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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ       

 
Περίληψη 

«Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με 

τον Κανονισμό Λειτουργίας Κυριακάτικης Αγοράς Δοξάτου, Δήμου Δοξάτου» 

 

Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η του μηνός 

Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12.00΄ 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δοξάτου, 

μετά από την αριθμ. πρωτ. 10296/23-09-2020 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου 

αυτής, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με 

αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 

Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» έτσι όπως 

αντικατάσταθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) και 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019). 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών  

βρέθηκαν παρόντα  6 μέλη: 

          ΠΑΡΟΝΤΑ     ΑΠΟΝΤΑ 

1 Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 1 Κρικοπούλου – Πατιά Κωνσταντίνα 

2 Κιτσουκάκης Ιωάννης   

3 Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης    

4 Καγγελίδης Ιωάννης   

5 Μπερμπερίδης Αθανάσιος    

6 Λουλούδης Ιωάννης   

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: Κρικοπούλου Πατιά Κωνσταντίνα κατά τη διάρκεια συζήτησης 

του 1ου θέματος. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδρος Κοινότητας Δοξάτου, Διογένης Μάρκου  

  Πρόεδρος Κοινότητας Νεροφράκτη, Γουδάκης Γεώργιος  

    

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για 

την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με 

την περίληψη,  έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 

αριθμ.πρωτ. 10066/17-09-2020 εισήγηση, η οποία έχει ως κάτωθι: 

«…ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έκδοση Κανονιστικής Απόφασης 

(Κανονισμός Λειτουργίας Κυριακάτικης Αγοράς ΔΟΞΑΤΟΥ Δήμου 

ΔΟΞΑΤΟΥ). 

Α΄. Αιτιολογική Έκθεση 

Το υπαίθριο εμπόριο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4797/2017 «Άσκηση 

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής 

νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 6/28-09-2020 συνεδρίασης 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 10/2020 
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Είναι γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα από τον τρόπο 

λειτουργίας της κυριακάτικης αγοράς  του Δοξάτου από την αρχή της μέχρι σήμερα, 

όπως αθέμιτος ανταγωνισμός, άσχημη εμφάνιση της πόλης, αδυναμία ελέγχου των 

υπαίθριων εμπόρων και πολλά άλλα.  

Στο μέσο όμως της χειρότερης οικονομικής κρίσης μεταπολεμικά και της 

πανδημίας COVID-19, είναι επίσης γεγονός ότι η σωστή λειτουργία και η διαφάνεια 

της κυριακάτικης αγοράς θα αποτελέσει στήριγμα τόσο για τους ανέργους, όσο και 

τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων διότι με ελάχιστα λειτουργικά έξοδα θα 

μπορούν να ενισχύσουν το εισόδημά τους, με την απολύτως όμως αναγκαία 

προϋπόθεση να τηρείται απαρέγκλιτα η νομοθεσία, να προστατεύεται το υγείες 

εμπόριο, να μη προσβάλλεται το αστικό περιβάλλον και να μην υποβαθμίζεται η 

ποιότητα ζωής των πολιτών. Επιπλέον, θα αποτελέσει στήριγμα για όλους τους 

χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους, διότι τα προϊόντα που βρίσκονται εκεί 

προσφέρονται σε χαμηλές τιμές.  

Ωστόσο, αυτό που προέχει είναι η αισθητική και η λειτουργικότητα της πόλης, η 

οποία δεν μπορεί να θυσιάζεται έναντι οποιουδήποτε τιμήματος. Θα πρέπει λοιπόν να 

αναπτυχθούν καλαίσθητοι πτυσσόμενοι πάγκοι, προκειμένου να έχουμε μια 

περιποιημένη και αναβαθμισμένη αγορά. Για να το διασφαλίσουμε αυτό θα πρέπει η 

Κυριακάτικη Αγορά να λειτουργεί μέσα σε θεσμοθετημένα πλαίσια όπως αυτά θα 

καθοριστούν στον Κανονισμό λειτουργίας της Κυριακάτικης αγοράς. Σε αυτήν την 

προσπάθεια περιφρούρησής της, θα πρέπει να συνδράμει αποφασιστικά αφενός η 

ΕΛ.ΑΣ. με την αποδεδειγμένη επιχειρησιακή της ικανότητα και αφετέρου 

μελλοντικά, εφόσον συσταθεί, η Δημοτική Αστυνομία.  

Επιπλέον θα αποτελέσει και ένα σημαντικό έσοδο για το Δήμο Δοξάτου, καθώς 

από τη λειτουργία της αγοράς, ο Δήμος Δοξάτου θα εισπράττει το σχετικό τέλος, από 

τους νομίμως συμμετέχοντες σε αυτήν. 

Με τον παρόντα κανονισμό επιχειρείται η αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων 

ώστε οι άδειες για τη συμμετοχή στην Κυριακάτικη Αγορά να χορηγούνται κατά 

τρόπο αντικειμενικό και αδιάβλητο, να υπάρχουν σαφείς και συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις και κριτήρια για την χορήγηση των αδειών αυτών, να οριοθετούνται 

αυστηρά οι χώροι και ο χρόνος άσκησης των δραστηριοτήτων αυτών, να 

καθορίζονται τα προϊόντα που θα πωλούνται σε αυτή, ώστε να μην ανταγωνίζονται τα 

καταστήματα, να διενεργείται αυστηρός έλεγχος στους συμμετέχοντες εμπόρους και 

να επιβάλλονται κυρώσεις διοικητικές και χρηματικές στους παραβάτες που φθάνουν 

μέχρι τον εκπλειστηριασμό των ειδών και μέσων που χρησιμοποιούν για την 

δραστηριότητα τους. 

 

Ο παρών κανονισμός προσφέρει επιπλέον τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες 

να γνωρίσουν και να κατανοήσουν καλύτερα την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τη 

δραστηριότητά τους, δίνοντάς τους το πλεονέκτημα να την έχουν εις χείρας 

συμπυκνωμένη σε ενιαίο κείμενο, διότι είναι γενική διαπίστωση ότι οι αλλεπάλληλες 

τροποποιήσεις σε αυτή, έχουν καταστήσει πολύ δύσκολη την αναζήτηση των 

διατάξεων που εφαρμόζονται σήμερα. Αυτή η εμπέδωση της νομοθεσίας από μέρους 

των συμμετεχόντων, δημιουργεί την ελπίδα ότι θα οδηγήσει σε μεγάλη μείωση των 

παραβατικών συμπεριφορών που παρατηρούνται και οφείλονται στην 

παραπληροφόρηση. Για αυτό κρίνεται σκόπιμο, να γίνει εκτύπωση του κανονισμού 

και διανομή του σε όλους τους εμπλεκόμενους με την Κυριακάτικη Αγορά.  

 

 

 

 

Β΄. Εισήγηση   

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα ανωτέρω, δηλαδή: 

 Την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στη χώρα, 
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 Την ανάγκη για εύρεση εργασίας πολλών συμπολιτών μας 

 Την ανάγκη για ασφαλή, διαφανή και αξιοπρεπή λειτουργία της Κυριακάτικης 

αγοράς της Κοινότητας Δοξάτου 

 Την ανάγκη των καταναλωτών συμπολιτών μας να έχουν εύκολη πρόσβαση 

σε πληθώρα προϊόντων σε ικανοποιητικές τιμές 
 

εισηγούμαστε 
τη λήψη απόφασης για την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας για την κυριακάτικη 

αγορά της Κοινότητας Δοξάτου Δήμου Δοξάτου, ο οποίος θα έχει ως ακολούθως. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ.Κ. ΔΟΞΑΤΟΥ 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δοξάτου 

Έχοντας υπόψη : 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α). 

2. Τις διατάξεις Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4797/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες 

διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3190/2003 «Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 249 Α). 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της 

λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς- 

Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 202 Α). 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 (παρ.6) και 15 (παρ. 1) του Ν 

3557/2007(ΦΕΚ. 100/Α΄/14-05-2007) αντικαταστάθηκε η παρ. 2,3,4 του 

άρθρου 2 του Ν.2323/95 και προστέθηκαν παράγραφοι 5,6,7. «Τροποποίηση 

του πδ 237/1986 με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο N. 489/1976 «Περί 

υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 331 Α). 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3769/2009 «Εφαρμογή της ίσης 

μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και 

υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 105 Α΄/01-07--

2009). Αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 καθώς και η περίπτωση ε΄της  παρ.2 

του άρθρου 2 του Ν.2323/95 

8. Τις διατάξεις του Α΄ Κεφαλαίου του Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής 

ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και 

άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ 32 Α). 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Τις διατάξεις της Υ.Α. Κ1-1178/2007 «Διαδικασία κατάσχεσης των 

εμπορευμάτων, της καταστροφής ή της διάθεσης αυτών, αμοιβή των μελών 

της επιτροπής που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν. 

3377/2005 και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια» (ΦΕΚ 1034 Β), όπως αυτή 

διορθώθηκε με το ΦΕΚ 1390/Β/2007. 

11. Τις διατάξεις του Ν. 4177/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

12. Τις διατάξεις της Υ.Δ. Α1β/8577/1983 «Υγειονομικός έλεγχος των αδειών 

ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και 

λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών» 

(ΦΕΚ 526 Β), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Τον (Ν.3852/2010) Άρθρο 94 παρ.6, Αρμοδιότητα (30.31.32.33.) 
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Εκδίδουμε τον ακόλουθο Κανονισμό Λειτουργίας : 

 

Άρθρο 1 

Καθορισμός μέγιστου αριθμού θέσεων 

 

Η  Κυριακάτικη Αγορά της Κοινότητας Δοξάτου καταλαμβάνει την οδό 

Νικολάου Πλαστήρα, η οποία είναι κάθετη με την Ε.Ο. Δράμας - Καβάλας, από το 

ύψος της Ε.Ο. μέχρι την οδό 30ης Ιουνίου. Θα λειτουργούν περίπου εκατόν ενενήντα 

τρεις (150) θέσεις συνολικά, μήκους των επτά (7) μέτρων οι θέσεις 1- 100 και πέντε 

(5) μέτρων οι θέσεις 101-150. Σαφής καθορισμός για το χώρο που θα αναπτύσσονται 

αυτές οι θέσεις και τον αριθμό των θέσεων, υπάρχει στο σχετικό τοπογραφικό που 

συνοδεύει τον κανονισμό λειτουργίας Κυριακάτικης Αγοράς στη Δ.Κ. Δοξάτου. 

