτητων 

δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που ο αδειούχος στερείται των 

συγγενικών προσώπων των ανωτέρω παραγράφων, επιτρέπεται η 

προσωρινή αναπλήρωσή του από δηλωμένο υπάλληλο. Επίσης, 

επιτρέπεται η αναπλήρωση αδειούχου παραγωγού για λόγους 

μητρότητας ή πατρότητας μόνο από συγγενείς εξ αίματος μέχρι και 

τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού και από τον/τη 

σύζυγο, για χρονικό διάστημα που ορίζουν οι κείμενες περί προστασίας 

της μητρότητας και πατρότητας διατάξεις. Η προσωρινή αναπλήρωση 

έχει τον τύπο βεβαίωσης και περιλαμβάνει:  

α) Τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του προσώπου που 

αναπληρώνει τον κάτοχο της άδειας με σφραγίδα του φορέα που 

εξέδωσε ή ανανέωσε την άδεια. 

β) Τα στοιχεία ταυτότητας του/της κατόχου της άδειας, τον αριθμό 

και την ημερομηνία έκδοσης αυτής. 

γ) Το βαθμό συγγένειας κατόχου και αναπληρωτή. 

δ) Το λόγο αναπλήρωσης (ασθένεια κ.λπ.). 

ε) Το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης. 

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον φορέα ο οποίος και εκδίδει την 

απόφαση προσωρινής αναπλήρωσης. 

Τα πρόσωπα που αναπληρώνουν προσωρινά τον παραγωγό είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνα για την ορθή τήρηση των όρων χρήσης της 

άδειας. 

Οι παραγωγοί πωλητές και τα φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες 

πωλητές που δραστηριοποιούνται στη Δημοτική Αγορά Άρτας 

μπορούν να προσλαμβάνουν υπαλλήλους, εφόσον προηγουμένως 

προσκομισθούν τα απαραίτητα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία1 

δικαιολογητικά στην, κατά περίπτωση, αρμόδια υπηρεσία που χορηγεί 

ή ανανεώνει την άδεια. 

 

                                                 
1 Κατά την σύνταξη του παρόντος λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις του ν. 4264/2014 ΦΕΚ Α΄118/15-

05-2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»  



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΤΑΣ 

 - 6 -

 

Άρθρο 5: Διατιθέμενα προϊόντα   

 

Τα διατιθέμενα προϊόντα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής 

και ασφάλειας των τροφίμων, όπως αυτοί ορίζονται κάθε φορά στην 

κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, καθώς και στον κώδικα 

τροφίμων και ποτών, στις διατάξεις τις κείμενης κτηνιατρικής 

νομοθεσίας, στους κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και 

παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) και στις ισχύουσες υγειονομικές και 

λοιπές διατάξεις.  

Α. Τα προϊόντα που μπορούν να διατεθούν από τους παραγωγούς, τις 

συνεταιριστικές οργανώσεις και τις αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών 

είναι: 

1. Αυγά (σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού), 

2. Καλλωπιστικά φυτά, κομμένα άνθη, 

3. Ελιές, 

4. Οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και 

επισημανθεί, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ενωσιακή 

αμπελοοινική νομοθεσία, 

5. Ελαιόλαδο συσκευασμένο, όπως ορίζεται στην απόφαση 

323902/18-09-2009 (Β΄ 2026) «Συμπληρωματικά μέτρα 

κανονισμού 1019/2002», 

6. Μέλι τυποποιημένο, 

7. Ξηροί καρποί, 

8. Νωπά οπωροκηπευτικά, 

9. Όσπρια, 

10. Μεταποιημένα ή συσκευασμένα ή τυποποιημένα προϊόντα 

οικοτεχνίας, ιδίως μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, προϊόντα 

τομάτας, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα 

και αρτύματα, 

11. Λοιπά αγροτικά προϊόντα 

12. Τυροκομικά προϊόντα, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένη 

εγκατάσταση, φέρουν σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό 

έγκρισης), σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) 852/2004 και 

853/2004, έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κείμενης 

νομοθεσίας για την επισήμανση και κατά τη μεταφορά και πώληση 

τους τηρούνται οι απαιτήσεις του κεφ. ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙ του 

κανονισμού (ΕΚ) 852/2004.   
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Β. Τα προϊόντα που μπορούν να διατεθούν από τους επαγγελματίες 

πωλητές είναι: 

1. Πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης, όπως: 

 Νωπά οπωροκηπευτικά, αυγά, ελιές, ελαιόλαδο, οίνος, μέλι. 

