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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΠΡΑΞΗΣ με αριθμ. 88/2021
ΘΕΜΑ: Έγκριση διοργάνωσης λειτουργίας Αγοράς καταναλωτών, χωροθέτησης και κανονισμού
λειτουργίας της, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4497/17.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΛΑΧΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κάκαλης Παναγιώτης, Φιλίππου Βασίλειος, Χριστόπουλος Φώτιος, Σταματοπούλου Αικατερίνη,
Παχίδου Χρυσάνθη, Γεωργιάδης Γεώργιος, Σίμος Ευάγγελος, Ζορμπά Ανθή, Κοτσαμπάς Θωμάς,
Μαλαθρίτης Νικόλαος, Καζαδέης Ελευθέριος, Κοτσαμπάς Θεοφάνης, Ραγκούσης Εμμανουήλ,
Κανέλλη Ζαχαρούλα, Σκαλιστήρας Αθανάσιος, Χριστόπουλος Κων/νος, Κακαβάς Νικόλαος, Βαμβακάς
Γεώργιος, Χρυσικός Στυλιανός, Ταλιούρας Δημήτριος, Ταλιούρας Νικόλαος, Καραχάλιου Ουρανία,
Γεωργακά Γεωργία, Λάππας Θεόδωρος, Αγγελοπούλου Σταυρούλα, Κυριάκος Χρήστος, Μπουσούνης
Εμμανουήλ, Μπουρνάς Ευθύμιος, Βατούση –Χιωτέλλη Βικτωρία, Συλλιγνάκης Εμμανουήλ,
Αλεξανδρής Ευάγγελος, Σακούτης Νικόλαος, Ζαχαράκης Κωνσταντίνος.
----------------------------------------------------------------------------------------------Οι απουσιάζοντες προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. 26100/16.07.2021 πρόσκληση και είναι οι
κ.κ. Κάκαλης Παναγιώτης, Μαλαθρίτης Νικόλαος, Καζαδέης Ελευθέριος, Χριστόπουλος Κωνσταντίνος
Μπουρνάς Ευθύμιος, Βατούση-Χιωτέλλη Βικτωρία, Αλεξανδρής Ευάγγελος και Ζαχαράκης
Κωνσταντίνος.
Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν παρόντα 25 μέλη, επί
συνόλω 33 μελών.
Αποχώρησε στην υπ΄αριθμ. 86/2021 πράξη ο κ. Σκαλιστήρας Αθανάσιος.
Αποχώρησαν στην υπ΄αριθμ. 87/2021 πράξη οι κ. Ταλιούρας Νικόλαος και Μπουσούνης Εμμανουήλ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Σώματος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Χριστόπουλος Φώτης εισηγείται ως εξής:
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 23/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
περί έγκρισης διοργάνωσης λειτουργίας Αγοράς καταναλωτών, χωροθέτησης και κανονισμού
λειτουργίας της, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4497/17 και παρακαλούμε να αποφασίσετε
σχετικά

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη:
1.-Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2.-Τις διατάξεις των άρθρων 79 & 82 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006): «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων»
3.-Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/Α΄/13-11-2017): «Άσκηση υπαίθριων
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις»
4.-την υπ’ αριθμ. 23/2021 Πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & τα συνημμένα δικαιολογητικά
5.-Την εισήγηση της Προέδρου της

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αποδέχεται την υπ΄ αριθμ. 23/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
Α.- Εγκρίνει τη διενέργεια λειτουργίας αγοράς καταναλωτών από το Σωματείο με την επωνυμία
«ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», μια φορά το μήνα ημέρα Κυριακή για τους
μήνες από Οκτώβριο έως Ιούνιο και ώρες από τις 09:00 π.μ έως 14:00 μ.μ., στον πεζόδρομο
μπροστά από τον Βοτανικό Κήπο από τη συμβολή των οδών Κρήτης και Αναπαύσεως έως πριν την
πλατεία που εφάπτεται της παιδικής χαράς όπως αυτός αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο
τοπογραφικό σκαρίφημα της υπηρεσίας και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
του αρθρ. 37 και των λοιπών άρθρων του Ν. 4497/2017.
