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Θέμα: Τροποποίηση Κανονισμού Δημοτικής Αγοράς Δήμου Αρταίων 
 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ114Α΄/08-06-2006)  «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

2. Το Ν.4264/2014 (ΦΕΚ118Α΄/15-05-2014) «Άσκηση εμπορικών 

δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» 

3. Το Ν.4497/2017 (ΦΕΚ171Α΄/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και 

άλλες διατάξεις» 

4. Την αρ.406/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων 

«Εισήγηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Αγοράς Άρτας» 

5. Το με αρ.πρωτ. 5523/13-3-2019 έγγραφο του Συλλόγου πωλητών της 

δημοτικής αγοράς του Δήμου Αρταίων περί τροποποίησης του 

Κανονισμού της Δημοτικής Αγοράς 

6. Το με αρ.πρωτ. 7454/02-04-2019 πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της 

επιτροπής Δημοτικής Αγοράς Άρτας 

7. Την με αρ.πρωτ. 11812/28-05-2019 γνωμοδότηση της Νομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Αρταίων 

προτείνουμε τις κάτωθι τροποποιήσεις του Κανονισμού Δημοτικής Αγοράς 

Δήμου Αρταίων: 

Α) Το άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός κανονισμού, να τροποποιηθεί ως εξής: 

 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, κατόχους άδειας υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με το 



Ν.4497/2017, καθώς και καταστήματα. Ο παρών Κανονισμός θα δεσμεύει τις 

δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές τους. 

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

λειτουργία των πάγκων και των καταστημάτων που έχουν παραχωρηθεί ή 

παραχωρούνται με μοριοδότηση και τη …… 

Β) Το άρθρο 3 Πλαίσιο λειτουργίας, να τροποποιηθεί ως εξής: 

…. 

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, εκατόν τριάντα δύο (132) πάγκους, ένα 

(1) γραφείο και δύο (2) τουαλέτες (σύμφωνα με τα συνημμένα διαγράμματα). 

Γ) Το άρθρο 4 Κατηγορίες πωλητών, παρ.Α, να τροποποιηθεί ως εξής: 

Στη Δημοτική Αγορά Άρτας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται φυσικά 

πρόσωπα που είναι παραγωγοί ή επαγγελματίες πωλητές, κάτοχοι άδειας 

υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με το Ν.4497/2017, αυτοπροσώπως…. 

Δικαιούχοι των αδειών αυτών είναι: 

1. Παραγωγοί, κάτοχοι άδειας υπαίθριου εμπορίου (πλανοδίου, λαϊκών ή 

στάσιμου), που δραστηριοποιούνται…… 

2. …… 

3. Επαγγελματίες πωλητές, κάτοχοι άδειας υπαίθριου εμπορίου 

(πλανοδίου, λαϊκών ή στάσιμου), εφόσον έχουν…… 

4. Παραγωγοί, κάτοχοι άδειας υπαίθριου εμπορίου (πλανοδίου, λαϊκών ή 

στάσιμου), από όλους τους Δήμους της χώρας….. 

Οι χορηγούμενες άδειες ….., ενώ οι αντίστοιχες των επαγγελματιών 

πωλητών ορίζονται σε τρεις (3), με δυνατότητα εκμετάλλευσης τριών (3) 

επιπλέον θέσεων, ήτοι συνολικά να δύναται να δραστηριοποιηθούν στο 

χώρο της Δημοτικής Αγοράς Άρτας έξι (6) επαγγελματίες πωλητές (3+3). 

Σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρο 59 του Ν.4497/17, η έκδοση νέων 

«επαγγελματικών» αδειών υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε μορφής, καθώς 

και η δημιουργία νέων λαϊκών αγορών, επιτρέπονται μόνο μετά την πλήρη 

λειτουργία του ΟΠΣΠΑ, η οποία ανακοινώνεται από το Υπουργείο Οικονομίας 

και Ανάπτυξης μέσω εγκύκλιας οδηγίας.  

Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω εγκυκλίου, δίνεται η δυνατότητα σε 

επαγγελματίες πωλητές που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη Δημοτική 

Αγορά Άρτας, να προβούν σε έκδοση επαγγελματικής άδειας ετήσιας 



διάρκειας, καταθέτοντας στην υπηρεσία τα  δικαιολογητικά που προβλέπονται 

από το Ν. 4497/17 για έκδοση άδειας επαγγελματία πωλητή. Η ανωτέρω άδεια 

δύναται να ανανεωθεί μέχρι την έκδοση της εγκυκλίου. 

Δ) Το άρθρο 4 Κατηγορίες πωλητών, παρ.Γ, εδάφιο 2, να τροποποιηθεί ως 

εξής: 

2. ….. 

Στην περίπτωση του παραγωγού πωλητή ισχύει η προσωρινή αναπλήρωση 

μόνο από συγγενείς εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι 

δευτέρου βαθμού και από τον/τη σύζυγο, λόγω αδυναμίας προσέλευσης του 

αδειούχου για λόγους εκτέλεσης συγκεκριμένης φύσεως αγροτικών εργασιών 

στους χώρους παραγωγής τις οποίες δεν δύναται άλλος, πλην του ιδίου, να 

τις εκτελέσει ή για λόγους υγείας, με την υποβολή στο φορέα έκδοσης της 

άδειας όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η αναπλήρωση ζητείται άπαξ, 

για κάθε έτος, με αίτηση που θα υποβάλλει ο αδειούχος, στην οποία θα 

αναφέρονται οι λόγοι της αναπλήρωσης και τα άτομα που θα 

αναπληρώνουν. Βασική προϋπόθεση θα αποτελεί η πιστοποίηση του βαθμού 

συγγένειας η οποία θα αποδεικνύεται με την κατάθεση πιστοποιητικού 

οικογενειακής κατάστασης του αδειούχου μαζί με την αίτηση. Σε περίπτωση 

που ο αδειούχος στερείται….. 

Ε) Το άρθρο 6 Διάθεση καταστημάτων και πάγκων, να τροποποιηθεί ως εξής:  

….. 

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

ακολουθείται διαδικασία της μοριοδότησης, σύμφωνα με το Ν.4497/2017. 

ΣΤ) Το άρθρο 8 Δικαιολογητικά για έκδοση ή ανανέωση παραγωγών και 

επαγγελματιών πωλητών, να τροποποιηθεί ως εξής: 

Για τους παραγωγούς πωλητές (για έκδοση νέας άδειας): 

 … 

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωση κύριας ασφάλισης. 

Η ασφαλιστική ενημερότητα ή η βεβαίωση προσκομίζεται από όσους 

έχουν υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Σε αντίθετη 

περίπτωση προσκομίζεται βεβαίωση απαλλαγής του αρμόδιου φορέα. 

Ομοίως για την ανανέωση άδειας παραγωγών πωλητών. 

 Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS 

 Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS 



Με την παρ. 3 του άρθρου 46 του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α΄/1-4-2019) 

προβλέπεται ότι: « Οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς 

Φ.Π.Α. του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. και δραστηριοποιούνται στο 

στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση 

βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS, καθώς και 

βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS.». 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας και ταμειακής 

μηχανής από το TAXIS, δεν απαιτείται από αγρότες που υπάγονται στο ειδικό 

καθεστώς φπα. 

Ζ) Το άρθρο 8 παρ.γ. Δικαίωμα νέου αιτήματος θεώρησης, να τροποποιηθεί 

ως εξής: 

…… 

Η διάθεση των ελεύθερων πάγκων θα γίνεται με τη διαδικασία της 

μοριοδότησης, μεταξύ των δικαιούχων του πίνακα που έχει εγκριθεί με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρα 33-35 Ν.4497/2017). Οι 

ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι, θα καταθέτουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία, 

στην οποία απαραιτήτως πρέπει να επισυνάπτεται και το εκκαθαριστικό 

σημείωμα του τελευταίου έτους. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση το 

