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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   

Περίληψη 

«Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την  έκδοση Κανονιστικής 

Απόφασης - Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Κοινοτήτων Αγίου 

Αθανασίου και Καλαμπακίου, Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ-». 

 

Στο  Καλαμπάκι και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός 

Μαρτίου  2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα από 12.30΄ 

πραγματοποιήθηκε Μεικτή Συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου 

Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. Ζεκερίδη Θεμιστοκλή   μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 

2873/24-03-2022 πρόσκληση  που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του 

άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  το άρθρο 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία 

Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ. αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών 

οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας» (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5).  

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, όλα τα 

μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   σύνδεση  

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ σύνδεση  

ΦΥΡΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ  ΜΕΛΟΣ    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

Αν και κλήθηκαν νόμιμα 

 

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, θέτει υπόψη των μελών της επιτροπής την υπ’ αριθμ.πρωτ. 2813/23-03-

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 4/28-03-2022 Μεικτής 

Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 9/2022 
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2022 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης,  η οποία 

έχει ως ακολούθως: 

«.…ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έκδοση Κανονιστικής Απόφασης 

(Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Κοινοτήτων Αγίου Αθανασίου και 

Καλαμπακίου, Δήμου ΔΟΞΑΤΟΥ). 

Α΄. Αιτιολογική Έκθεση 

 

Το υπαίθριο εμπόριο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ 

Α΄/05.11.2021) «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου 

οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση 

ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων 

στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις». 

Είναι γεγονός ότι, ιδιαίτερα τα 2 τελευταία χρόνια η έλευση της πανδημίας του 

Covid-19, η ενεργειακή κρίση και γενικότερα οι πρωτόγνωρες καταστάσεις που 

αντιμετωπίζει η κοινωνία, έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα στη λειτουργία των 

Λαϊκών αγορών. Μεταξύ άλλων τα προβλήματα που παρατηρούνται είναι αθέμιτος 

ανταγωνισμός, άσχημη εμφάνιση των κωμοπόλεων, αδυναμία ελέγχου των υπαίθριων 

εμπόρων κ.α..  

Είναι επίσης γεγονός ότι οι λαϊκές αγορές αποτελούν στήριγμα τόσο για τους 

ανέργους, όσο και τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων διότι με ελάχιστα 

λειτουργικά έξοδα μπορούν να ενισχύουν 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, αποτελεί στήριγμα για όλους τους 

χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους, διότι τα προϊόντα που βρίσκονται εκεί 

προσφέρονται σε χαμηλές τιμές.  

Ωστόσο, αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια και η υγεία των πολιτών, η αισθητική 

και η λειτουργικότητα των κωμοπόλεων, οι οποίες δεν πρέπει να θυσιάζονται έναντι 

οποιουδήποτε τιμήματος. Για να διασφαλιστεί αυτό θα πρέπει οι Λαϊκές Αγορές να 

λειτουργούν μέσα σε θεσμοθετημένα πλαίσια όπως αυτά θα καθοριστούν στον 

Κανονισμό λειτουργίας των Λαϊκών αγορών. Σε αυτήν την προσπάθεια 

περιφρούρησής των, θα πρέπει να συνδράμει αποφασιστικά αφενός η ΕΛ.ΑΣ. με την 

αποδεδειγμένη επιχειρησιακή της ικανότητα και αφετέρου οι αρμόδιες υπηρεσίες του 

Δήμου Δοξάτου.  

Ο παρών κανονισμός θα 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 σκόπιμη η διανομή του σε όλους τους 

εμπλεκόμενους με τις λαϊκές αγορές Αγίου Αθανασίου και Καλαμπακίου, Δήμου 

Δοξάτου, Ν. Δράμας.  

