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ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΘΕΜΑ: Έγκριση χώρου και λειτουργίας υπαίθριας αγοράς καταναλωτών χωρίς μεσάζοντες
σύμφωνα με τη με αρ. 29/2018 Α.Ε.Π.Ζ.
Στη Λάρισα σήμερα 26η του μηνός Απριλίου, του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00
μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ.
πρωτ. 14832/20-04-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους
ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.
Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2)
Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράπκουλε Δέσποινα,
6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γεωργάκης Δημήτριος,
10) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 11) Δαούλας Θωμάς, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Ζαούτσος
Γεώργιος, 14) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 15) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 16) Καλτσάς Νικόλαος,
17) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 18) Κοτάκου Μαρία, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20)
Μαβίδης Δημήτριος, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μπαράς Νικόλαος, 23) Μπουσμπούκης
Ιωάννης, 24) Νασιώκας Έκτορας, 25) Νταής Παναγιώτης, 26) Ξηρομερίτης Μάριος, 27) Παζιάνας
Γεώργιος, 28) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 29) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 30)
Πράπας Αντώνιος, 31) Πράπας Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Παναγιώτης, 33) Σουρλαντζής
Απόστολος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τσακίρης Μιχαήλ, 36) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 37)
Τσιλιμίγκας Χρήστος και 38) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.
και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 2)
Καραλαριώτου Ειρήνη, 3) Καφφές Θεόδωρος, 4) Κρίκης Πέτρος, 5) Κυριτσάκας Ν. Βάϊος, 6)
Μπαμπαλής Δημήτριος, 7) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 8) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 9) Σούλτης
Γεώργιος, 10) Τζανακούλης Κων/νος και 11) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάϊα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων
49 παρευρίσκονταν οι 38, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2
του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου
αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του
Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.
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Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πράπας Αντώνιος,
Μαμάκος Αθανάσιος, Καλαμπαλίκης Κων/νος, Τερζούδης Χρήστος, Ξηρομερίτης Μάριος
Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική και Νασιώκας Έκτορας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα:
Έγκριση χώρου και λειτουργίας υπαίθριας αγοράς καταναλωτών χωρίς μεσάζοντες σύμφωνα με τη
με αρ. 29/2018 Α.Ε.Π.Ζ. και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 37 του Ν. 4497/2017
2. Τη με αριθμ. 29/2018 Α.Ε.Π.Ζ με θέμα: Έγκριση χώρου και λειτουργίας υπαίθριας αγοράς
καταναλωτών χωρίς μεσάζοντες
3. Τη δήλωση των Δημοτικών Συμβούλων κ. Παζιάνα Γεώργιου και Ζιαζιά – Σουφλιά
Αικατερίνης ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει σύμφωνα με τη με αριθμ. 29/2018 Α.Ε.Π.Ζ :
1. Τη λειτουργία της “ Αγοράς Καταναλωτών- Χωρίς Μεσάζοντες” και τη χωροθέτηση αυτής
στον Δημοτικό χώρο της “ Σκεπαστής Αγοράς Νεάπολης” που περικλείουν οι οδοί Μακρίδη
Κων.-Δημάρχου Διδίκα Αργ.-Κατσίγρα Κ.-Παπανδρέου Γ. (Ν. 4497/2017, άρθρ.37). Η αγορά
θα διοργανώνεται από τον εθελοντικό συλλογικό φορέα “ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ” το
πολύ μία φορά το μήνα, ημέρα Κυριακή, από τις 10.00 μέχρι τις 14.30, οι συμμετέχοντες θα
απαλλάσσονται του τέλους κατάληψης χώρου και
2. Τον κανονισμό λειτουργίας αυτής, ο οποίος έχει ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ αγοράς των καταναλωτών με τον χαρακτηριστικό τίτλο:
«ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ-ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ»
ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Σκοπός του παρόντος κανονισμού λειτουργίας της αγοράς των καταναλωτών με χαρακτηριστικό
τίτλο «Αγορά καταναλωτών – χωρίς μεσάζοντες», που διοργανώνεται από τον σύλλογο μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΕΝΠΟΛ), είναι η
θέσπιση κανόνων και η ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της.
ΑΡΘΡΟ 2ο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς καταναλωτών-χωρίς μεσάζοντες ρυθμίζεται από τον παρόντα
κανονισμό, οι διατάξεις του οποίου είναι υποχρεωτικές για όλους τους συμμετέχοντες και διέπεται
από το νόμο Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171/13/11/2017).