 Βιολογικά νωπά προϊόντα. 

 Βιολογικά μεταποιημένα και τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα. 

2. Μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα και κατεψυγμένα τρόφιμα, 

όπως: 

 Τυροκομικά, αλλαντικά, ξηροί καρποί, όσπρια, ρύζι, οίνος, ελιές, 

ελαιόλαδο, μέλι. 

 Βιολογικά μεταποιημένα και τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα. 

3. Είδη κηπουρικής, όπως : καλλωπιστικά φυτά, χώμα, γλάστρες, 

πολλαπλασιαστικό υλικό, εργαλεία και βιομηχανικά είδη 

κηπουρικής και ανθοκομίας. 

 

Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκμίσθωση των θέσεων 

που κατέχουν.   

 

 

Άρθρο 6: Διάθεση καταστημάτων και πάγκων 

 

Καταστήματα: Τα καταστήματα θα εκμισθώνονται σε όσους πληρούν τις 

προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής, κατόπιν δημοπρασίας μέσω 

διακήρυξης, τους όρους της οποίας εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Αρταίων.  

Οι αντίστοιχες συμβάσεις μισθώσεων καταρτίζονται σύμφωνα με τη 

νομοθεσία που διέπει τις μισθώσεις ακινήτων, ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α. και 

τους όρους του παρόντος κανονισμού. 

Η τιμή εκμίσθωσης κάθε καταστήματος ορίζεται, σύμφωνα με την 

εκάστοτε ισχύουσα διακήρυξη του Δήμου Αρταίων. 

 

Πάγκοι: Για τη διάθεση των πάγκων της Δημοτικής Αγοράς Άρτας, 

εκδίδεται ανακοίνωση το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου, 

εκάστου έτους, η οποία ορίζει τον αριθμό των πάγκων που θα διατεθούν, 

καθώς και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα γίνει η κατάθεση 

των παρακάτω δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους και το οποίο 

δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών. 
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Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης 

Εμπορικών Δραστηριοτήτων, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, του Δήμου 

Αρταίων, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

 

Άρθρο 7: Θέσεις πωλητών πάγκων 

 

1. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζεται ο ανώτατος 

αριθμός θέσεων πωλητών για τη Δημοτική Αγορά Άρτας. Ο 

υφιστάμενος αριθμός αδειών δε δύναται να μειωθεί. 

2. Η διαρρύθμιση των στοιχείων του χώρου (κινητοί πάγκοι, ειδικοί 

πάγκοι, διάδρομοι κλπ) απεικονίζονται στη συνημμένη αποτύπωση 

που αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού και 

απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση τους χωρίς προηγούμενη 

απόφαση ή τροποποίησης του παρόντος. Η ευθύνη για τη 

τοποθέτηση των παραπάνω στοιχείων είναι του Δήμου µε μέριμνα 

της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο σχεδιασμός διασφαλίζει την ομαλή και 

άνετη διέλευση των επισκεπτών και την απρόσκοπτη 

φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων από τους πωλητές. 

3. Στο χώρο που λειτουργεί η Δημοτική Αγορά θα υπάρχει αρίθμηση 

των διατιθέμενων θέσεων. Απαγορεύεται: 

 η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες – πωλητές της 

λαϊκής αγοράς,  

 η αυθαίρετη κατάληψη πάγκων, 

 η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους. 

4. Οι θέσεις κατηγοριοποιούνται σε αυτές των παραγωγών πωλητών 

και σε θέσεις επαγγελματιών πωλητών. 