Οι θέσεις από 1-100 είναι θέσεις που καταλαμβάνονται από μικροπωλητές 

βιομηχανικών προϊόντων, ενώ οι θέσεις 101-150 είναι θέσεις που καταλαμβάνονται 

από πωλητές προϊόντων γης και θαλάσσης  

 

Άρθρο 2 

Καθορισμός τέλους χρήσης των θέσεων 

 

 Το τέλος χρήσης της κάθε θέσης ύψους εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €) θα 

καταβάλλονται από το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται τη θέση. Ο τρόπος είσπραξης 

των τελών καθορίζεται ότι θα είναι στις 31 Ιανουαρίου έκαστου έτους, εξαιρουμένου 

του έτους που κάποιος εκδίδει νέα άδεια, που θα καταβάλλεται με την έκδοση της 

άδειας. Με την επίδειξη του παραστατικού είσπραξης, η αρμόδια υπηρεσία θα 

ανανεώνει κάθε έτος την άδεια. Με τη σύνταξη του προϋπολογισμού κάθε έτους θα 

αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο το τέλος που θα ισχύει για το επόμενο 

έτος. Σε περίπτωση που καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο η έκδοση της απόφασης 

για τον ορισμό του τέλους, τότε θα καταβάλλεται από τους συμμετέχοντες στην 

Κυριακάτικη αγορά το τέλος που ίσχυε το προηγούμενο έτος και εν συνεχεία, αφού 

εκδοθεί η σχετική απόφαση, θα ισχύει αναδρομικά η επιβολή του νέου τέλους. Αν 

προκύπτει μέσω της απόφασης μείωση του τέλους, τότε αυτό θα συμψηφίζεται με 

επόμενες χρήσεις των ενδιαφερομένων ενώ αν προκύπτει αύξηση τότε η διαφορά θα 

καταβάλλεται το αργότερο μέχρι τέλους Απριλίου του έτους που αφορά η απόφαση. 

Τα τέλη που προέρχονται από την έκδοση αδειών για την Κυριακάτικη αγορά 

περιέρχονται στην Κοινότητα Δοξάτου αφαιρουμένων των εξόδων που γίνονται από 

το Δήμο Δοξάτου για την καθαριότητα και τυχόν άλλων εξόδων που θα προκύψουν, 

σύμφωνα με τη γνώμη της υπεύθυνης επιτροπής της κυριακάτικης αγοράς και των 

λαϊκών αγορών του Δήμου Δοξάτου. 

 

Άρθρο 3 

Καθορισμός προϊόντων που θα διατίθενται στην Κυριακάτικη Αγορά 

 

 

 Στην Κυριακάτικη αγορά της Κοινότητα Δοξάτου, Δήμου Δοξάτου τα 

προϊόντα τα οποία θα διατίθενται προς πώληση είναι τα εξής: 

 

1. Είδη ένδυσης και υπόδησης, 

2. Προϊόντα αγροτικής οικονομίας που διατίθενται από παραγωγούς και 

εμπόρους. 

α) Οπωροκηπευτικά (πατάτες, καρπούζια, χόρτα, ντομάτες κλπ.) 

β) Αλιευτικά (ψάρια κτλ.) απαγορευμένων όμως κατεψυγμένων και των 

παστών. 

γ) Μελισσοκομικά 

δ) Φυτωριακά υλικά (άνθη, βότανα, αρωματικά φυτά κτλ.) 

ε) Όσπρια, αυγά και μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα κ.α.     
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3. Είδη εξοπλισμού κατοικίας (πιάτα, μαχαιροπήρουνα, ποτήρια, βάζα, 

κορνίζες, κορνίζες και τα όμοια), 

4. Είδη λαϊκής τέχνης, οικοτεχνίας, χειροτεχνίας. 

5. Είδη παντοπωλείου (καθαριστικά, χαρτικά και τα όμοια)  

6. Είδη προικός 

7. Εργαλεία (ηλεκτρικά και μη), 

8. Είδη βιβλιοχαρτοπωλείου, 

9. Μουσικά CD και DVD 

10. Ηλεκτρικά είδη. 

11. Προϊόντα που διατίθενται από καντίνες, σουβλάκια,  

12. ……………………………………………………………………………. 

 

Όλα τα παραπάνω είδη θα είναι δεύτερης διαλογής ή μεταχειρισμένα ( με 

εξαίρεση τα αναφερόμενα στο ( 3, 5, και 6 ). Πέραν των περιπτώσεων 2  και 11 

απαγορεύεται απόλυτα η πώληση τροφίμων και γενικά ειδών που απαγορεύονται από 

τις υγειονομικές διατάξεις. 

 

Άρθρο 4 

Ημέρες και ώρες λειτουργίας 

 

Η Κυριακάτικη Αγορά θα λειτουργεί, όλες τις Κυριακές του έτους, εκτός από: 

την 1η  Ιανουαρίου, την Κυριακή του Πάσχα, την 2α Μαΐου, την 30η Ιουνίου,  την 15η  

Αυγούστου, την 29η Σεπτεμβρίου, την 25η Δεκεμβρίου και όποια άλλη Κυριακή 

αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο για εξαιρετικούς και απολύτως έκτακτους 

λόγους. Αντί των παραπάνω ημερών θα λειτουργεί την αμέσως προηγούμενη ημέρα. 

Το ωράριο λειτουργίας της Κυριακάτικης Αγοράς κατά το χρονικό διάστημα από 1η 

Μαΐου μέχρι 30η Σεπτεμβρίου είναι από ώρα 6.30 πμ. μέχρι 14.30 μμ. και από 1η 

Οκτωβρίου μέχρι 30η Απριλίου είναι από ώρα 7.00 πμ. μέχρι 15.00 μμ. Ώρα 

προσέλευσης το πρωί, μισή(1/2)ώρα πριν την έναρξη λειτουργίας, ώρα αναχώρησης, 

το μεσημέρι, μισή (1/2) ώρα μετά την λήξη λειτουργίας της Κυριακάτικης Αγοράς θα 

γίνεται το μάζεμα των πάγκων και των καθαρισμός των χώρων από τους ίδιους τους 

συμμετέχοντες  
 

Άρθρο 5 

Διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων 

 

Άδεια συμμετοχής χορηγείται στην κυριακάτικη αγορά, μέχρι την πλήρωση των 

θέσεων, με απόφαση του αρμόδιου αντιδημάρχου. Μετά την πλήρωση των θέσεων 

και εφόσον υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις από τις κενωθείσες θέσεις, η άδεια 

συμμετοχής στην Κυριακάτικη αγορά χορηγείται κατά προτεραιότητα  : α) σε όσους 

κατοικούν στο Δήμο Δοξάτου τα δύο τελευταία έτη, β) σε όσους κατοικούν στην  

Περιφερειακή ενότητα Δράμας και στη συνέχεια γ) σε κατοίκους γειτονικών 

Περιφερειακών ενοτήτων. 

Για τη συμμετοχή στην κυριακάτικη αγορά απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται: α) σε 

επαγγελματίες εμπόρους, που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες 

αγορές (υπαίθριοι πωλητές), β) σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές, 

γ) σε  κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών, δ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης 

υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου. ε) σε Συνεταιρισμούς και Ομάδων 

Παραγωγών των διαφόρων κλάδων της Αγροτικής οικονομίας εφόσον τα προς πώληση 

προϊόντα συγκεντρώνονται και παράγονται από αυτούς, στ) σε κατόχους βεβαίωσης 

δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας και ζ) σε λοιπούς, υπό την 

προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και πληρούν όλες τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας. 

 

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται μεταξύ 

των ενδιαφερομένων από το Δημοτικό Συμβούλιο (εφόσον το πλήθος τους 
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υπερβαίνει τον καθορισμένο ανώτατο αριθμό αδειών). Κλήρωση διενεργείται 

από την Επιτροπής της Κυριακάτικης Αγοράς και Λαϊκών αγορών του Δήμου 

για τον αριθμό θέσης που θα καταλάβουν οι νέοι αδειοδοτούμενοι. Οι διαθέσιμες 

άδειες κληρώνονται  κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) στους 

ενδιαφερόμενους των περιπτώσεων (α), (β), (γ) και (δ) του προηγούμενου εδαφίου 

και κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) στους ενδιαφερόμενους της περίπτωσης 

(ε), (στ) και (ζ.) του προηγούμενου εδαφίου.  

Οι χορηγούμενες  άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, 

η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης τους ή η άσκηση, από τρίτα 

πρόσωπα, των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός 

από τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών υπό τον όρο ότι αυτοί δεν 

κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου.   

 

Ο Δήμος Δοξάτου, μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων της κυριακάτικης αγοράς θα 

δέχεται αιτήσεις καθόλη τη διάρκεια του έτους. Η επιλογή των δικαιούχων και οι νέες 

άδειες θα δίνονται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.  

 

Άρθρο 6 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

 

1. Όλες τις Κυριακές και για τις ώρες κατά τις οποίες θα λειτουργεί η 

Κυριακάτικη Αγορά, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση  κάθε είδους οχήματος 

στην  οδό που αυτή διεξάγεται. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για την παραβίαση της 

απαγορευτικής πινακίδας Ρ-40.  