 

 

 

 

Β΄. Εισήγηση   
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Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα ανωτέρω, δηλαδή: 

 Την τρέχουσα υγειονομική κατάσταση στη χώρα, 

 Την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στη χώρα, 

 Την ανάγκη για ασφαλή και αξιοπρεπή λειτουργία των λαϊκών αγορών του 

Δήμου Δοξάτου 

 Την ανάγκη των καταναλωτών συμπολιτών μας να έχουν εύκολη πρόσβαση σε 

πληθώρα προϊόντων σε ικανοποιητικές τιμές 

 Την ανάγκη εκσυγχρονισμού του κανονισμού λαϊκών αγορών με την τρέχουσα 

νομοθεσία 

εισηγούμαστε 

τη λήψη απόφασης για την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας για τις λαϊκές αγορές των 

Δ.Κ. Αγίου Αθανασίου και Καλαμπακίου, Δήμου Δοξάτου, ο οποίος θα έχει ως 

ακολούθως. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ  

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 

 

 

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

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

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

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

3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 - ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018 «Μεταρρύθμιση του 

θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας 

Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 

με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ Α΄/05.11.2021) «Αναμόρφωση και 

εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του 

υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 

και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις 

στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 9181 εγκυκλίου (ΦΕΚ 433/07.02.2022), του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Συνδυασμοί προϊόντων που 

πωλούνται στο υπαίθριο εμπόριο, αλλαγές και προσθήκες προϊόντων, στοιχεία 

που αναγράφονται στην πινακίδα που αναρτάται στο σημείο πώλησης και 

αντιστοίχιση ειδών παλαιότερων ρυθμίσεων που πωλούνται από επαγγελματίες 

πωλητές.»  

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 18982 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 925/01.03.2022), των 

Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Είδη πώλησης για τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες 

πωλητές υπαίθριου εμπορίου.»  

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 9170 εγκυκλίου (ΦΕΚ 481/08.02.2022), του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αριθμός των θέσεων, τομείς των 

διατιθέμενων προϊόντων ανά είδος στις λαϊκές αγορές και ειδικότεροι όροι 

δραστηριοποίησης πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο.»  

8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 21061  (ΦΕΚ 980/03.03.2022), του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη 

χορήγηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση της άδειας παραγωγού και 
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επαγγελματία πωλητή και των αντίστοιχων θέσεων ή δικαιωμάτων 

δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο.»  

9. Το υπ’ αριθ. 1014/22/44-α΄ έγγραφο του ΑΤ Δοξάτου, με το οποίο παρέχεται η 

σύμφωνη γνώμη για την επέκταση και χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς 

Καλαμπακίου 

10. Την υπ’ αριθ. 43/1996 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δράμας, περί 

ίδρυσης λαϊκών αγορών στο Νομό Δράμας και τις συμπληρωματικές 88/2004, 

45/2006, 16/2009, 136/2009 αποφάσεις Ν.Σ. Δράμας 

11. Την υπ’ αριθ. 91/2018 απόφαση του Δ.Σ. Δοξάτου «Κανονισμός λειτουργίας 

λαϊκών αγορών των Δ.Κ. Αγ. Αθανασίου & Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου» 

12. Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (Ν.2696/1999 - ΦΕΚ 

57/Α/23-3-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο Κανονισμό Λειτουργίας : 

Άρθρο 1 

Καθορισμός μέγιστου αριθμού θέσεων 

 

Στην Κοινότητα  Αγίου Αθανασίου του Δήμου Δοξάτου,  λειτουργεί λαϊκή αγορά κάθε 

Παρασκευή, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό 

διάγραμμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), κατά μήκος της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου,  

α) από το ύψος του ορίου των οικοπέδων με αριθμό 701  και 702 μέχρι το ύψος των 

οικοπέδων με αριθμό 402 και 403 και  

β) από το μέσο του οικοπέδου με αριθμό 408 μέχρι το ύψος του ορίου των οικοπέδων 

με αριθμό 456 και 458. 

