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       ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΓΟΡΑ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

 

 

 

 

Σύμφωνα με το Ν 3852/2010 άρθρο 94 παρ. 6 υποπαρ. 32 η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, 

τη μετακίνηση  τη  διάλυση και του καθορισμού του τρόπου της  εν  γένει  λειτουργίας   λαϊκών 

αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανόμενης της χορήγησης επαγγελματικών 

και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου,εκτός από την απόφαση  

τοποθέτησης των πολιτών στις λαϊκές αγορές η οποία εκδίδεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο 

ανά Περιφερειακή Ενότητα έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.  

 

Νομικό Πλαίσιο:              

 

1) Κ.Υ.Α. Κ1-164/2011 (ΦΕΚ. 275/22-02-2011) 

Προσαρμογή διατάξεων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην οδηγία 

2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. 

 

      2)  Υ.Α. Α2/2040/03-04-2008 < Παράνομο υπαίθριο εμπόριο, Πλανόδιο και στάσιμο >. 

 

3) Υ.Α. Α2/408/02-04-2008 < Παράνομο υπαίθριο εμπόριο, πλανόδιο και στάσιμο > . 

 

        4)   Π.Δ. 116/2008 Τροποποίηση του Π.Δ. 51/2006 ( Ά 53 ). < Όροι και προϋποθέσεις               

               Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών > .  

 

5) Ν 3557/2007 κεφαλαίου Β, τροποποιήσεις των Ν 2323/1995 και του Ν. 3377/2005.  

 

6) Π.Δ. 51-2006 < Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγορών >. 

 

7) Π.Δ. 58-2005 < Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγορών >. 

 

8) Π.Δ. 254-2005 < Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου πλανόδιου και στάσιμου >. 

 

9) Ν. 3377/2005 <Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση και την ανάπτυξη βασικών τομέων 

του εμπορίου και της αγοράς . Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης >. 

 

mailto:sfagiaagora@hotmail.com


10)  Υ.Α Α2/1149/14-06-2004 < Ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο επιβολής των διοικητικών 

προστίμων  των  άρθρων  5 &  7 του  Ν. 2323/1995  όπως  αντικαταστάθηκαν   με  το 

Ν.3190/2003 >.             

a.m.p. Υ.Α. Α2/1150/14-06-2004 < Αναπροσαρμογή των χρηματικών προστίμων που 

αφορούν παραβάσεις των άρθρων 5 & 7 του Ν. 2323/1995 όπως αντικαταστάθηκαν με 

το Ν. 3190/2003 >. 

 

11) Ν. 3190/2003 < Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις > 

 

12) Ν. 2323/1995 < Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις >.  

 

Άρθρο 1. ΧΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ  

 

Χώρος λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς προσδιορίζεται με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και είναι : 

1) Ο Ανατολικός διάδρομος κατά μήκος της Κεντρικής αγοράς Καλαμάτας . 

2) Το πλακόστρωτο Ανατολικά των Ιχθυοπωλείων . 

3) Το πλάτωμα Βόρεια των Ιχθυοπωλείων . 

 

 

Άρθρο 2. Επιτρεπόμενα είδη προς πώληση.    

 

Προϊόντα αγροτικής παραγωγής, δηλαδή : 

1) Οπωροκηπευτικά ( ντομάτες, αγγούρια, καρπούζια, πατάτες, άγρια χόρτα, λάχανα κ.λ.π. )  

2) Μελισσοκομικά . 

3) Φυτωριακά υλικά, άνθη, βότανα, αρωματικά κ.λ.π.  

 

Απαγορεύεται η πώληση βιομηχανικών προϊόντων και ειδών βαριάς βιομηχανίας .  

 

Άρθρο 3. Πινακίδες .     
 

1ον  Καθιερώνεται για τους κατόχους αδειών η υποχρεωτική ανάρτησης μεταλλικής πινακίδας        

      διαστάσεων 0,25μ. Χ 0,30μ. σε εμφανές μέρος του σημείου πώλησης (πάγκου).  

      Στην  αναγράφονται με ευδιάκριτα στοιχεία τα εξής :   

 

 

     α) Το ονοματεπώνυμο. 

     β) Η ιδιότητα του κατόχου αυτής (επαγγελματίας – παραγωγός) 

     γ) Αριθμός Μητρώου πωλητή. 

     δ) Η περιοχή παραγωγής των προϊόντων από τους κατόχους αδειών παραγωγού. 

     ε) Οι πωλητές προϊόντων βιολογικής γεωργίας, αναρτούν πινακίδα με διακριτικό χρώμα 

         ανοικτό πράσινο για την άδεια παραγωγού πώλησης Λαϊκών Αγορών, για τον επαγγελ-  

         λματία πώλησης Λαϊκών Αγορών χρώμα γαλάζιο.  

 

2ον  α) Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους έτσι ώστε να  

           εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας αυτών.  

       β) Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη μπροστά στον πάγκο τη τιμή πώλησης  

           των προϊόντων τους. 

 

3ον   Οι παραβάτες των ανωτέρων τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο 300 ευρώ (1) & (2). 