2. Επιπλέον κατά τις ίδιες ώρες ο χώρος που καταλαμβάνεται από την 

Κυριακάτικη Αγορά θεωρείται πεζόδρομος και απαγορεύεται η κυκλοφορία 

οχημάτων. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για την κυκλοφορία σε πεζόδρομους. Από την 

απαγόρευση της κυκλοφορίας εξαιρούνται τα οχήματα του Στρατού καθώς και κάθε 

όχημα κρατικής υπηρεσίας, που θα κυκλοφορεί λόγω υπηρεσιακών αναγκών. 

3. Τα αυτοκίνητα των συμμετεχόντων στην Κυριακάτικη Αγορά, θα σταθμεύουν 

εκτός της οδού που αυτή διεξάγεται. Απαγορεύεται η απ’ ευθείας διακίνηση, διάθεση, 

πώληση προϊόντων από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η μεταφορά τους, καθώς και 

η διαλάληση προϊόντων με μεγάφωνα.. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται τα 

αυτοκινούμενα ψυγεία γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων. Αν κάποιος εκθέσει, με 

αίτησή του, σοβαρούς λόγους για τους οποίους θέλει να χρησιμοποιεί το όχημά του 

για την άσκηση της δραστηριότητάς του, τότε θα γίνεται ειδική μνεία στην άδεια 

συμμετοχής του και δεν θα έχει το δικαίωμα να αναπτύξει πάγκο.  

4. Απαγορεύεται η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους της αγοράς, 

εξαιρουμένων των καντινών για τις οποίες δημιουργούνται τέσσερις (4) θέσεις 

αριστερά και δεξιά επί της Ν. Πλαστήρα και επί της οδού Ίωνος Δραγούμη, σύμφωνα 

με το συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα. 

 

Άρθρο 7 

Υποχρεώσεις των κατόχων των αδειών 

 

1. Επιτρέπεται η τροποποίηση της άδειας συμμετοχής Κυριακάτικης Αγοράς, ως προς 

το αντικείμενο της δραστηριότητας του  δικαιούχου, με αίτησή του, που υποβάλλεται 

μέχρι 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Δοξάτου.   

2. Η άδεια συμμετοχής στην Κυριακάτικη Αγορά ανακαλείται υποχρεωτικά από την 

αρχή που την έχει εκδώσει, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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α) Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη λόγου για τον οποίο η χορήγηση της άδειας στο 

συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έπρεπε να γίνει ή διαπιστωθεί  με οιοδήποτε τρόπο από 

αρμόδια Υπηρεσία, ότι δεν υφίσταται πλέον μία εκ των προϋποθέσεων που 

απαιτούνται για την χορήγηση αυτής. 

β) Εάν διαπιστωθεί ότι η άσκηση του υπαίθριου εμπορίου διενεργείται από πρόσωπο 

που δεν αναπληρώνει προσωρινά ή μόνιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 

254/2005, τον κάτοχο της συγκεκριμένης άδειας. 

γ) Σε περίπτωση μεταβίβασης, εισφοράς, εκχώρησης ή παραχώρησης κατά χρήση. 

3. Οι κάτοχοι των αδειών υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο στην αρμόδια για 

την χορήγηση της άδειας υπηρεσία, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική 

ενημερότητα (παρ. 14, άρθρο 59 Ν.4497/17), αποδεικτικό μη οφειλής  προς τον 

Δήμο, καθώς και αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος στο Δήμο τέλους. Η μη 

καταβολή του προηγούμενου τέλους, επισύρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της 

χορηγηθείσας άδειας. 

 

Άρθρο 8 

Κατασχέσεις Εμπορευμάτων 

 

1. Τα κάθε είδους εμπορεύματα που διακινούνται στο υπαίθριο εμπόριο με 

οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αυτός που τα διαθέτει να κατέχει την απαιτούμενη άδεια 

πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4497/2017, όπως αυτός τροποποιήθηκε ή 

συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων τα οποία κυκλοφορούν νόμιμα στην 

αγορά ή κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων, κατάσχονται. 

2.  Με τη βεβαίωση από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της οποιασδήποτε 

παράβασης (εκτός αυτών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού), οι 

παραβάτες οφείλουν να απομακρύνουν τα είδη που διαθέτουν προς πώληση και τα 

μέσα που χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτόν. Αν οι παραβάτες δεν συμμορφωθούν, 

τα αρμόδια όργανα μεριμνούν για τη μεταφορά των εν λόγω ειδών και μέσων για 

φύλαξη στις αποθήκες του οικείου δήμου ή  της Δημοτικής κοινότητας. Τα είδη και 

μέσα αυτά αποδίδονται στους δικαιούχους, εφόσον καταβληθούν, μέσα σε δέκα 

ημέρες από τη βεβαίωση της παράβασης, οι δαπάνες φύλαξης και μεταφοράς. Όταν 

παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, τα εν λόγω είδη και μέσα κατάσχονται και 

εκπλειστηριάζονται, κατά τις οικείες, περί αναγκαστικής εκτελέσεως, διατάξεις του 

Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 356/1974). 

 

Άρθρο 9 

Πώληση ειδών χωρίς άδεια 

 

Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων χωρίς την προβλεπόμενη από τις διατάξεις άδεια 

και δραστηριοποίηση παρά την αναστολή και την προσωρινή ή οριστική ανάκληση 

της άδειας. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στον 

Αγορανομικό Κώδικα για αυτή την παράβαση, επιβάλλεται και η διοικητική κύρωση 

προστίμου, τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.  

  

Άρθρο 10 

Διάφορες Παραβάσεις - Κυρώσεις 

 

1. Όλοι οι κάτοχοι αδειών συμμετοχής στην Κυριακάτικη Αγορά είναι 

υποχρεωμένοι να τοποθετούν σε εμφανές σημείο στη θέση τους, ειδική 

πινακίδα(πλαστικοποιημένη) που θα φέρει την φωτογραφία τους και θα αναγράφει το 

ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, με τον αριθμό της άδειας και την ιδιότητα 

(παραγωγός, οικοτέχνης, επαγγελματίας) και τον αριθμό άδειας καθώς  και  τον 

αριθμό της θέσης του στη Κυριακάτικη αγορά. 

2. Οι συμμετέχοντες στην Κυριακάτικη αγορά πρέπει να έχουν απαραίτητα μαζί 

τους όλα τα παραστατικά έγγραφα των εμπορευμάτων των: Δελτίο αποστολής, 
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Τιμολόγιο, Δελτίο μεταφοράς και Διακίνησης κ.λπ., τα οποία να επιδεικνύουν στα 

αρμόδια όργανα σε κάθε έλεγχο. Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. Η μη κατοχή άδειας κατά τον έλεγχο θα τιμωρείται με πρόστιμο 

εκατό (100,00€) ευρώ 

3. Οι συμμετέχοντες στην Κυριακάτικη αγορά πρέπει να θεωρούν εμπρόθεσμα 

την άδειά τους. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο εκατό ευρώ (100,00€) και 

προσωρινή ανάκληση μέχρι τη θεώρηση αυτής. 

4. Μη ανανέωση άδειας για περισσότερο από ένα χρόνο θα επιφέρει την 

αυτοδίκαιη οριστική ανάκληση της άδειας.   

5. Μη αυτοπρόσωπη προσέλευση αδικαιολόγητα, θα επιφέρει πρόστιμο 

τριακοσίων ευρώ (300,00€).  

6. Άρνηση ή παρεμπόδιση ελέγχου θα επιφέρει πρόστιμο οκτακοσίων ευρώ 

(800,00€) 

7. Η χρήση μη εγκεκριμένης ταμειακής μηχανής, θα επιφέρει την προσωρινή 

ανάκληση της άδειας και αναφορά στη Δ.Ο.Υ. 

8. Απαγορεύεται αυστηρά η κατάληψη χώρου εκτός των προκαθορισμένων 

ορίων της Κυριακάτικης αγοράς, έστω και αν οι πωλητές κατέχουν νόμιμη άδεια. Οι 

παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο (500,00€). 

9. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή χώρου, καθώς και η κατάληψη χώρου 

μεγαλύτερου από αυτόν που προβλέπει η άδεια. Απαγορεύεται να προεξέχουν οι 

πάγκοι ή τα εμπορεύματα από τα όρια (νοητά και μη) που τίθενται με την ειδική 

διαγράμμιση, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε εφάπτονται του εδάφους, είτε κρέμονται 

από διάφορα σημεία. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ 

(500,00€). 

10. Απαγορεύεται η μη τήρηση του ωραρίου λειτουργίας της Κυριακάτικης 

Αγοράς. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ 

(500,00€).  

11. Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν ζυγιστικές και ταμειακές μηχανές 

θεωρημένες από τα αρμόδια όργανα, τοποθετημένα σε θέση ώστε ο αγοραστής να 

ελέγχει την τιμή και την ζύγιση των αγοραζομένων ειδών. Οι παραβάτες θα 

τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

12. Απαγορεύεται η μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της 

τιμής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος(Αγορανομικός 

Κώδικας άρθρο 38). 

13. Στα πωλούμενα αγροτικά προϊόντα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η 

χώρα και ο τόπος προέλευσης τους. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

14. Απαγορεύεται αυστηρά η φθορά ξένης περιουσίας  στα κάγκελα, στις 

σωληνώσεις, στα φυτά κ.λπ. των περίοικων συμπολιτών μας. Οι παραβάτες (δηλαδή 

οι πωλητές  με τα έμπροσθεν νούμερα) τιμωρούνται πέραν της πλήρους 

αποκατάστασης των φθορών και με χρηματικό πρόστιμο εκατό ευρώ (100) και σε 

περίπτωση υποτροπής ανάκληση της άδειας για 30 ημέρες.   

15. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, δεν θίγουν 

ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για 

παραβάσεις των κανόνων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία ή ειδικότερα μέτρα και κυρώσεις που επιβάλλονται από την 

κείμενη νομοθεσία περί αντιμετώπισης παρεμπορίου, φοροδιαφυγής, ασφάλειας 

τροφίμων, θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως και την 

ισχύουσα νομοθεσία αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων. Το άρθρο 19 του ν. 4177/2013 εφαρμόζεται αναλογικά. 