 

 

Άρθρο 8: Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας ή ανανέωση παραγωγών 

και επαγγελματιών πωλητών  

 

 

Για τους παραγωγούς πωλητές (για έκδοση νέας άδειας): 

 Αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο 

ενδιαφερόμενος αναγράφει και τον αριθμό Μητρώου Εμπόρων 

Νωπών Κηπευτικών, αν είναι υπόχρεος εγγραφής σε αυτό. 

 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων του Ν.3874/2010, στην οποία αναγράφεται ότι ο 

ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης. 
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 Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της 

τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ, καθώς 

και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα παραγώμενα 

είδη και οι εκτιμώμενες ποσότητες που ο παραγωγός προτίθεται να 

πουλήσει στη Δημοτική Αγορά Άρτας ή το υπαίθριο εμπόριο, 

πλανόδιο ή στάσιμο, κατά περίπτωση, η έκταση και η τοποθεσία των 

καλλιεργειών, καθώς και το χρονικό διάστημα που ο παραγωγός 

επιθυμεί να διαθέσει τα προϊόντα του, με αναφορά στο κάθε προϊόν 

ξεχωριστά και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το έτος. 

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS. 

 Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS. 

 Πιστοποιητικό υγείας. 

 Παράβολο: το παράβολο κατατίθεται μαζί με την αίτηση και τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά και δεν επιστρέφεται. (Απόφαση Υπ. 

Οικονομίας & Ανάπτυξης 12679/01.02.2018 (ΦΕΚ 

353/07.02.2018 τεύχος Β'). 

 Δημοτική Ενημερότητα. 

Για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τους γυναικείους συνεταιρισμούς, τις 

ομάδες παραγωγών και τις οργανώσεις, υποβάλλονται τα εξής 

δικαιολογητικά: 

Για τους συνεταιρισμούς: 

 Βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών 

και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19, του Ν. 4384/2016. 

 Πράξη συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Κατάσταση μελών στην οποία αναφέρεται και ο ΑΦΜ κάθε 

παραγωγού. 

 Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS. 

 Παράβολο. 

 Δημοτική Ενημερότητα. 

Για τις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, κατάσταση μελών, αρμοδίως 

υπογεγραμμένη από το όργανο που εκπροσωπεί την ομάδα ή οργάνωση, 

στην οποία αναφέρεται και ο ΑΦΜ κάθε παραγωγού. 

 

Για τους παραγωγούς πωλητές (για ανανέωση άδειας): 

 Αίτηση 

 Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της 

τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ, καθώς 

και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται τα παραγώμενα 

είδη και οι εκτιμώμενες ποσότητες που ο παραγωγός προτίθεται να 
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πουλήσει στη Δημοτική Αγορά Άρτας ή το υπαίθριο εμπόριο, 

πλανόδιο ή στάσιμο, κατά περίπτωση, η έκταση και η τοποθεσία των 

καλλιεργειών, καθώς και το χρονικό διάστημα που ο παραγωγός 

επιθυμεί να διαθέσει τα προϊόντα του, με αναφορά στο κάθε προϊόν 

ξεχωριστά και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το έτος. 

 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων του Ν. 3874/2010, στην οποία αναγράφεται ότι ο 

ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης, καθώς και ασφαλιστική 

ενημερότητα (η υποβολή γίνεται ανά τριετία). 

 Παράβολο: το παράβολο κατατίθεται μαζί με την αίτηση και τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά και δεν επιστρέφεται. (Απόφαση Υπ. 

Οικονομίας & Ανάπτυξης 12679/01.02.2018 (ΦΕΚ 

353/07.02.2018 τεύχος Β'). 

 Δημοτική Ενημερότητα. 

Οι συνεταιρισμοί, οι ομάδες και οι οργανώσεις παραγωγών, υποχρεούνται 

επιπλέον, να αποδεικνύουν τη συνέχιση της οικονομικής τους 

δραστηριότητας με την υποβολή των ετήσιων φορολογικών τους 

δηλώσεων και στοιχείων. 