Β.- Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του προαναφερόμενου σωματείου και όπως αυτός
τροποποιήθηκε από την σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως προς το ΑΡΘΡΟ 7:
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ τον οποίο καθορίζει στον πεζόδρομο μπροστά από τον Βοτανικό Κήπο
από τη συμβολή των οδών Κρήτης και Αναπαύσεως έως πριν την πλατεία που εφάπτεται της
παιδικής χαράς, όπως αυτός αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό σκαρίφημα της
υπηρεσίας ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
«ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ»
ΑΡΘΡΟ1: ΓΕΝΙΚΑ
Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37 του νόμου 4497/2017 συντάσσεται ο παρόν
κανονισμός που ρυθμίζει τη λειτουργία της αγοράς καταναλωτών που διοργανώνεται από την «
Ένωση Πολιτών Καταναλωτών Πετρούπολης».
ΑΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρόν κανονισμός λειτουργίας τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Πετρούπολης.
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ΑΡΘΡΟ 3: ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η οργάνωση και επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με την
λειτουργία της «Αγοράς».
ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΡΓΑΝΑ
Υπεύθυνο για την κατάρτιση και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι το διοικητικό
συμβούλιο του συλλόγου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εφόσον του ανατεθεί με απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου η αντίστοιχη αρμοδιότητα.
ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η αγορά θα λειτουργεί μια Κυριακή το μήνα για τους μήνες από Οκτώβριο έως Ιούνιο. Σε περίπτωση
που η ημερομηνία διεξαγωγής συμπίπτει με αργία τότε η νέα ημερομηνία διεξαγωγής θα
αποφασίζεται και θα ανακοινώνεται κατά περίπτωση από το σύλλογο.
ΑΡΘΡΟ 6: ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η αγορά θα λειτουργεί από τις 9π.μ έως 14:00μ.μ. Οι πωλητές θα πρέπει να αναχωρούν από το χώρο
διεξαγωγής της «Αγοράς» μετά τις 14:00μ.μ.
ΑΡΘΡΟ 7: ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Ως τόπος διεξαγωγής ορίζεται:
 ο πεζόδρομος μπροστά από τον Βοτανικό Κήπο από τη συμβολή των οδών Κρήτης και
Αναπαύσεως έως πριν την πλατεία που εφάπτεται της παιδικής χαράς.
ΑΡΘΡΟ 8: ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων στην αγορά ορίζεται σε τριάντα(30). Ο σύλλογος διατηρεί το
δικαίωμα να αλλάξει το μέγιστο αριθμό των συμμετεχόντων με την προϋπόθεση ότι αυτό θα
γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης πριν τη διεξαγωγή της αγοράς. Η
αγορά μπορεί να λειτουργήσει και με πλήθος συμμετεχόντων μικρότερο του μεγίστου.
ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στη «Αγορά» μπορούν να συμμετέχουν οι εξής κατηγορίες επαγγελματιών:
A. Οι επαγγελματίες αγρότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων για πώληση των αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων προϊόντων με τους όρους
και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο 4497/2017.
B. Οι συνεταιρισμοί , ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και γυναικείοι συνεταιρισμοί και
φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) του άρθρου 3 του νόμου
4430/2016 (Α΄205)
C. Οι πολύ μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις τροφίμων και ειδών καθαρισμού. Σχετικά με τον
ορισμό των πολύ μικρών επιχειρήσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύσταση 2003/361/ΕΚ
της επιτροπής , της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών , των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων (L 124). Για την διάθεση προϊόντων οικοτεχνίας ο πωλητής πρέπει
να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν.4235/2014 και της 4912/120862/5.11.2015
απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. (Β΄2468)
D. Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (ΚΥΝ.Σ.ΕΠ.) παραγωγικού σκοπού και οι φορείς
Κ.ΑΛ.Ο. παραγωγικού σκοπού.
Οι παραπάνω κατηγορίες είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 παρ.3 του ν.4497/2017.