 

Σε περίπτωση που κάποιος παραβαίνει τις διατάξεις τούτου του άρθρου, κατ’ 

επανάληψη, σε διάστημα μικρότερο από δώδεκα μήνες, θα θεωρείται υπότροπος και 

θα τιμωρείται με διπλάσιο πρόστιμο για τη δεύτερη φορά και με προσωρινή 

ανάκληση της άδειας του (για τέσσερις Κυριακές) και τριπλάσιο πρόστιμο για την 

τρίτη φορά και οριστική αφαίρεση της άδειας συμμετοχής. Για την ανάκληση και την 
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αφαίρεση της άδειας θα αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις 

εκθέσεις των ελεγκτικών οργάνων.  

 

Άρθρο 11 

Πώληση ειδών χωρίς παραστατικά 

 

Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα 

παραστατικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Για τις παραβάσεις αυτού 

του άρθρου, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων του Αγορανομικού 

Κώδικα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 

 

Άρθρο 12 

Καθαριότητα 

 

Ο Δήμος Δοξάτου θα μεριμνά για την καθαριότητα του χώρου που διεξάγονται οι 

λαϊκές αγορές, περισυλλέγοντας τα απορρίμματα. Οι συμμετέχοντες στην αγορά είναι 

υποχρεωμένοι (ο καθένας ξεχωριστά) να μη ρυπαίνουν (με άχρηστα προϊόντα, 

υλικά συσκευασίας, αγροτικά απορρίμματα κ.λπ.), να φροντίζουν την καθαριότητα 

του χώρου τους (θέση που κατέχουν), τα πεζοδρόμια καθώς και τους γύρω χώρους. 

Να συγκεντρώνουν τα απορρίμματά που έχουν δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες 

ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο είναι πρόσφορο και τα εμποδίζει να διασκορπιστούν και 

να τα μεταφέρουν στους κάδους απορριμμάτων. Με την ίδια ευθύνη πρέπει οι 

πωλητές να μεταφέρουν από τους χώρους της αγοράς τα εμπορεύματα που δεν 

διατέθηκαν, τα κενά είδη συσκευασίας και γενικά κάθε είδους εργαλείο μετά την 

λήξη της αγοράς.  

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται από τους μικροπωλητές και τους παραγωγούς για 

την απομάκρυνση των κάθε είδους απορριμμάτων ευπαθών και ευαλλοίωτων ειδών 

και ιδίως του νερού από το λιώσιμο του πάγου, που χρησιμοποιείται για τη 

συντήρηση των αλιευμάτων.  

Ο καθαρισμός των ψαριών επιτρέπεται, μόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν 

τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 852/2004 και λαμβάνουν κάθε 

μέτρο για την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Τα απόνερα και τα υπολείμματα από 

τον καθαρισμό των αλιευμάτων, συλλέγονται σε ειδικά δοχεία, απομακρύνονται από 

τη λαϊκή αγορά με ευθύνη και μέριμνα του πωλητή και στη συνέχεια διαχειρίζονται 

ως απόβλητα ανάλογα με το χαρακτήρα τους. Σε καμία περίπτωση δε διοχετεύονται 

στα δίκτυα των ομβρίων υδάτων. 

Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι κανόνες καθαριότητας την (τυπική) ευθύνη 

φέρουν οι πωλητές που η θέση τους (νούμερο) βρίσκεται δίπλα.   

Το αργότερο μέχρι την ορισμένη στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού, ώρα 

αποχώρησης, θα πρέπει όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν εγκαταλείψει το χώρο της 

Αγοράς, για να μπορεί άμεσα να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει η Υπηρεσία 

Καθαριότητας του Δήμου Δοξάτου την αποκομιδή των απορριμμάτων. Σε περίπτωση 

κωλύματος του Δήμου ο χώρος διεξαγωγής της κυριακάτικης αγοράς θα καθαρίζεται 

με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σε περίπτωση που επιλεγεί η καθαριότητα 

του χώρου από ιδιώτη, η ανάθεση θα γίνεται μόνο ύστερα από ανοικτό διαγωνισμό.    

 Όποιος παραβιάζει τις διατάξεις αυτού του άρθρου, θα τιμωρείται με πρόστιμο 

τριακοσίων ευρώ (300,00€) και θα γίνεται προσωρινή ανάκληση της άδειας για 45 

ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής το χρηματικό πρόστιμο θα διπλασιάζεται (600,00€) 

και θα γίνεται οριστική ανάκληση της άδειας στην Κυριακάτικη Αγορά.  

 

Άρθρο 13 

Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο των διατάξεων του παρόντος  

 

1.Έλεγχοι στην Κυριακάτικη Αγορά θα γίνονται από την Δημοτική Αστυνομία. Εάν 

δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί η Δημοτική Αστυνομία, ο έλεγχος διενεργείται από τα 

όργανα της ΕΛ.ΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 έως 166 του ΠΔ. 
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141/1991(ΦΕΚ 58 Α’) εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο 

ή Δήμαρχο κατά περίπτωση.  

2. Έλεγχοι στην Κυριακάτικη Αγορά θα γίνονται ακόμη, λόγω αρμοδιότητας, από τις 

υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών,  το Δασαρχείο και τη Θηροφυλακή, τη 

Δ/νση Κτηνιατρικής και τη Δ/νση Υγειονομικών Ελέγχων της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και από κάθε άλλο φορέα που έχει ή θα ορίσει η 

Πολιτεία ως συναρμόδιο για θέματα που άπτονται του παρόντος.      

3.Ο έλεγχος της παράβασης των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού . Κατά της 

απόφασης επιβολής προστίμου, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, επιτρέπεται 

προσφυγή στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο, μέσα σε είκοσι ημέρες από την 

επίδοση ή την παράδοση στον υπόχρεο, αντίστοιχα, της πράξης επιβολής του 

προστίμου. Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής, 

το ποσό του προστίμου βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί 

εισπράξεως εσόδων των δήμων και κοινοτήτων. 

 

 

Άρθρο 14 

Μεταβατικές διατάξεις 

 

1.  Το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Δοξάτου, η επιτροπή  Κυριακάτικης 

αγοράς και των λαϊκών αγορών και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου 

μπορεί να διαθέτει θέσεις με μεγαλύτερο μήκος, μόνο αν έχει ολοκληρωθεί η 

διαδικασία ορισμού δικαιούχων και αυτές έχουν μείνει κενές. Σε αυτή την περίπτωση, 

θα μοιράζονται οι κενές θέσεις στους δύο κατόχους αδειών που γειτονεύουν με αυτές 

εφόσον και οι δύο το επιθυμούν και εκδηλώσουν την επιθυμία τους με γραπτή 

αίτηση, ή στον ένα μόνο εφόσον κάνει σχετικό αίτημα ή θα μένουν κενές. Τα όσα 

ισχύουν για την καταβολή τελών, θα εφαρμόζονται και σε αυτές τις περιπτώσεις. Η 

παραχώρηση αυτών των θέσεων θα ισχύει μόνο για το έτος που γίνεται αυτή και στην 

αρχή του επομένου θα θεωρούνται ως κενές και ο δήμος θα μπορεί να αναζητήσει 

νέους δικαιούχους για αυτές.  

2. Το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Δοξάτου κατόπιν προτάσεων προς την 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μπορεί να προτείνει την αλλαγή του χώρου διεξαγωγής 

της Κυριακάτικης αγοράς, τον καθορισμό των προϊόντων που θα διατίθενται, τον 

καθορισμό των μεγίστων αριθμών θέσεων και ότι κρίνει απαραίτητο για την 

καλύτερη και σωστότερη λειτουργία της Κυριακάτικης αγοράς. 

3. Σε περιπτώσεις που γίνεται οριστική ανάκληση της άδειας συμμετοχής στην 

κυριακάτικη αγορά του Δοξάτου δεν θα χορηγείται νέα άδεια στον ίδιο αλλά ούτε και 

σε συγγενείς πρώτου βαθμού. 

 

Άρθρο 15 

Τελικές Ρυθμίσεις 

 

Ο παρόν κανονισμός ισχύει στο βαθμό που δεν έρχεται σε αντίθεση με την 

ισχύουσα νομοθεσία και δεν καταργεί ή τροποποιεί καμία άλλη διάταξη. Για όλες τις 

δραστηριότητες του παρόντος έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Αγορανομικού 

Κώδικα. Επίσης, έχουν εφαρμογή οι υγειονομικές αστιατρικές και οι αστυνομικές 

διατάξεις, καθώς και όπου τους αφορούν οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων (Κ.Β.Σ.). 

Τυχόν πρόστιμα και το ύψος αυτών από παραβάσεις, που δεν προβλέπονται από τον 

παρόντα κανονισμό, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις και γίνονται οι περαιτέρω 

ενέργειες που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΓ΄ του Ν. 4497/2017 και τυχόν 

μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού. 

Σε περίπτωση που κάποιος υπάρχων ή νέος νόμος προβλέπει κάτι 

διαφορετικό, ο νόμος θα υπερισχύει του παρόντος κανονισμού 

Ο Δήμος Δοξάτου είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω θέματα που αφορούν την ομαλή 

λειτουργία της κυριακάτικης αγοράς: 
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α) Θέματα πυρασφάλειας των χώρων κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της.  

β) Αστυνόμευση των χώρων κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της. 

γ) Καθαριότητα των χώρων της διεξαγωγής της από την Υπηρεσία Καθαριότητας του 

Δήμου μας. 

δ) Απρόσκοπτη λειτουργία των πάγκων. 

 

 

Άρθρο 16 

Συγκρότηση επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών και χορήγησης αδειών  

Κυριακάτικων και Λαϊκών Αγορών 

 

      1. Μεριμνά για τη συνεχή εφαρμογή κατά το μέρος που αφορά του κανονισμού 

Κυριακάτικης αγοράς. 