 

Για τους επαγγελματίες πωλητές (για έκδοση νέας άδειας): 

 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι 

είναι άνεργος, ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από 

οποιονδήποτε φορέα, ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα του 

δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου 

οποιασδήποτε κατηγορίας και ότι ο ίδιος δεν υπήρξε στο παρελθόν 

κάτοχος οποιασδήποτε μορφής άδειας υπαίθριου εμπορίου, 

 βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., 

 εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του τελευταίου 

φορολογικού έτους, 

 τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που ζητούνται για την απόδειξη 

ότι ο ενδιαφερόμενος είναι πρόσωπο που εμπίπτει σε κάποια ή 

κάποιες από τις κατηγορίες των επόμενων παραγράφων. 

 Παράβολο: (Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 

12679/01.02.2018 (ΦΕΚ 353/07.02.2018 τεύχος Β'). 

 Δημοτική Ενημερότητα. 

 Για τη διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού απαιτείται από τον 

ενδιαφερόμενο για την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας η προσκόμιση 

Βεβαίωσης Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων, όπως προβλέπεται 
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στην παρ. 3 του άρθρου 4 της αριθμ. 2078/80743/25.7.2017 απόφασης 

των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

(Β' 2679), εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 3 της αριθμ. 

303206/26.5.1997 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας (Β' 461).  

Για τη διάθεση βιολογικών προϊόντων εφαρμόζονται κατ' αναλογία η 

διάταξη της περίπτωσης κα' της παραγράφου 1 του άρθρου 10.  

α. Δικαιούχοι 

Επιτρέπεται σε φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν είναι παραγωγός, να 

δραστηριοποιείται ως επαγγελματίας πωλητής, μετά την έκδοση σχετικής 

άδειας με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν.4497/17. (άρθρο 

14 Ν.4497/17). 

 Η άδεια επαγγελματία πωλητή χορηγείται σε άνεργα ενήλικα φυσικά 

πρόσωπα. (παρ. 1 άρθρο 19 Ν.4497/17). 

 

 β. Κατανομή διαθέσιμων αδειών 

Ειδικότερα, οι προς διάθεση άδειες κατανέμονται ως εξής: 

α. Ομάδα 1: αποτελεί το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων και αφορά 

άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα. 

β. Ομάδα 2: αποτελεί το 40% των προκηρυσσόμενων θέσεων και αφορά 

άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, γενικά.    

Στην Ομάδα 1 της παραγράφου 1 περιλαμβάνονται: 

1. τα άτομα με αναπηρία, από οποιαδήποτε αιτία, με ποσοστό 

ανικανότητας τουλάχιστον 50%, 

2. οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, 

3. οι τρίτεκνοι, 

4. οι γονείς και κηδεμόνες ανήλικων τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 

50% ή προστάτες ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο 

down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και 

πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, 

5. άτομα που διαβιούν σε καταυλισμούς ή σε οικισμούς με χαρακτηριστικά 

κοινωνικού αποκλεισμού, όπως οι Ρομά. 

6. άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες, 

7. οι προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών, 

8. οι αποφυλακισθέντες, εφόσον έχουν εκτίσει πραγματικά τουλάχιστον 

τρία (3) έτη στερητικής της ελευθερίας ποινής.    
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Όταν οι υπό διάθεση άδειες δεν επαρκούν για να καλύψουν το 60% της 

ομάδας 1, τότε καλύπτονται από περιπτώσεις που ανήκουν στη 

κατηγορία της ομάδας 2.  

 

 

Για τους επαγγελματίες πωλητές (για θεώρηση άδειας): 

Οι άδειες επαγγελματιών πωλητών θεωρούνται ανά τριετία. 

 α. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι: 

αα) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση 

που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 

21, του Ν. 4497/2017. 

ββ) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια 

επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, 

πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 

38, του Ν. 4497/2017. 

γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε 

φορέα, 

β. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση 

άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα 

οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική 

δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο 

του άρθρου 21, του Ν. 4497/2017. 