ΑΡΘΡΟ 3ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Η αγορά καταναλωτών-χωρίς μεσάζοντες λειτουργεί το πολύ μια φορά το μήνα στη ΣΚΕΠΑΣΤΗ
ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ του Δήμου Λαρισαίων, ημέρα Κυριακή και κατά τις ώρες 10:00 π.μ. –
2:30μ.μ. Η συγκεκριμένη ημερομηνία λειτουργίας της, προτείνεται από το Δ.Σ. των ΕΝΠΟΛ και
εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Η χωροθέτηση των παραγωγών-πωλητών γίνεται
κάθε φορά από τους υπεύθυνους των ΕΝΠΟΛ ανάλογα με τα προϊόντα, τον αριθμό των πωλητών
και τα μεταφορικά μέσα που διαθέτουν.
ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής ως πωλητές στην αγορά καταναλωτών-χωρίς μεσάζοντες έχουν:
α. οι επαγγελματίες αγρότες που είναι γραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων για πώληση των αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων προϊόντων, με τους όρους και τις
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προϋποθέσεις του παρόντος,
β. οι συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και γυναικείοι συνεταιρισμοί και Φορείς
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), του άρθρου 3 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205),
γ. 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 τη 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
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2468),
δ. οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) παραγωγικού σκοπού και οι φορείς
Κ.ΑΛ.Ο. παραγωγικού σκοπού.
Απαγορεύεται τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που
συμμετέχουν ως πωλητές στις συγκεκριμένες αγορές, να είναι ταυτόχρονα μέλη των συλλογικών
φορέων που τις διοργανώνουν.
ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΛΟΓΗ-ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΩΛΗΤΩΝ
Οι αιτήσεις-προτάσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται προς το Δ.Σ. των ΕΝΠΟΛ μαζί με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά:
Παραγωγοί:
Α. Δήλωση ΟΣΔΕ τρέχοντος έτους
Β. Πιστοποιητικά / αναλύσεις προϊόντων όταν απαιτούνται
Γ. Φορολογικά παραστατικά (π.χ. ταμειακή, αποδείξεις)/ απαλλακτικά έντυπα. (Αν είναι πάνω
από 15000€ και έχει επιδότηση πάνω από 5000€ υποχρεούται να εκδίδει από ταμειακή)
Δ. Βεβαίωση από Μητρώο Δ.Ο.Υ. για μεταφορά της ταμειακής από την έδρα του στο τόπο της
διάθεσης
Μεταποιητές:
Α. Άδεια εγκατάστασης/λειτουργίας
Β. Πιστοποιητικό ISO, HACCP όταν απαιτούνται
Γ. Πιστοποιητικά / αναλύσεις προϊόντων όταν απαιτούνται
Δ. Τήρηση κανόνων τυποποίησης / συσκευασίας
Ε. Φορολογικά παραστατικά (ταμειακή και μερικά μπλοκ αποδείξεων για παν ενδεχόμενο)
ΣΤ. Βεβαίωση από Μητρώο Δ.Ο.Υ. για μεταφορά της ταμειακής από την έδρα του στο τόπο
της διάθεσης
Η επιλογή των συμμετεχόντων παραγωγών - πωλητών γίνεται κάθε φορά από το Δ.Σ. των ΕΝΠΟΛ
με βάση :
α. την ποιότητα του προϊόντος,
β. την τιμή σε συνδυασμό με την ποιότητα,
γ. την εντοπιότητα του παραγωγού – πωλητή,
δ. τη συχνότητα συμμετοχής του παραγωγού – πωλητή,
ε. τη χρονική περίοδο που διοργανώνεται η αγορά και τα προϊόντα που διαθέτουν οι παραγωγοί –
πωλητές.
Ο έλεγχος των προς πώληση προϊόντων γίνεται με δοκιμή και εργαστηριακούς ελέγχους των
δειγμάτων που δίνουν οι πωλητές ή με εργαστηριακούς ελέγχους που έχουν κάνει οι ίδιοι οι
παραγωγοί – πωλητές όπου απαιτούνται. Ο αριθμός των πωλητών μπορεί να είναι κάθε φορά μέχρι
δέκα(10).
ΑΡΘΡΟ 6ο ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Όπως αναφέρονται στα άρθρα 7 και 17 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α’171/13/11/2017) και ειδικότερα:
1. Οπωροκηπευτικά.
2. Αυγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού.
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3. Λοιπά αγροτικά προϊόντα, όπως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια.
4. Ελαιόλαδο συσκευασμένο, όπως ορίζεται στον Κανονισμό 29/2012 και την 323902/18.9.2009
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (Β΄ 2026).
5. Οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με την
κείμενη ενωσιακή (Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013, Κανονισμός (ΕΚ) 606/2009, Κανονισμός (ΕΚ)
607/2009, Κανονισμός 436/2009) και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία υπ’ αριθμ. 5833/155045/
12.12.2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 3324) όπως ισχύει, υπ’ αριθμ. 285870/1.9.2004 κοινή
υπουργική απόφαση (Β΄ 1372), υπ’ αριθμ. 6141/148160/30.12.2015 υπουργική απόφαση (Β΄ 2904),
υπ’ αριθμ. 5067/117292/27.10.2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2323) όπως ισχύει, υπ’
αριθμ. 5042/116548/26.10.2015 υπουργική απόφαση (Β΄ 2323).
6. Μέλι τυποποιημένο.
7. Πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων,
σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία (υπουργική απόφαση 2379/82701/2016, Β΄ 2330).
8. Νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας.
9. Προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων).
10. Άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα, το οποίο
δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία, καθώς και πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων
φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου, υπό τις
προϋποθέσεις που ορίζουν ο ν. 1564/1985 (Α΄ 164) και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί
κατ’ εξουσιοδότησή του.
11. Τα προϊόντα οικοτεχνίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 της 4912/120862/5.11.2015 απόφασης
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις
που αναφέρονται σε αυτή όπως γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά
ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα.
12. Αλλαντικά από παραγωγούς κτηνοτρόφους, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες μονάδες,
τηρουμένων των όρων υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις οδηγίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13. Γαλακτοκομικά προϊόντα.
14. Οι παραγωγοί πωλητές που παράγουν προϊόντα της παραγράφου 1, μπορούν κατά τη διάρκεια
διάθεσης των καλλιεργούμενων προϊόντων τους να διαθέτουν και άλλα μη επεξεργασμένα
πρωτογενή προϊόντα που σχετίζονται με την κύρια παραγωγή τους. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα
αμπελόφυλλα για τους αμπελοκαλλιεργητές, τα άνθη κολοκυθιού για τους αντίστοιχους
καλλιεργητές, τα αυτοφυή φυτά που φύονται εντός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των
παραγωγών.
15. Μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα και κατεψυγμένα τρόφιμα, όπως τυροκομικά, αλλαντικά,
ξηροί καρποί, ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται εκτός ψυγείου, είδη σφολιάτας,
παρασκευάσματα ζύμης.
16. Είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας και είδη χαρτιού.
ΑΡΘΡΟ 7ο ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ
Το Δ.Σ. των ΕΝΠΟΛ είκοσι μέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας της αγοράς γνωστοποιούν
στο Δήμο Λαρισαίων κατάσταση με: α)τα μέλη των ΕΝΠΟΛ που θα παρίστανται στη
συγκεκριμένη αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, β)τους πωλητές, τα συγκεκριμένα
δικαιολογητικά συμμετοχής αυτών, τις τυχόν πιστοποιήσεις του κάθε συμμετέχοντος, τα προϊόντα
που διαθέτουν, την ποσότητα ανά συσκευασία των προϊόντων και τις τιμές πώλησης αυτών. Η
κατάσταση αυτή, σφραγισμένη από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, υπέχει θέση άδειας για τη
συμμετοχή των πωλητών στη συγκεκριμένη αγορά και επιδίδεται, με ευθύνη των μελών των
ΕΝΠΟΛ που παρίστανται, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Τα προϊόντα είναι προσυσκευασμένα σε
συσκευασίες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των ΕΝΠΟΛ και των πωλητών. Παράλληλα γίνεται
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ανάρτηση στην ιστοσελίδα των Ενεργών Πολιτών Λάρισας www.energw.gr και στην ιστοσελίδα
του Δήμου Λαρισαίων, της κατάστασης με τους πωλητές, τα προς διάθεση προϊόντα και οι τιμές
αυτών. Οι καταναλωτές μέσω της ιστοσελίδας των ΕΝΠΟΛ μπορούν να παραγγείλουν τις
ποσότητες που επιθυμούν. Οι παραγγελίες σταματούν μια ημέρα πριν την διενέργεια της αγοράς
και οι παραγωγοί πωλητές φέρνουν για πώληση στην αγορά τις ποσότητες που έχουν παραγγελθεί.
Οι καταναλωτές, την ημέρα της διάθεσης των προϊόντων προσέρχονται στη γραμματεία των
ΕΝΠΟΛ, που βρίσκεται στο χώρο της αγοράς, όπου πιστοποιείται η παραγγελία τους ηλεκτρονικά
και κατόπιν λαμβάνουν συμπληρωμένο το έντυπο της παραγγελίας τους. Στη συνέχεια με βάση το
έντυπο αυτό πληρώνουν στον κάθε παραγωγό τις ποσότητες που έχουν ήδη παραγγείλει και με την
απόδειξη πληρωμής παραλαμβάνουν τα προϊόντα τους από τα σημεία που είναι οι πωλητές. Η
διαδικασία ελέγχεται και υποστηρίζεται σε όλα τα επιμέρους στάδια από εθελοντές- μέλη των
ΕΝΠΟΛ.