      2. Ενεργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον οικείο κανονισμό τη 

βεβαίωση και είσπραξη των τελών Κυριακάτικης αγοράς και λαϊκών αγορών του 

Δήμου. 

      3. Εισηγείται τη βελτίωση της λειτουργικότητας και τη διάθεση των χώρων της 

Κυριακάτικης αγοράς και λαϊκών αγορών του Δήμου 

      4. Εκδίδει τις σχετικές άδειες για την κατάληψη χώρου στη Κυριακάτικη αγορά  

και των λαϊκών αγορών του Δήμου από μικροπωλητές και παραγωγούς αγρότες, όταν 

πληρωθούν όλες οι θέσεις. 

      5. Υποδεικνύει κάθε μέτρο που θεωρεί αναγκαίο για την αρτιότερη λειτουργία της 

Κυριακάτικης αγοράς και των λαϊκών αγορών του Δήμου.  

      6.Φροντίζει για την τήρηση της ευταξίας και την καθαριότητα στους χώρους της 

Κυριακάτικης αγοράς και των λαϊκών αγορών του Δήμου. 

      7. Η επιτροπή από κοινού μαζί με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με την 

Αστυνομία θα διενεργεί ελέγχους όποτε κρίνει απαραίτητο για την καλή και ομαλή 

λειτουργία, την διατήρηση της τάξης και την από κάθε άποψη ορθή και εύρυθμη 

διεξαγωγή της Κυριακάτικης αγοράς  και των λαϊκών αγορών του Δήμου, 

εφαρμόζοντας και επιβάλλοντας κυρώσεις για κάθε παράβαση. 

      8. Η Επιτροπή της Κυριακάτικης αγοράς  και των λαϊκών αγορών μετά από 

πρόταση των τοπικών συμβουλίων διατηρεί το δικαίωμα ανεπιφύλακτα αυξομείωσης 

των τετραγωνικών μέτρων της θέσης κάθε δικαιούχου ανάλογα με τα κριτήρια που η 

ίδια θα καθορίσει. Θα γίνεται προσπάθεια να μην αδικηθούν αυτοί που θα πωλούν 

ευπαθή προϊόντα. 

       Η παραπάνω επιτροπή συστήνεται με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 

65 του Ν.3852/2010 άρθρο 94 παρ.6 Αρμοδιότητα 30. 

                                                                                      

Άρθρο 17 

Έναρξη ισχύος 

 

Ο παρόν κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την επομένη της δημοσίευσης του 

στις εφημερίδες και την ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου.…». 

     Ακολούθησε συζήτηση επί της ανωτέρω εισήγησης. Κατά τη διάρκεια αυτής, 

έγιναν τοποθετήσεις  για την αρίθμηση των θέσεων της Κυριακάτικης Αγοράς, για τις 

δύο θέσεις στις οποίες διατίθενται ξηροί καρποί,  για τα μεταχειρισμένα και 2ης 

διαλογής προϊόντα και για την συμμετοχή ή μη, πωλητών - εμπόρων από άλλες 

περιφερειακές ενότητες πλην της περιφερειακής ενότητας Δράμας.  

 Σε ότι αφορά την αρίθμηση των θέσεων, συμφώνησαν όλα τα μέλη της 

επιτροπής με την ως άνω εισήγηση. 

 Σε ότι αφορά τις δύο θέσεις στις οποίες διατίθενται ξηροί καρποί, 

συμφώνησαν όλα τα μέλη της επιτροπής να παραμείνουν εκεί που βρίσκονται σήμερα 

και να μην μετακινηθούν στο τμήμα της Κυριακάτικης Αγοράς στο οποίο πωλούνται 

είδη διατροφής. Με την πρόταση αυτή διαφώνησε ο Πρόεδρος της Κοινότητας 

Δοξάτου ο οποίος πρότεινε την μετακίνηση τους στο τμήμα προϊόντων διατροφής. 
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 Σε ότι αφορά το άρθρο 3 και συγκεκριμένα την τελευταία παράγραφο  

«Όλα τα παραπάνω είδη θα είναι δεύτερης διαλογής ή μεταχειρισμένα (με εξαίρεση τα 

αναφερόμενα στο (3,5 και 6).» , κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε να γίνει εισήγηση 

προς το Δ.Σ., α) να διατίθενται προϊόντα 2ης διαλογής (οι κ.κ. Λουλούδης και 

Καγγελίδης ψήφισαν υπέρ της μη διάθεσης προϊόντων 2ης διαλογής) και β)  να μην 

διατίθενται προϊόντα μεταχειρισμένα (οι κ.κ.  Κρικοπούλου, Χατζηπροδρόμου και 

Ζεκερίδης ψήφισαν υπέρ της διάθεσης μεταχειρισμένων προϊόντων). Ο Πρόεδρος της 

Κοινότητας Δοξάτου τάχθηκε υπέρ της διάθεσης προϊόντων μεταχειρισμένων και 

δεύτερης διαλογής. 

  Σε ότι αφορά το άρθρο 5, κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε να γίνει εισήγηση 

προς το Δ.Σ. η συμμετοχή στην Κυριακάτικη Αγορά και όσων κατοικούν σε 

γειτονικές περιφερειακές ενότητες, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας λόγω 

της ύπαρξης ανταγωνισμού που θα είναι προς όφελος των καταναλωτών. Με την 

πρόταση αυτή συμφώνησε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δοξάτου. Διαφώνησαν 

και ψήφισαν κατά οι κ.κ. Μπερμπερίδης και Λουλούδης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

πρότεινε την ύπαρξη μιας μεταβατικής περιόδου δύο ετών όπου η Κυριακάτικη 

Αγορά θα λειτουργήσει ως έχει (άρθρο 5) ώστε να δοθεί η δυνατότητα να γίνουν οι 

απαραίτητες ενέργειες προκειμένου με τάξη να εφαρμοστεί απόφαση αποκλεισμού 

συμμετεχόντων από άλλες περιφερειακές ενότητες.   

 Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  να 

αποφασίσουν  σχετικά.  

 Η Επιτροπή Ποιότητας   Ζωής αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 . 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006,  

4. Την ανωτέρω εισήγηση στην οποία συμπεριλαμβάνεται το σχετικό 

νομοθετικό πλαίσιο καθώς και αιτιολογική έκθεση. 

5. Τις επιμέρους διενεργηθείσες ψηφοφορίες.  

μετά από συζήτηση:   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά (κ. Λουλούδης)  

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά 

με την  Λειτουργία  Κυριακάτικης Αγοράς Δοξάτου, Δήμου Δοξάτου, ως εξής:  

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ.Κ. ΔΟΞΑΤΟΥ 

 

Άρθρο 1 

Καθορισμός μέγιστου αριθμού θέσεων 

 

Η  Κυριακάτικη Αγορά της Δ.Κ. Δοξάτου καταλαμβάνει την οδό Νικολάου 

Πλαστήρα, η οποία είναι κάθετη με την Ε.Ο. Δράμας - Καβάλας, από το ύψος της 

Ε.Ο. μέχρι τον πεζόδρομο. Θα λειτουργούν περίπου εκατόν ενενήντα τρεις (193) 

θέσεις συνολικά, μήκους των επτά (7) μέτρων οι θέσεις 1- 100 και πέντε (5) μέτρων 

οι θέσεις 101-150. Σαφής καθορισμός για το χώρο που θα αναπτύσσονται αυτές οι 

θέσεις και τον αριθμό των θέσεων, υπάρχει στο σχετικό τοπογραφικό που συνοδεύει 

τον κανονισμό λειτουργίας Κυριακάτικης Αγοράς στη Δ.Κ. Δοξάτου. 

Οι θέσεις από 1-100 είναι θέσεις που καταλαμβάνονται από μικροπωλητές 

βιομηχανικών προϊόντων, ενώ οι θέσεις 101-150 είναι θέσεις που καταλαμβάνονται 

από πωλητές προϊόντων γης και θαλάσσης. Οι εκθέτες που πωλούν ξηρούς καρπούς 

που έχουν αδειοδοτηθεί έως σήμερα μπορούν να  παραμείνουν στις θέσεις τους, 

στον τομέα των μη  διατροφικών προϊόντων. 

 

Άρθρο 2 
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Καθορισμός τέλους χρήσης των θέσεων 

 

 Το τέλος χρήσης της κάθε θέσης ύψους εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €) θα 

καταβάλλονται από το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται τη θέση. Ο τρόπος είσπραξης 

των τελών καθορίζεται ότι θα είναι στις 31 Ιανουαρίου έκαστου έτους, εξαιρουμένου 

του έτους που κάποιος εκδίδει νέα άδεια, που θα καταβάλλεται με την έκδοση της 

άδειας. Με την επίδειξη του παραστατικού είσπραξης, η αρμόδια υπηρεσία θα 

ανανεώνει κάθε έτος την άδεια. Με τη σύνταξη του προϋπολογισμού κάθε έτους θα 

αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο το τέλος που θα ισχύει για το επόμενο 

έτος. Σε περίπτωση που καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο η έκδοση της απόφασης 

για τον ορισμό του τέλους, τότε θα καταβάλλεται από τους συμμετέχοντες στην 

Κυριακάτικη αγορά το τέλος που ίσχυε το προηγούμενο έτος και εν συνεχεία, αφού 

εκδοθεί η σχετική απόφαση, θα ισχύει αναδρομικά η επιβολή του νέου τέλους. Αν 

προκύπτει μέσω της απόφασης μείωση του τέλους, τότε αυτό θα συμψηφίζεται με 

επόμενες χρήσεις των ενδιαφερομένων ενώ αν προκύπτει αύξηση τότε η διαφορά θα 

καταβάλλεται το αργότερο μέχρι τέλους Απριλίου του έτους που αφορά η απόφαση. 