γ. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, 

δ. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με 

την καταβολή των τελών του άρθρου 36, του Ν. 4497/2017.  

ε. κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ . 

στ. Για την έκδοση και τη θεώρηση της άδειας ο επαγγελματίας καταθέτει 

υπέρ της αρμόδιας αρχής παράβολο. (άρθρο 18, Ν.4497/17). 

ζ. Δημοτική ενημερότητα. 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΤΑΣ 

 - 13 -

 Η ασφαλιστική ενημερότητα προσκομίζεται από όσους έχουν υποχρέωση 

καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Σε αντίθετη περίπτωση 

προσκομίζεται βεβαίωση απαλλαγής του αρμόδιου φορέα. (Υπ. Οικονομίας 

& Ανάπτυξης εγκ.1/37698/03.04.2018). 

  

γ. Δικαίωμα νέου αιτήματος θεώρησης 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, αφού εξετάσουν τα δικαιολογητικά, θεωρούν την 

άδεια ή απορρίπτουν το αίτημα θεώρησης. 

Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει νέο αίτημα θεώρησης εντός 

προθεσμίας ενός έτους από την κοινοποίηση της απόρριψης της 

προηγούμενης αίτησής του και, εάν τα δικαιολογητικά κριθούν πλήρη, η 

άδεια θεωρείται και ανακτάται το δικαίωμα δραστηριοποίησης. (παρ. 2 

άρθρο 22 Ν.4497/17) 

 Η προθεσμία ενός έτους εντός της οποίας ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να 

υποβάλλει νέο αίτημα θεώρησης της άδειάς του ισχύει άπαξ. (Υπ. 

Οικονομίας & Ανάπτυξης εγκ.1/37698/03.04.2018) 

 Σε περίπτωση μη υποβολής νέου αιτήματος εντός της ανωτέρω 

προθεσμίας, η άδεια ανακαλείται οριστικά και αυτοδικαίως. (παρ. 

2 άρθρο 22 Ν.4497/17) 

Όλα τα ανωτέρω αιτήματα, καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, θα 

εξετάζονται από επιτροπή η οποία θα αποτελείται τον αρμόδιο κάθε φορά 

Αντιδήμαρχο, τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Ανάπτυξης και τον 

Προϊστάμενο του Τμήματος Αδειοδότησης & Ρύθμισης Εμπορικών 

Δραστηριοτήτων του Δήμου Αρταίων, σύμφωνα με τα παραπάνω 

κριτήρια. Ο πίνακας δικαιούχων που θα προκύψει μετά τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών, θα εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Η διάθεση των ελεύθερων πάγκων θα γίνεται με κλήρωση μεταξύ των 

δικαιούχων του πίνακα που έχει εγκριθεί με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, από τα μέλη της παραπάνω επιτροπής ενώπιον των 

ενδιαφερόμενων, οι οποίοι θα καλούνται εγγράφως να παραστούν. Σχετικά 

θα συντάσσεται πρακτικό ανάδειξης δικαιούχων, το οποίο θα υπογράφεται 

από τα μέλη της επιτροπής. Το πρακτικό αυτό θα αποστέλλεται στο 

Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τη χρήση του 

πάγκου για την οποία θα χορηγείται εφεξής το «Δικαίωμα Χρήσης 
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Χώρου» το οποίο θα έχει ετήσια διάρκεια, υπό τη μορφή εντύπου που θα 

φέρει τον τίτλο «Δικαίωμα Χρήσης Χώρου» επί της Δημοτικής Αγοράς 

για τη Λειτουργία Πάγκου. 

Στο σώμα αυτό θα αναγράφονται ο αριθμός και η θέση του πάγκου, καθώς 

και το αντίστοιχο, προς καταβολή, ημερήσιο τέλος (το ύψος του οποίου 

καθώς και ο τρόπος καταβολής θα καθορίζονται κάθε φορά από το Τμήμα 

Εσόδων) για την παραχώρηση του Δικαιώματος Χρήσης Χώρου. 