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ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο σύλλογο το αργότερο μέχρι το τέλος Μαΐου του κάθε έτους και
αφορούν τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στην επόμενη περίοδο λειτουργίας της “Aγοράς”.
A. Για τους συμμετέχοντες που ανήκουν στην κατηγορία της πρωτογενούς παραγωγής τα
απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Ετήσια ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης
2. Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη και βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο αγροτών σε ισχύ.
3. Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ
4. Δήλωση ταμειακής μηχανής του ΤΑΧΙS
5. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
6. Φωτοτυπία ταυτότητας
7. Τιμοκατάλογος προϊόντων που θα διατεθούν με αναλυτική περιγραφή
8. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής
B. Για τους συμμετέχοντες που ανήκουν στην κατηγορία της μεταποίησης τα απαραίτητα
δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Άδεια εγκατάστασης/ λειτουργίας
2. Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ
3. Δήλωση ταμειακής μηχανής του ΤΑΧΙS
4. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
5. Βεβαίωση εφαρμογής των κανόνων του κώδικα τροφίμων και ποτών και ύπαρξη συστήματος
διασφάλισης της υγιεινής κατάστασης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων
(HACCP)
6. Φωτοτυπία ταυτότητας
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι η παραγωγική μονάδα ανήκει στις πολύ μικρές βιοτεχνικές
επιχειρήσεις τροφίμων και ειδών καθαρισμού όπως αυτές ορίζονται από τις σχετικές
διατάξεις
8. Τιμοκατάλογος προϊόντων που θα διατεθούν με αναλυτική περιγραφή
9. Ειδικά για τις οικοτεχνίες εκτός των άλλων απαιτείται και βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο
οικοτεχνιών
10. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής
ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το υπεύθυνο όργανο του συλλόγου εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής και
εγκρίνει ή απορρίπτει τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων.
Οι λόγοι απόρριψης συμμετοχών είναι οι εξής:
1. Ελλιπή δικαιολογητικά
2. Εκπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών
3. Υπέρβαση του μέγιστου αριθμού συμμετοχών
4. Υπέρβαση λελογισμένων ορίων στις τιμές πώλησης
5. Ιστορικό πρότερης προβληματικής συνεργασίας με την
«Ένωση Πολιτών Καταναλωτών Πετρούπολης»
ΑΡΘΡΟ 12 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων είναι οι εξής:
1. Αυστηρή τήρηση του κανονισμού λειτουργίας της αγοράς
Τήρηση του προσυμφωνημένου και εγκεκριμένου από την «Ένωση Πολιτών Καταναλωτών
Πετρούπολης»
τιμοκαταλόγου και της λίστας των διατιθεμένων ειδών
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2. Διάθεση μόνο προ συσκευασμένων προϊόντων. Τα προϊόντα θα πρέπει να φέρουν ετικέτα
όπου θα αναγράφονται όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο στοιχεία.
3. Συμμετοχή, με προϊόντα, στην ικανοποίηση των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου και
άπορων οικογενειών του Δήμου Πετρούπολης όπως ορίζει ο νόμος
4. Υποχρεωτική συμμετοχή σε όλες τις διοργανώσεις της περιόδου
5. Αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων κατά τη λειτουργία της
αγοράς
6. Πειθαρχία στις παρατηρήσεις των υπευθύνων του συλλόγου που είναι υπεύθυνα για τη
λειτουργία της αγοράς.
7. Απαγόρευση κάθε είδους μεμονωμένης προωθητικής ενέργειας ή προβολής χωρίς τη
συναίνεση της «Ένωσης Πολιτών Καταναλωτών Πετρούπολης».
8. Σχολαστική τήρηση της καθαριότητας του χώρου μετά το πέρας της αγοράς
9. Έκδοση νόμιμων παραστατικών διακίνησης των προϊόντων /εμπορευμάτων (δελτία
αποστολής)
10. Έκδοση νόμιμων παραστατικών πώλησης
11. Συνεργασία με τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και επίδειξη των δικαιολογητικών που
αναφέρονται στον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας
12. Καλή συμπεριφορά έναντι των καταναλωτών και των συναδέλφων πωλητών
Η μη τήρηση οποιασδήποτε υποχρέωσης από τις παραπάνω αποτελεί άμεσης διακοπής της
συμμετοχής στην αγορά.