Οι παραγωγοί – πωλητές είναι υποχρεωμένοι :
Α. Να βρίσκονται στον χώρο της αγοράς μια ώρα τουλάχιστον πριν από την έναρξη λειτουργίας
της.
Β. Να τηρούν τις οδηγίες των υπευθύνων των ΕΝΠΟΛ για τη χωροθέτηση κι όποιο άλλο ζήτημα
προκύψει .
Γ. Να αναρτούν σε εμφανές σημείο στο αυτοκίνητο ή στον πάγκο τους το όνομά τους και το προϊόν
που πωλούν. Δεν επιτρέπεται στους πωλητές να διαθέτουν από τα προϊόντα τους ποσότητες χωρίς
έντυπο παραγγελίας από την γραμματεία των ΕΝΠΟΛ.
Δ. Να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό
λειτουργίας και να τα επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα, όταν τους ζητηθεί.
Ε. Ο φορέας των ΕΝΠΟΛ έχει το δικαίωμα ελέγχου της ποιότητας και της ποσότητας των
προϊόντων, καθ’ όλη τη διάρκεια της αγοράς.
Η εισφορά των παραγωγών - πωλητών έγκειται στη δωρεά προϊόντων για την κάλυψη των
καταστατικών σκοπών του συλλογικού φορέα των ΕΝΠΟΛ.
ΑΡΘΡΟ 8ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ
Ο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύλλογος με την επωνυμία “ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ”, πρέπει σε
ετήσια βάση να υποβάλει στο δήμο απολογισμό με τις αλληλέγγυες δράσεις τους και τους
ωφελούμενους από αυτές. Η παράλειψη υποβολής απολογιστικών δράσεων είναι λόγος διακοπής
της λειτουργίας της αγοράς.
Κατά τη διάρκεια προσέλευσης των πωλητών στην αγορές αυτή τη λειτουργία της έως και την
αποχώρηση αυτών, παρίστανται μέλη του συλλογικού φορέα, σε συγκεκριμένο σημείο, οι οποίοι
ενημερώνουν το καταναλωτικό κοινό για τη σχετική αγορά, φροντίζουν για την τήρηση του
κανονισμού λειτουργίας αυτής και επιδίδουν στα ελεγκτικά όργανα σφραγισμένη από το δήμο
κατάσταση με τους συμμετέχοντες πωλητές, καθώς και τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς.
Απαγορεύεται ρητώς ο συλλογικός φορέας να απαιτεί χρηματικά ποσά από τους πωλητές για τη
συμμετοχή τους στην αγορά αυτή.
ΑΡΘΡΟ 9ο ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΧΩΡΟΥ
Οι συμμετέχοντες πωλητές απαλλάσσονται από τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.
ΑΡΘΡΟ 10ο ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Την ευθύνη για την καθαριότητα κατά τη διάρκεια της αγοράς καθώς και μετά το τέλος αυτής
έχουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες παραγωγοί-πωλητές μαζί με τους εθελοντές των Ενεργών Πολιτών
Λάρισας.
ΑΡΘΡΟ 11ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ
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Σε περίπτωση που οι υπεύθυνοι της αγοράς διαπιστώσουν πρόβλημα στην ποιότητα των προϊόντων
ή στην ποσότητα των συσκευασιών, επιβάλλεται αλλαγή στην τιμή ή και διακοπή της πώλησης,
ακόμη και αποβολή από την αγορά. Ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τους
αγοραστές για τις ήδη πωληθείσες ποσότητες.
Οι πωλητές υποχρεούνται να φέρουν και να επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα τα δικαιολογητικά
που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό λειτουργίας, καθώς και έγγραφα ταυτοποίησής τους. Ως
προς τις κυρώσεις, εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα από τον Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α’171/13/11/2017)
για τις λοιπές μορφές υπαίθριου εμπορίου.
ΑΡΘΡΟ 12ο ΙΣΧΥΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρόν κανονισμός λειτουργίας συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία της ΑΓΟΡΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ-ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ των ΕΝΠΟΛ.
Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες και αρχίζει με την
έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων.
Οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση επιμέρους άρθρων του παρόντος κανονισμού
γίνεται όποτε κριθεί αναγκαίο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων και
σε συμφωνία με το συλλογικό φορέα, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Νόμος.
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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