 

Το έντυπο άδειας που θα πρέπει να κατέχουν οι παραγωγοί πωλητές της 

Δημοτικής Αγοράς Άρτας, θα χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του 

Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, θα 

είναι υπό τη μορφή βιβλιαρίου, πράσινου χρώματος που θα φέρει την 

ένδειξη: «Άδεια παραγωγού πωλητή Δημοτικής Αγοράς Άρτας», ενώ οι 

πωλητές θα διαθέτουν διαφορετικό έντυπο που θα εκδίδεται από το 

Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.    

 

 

Άρθρο 9: Επιτροπή Δημοτικής Αγοράς Άρτας 

 

Με Απόφαση του Δημάρχου Αρταίων, συγκροτείται «Επιτροπή 

Δημοτικής Αγοράς Άρτας» με τρία (3) τακτικά μέλη και ισάριθμα 

αναπληρωματικά με τριετή θητεία. Η Επιτροπή συγκροτείται από : 

1.  Τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για θέματα Αδειοδοτήσεων, ως Πρόεδρο 

2.  Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Ανάπτυξης 

3.  έναν (1) εκπρόσωπο από το Σύλλογο Πωλητών «Λαϊκής» Αγοράς 

Άρτας. 

Η επιτροπή Δημοτικής Αγοράς Άρτας είναι αρμόδια για: 

Α) Την καταγραφή δυσλειτουργιών στην ομαλή λειτουργία της Δημοτικής 

Αγοράς. 

Β) Την εισήγηση στον Δήμαρχο Αρταίων κάθε πρόσφορου μέσου για την 

αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία της Δημοτικής Αγοράς 

Άρτας, όπως πραγματοποίηση σχετικών ερευνών, διαφημιστικών και 

επικοινωνιακών ενεργειών και την εισήγηση για τυχόν αναθεώρηση του 

κανονισμού λειτουργίας της αγοράς. 

Γ) Την μέριμνα για την καθαριότητα του χώρου σε συνεργασία με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. 

Δ) Την έκδοση γνώμης για ζητήματα που αφορούν τη Δημοτική Αγορά 

Άρτας, όπως οι ατομικές, διοικητικές πράξεις που εκδίδονται κατόπιν 

αίτησης των πωλητών, οι τοποθετήσεις των πωλητών εντός του χώρου 

της αγοράς, κλπ. 
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Ε) Την εισήγηση στο Δήμαρχο για την επιβολή κύρωσης για παράβαση 

που προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας της Αγοράς. 

 

  

Άρθρο 10: Υποχρεώσεις πωλητών 

 

1. Οι πωλητές των πάγκων υποχρεούνται να φέρουν την αντίστοιχη 

άδεια και το έντυπο του «Δικαιώματος Χρήσης Χώρου» και να τα 

επιδεικνύουν στα όργανα ελέγχου όποτε αυτό ζητηθεί. 

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

πάγκους ή σε τελάρα και με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζονται 

οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών. Η τοποθέτηση των 

εμπορευμάτων επιτρέπεται µόνο στην οριζόντια επιφάνεια των 

πάγκων. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σταντ ή άλλων 

κατασκευών, επιπλέον των διατιθέμενων πάγκων για επίδειξη 

των εμπορευμάτων. 

3. Οι πωλητές – εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν 

αποκλειστικά και µόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε από την 

αρμόδια αρχή και να µην εμποδίζουν τη λειτουργία των 

γειτνιαζόντων σε αυτούς πάγκους. 

4. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρμοστη συμπεριφορά των πωλητών 

της Δημοτικής Αγοράς (φωνές, αντεγκλήσεις, διαλάληση των 

εμπορευμάτων κ.τ.λ)  

5. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης 

και της καθαριότητας. Ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη 

λήξη του χρόνου της Δημοτικής αγοράς να φροντίζουν οι ίδιοι (ο 

καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του χώρου τους καθώς και 

τη συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο 

καθένας σε σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στην συνέχεια 

οι υπάλληλοι του Δήμου. 

6. Για την τήρηση της Καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργεί η 

Δημοτική αγορά (από την έναρξη και μέχρι τη 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.  