σύστημα μοριοδότησης του Παραρτήματος Ε΄ και ο υποψήφιος με τα 

περισσότερα μόρια έχει το δικαίωμα να επιλέξει πρώτος κ.ο.κ. Η διαδικασία 

αυτή, (άρθρο 35) προηγείται αυτής της απόδοσης θέσης των άρθρων 33 και 

34 του Ν.4497/2017. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας προκρίνονται όσοι δικαιούχοι 

έχουν τα μικρότερα εισοδήματα με βάση το υποβληθέν εκκαθαριστικό 

σημείωμα. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των 

ισοβαθμούντων. Σχετικά θα συντάσσεται πίνακας κατάταξης δικαιούχων από 

την Επιτροπή Δημοτικής Αγοράς Άρτας και μετά την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών που προβλέπονται βάσει Νόμου, θα αποστέλλεται στο Τμήμα 

Εσόδων και Περιουσίας, το οποίο θα χορηγεί έντυπο που θα φέρει τον τίτλο 

«Δικαίωμα Χρήσης Χώρου» επί της Δημοτικής Αγοράς για τη Λειτουργία 

Πάγκου. 

Στο σώμα αυτό….. 

Το έντυπο άδειας που θα πρέπει να κατέχουν οι παραγωγοί και οι 

επαγγελματίες πωλητές της Δημοτικής Αγοράς Άρτας, θα χορηγείται από την 

αρμόδια υπηρεσία του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών 

Δραστηριοτήτων, θα είναι υπό τη μορφή εγγράφου που θα φέρει την ένδειξη: 



«Άδεια παραγωγού πωλητή Δημοτικής Αγοράς Άρτας» - «Άδεια επαγγελματία 

πωλητή Δημοτικής Αγοράς Άρτας» αντίστοιχα και θα συνοδεύεται 

υποχρεωτικά και από τη Βεβαίωση Ετήσιας Θεώρησης καθώς και από το 

Δικαίωμα Χρήσης Χώρου. 

Η) Το άρθρο 10 Υποχρεώσεις πωλητών, να συμπληρωθεί ως εξής: 

1. …. 

2. Υποχρεούνται να τηρούν Καταστάσεις Διακινούμενων Ποσοτήτων ανά 

προϊόν, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος A' του Ν.4497/2017, 

αριθμημένες και θεωρημένες από την αρχή έκδοσης και ανανέωσης της 

άδειας. Οι εν λόγω Καταστάσεις τηρούνται από τους πωλητές μέχρι την 

επόμενη ανανέωση της άδειάς τους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

Ν.4497/2017. 

Η) Το άρθρο 12 Έλεγχος – κυρώσεις – διαδικασία επιβολής, είσπραξης των 

διοικητικών προστίμων παρ.Β. Κυρώσεις, εδάφιο α. Διοικητικές, να 

τροποποιηθεί ως εξής: 

1. για έλλειψη άδειας, πρόστιμο τρεις χιλιάδες (€3.000,00) ευρώ και για μη 

κατοχή ισχύουσας άδειας κατά τη στιγμή του ελέγχου, πρόστιμο εκατό 

(€100,00) ευρώ, 

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

(€1.000,00) 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 προϊόντων, καθώς και μη αναγραφή της αληθούς προέλευσης αυτού, το 

εκάστοτε ισχύον ποσό στους Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ, 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 χιλίων 

πεντακοσίων (€1.500,00) ευρώ, 

5. για χρήση ελαττωματικών ή μη εγκεκριμένων μέτρων, σταθμών και ζυγών, 

κατά τη ζύγιση ή στάθμιση των προϊόντων, για την με οποιονδήποτε τρόπο 

παραποίηση της ζύγισης, το εκάστοτε ισχύον ποσό στους Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ, 

για καθεμία από τις ανωτέρω παραβάσεις, 



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

την τήρηση των διατάξεων του παρόντος, πρόστιμο πεντακοσίων (€500,00) 

ευρώ. 

….. 

 

   ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

   

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
Με εντολή Δημάρχου 
Η υπάλληλος του Δήμου 
 
Κλεονίκη Καψάλη 
 