Τα τέλη που προέρχονται από την έκδοση αδειών για την Κυριακάτικη αγορά 

περιέρχονται στη Δ.Κ. Δοξάτου αφαιρουμένων των εξόδων που γίνονται από το Δήμο 

Δοξάτου για την καθαριότητα και τυχόν άλλων εξόδων που θα προκύψουν, σύμφωνα 

με τη γνώμη της υπεύθυνης επιτροπής της κυριακάτικης αγοράς και των λαϊκών 

αγορών του Δήμου Δοξάτου. 

 

Άρθρο 3 

Καθορισμός προϊόντων που θα διατίθενται στην Κυριακάτικη Αγορά 

 

Στην Κυριακάτικη αγορά της Δ.Κ. Δοξάτου, Δήμου Δοξάτου τα προϊόντα τα οποία 

θα διατίθενται προς πώληση είναι τα εξής: 

1. Είδη ένδυσης και υπόδησης, 

2. Προϊόντα αγροτικής οικονομίας που διατίθενται από παραγωγούς και 

εμπόρους. 

α) Οπωροκηπευτικά (πατάτες, καρπούζια, χόρτα, ντομάτες κλπ.) 

β) Αλιευτικά (ψάρια κτλ.) απαγορευμένων όμως κατεψυγμένων και των παστών. 

γ) Μελισσοκομικά 

δ) Φυτωριακά υλικά (άνθη, βότανα, αρωματικά φυτά κτλ.) 

ε) Όσπρια, αυγά και μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα κ.α.     

3. Είδη εξοπλισμού κατοικίας (πιάτα, μαχαιροπήρουνα, ποτήρια, βάζα, κορνίζες, 

κορνίζες και τα όμοια), 

4. Είδη λαϊκής τέχνης, οικοτεχνίας, χειροτεχνίας. 

5. Είδη παντοπωλείου (καθαριστικά, χαρτικά και τα όμοια)  

6. Είδη προικός 

7. Εργαλεία (ηλεκτρικά και μη), 

8. Είδη βιβλιοχαρτοπωλείου, 

9. Μουσικά CD και DVD 

10. Ηλεκτρικά είδη. 

11. Προϊόντα που διατίθενται από καντίνες, σουβλάκια,  

 

Όλα τα παραπάνω είδη μπορούν να είναι και δεύτερης διαλογής. Πέραν των 

περιπτώσεων 2  και 11 απαγορεύεται απόλυτα η πώληση τροφίμων και γενικά 

ειδών που απαγορεύονται από τις υγειονομικές διατάξεις. 

 

Άρθρο 4 

Ημέρες και ώρες λειτουργίας 

 

Η Κυριακάτικη Αγορά θα λειτουργεί, όλες τις Κυριακές του έτους, εκτός από: 

την 1η  Ιανουαρίου, την Κυριακή του Πάσχα, την 2α Μαΐου, την 30η Ιουνίου,  την 15η  

Αυγούστου, την 29η Σεπτεμβρίου, την 25η Δεκεμβρίου και όποια άλλη Κυριακή 
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αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο για εξαιρετικούς και απολύτως έκτακτους 

λόγους. Αντί των παραπάνω ημερών θα λειτουργεί την αμέσως προηγούμενη ημέρα. 

Το ωράριο λειτουργίας της Κυριακάτικης Αγοράς κατά το χρονικό διάστημα από 1η 

Μαΐου μέχρι 30η Σεπτεμβρίου είναι από ώρα 6.30 πμ. μέχρι 14.30 μμ. και από 1η 

Οκτωβρίου μέχρι 30η Απριλίου είναι από ώρα 7.00 πμ. μέχρι 15.00 μμ. Ώρα 

προσέλευσης το πρωί, μισή(1/2)ώρα πριν την έναρξη λειτουργίας, ώρα αναχώρησης, 

το μεσημέρι, μισή (1/2) ώρα μετά την λήξη λειτουργίας της Κυριακάτικης Αγοράς θα 

γίνεται το μάζεμα των πάγκων και των καθαρισμός των χώρων από τους ίδιους τους 

συμμετέχοντες  
 

Άρθρο 5 

Διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων 

 

Άδεια συμμετοχής χορηγείται στην κυριακάτικη αγορά, μέχρι την πλήρωση των 

θέσεων, με απόφαση του αρμόδιου αντιδημάρχου. Μετά την πλήρωση των θέσεων 

και εφόσον υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις από τις κενωθείσες θέσεις, η άδεια 

συμμετοχής στην Κυριακάτικη αγορά χορηγείται κατά προτεραιότητα  :α) σε όσους 

κατοικούν στο Δήμο Δοξάτου τα δύο τελευταία έτη, β) σε όσους κατοικούν στην  

Περιφερειακή ενότητα Δράμας και στη συνέχεια γ) σε κατοίκους γειτονικών 

Περιφερειακών ενοτήτων. 

Για τη συμμετοχή στην κυριακάτικη αγορά απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται: α) σε 

επαγγελματίες εμπόρους, που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες 

αγορές (υπαίθριοι πωλητές), β) σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές, 

γ) σε  κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών, δ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης 

υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου. ε) σε Συνεταιρισμούς και Ομάδων 

Παραγωγών των διαφόρων κλάδων της Αγροτικής οικονομίας εφόσον τα προς πώληση 

προϊόντα συγκεντρώνονται και παράγονται από αυτούς, στ) σε κατόχους βεβαίωσης 

δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας και ζ) σε λοιπούς, υπό την 

προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και πληρούν όλες τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας. 

 

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται μεταξύ 

των ενδιαφερομένων από το Δημοτικό Συμβούλιο (εφόσον το πλήθος τους 

υπερβαίνει τον καθορισμένο ανώτατο αριθμό αδειών). Κλήρωση διενεργείται 

από την Επιτροπής της Κυριακάτικης Αγοράς και Λαϊκών αγορών του Δήμου 

για τον αριθμό θέσης που θα καταλάβουν οι νέοι αδειοδοτούμενοι. Οι διαθέσιμες 

άδειες κληρώνονται  κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) στους 

ενδιαφερόμενους των περιπτώσεων (α), (β), (γ) και (δ) του προηγούμενου εδαφίου 

και κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) στους ενδιαφερόμενους της περίπτωσης 

(ε), (στ) και (ζ.) του προηγούμενου εδαφίου.  

Οι χορηγούμενες  άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, 

η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης τους ή η άσκηση, από τρίτα 

πρόσωπα, των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός 

από τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών υπό τον όρο ότι αυτοί δεν 

κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου.   

 

Ο Δήμος Δοξάτου, μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων της κυριακάτικης αγοράς θα 

δέχεται αιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η επιλογή των δικαιούχων και οι 

νέες άδειες θα δίνονται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.  

 

Άρθρο 6 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

 

1.Όλες τις Κυριακές και για τις ώρες κατά τις οποίες θα λειτουργεί η Κυριακάτικη 

Αγορά, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση  κάθε είδους οχήματος στην  οδό που 
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αυτή διεξάγεται. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται 

στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για την παραβίαση της απαγορευτικής πινακίδας 

Ρ-40.  

2.Επιπλέον κατά τις ίδιες ώρες ο χώρος που καταλαμβάνεται από την Κυριακάτικη 

Αγορά θεωρείται πεζόδρομος και απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων. Οι 

παραβάτες θα τιμωρούνται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας για την κυκλοφορία σε πεζόδρομους. Από την απαγόρευση της 

κυκλοφορίας εξαιρούνται τα οχήματα του Στρατού καθώς και κάθε όχημα κρατικής 

υπηρεσίας, που θα κυκλοφορεί λόγω υπηρεσιακών αναγκών. 

3.Τα αυτοκίνητα των συμμετεχόντων στην Κυριακάτικη Αγορά, θα σταθμεύουν 

εκτός της οδού που αυτή διεξάγεται. Απαγορεύεται η απ’ ευθείας διακίνηση, διάθεση, 

πώληση προϊόντων από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η μεταφορά τους, καθώς και 

η διαλάληση προϊόντων με μεγάφωνα.. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται τα 

αυτοκινούμενα ψυγεία γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων. Αν κάποιος εκθέσει, με 

αίτησή του, σοβαρούς λόγους για τους οποίους θέλει να χρησιμοποιεί το όχημά του 

για την άσκηση της δραστηριότητάς του, τότε θα γίνεται ειδική μνεία στην άδεια 

συμμετοχής του και δεν θα έχει το δικαίωμα να αναπτύξει πάγκο.  

4.Απαγορεύεται η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους της αγοράς, εξαιρουμένων 

των καντινών για τις οποίες δημιουργούνται τέσσερις (4) θέσεις αριστερά και δεξιά 

επί της Ν. Πλαστήρα και επί της οδού Ίωνος Δραγούμη, σύμφωνα με το συν/νο 

τοπογραφικό διάγραμμα. 

 

Άρθρο 7 

Υποχρεώσεις των κατόχων των αδειών 

 

1. Επιτρέπεται η τροποποίηση της άδειας συμμετοχής Κυριακάτικης Αγοράς, ως προς 

το αντικείμενο της δραστηριότητας του  δικαιούχου, με αίτησή του, που υποβάλλεται 

μέχρι 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Δοξάτου.   

2. Η άδεια συμμετοχής στην Κυριακάτικη Αγορά ανακαλείται υποχρεωτικά από την 

αρχή που την έχει εκδώσει, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη λόγου για τον οποίο η χορήγηση της άδειας στο 

συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έπρεπε να γίνει ή διαπιστωθεί  με οιοδήποτε τρόπο από 

αρμόδια Υπηρεσία, ότι δεν υφίσταται πλέον μία εκ των προϋποθέσεων που 

απαιτούνται για την χορήγηση αυτής. 

β) Εάν διαπιστωθεί ότι η άσκηση του υπαίθριου εμπορίου διενεργείται από πρόσωπο 

που δεν αναπληρώνει προσωρινά ή μόνιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 

254/2005, τον κάτοχο της συγκεκριμένης άδειας. 