7. Απαγορεύεται: 

 η δραστηριότητα στους χώρους της Δημοτικής αγοράς ελλείψει 

της σχετικής άδειας, 
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 η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες – πωλητές της 

Δημοτικής  αγοράς,  

 η αυθαίρετη κατάληψη πάγκων, 

 η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους. 

8. Κατά τις ημέρες που δε λειτουργεί η Δημοτική αγορά 

απαγορεύεται κάθε εμπορία και κάθε άλλη δραστηριότητα μέσα 

στους χώρους της από τους κατόχους αδειών (επαγγελματικών και 

παραγωγικών). 

 

 

Άρθρο 11:  Ημερήσιο δικαίωμα προσέλευσης 

   

1. Το τέλος προσέλευσης καταβάλλεται ημερήσια. 

2. Το ύψος του ημερήσιου τέλους καθορίζεται µε απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

3. Οι επαγγελματίες πωλητές της Δημοτικής αγοράς υποχρεούνται 

στην καταβολή του ημερήσιου τέλους ανάλογα µε τον αριθμό των 

ημερών που, µε βάση την σχετική άδεια και το έντυπο του 

«Δικαιώματος Χρήσης Χώρου», δικαιούνται να δραστηριοποιούνται 

κάθε ημερολογιακό μήνα. Από το ημερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι 

ως άνω πωλητές, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη Δημοτική Αγορά, 

λόγω ανικανότητας προς εργασία, η οποία διαρκεί περισσότερο από 

έναν (1) μήνα και βεβαιώνεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα 

ή λόγω ανωτέρας βίας.  

4. Οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών που κατέχουν άδεια για τη 

Δημοτική αγορά υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου 

τέλους μόνον για όσες ημέρες προσέρχονται σε αυτές. 

5. Η καταβολή των ποσών του ημερησίου τέλους, πιστοποιείται µέσω 

διπλοτύπου απόδειξης είσπραξης, που εκδίδει η Υπηρεσία του 

Δήμου, που είναι αρμόδια επί θεμάτων της Δημοτικής Αγοράς. Το 

ημερήσιο τέλος θα εισπράττεται από υπαλλήλους του Δήμου κατά 

την ημέρα λειτουργίας της Δημοτικής αγοράς.  

6. Η µη καταβολή του ημερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό 

διάστημα πέραν του ενός (1) μήνα, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη 

αναστολή ισχύος της άδειας η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μεταγενέστερης εξόφλησης 

των οφειλών, η αναστολή αίρεται αμέσως αυτοδίκαια. 

7. Το ανωτέρω ποσό αποτελεί το μοναδικό ανταποδοτικό τέλος προς 

το Δήμο για τη λειτουργία της Δημτοικής αγοράς. 
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8. Οι υπόχρεοι καταβολής του ημερήσιου τέλους απαλλάσσονται από το 

τέλος υπέρ Δήμων του άρθρου 21 και της παρ. 9, του άρθρου 13 

του Β.Δ. 249/20.10.1958 (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. 

9. Το καθοριζόμενο, ως άνω, ημερήσιο τέλος διατίθεται σύμφωνα µε 

τα οριζόμενα στην παρ. 4, του άρθρου 7, του Ν.4264/14, όπως 

ισχύει.   

 

Άρθρο 12: Έλεγχος - κυρώσεις - διαδικασία επιβολής, είσπραξης των 

διοικητικών προστίμων   

 

Α. Έλεγχος 

Αρμόδια ελεγκτικά όργανα για τον έλεγχο εφαρμογής των 

διατάξεων του Ν.4264/2014 και του παρόντος κανονισμού είναι 

το αρμόδιο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών 

Δραστηριοτήτων, η Δημοτική Αστυνομία, καθώς και η Επιτροπή 

Δημοτικής Αγοράς Άρτας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος. 