ΑΡΘΡΟ 13: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
A. Τρόφιμα
1. Ελαιόλαδο
2. Μέλι προϊόντα μέλισσας
3. Ζυμαρικά
4. Είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
5. Όσπρια
6. Ρύζι
7. Ξηροί καρποί και αποξηραμένα φρούτα
8. Αλλαντικά και προϊόντα κρέατος
9. Τυροκομικά γαλακτοκομικά
10. Οπωροκηπευτικά
11. Σάλτσες και προϊόντα ντομάτας
12. Κρασί και υποπροϊόντα
13. Τσίπουρο , ρακί , ηδύποτα και χυμοί
14. Ελιές
15. Αλεύρι
16. Αυγά
17. Παραδοσιακά γλυκά και γλυκά κουταλιού
18. Βότανα μπαχαρικά
19. Μανιτάρια
20. Σαλιγκάρια
B. Μη τρόφιμα
1. Χαρτικά
2. Απορρυπαντικά καθαριστικά
5

ΑΔΑ: 6805ΩΞΣ-Ψ12
ΑΡΘΡΟ 14: ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της αγοράς παρίστανται μέλη του συλλόγου στο συγκεκριμένο
σημείο και ενημερώνουν το καταναλωτικό κοινό για την αγορά. Φροντίζουν για την τήρηση του
κανονισμού λειτουργίας της και επιδίδουν στα εκτελεστικά όργανα σφραγισμένη από το Δήμο
κατάστασης με τους συμμετέχοντες πωλητές καθώς και του κανονισμού λειτουργίας της αγοράς.
ΑΡΘΡΟ 15: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ο σύλλογος ορίζει ένα ή περισσότερα πρόσωπα ως εκπροσώπους του για επαφές με τις αρμόδιες
υπηρεσίες του δήμου Πετρούπολης σχετικά με τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία της «Αγοράς».
Ο εκπρόσωπος μπορεί να είναι μέρος του συλλόγου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εφόσον του
ανατεθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου η αντίστοιχη αρμοδιότητα.
ΑΡΘΡΟ 15: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Σε τακτά χρονικά διαστήματα ο σύλλογος θα πραγματοποιεί τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους.
Τα δείγματα θα στέλνονται σε διαπιστευμένα χημικά εργαστήρια για έλεγχο. Τα αποτελέσματα θα
δημοσιοποιούνται από το σύλλογο. Τα έξοδα των ελέγχων βαρύνουν αποκλειστικά τους
συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα ποιότητας από τον έλεγχο κάποιου
προϊόντος τότε θα αποσύρονται όλα τα προϊόντα του συγκεκριμένου παραγωγού και θα διακόπτεται
η συμμετοχή του στην αγορά.
Γ.-Τον ορισμό ανταποδοτικού τέλους για το Δήμο σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, προκειμένου
να συνεκτιμηθεί η γενικότερη λειτουργία της αγοράς σύμφωνα με την σχετική απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (χρονική διάρκεια, όφελος για του Δημότες, κόστος για το Δήμο).
Δ.-Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου για τις διαδικασίες οργάνωσης της Αγοράς Καταναλωτών
αλλά και της τήρησης των όρων του κανονισμού λειτουργίας, το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κυριάκο
Χρήστο, με αντικαταστάτη του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χρυσικό Στυλιανό.
Μειψηφούντων των κ.κ. Ταλιούρα Δημητρίου, Καραχάλιου Ουρανίας και Γεωργακά Γεωργίας.
Απείχαν οι κ.κ. Σίμος Ευάγγελος, Ζορμπά Ανθή, Κοτσαμπάς Θωμάς, Κοτσαμπάς Θεοφάνης, Ραγκούσης
Εμμανουήλ, Κανέλλη Ζαχαρούλα και Συλλιγνάκης Εμμανουήλ.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμό 88/2021.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
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