 

 

 

 

Άρθρο 4. Δικαίωμα συμμετοχής.  

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές που έχουν πραγματική 

και  νόμιμη εγκατάσταση  μέσα  στο γεωγραφικό όριο  του  Δήμου  Καλαμάτας  και που είναι 

κάτοχοι αδειών πώλησης Λαϊκών Αγορών  ελλείψει  των  προαναφερόμενων  παραγωγοί   και 

επαγγελματίες  από  το  Νομό  Μεσσηνίας  και   ελλείψει αυτών από άλλο μέρος της χώρας. 

 

Άρθρο 5. Ημέρες και ώρες λειτουργίας   της Δημοτικής Αγοράς 

 

   1) Ως ημέρες λειτουργίας της  Δημοτικής Αγοράς Καλαμάτας ορίζονται Τετάρτη & Σάββατο 

       Σε περίπτωση που οι ημέρες λειτουργίας  συμπίπτουν να  είναι επίσημες αργίες απαγορεύε-  

       ται  η λειτουργία της Δημοτικής Αγοράς, που όμως μπορεί να λειτουργήσει  την προηγού-  

       νη εργάσιμη ημέρα. 

 

2) Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς από 7:00π.μ. μέχρι 1:30 μ.μ. . 

 

      

Άρθρο 6. Συμπεριφορά Πωλητών.    
 

1) Απαγορεύεται αυστηρά η καταστρατήγηση και μη εφαρμογή του ωραρίου λειτουργίας της  

Δημοτικής Αγοράς . Ώρα  προσέλευσης  το πρωί, το νωρίτερο μισή  (1/2)  ώρα  πριν  την 

έναρξη λειτουργίας,  ώρα  αναχώρησης  το  μεσημέρι, το  αργότερο  μισή (1/2) ώρα μετά 

τη λήξη λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς . 

Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο 300 ευρώ. 

 

2) Απαγορεύεται  αυστηρά  η  ανάρμοστη  συμπεριφορά των  < πωλητών >  της  Δημοτικής 

Αγοράς ( φωνές, αντεγκλήσεις, διαλάληση των εμπορευμάτων ). 

Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο 100 ευρώ και με αναστολή του  δικαιώ- 

ματος συμμετοχής στη Λαϊκή Αγορά για τριάντα (30) ημέρες. 

 

3) Απαγορεύεται αυστηρά  η  φθορά ξένης  περιουσίας  στα κάγκελα, στις  σωληνώσεις, στα  

φυτά, στις τέντες. 

Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο 100 ευρώ και με αναστολή του  δικαιώ- 

ματος συμμετοχής στη Δημοτική Αγορά για τριάντα (30) ημέρες. 

 

4) Απαγορεύεται αυστηρά η ρύπανση των χώρων με τα πάσης φύσεως αγροτικά  απορρίμμα- 

τα και υλικά συσκευασίας .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 για  την συγκέντρωση των  απορριμμάτων  που  έχει δημιουργήσει  

ο καθένας τοποθετώντας αυτά στους συγκεκριμένους χώρους. 

Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο 100 ευρώ και με αναστολή  του  δικαι- 

ώματος συμμετοχής για τριάντα (30) ημέρες. 

Σε περίπτωση υποτροπής το  χρηματικό  πρόστιμο  είναι   200  ευρώ και με αναστολή του 

δικαιώματος συμμετοχής για εξήντα (60) ημέρες. 

 

 



5) Απαγορεύεται αυστηρά η στάθμευση παντός  αυτοκινήτου  κατά τις  ημέρες  και ώρες της  

Δημοτικής Αγοράς των πωλητών αυτής σε μη εγκεκριμένη θέση. 

Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο 80 ευρώ.(4)  

 

6) Όλοι οι πωλητές της  Δημοτικής Αγοράς υποχρεούνται να  τηρούν  τις  διαγραμμίσεις των 

θέσεων  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  ελεύθερη , απρόσκοπτη  και  συνεχής  διέλευση  των 

καταναλωτών.  

Οι  παραβάτες   τιμωρούνται   με  χρηματικό  πρόστιμο   (50)  ευρώ  και  με αναστολή του 

δικαιώματος για τριάντα  (30) ημέρες. 

 

 

Άρθρο 7. Μισθώσεις Θέσεων.    
 

1) Η μίσθωση των θέσεων γίνεται από την Κεντρική Αγορά Καλαμάτας και έχει χρονική 

διάρκεια ενός μηνός. 

Μέσα στο  πρώτο πενθήμερο του  επόμενου μήνα ο μισθωτής μπορεί να ανανεώσει την 

μίσθωση καταβάλλοντας το αντίστοιχο μίσθωμα, η παραπάνω καθυστέρηση του μισθίου  

είναι λόγος αποβολής του μισθωτή από τη θέση. 