 

Β. Κυρώσεις 

α. Διοικητικές 

1. για έλλειψη άδειας, πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και για 

µη κατοχή ισχύουσας άδειας κατά τη στιγμή του ελέγχου, πρόστιμο 

χίλια (1000) ευρώ, 

2. για πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην άδεια, πρόστιμο 

δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, 

3. για αυθαίρετη αλλαγή χώρου, μη αυτοπρόσωπη προσέλευση, μη 

τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, μη τοποθέτηση πινακίδων 

σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας 

ή της προέλευσης του προϊόντος, καθώς και μη αναγραφή της 

αληθούς προέλευσης αυτού, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, για 

καθεμία από τις ανωτέρω παραβάσεις, 

4. για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα 

παραστατικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, ή 

συνοδεύονται από παραποιημένα ή με ανακριβή στοιχεία 

παραστατικά, πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, 

5. για χρήση ελαττωματικών ή μη εγκεκριμένων μέτρων, σταθμών 

και ζυγών, κατά τη ζύγιση ή στάθμιση των προϊόντων, για την με 
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οποιονδήποτε τρόπο παραποίηση της ζύγισης, πρόστιμο χιλίων 

(1.000) ευρώ και 

6. για αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλήλου από αυτόν, 

χωρίς την τήρηση των διατάξεων του παρόντος, πρόστιμο χιλίων 

(1.000) ευρώ. 

 

Για τις λοιπές παραβάσεις, που δεν ορίζονται ανωτέρω, µε απόφαση της 

αρχής που χορηγεί τη συγκεκριμένη άδεια, επιβάλλεται πρόστιμο από 

τριακόσια (300) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, ανάλογα µε τη 

βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.    

 

β. Ποινικές 

1. Όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο ή αρνείται με 

οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους 

κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, όπως 

ιδίως τα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης, τιμωρείται με 

φυλάκιση. Παρεμπόδιση ελέγχου θεωρείται και η απόκρυψη των 

απαιτούμενων στοιχείων ή η παραποίηση των στοιχείων αυτών ή 

η ψευδής παράθεσή τους. 

2. Όποιος χωρίς άδεια ασκεί δραστηριότητα του παρόντος νόμου, 

τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 

3. Όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή ακατάλληλα για την 

ανθρώπινη κατανάλωση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 

τριών (3) μηνών. 

4. Όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή επιβλαβή για την υγεία 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 

5. Όποιος αναμιγνύει παράνομα και πωλεί είδη διαφορετικών 

ποιοτήτων τιμωρείται με φυλάκιση. 

6. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει άλλα είδη βιοτικής ανάγκης πλην 

τροφίμων ή εν γνώσει του κατέχει προς εμπορία ή πωλεί τέτοια 

είδη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. 

7. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφος Γ, του 

παρόντος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών 

 

Γ. Διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων   

 

1. Το ελεγκτικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση συντάσσει, εις 

τριπλούν, έκθεση βεβαίωσης της παράβασης, στην οποία 

αναγράφονται: α) τα στοιχεία της ταυτότητας του παραβάτη 

πωλητή, β) ο χρόνος και ο τόπος τελέσεως της παράβασης, γ) 
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συνοπτική περιγραφή της παράβασης. Η έκθεση βεβαίωσης της 

παράβασης υπογράφεται από το όργανο που βεβαιώνει την 

παράβαση και τον παραβάτη πωλητή. Εάν ο τελευταίος αρνείται να 

υπογράψει, γίνεται σχετική μνεία από το ελεγκτικό όργανο. 

2. Τα πρόστιμα της παραγράφου Βα του παρόντος άρθρου επιβάλλονται 

αμέσως μετά τη βεβαίωση της παράβασης από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής 

νομοθεσίας. 

3. Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τις υπηρεσίες του 

Δήμου εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης 

εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων και πιστώνονται σε ειδικό 

κωδικό. 

 

 

Άρθρο 13:  Μεταβατικές διατάξεις  

 

Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία της 

Δημοτικής Αγοράς και κάθε προηγούμενος κανονισμός ή τροποποίηση 

αυτού καταργείται. Η εφαρμογή του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική 

για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους (πωλητές της Δημοτικής 

αγοράς). 