γ) Σε περίπτωση μεταβίβασης, εισφοράς, εκχώρησης ή παραχώρησης κατά χρήση. 

3. Οι κάτοχοι των αδειών υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο στην αρμόδια για 

την χορήγηση της άδειας υπηρεσία, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική 

ενημερότητα (παρ. 14, άρθρο 59 Ν.4497/17), αποδεικτικό μη οφειλής  προς τον 

Δήμο, καθώς και αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος στο Δήμο τέλους. Η μη 

καταβολή του προηγούμενου τέλους, επισύρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της 

χορηγηθείσας άδειας. 

 

Άρθρο 8 

Κατασχέσεις Εμπορευμάτων 

 

1.Τα κάθε είδους εμπορεύματα που διακινούνται στο υπαίθριο εμπόριο με 

οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αυτός που τα διαθέτει να κατέχει την απαιτούμενη άδεια 

πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2323/1995, όπως αυτός τροποποιήθηκε ή 

συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων τα οποία κυκλοφορούν νόμιμα στην 

ΑΔΑ: Ψ3ΨΘΩ95-ΨΣΒ



 16 

αγορά ή κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων, κατάσχονται. 

2.Με τη βεβαίωση από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της οποιασδήποτε παράβασης 

(εκτός αυτών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού), οι παραβάτες 

οφείλουν να απομακρύνουν τα είδη που διαθέτουν προς πώληση και τα μέσα που 

χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτόν. Αν οι παραβάτες δεν συμμορφωθούν, τα αρμόδια 

όργανα μεριμνούν για τη μεταφορά των εν λόγω ειδών και μέσων για φύλαξη στις 

αποθήκες του οικείου δήμου ή  της Δημοτικής κοινότητας. Τα είδη και μέσα αυτά 

αποδίδονται στους δικαιούχους, εφόσον καταβληθούν, μέσα σε δέκα ημέρες από τη 

βεβαίωση της παράβασης, οι δαπάνες φύλαξης και μεταφοράς. Όταν παρέλθει 

άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, τα εν λόγω είδη και μέσα κατάσχονται και 

εκπλειστηριάζονται, κατά τις οικείες, περί αναγκαστικής εκτελέσεως, διατάξεις του 

Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 356/1974). 

 

Άρθρο 9 

Πώληση ειδών χωρίς άδεια 

 

Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων χωρίς την προβλεπόμενη από τις διατάξεις άδεια 

και δραστηριοποίηση παρά την αναστολή και την προσωρινή ή οριστική ανάκληση 

της άδειας. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στον 

Αγορανομικό Κώδικα για αυτή την παράβαση, επιβάλλεται και η διοικητική κύρωση 

προστίμου, τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.  

 

Άρθρο 10 

Διάφορες Παραβάσεις - Κυρώσεις 

 

1.Όλοι οι κάτοχοι αδειών συμμετοχής στην Κυριακάτικη Αγορά είναι υποχρεωμένοι 

να τοποθετούν σε εμφανές σημείο στη θέση τους, ειδική πινακίδα(πλαστικοποιημένη) 

που θα φέρει την φωτογραφία τους και θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του 

δικαιούχου, με τον αριθμό της άδειας και την ιδιότητα (παραγωγός, οικοτέχνης, 

επαγγελματίας) και τον αριθμό άδειας καθώς  και  τον αριθμό της θέσης του στη 

Κυριακάτικη αγορά. 

2.Οι συμμετέχοντες στην Κυριακάτικη αγορά πρέπει να έχουν απαραίτητα μαζί τους 

όλα τα παραστατικά έγγραφα των εμπορευμάτων των: Δελτίο αποστολής, Τιμολόγιο, 

Δελτίο μεταφοράς και Διακίνησης κ.λπ., τα οποία να επιδεικνύουν στα αρμόδια 

όργανα σε κάθε έλεγχο. Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. Η μη κατοχή άδειας κατά τον έλεγχο θα τιμωρείται με πρόστιμο εκατό 

(100,00€) ευρώ 

3.Οι συμμετέχοντες στην Κυριακάτικη αγορά πρέπει να θεωρούν εμπρόθεσμα την 

άδειά τους. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο εκατό ευρώ (100,00€) και 

προσωρινή ανάκληση μέχρι τη θεώρηση αυτής. 

4.Μη ανανέωση άδειας για περισσότερο από ένα χρόνο θα επιφέρει την αυτοδίκαιη 

οριστική ανάκληση της άδειας.   

5.Μη αυτοπρόσωπη προσέλευση αδικαιολόγητα, θα επιφέρει πρόστιμο τριακοσίων 

ευρώ (300,00€).  

6.Άρνηση ή παρεμπόδιση ελέγχου θα επιφέρει πρόστιμο οκτακοσίων ευρώ (800,00€) 

7.Η χρήση μη εγκεκριμένης ταμειακής μηχανής, θα επιφέρει την προσωρινή 

ανάκληση της άδειας και αναφορά στη Δ.Ο.Υ. 

8.Απαγορεύεται αυστηρά η κατάληψη χώρου εκτός των προκαθορισμένων ορίων της 

Κυριακάτικης αγοράς, έστω και αν οι πωλητές κατέχουν νόμιμη άδεια. Οι παραβάτες 

θα τιμωρούνται με πρόστιμο (500,00€). 

9.Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή χώρου, καθώς και η κατάληψη χώρου 

μεγαλύτερου από αυτόν που προβλέπει η άδεια. Απαγορεύεται να προεξέχουν οι 

πάγκοι ή τα εμπορεύματα από τα όρια (νοητά και μη) που τίθενται με την ειδική 

διαγράμμιση, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε εφάπτονται του εδάφους, είτε κρέμονται 

ΑΔΑ: Ψ3ΨΘΩ95-ΨΣΒ



 17 

από διάφορα σημεία. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ 

(500,00€). 

10.Απαγορεύεται η μη τήρηση του ωραρίου λειτουργίας της Κυριακάτικης Αγοράς. 

Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00€).  

11.Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν ζυγιστικές και ταμειακές μηχανές θεωρημένες 

από τα αρμόδια όργανα, τοποθετημένα σε θέση ώστε ο αγοραστής να ελέγχει την 

τιμή και την ζύγιση των αγοραζομένων ειδών. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

12.Απαγορεύεται η μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της 

τιμής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος(Αγορανομικός 

Κώδικας άρθρο 38). 

13.Στα πωλούμενα αγροτικά προϊόντα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η χώρα 

και ο τόπος προέλευσης τους. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

14.Απαγορεύεται αυστηρά η φθορά ξένης περιουσίας  στα κάγκελα, στις 

σωληνώσεις, στα φυτά κ.λπ. των περίοικων συμπολιτών μας. Οι παραβάτες (δηλαδή 

οι πωλητές  με τα έμπροσθεν νούμερα) τιμωρούνται πέραν της πλήρους 

αποκατάστασης των φθορών και με χρηματικό πρόστιμο εκατό ευρώ (100) και σε 

περίπτωση υποτροπής ανάκληση της άδειας για 30 ημέρες.   

15.Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, δεν θίγουν 

ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για 

παραβάσεις των κανόνων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία ή ειδικότερα μέτρα και κυρώσεις που επιβάλλονται από την 

κείμενη νομοθεσία περί αντιμετώπισης παρεμπορίου, φοροδιαφυγής, ασφάλειας 

τροφίμων, θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως και την 

ισχύουσα νομοθεσία αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων. Το άρθρο 19 του ν. 4177/2013 εφαρμόζεται αναλογικά. 

 

Σε περίπτωση που κάποιος παραβαίνει τις διατάξεις τούτου του άρθρου, κατ’ 

επανάληψη, σε διάστημα μικρότερο από δώδεκα μήνες, θα θεωρείται υπότροπος και 

θα τιμωρείται με διπλάσιο πρόστιμο για τη δεύτερη φορά και με προσωρινή 

ανάκληση της άδειας του (για τέσσερις Κυριακές) και τριπλάσιο πρόστιμο για την 

τρίτη φορά και οριστική αφαίρεση της άδειας συμμετοχής. Για την ανάκληση και την 

αφαίρεση της άδειας θα αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις 

εκθέσεις των ελεγκτικών οργάνων.  

 

Άρθρο 11 

Πώληση ειδών χωρίς παραστατικά 

 

Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα 

παραστατικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Για τις παραβάσεις αυτού 

του άρθρου, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων του Αγορανομικού 

Κώδικα, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 

 

Άρθρο 12 

Καθαριότητα 

 

Ο Δήμος Δοξάτου θα μεριμνά για την καθαριότητα του χώρου που διεξάγονται οι 

λαϊκές αγορές, περισυλλέγοντας τα απορρίμματα. Οι συμμετέχοντες στην αγορά είναι 

υποχρεωμένοι (ο καθένας ξεχωριστά) να μη ρυπαίνουν (με άχρηστα προϊόντα, 

υλικά συσκευασίας, αγροτικά απορρίμματα κ.λπ.), να φροντίζουν την καθαριότητα 

του χώρου τους (θέση που κατέχουν), τα πεζοδρόμια καθώς και τους γύρω χώρους. 

Να συγκεντρώνουν τα απορρίμματά που έχουν δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες 

ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο είναι πρόσφορο και τα εμποδίζει να διασκορπιστούν και 

να τα μεταφέρουν στους κάδους απορριμμάτων. Με την ίδια ευθύνη πρέπει οι 

πωλητές να μεταφέρουν από τους χώρους της αγοράς τα εμπορεύματα που δεν 
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διατέθηκαν, τα κενά είδη συσκευασίας και γενικά κάθε είδους εργαλείο μετά την 

λήξη της αγοράς.  

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται από τους μικροπωλητές και τους παραγωγούς για 

την απομάκρυνση των κάθε είδους απορριμμάτων ευπαθών και ευαλλοίωτων ειδών 

και ιδίως του νερού από το λιώσιμο του πάγου, που χρησιμοποιείται για τη 

συντήρηση των αλιευμάτων.  