 

2) Σε περίπτωση που κάποιος παραγωγός πώλησης λόγω έλλειψης προϊόντων (εποχιακά)  

      δεν  θέλει να  συνεχιστεί  η  μίσθωση  και  γνωστοποιεί  την  πρόθεση  του  αυτή  στην                                                    

Κ   Κεντρική Αγορά Καλαμάτας υπογράφεται μεταξύ τους έγγραφο με το οποίο η Κεντρική 

      Αγορά  Καλαμάτας   (Κ.Α.Κ.)  δεσμεύεται  να  του  επαναχορηγήσει  την  ίδια   θέση σε  

      χρόνο που θα καθορίζεται στο έγγραφο αυτό. 

Η Κεντρική Αγορά Καλαμάτας  έχει  το δικαίωμα σε αυτό το διάστημα να μισθώσει  τη 

θέση αυτή σε άλλον παραγωγό. 

 

3) Στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας έχουν δικαίωμα θέσης οι ενοικιαστές λιανικής πώλη- 

σης οπωροκηπευτικών, τα καταστήματα που διαθέτουν πρωτογενή προϊόντα.   

 

Άρθρο 8. Επόπτες Δημοτικής Αγοράς 

 

1) Οι σύλλογοι παραγωγών και  επαγγελματιών πωλητών της Δημοτικής Αγοράς μπορούν 

      να ορίσουν εκπρόσωπο στη διενέργεια  ελέγχου Δημοτικής  Αγοράς   ( η  απόφαση  του             

ο    ορισμού του θα κοινοποιείται στο τμήμα  εμπορίου και στη Δημοτική  Αστυνομία) 

 ο   ο οποίος   θα βοηθά τις αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες και τον επόπτη του Δήμου.  

 

2) Ο επόπτης από  κοινού μαζί  με  την Δημοτική  Αστυνομία  και  με  την  συνδρομή  της  

Ελληνικής Αστυνομίας όταν κρίνεται αναγκαία, θα διενεργούν έλεγχο για την καλή και 

ομαλή λειτουργία  της  Δημοτικής  Αγοράς  τη  διατήρηση  της  τάξης και την από κάθε 

άποψη ορθή  και εύρυθμη  διεξαγωγή  αυτής εφαρμόζοντας και επιβάλλοντας κυρώσεις 

για κάθε παράβαση. 

 

Άρθρο 9. Κυρώσεις. 

 

1) Ρητά  απαγορεύεται στους δικαιούχους  η  υπεκμίσθωση των  θέσεων που κατέχουν. 

Οι παραβάτες τιμωρούνται με  αποβολή  από τη Δημοτική  Αγορά,  με  αφαίρεση του 

δικαιώματος συμμετοχής   για ένα χρόνο και με τις ποινές που προβλέπονται από την 

κείμενη νομοθεσία. 

 



2) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των πωλητών με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας 

και τις διατάξεις του παραπάνω κανονισμού, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, θα επιβάλλεται 

η διοικητική  ποινή της αποβολής   από  τη Δημοτική  Αγορά  για χρονικό διάστημα μέχρι  

τριών (3) μηνών και σε περίπτωση υποτροπής η οριστική αποβολή. 

  

3) Ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες από τον Αγρονομικό Κώδικα ποινικές κυρώσεις 

ειδικά οι παρακάτω παραβάσεις τιμωρούνται αποκλειστικά (5).  

α) Με πρόστιμο (1.000) ευρώ η έλλειψη αδείας. 

β) Με πρόστιμο (500 ) ευρώ η στέρηση του προβλεπόμενου από τον νόμο τριπλότυπου  

     δελτίου  αποστολής,  καθώς  και  τιμολογίων  εν  γένει  και  λοιπών   παραστατικών  

     (βεβαίωση παραγωγής). 

γ)  Με πρόστιμο (300)  ευρώ η μη τήρηση όρων καθαριότητας. 

δ)  Με πρόστιμο (300 ) ευρώ η μη τήρηση ωραρίου  

ε)  Με πρόστιμο (300 ) ευρώ η αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. 

στ)  Με πρόστιμο (300 ) ευρώ η μη αυτοπρόσωπη προσέλευση χωρίς τα δικαιολογητικά  

        που ορίζει ο νόμος. 

  ζ)   Με πρόστιμο (300) ευρώ η μη τοποθέτηση πινακίδων της ιδιότητας του πωλητή, της  

        τιμής των προϊόντων και της προέλευσης αυτών καθώς και  η  αναγραφή αναληθούς  

        προέλευσης αυτών. 

 

Άρθρο 10. Ακροτελεύτιες Διατάξεις . 

 

1) Κάθε τι που δεν προβλέπεται από τον παραπάνω κανονισμό επιλύεται με απόφαση του  

Δ.Σ. Βιομηχανικά Σφαγεία -Αγορά Καλαμάτας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  

 

2) Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για να ρυθμίσει προβλήματα της Δημοτικής Αγοράς και 

υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης. 

 

  3)   Η ισχύς του κανονισμού είναι υποχρεωτική για όλους τους συμβαλλόμενους. 

 

 

(1) & (2) & (3) & (5). 

Άρθρο 2 της υπ’ αριθμ ΥΑ Α2/1150/14-06-2004 του Υπουργείου Ανάπτυξης.. 

 

4) Άρθρο 34 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 
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