Ο καθαρισμός των ψαριών επιτρέπεται, μόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν 

τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 852/2004 και λαμβάνουν κάθε 

μέτρο για την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Τα απόνερα και τα υπολείμματα από 

τον καθαρισμό των αλιευμάτων, συλλέγονται σε ειδικά δοχεία, απομακρύνονται από 

τη λαϊκή αγορά με ευθύνη και μέριμνα του πωλητή και στη συνέχεια διαχειρίζονται 

ως απόβλητα ανάλογα με το χαρακτήρα τους. Σε καμία περίπτωση δε διοχετεύονται 

στα δίκτυα των ομβρίων υδάτων. 

Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι κανόνες καθαριότητας την (τυπική) ευθύνη 

φέρουν οι πωλητές που η θέση τους (νούμερο) βρίσκεται δίπλα.   

Το αργότερο μέχρι την ορισμένη στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού, ώρα 

αποχώρησης, θα πρέπει όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν εγκαταλείψει το χώρο της 

Αγοράς, για να μπορεί να ξεκινήσει η Υπηρεσία Καθαριότητας την αποκομιδή των 

απορριμμάτων.    

 Όποιος παραβιάζει τις διατάξεις αυτού του άρθρου, θα τιμωρείται με πρόστιμο 

τριακοσίων ευρώ (300,00€) και θα γίνεται προσωρινή ανάκληση της άδειας για 45 

ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής το χρηματικό πρόστιμο θα διπλασιάζεται (600,00€) 

και θα γίνεται οριστική ανάκληση της άδειας στην Κυριακάτικη Αγορά.  

 

Άρθρο 13 

Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο των διατάξεων του παρόντος  

 

1.Έλεγχοι στην Κυριακάτικη Αγορά θα γίνονται από την Δημοτική Αστυνομία. Εάν 

δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί η Δημοτική Αστυνομία, ο έλεγχος διενεργείται από τα 

όργανα της ΕΛ.ΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 έως 166 του ΠΔ. 

141/1991(ΦΕΚ 58 Α’) εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο 

ή Δήμαρχο κατά περίπτωση.  

2. Έλεγχοι στην Κυριακάτικη Αγορά θα γίνονται ακόμη, λόγω αρμοδιότητας, από τις 

υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών,  το Δασαρχείο και τη Θηροφυλακή, τη 

Δ/νση Κτηνιατρικής και τη Δ/νση Υγειονομικών Ελέγχων της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και από κάθε άλλο φορέα που έχει ή θα ορίσει η 

Πολιτεία ως συναρμόδιο για θέματα που άπτονται του παρόντος.      

3.Ο έλεγχος της παράβασης των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού . Κατά της 

απόφασης επιβολής προστίμου, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, επιτρέπεται 

προσφυγή στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο, μέσα σε είκοσι ημέρες από την 

επίδοση ή την παράδοση στον υπόχρεο, αντίστοιχα, της πράξης επιβολής του 

προστίμου. Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής, 

το ποσό του προστίμου βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί 

εισπράξεως εσόδων των δήμων και κοινοτήτων. 

 

 

Άρθρο 14 

Μεταβατικές διατάξεις 

 

1.Το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Δοξάτου, η επιτροπή  Κυριακάτικης αγοράς 

και των λαϊκών αγορών και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου μπορεί να 

διαθέτει θέσεις με μεγαλύτερο μήκος, μόνο αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 

ορισμού δικαιούχων και αυτές έχουν μείνει κενές. Σε αυτή την περίπτωση, θα 

μοιράζονται οι κενές θέσεις στους δύο κατόχους αδειών που γειτονεύουν με αυτές 

εφόσον και οι δύο το επιθυμούν και εκδηλώσουν την επιθυμία τους με γραπτή 

αίτηση, ή στον ένα μόνο εφόσον κάνει σχετικό αίτημα ή θα μένουν κενές. Τα όσα 
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ισχύουν για την καταβολή τελών, θα εφαρμόζονται και σε αυτές τις περιπτώσεις. Η 

παραχώρηση αυτών των θέσεων θα ισχύει μόνο για το έτος που γίνεται αυτή και στην 

αρχή του επομένου θα θεωρούνται ως κενές και ο δήμος θα μπορεί να αναζητήσει 

νέους δικαιούχους για αυτές.  

2.Το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Δοξάτου κατόπιν προτάσεων προς την 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μπορεί να προτείνει την αλλαγή του χώρου διεξαγωγής 

της Κυριακάτικης αγοράς, τον καθορισμό των προϊόντων που θα διατίθενται, τον 

καθορισμό των μεγίστων αριθμών θέσεων και ότι κρίνει απαραίτητο για την 

καλύτερη και σωστότερη λειτουργία της Κυριακάτικης αγοράς. 

3. Σε περιπτώσεις που γίνεται οριστική ανάκληση της άδειας συμμετοχής στην 

κυριακάτικη αγορά του Δοξάτου δεν θα χορηγείται νέα άδεια στον ίδιο αλλά ούτε και 

σε συγγενείς πρώτου βαθμού. 

 

Άρθρο 15 

Τελικές Ρυθμίσεις 

 

Ο παρόν κανονισμός ισχύει στο βαθμό που δεν έρχεται σε αντίθεση με την 

ισχύουσα νομοθεσία και δεν καταργεί ή τροποποιεί καμία άλλη διάταξη. Για όλες τις 

δραστηριότητες του παρόντος έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Αγορανομικού 

Κώδικα. Επίσης, έχουν εφαρμογή οι υγειονομικές αστιατρικές και οι αστυνομικές 

διατάξεις, καθώς και όπου τους αφορούν οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων (Κ.Β.Σ.). 

Τυχόν πρόστιμα και το ύψος αυτών από παραβάσεις, που δεν προβλέπονται από τον 

παρόντα κανονισμό, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις και γίνονται οι περαιτέρω 

ενέργειες που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΓ΄ του Ν. 4497/2017 και τυχόν 

μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού. 

Σε περίπτωση που κάποιος υπάρχων ή νέος νόμος προβλέπει κάτι 

διαφορετικό, ο νόμος θα υπερισχύει του παρόντος κανονισμού 

Ο Δήμος Δοξάτου είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω θέματα που αφορούν την ομαλή 

λειτουργία της κυριακάτικης αγοράς: 

α) Θέματα πυρασφάλειας των χώρων κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της.  

β) Αστυνόμευση των χώρων κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της. 

γ) Καθαριότητα των χώρων της διεξαγωγής της από την Υπηρεσία Καθαριότητας του 

Δήμου μας. 

δ) Απρόσκοπτη λειτουργία των πάγκων. 

 

Άρθρο 16 

Συγκρότηση επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών και χορήγησης αδειών  

Κυριακάτικων και Λαϊκών Αγορών 

 

      1. Μεριμνά για τη συνεχή εφαρμογή κατά το μέρος που αφορά του κανονισμού 

Κυριακάτικης αγοράς. 

      2. Ενεργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον οικείο κανονισμό τη 

βεβαίωση και είσπραξη των τελών Κυριακάτικης αγοράς και λαϊκών αγορών του 

Δήμου. 

      3. Εισηγείται τη βελτίωση της λειτουργικότητας και τη διάθεση των χώρων της 

Κυριακάτικης αγοράς και λαϊκών αγορών του Δήμου 

      4. Εκδίδει τις σχετικές άδειες για την κατάληψη χώρου στη Κυριακάτικη αγορά  

και των λαϊκών αγορών του Δήμου από μικροπωλητές και παραγωγούς αγρότες, όταν 

πληρωθούν όλες οι θέσεις. 

      5. Υποδεικνύει κάθε μέτρο που θεωρεί αναγκαίο για την αρτιότερη λειτουργία της 

Κυριακάτικης αγοράς και των λαϊκών αγορών του Δήμου.  

      6.Φροντίζει για την τήρηση της ευταξίας και την καθαριότητα στους χώρους της 

Κυριακάτικης αγοράς και των λαϊκών αγορών του Δήμου. 

      7. Η επιτροπή από κοινού μαζί με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με την 

Αστυνομία θα διενεργεί ελέγχους όποτε κρίνει απαραίτητο για την καλή και ομαλή 
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λειτουργία, την διατήρηση της τάξης και την από κάθε άποψη ορθή και εύρυθμη 

διεξαγωγή της Κυριακάτικης αγοράς  και των λαϊκών αγορών του Δήμου, 

εφαρμόζοντας και επιβάλλοντας κυρώσεις για κάθε παράβαση. 

      8. Η Επιτροπή της Κυριακάτικης αγοράς  και των λαϊκών αγορών μετά από 

πρόταση των τοπικών συμβουλίων διατηρεί το δικαίωμα ανεπιφύλακτα αυξομείωσης 

των τετραγωνικών μέτρων της θέσης κάθε δικαιούχου ανάλογα με τα κριτήρια που η 

ίδια θα καθορίσει. Θα γίνεται προσπάθεια να μην αδικηθούν αυτοί που θα πωλούν 

ευπαθή προϊόντα. 

       Η παραπάνω επιτροπή συστήνεται με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 

65 του Ν.3852/2010 άρθρο 94 παρ.6 Αρμοδιότητα 30. 

                                                                                      

Άρθρο 17 

Έναρξη ισχύος 

 

Ο παρόν κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την επομένη της δημοσίευσης του 

στις εφημερίδες και την ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου. 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 10/28-09-2020. 

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο  Πρόεδρος      Τα Παρόντα Μέλη 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης    Κιτσουκάκης Ιωάννης 

Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης 

       Καγγελίδης Ιωάννης 

       Μπερμπερίδης Αθανάσιος 

       Κρικοπούλου  Πατιά Κων/να 

       Λουλούδης Ιωάννης   

   

         

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης  
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