Στην Κοινότητα  Καλαμπακίου του Δήμου Δοξάτου,  λειτουργεί λαϊκή αγορά κάθε 

Δευτέρα, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό 

διάγραμμα:  

α) κατά μήκος της  οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, από το ύψος της οδού Ίωνος 

Δραγούμη μέχρι τον κυκλικό κόμβο της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 

β) στην αρχή της οδού Αγίου Αθανασίου μέχρι το όριο μεταξύ των οικοπέδων με 

αριθμό 468 και 469, στην αρχή της εξαώροφης οικοδομής. 

γ) στον κυκλικό κόμβο της οδού Εθνικής Αντιστάσεως εκτός έμπροσθεν του 

βενζινάδικου και  

δ) στην αρχή της οδού Κύπρου 

 

Θα λειτουργούν εβδομήντα έξι (76) θέσεις στη λαϊκή αγορά Αγίου Αθανασίου και 

εβδομήντα (70) θέσεις στη λαϊκή αγορά Καλαμπακίου. Οι θέσεις των πωλητών είναι 

οριοθετημένες κατά τρόπο, ώστε να μην παρεμποδίζονται οι είσοδοι κατοικιών και 

καταστημάτων, να μην κωλύεται η προσέλευση των καταναλωτών και γενικά να 

επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς. Το μήκος πρόσοψης των Πάγκων 

Πώλησης, θα είναι τα έξι (6) μέτρα, Στη λαϊκή αγορά Καλαμπακίου θα υπάρχει ένα 

μέτρο κενό ανάμεσα στις θέσεις . Σε περίπτωση μη προσέλευσης πωλητή, η 

εγκατάσταση πώλησης του διπλανού πωλητή δεν επεκτείνεται για κανένα λόγο. Σαφής 

καθορισμός για το χώρο που θα αναπτύσσονται αυτές οι θέσεις και τον αριθμό των 

θέσεων, υπάρχει στα σχετικά τοπογραφικά που συνοδεύουν  τον κανονισμό 

λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στις Κοινότητες Αγίου Αθανασίου και Καλαμπακίου. 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και ιδίως πανδημίας ή θεομηνίας, ο Δήμος Δοξάτου 

μπορεί να ορίζει με απόφασή του, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Γενικού 

Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, επιπρόσθετο χώρο λειτουργίας 

υφιστάμενης υπαίθριας οργανωμένης αγοράς, εντός των ορίων του ίδιου Δήμου, που 

καλείται «παράλληλη αγορά». Η παράλληλη αγορά λειτουργεί κατά την ίδια ημέρα 

και κατά τις ώρες που προβλέπονται για την υφιστάμενη υπαίθρια οργανωμένη αγορά. 

Στην παράλληλη αγορά δραστηριοποιείται μέγιστος αριθμός πωλητών ίσος με το 

https://www.e-nomothesia.gr/kat-aytokinita/n-2696-1999.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-aytokinita/n-2696-1999.html
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πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού αριθμού, ανά κατηγορία πωλητών, που 

προβλέπονται για την υφιστάμενη υπαίθρια αγορά. Η απόφαση ορισμού παράλληλης 

αγοράς συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα (παρ. 6 άρθρο 25 του Ν. 4849/2021) 

 

Άρθρο 2 

Δικαίωμα συμμετοχής 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στις λαϊκές αγορές Αγίου Αθανασίου και Καλαμπακίου, του 

Δήμου Δοξάτου έχουν  α) οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή σε λαϊκή αγορά στους 

οποίους έχει δοθεί ή δίνεται θέση στην οικεία λαϊκή αγορά κατόπιν έκδοσης σχετικής 

προκήρυξης από την αρμόδια αρχή, β) οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή σε 

λαϊκή αγορά στους οποίους έχει δοθεί ή δίνεται θέση στην οικεία λαϊκή αγορά κατόπιν 

έκδοσης σχετικής προκήρυξης από την αρμόδια αρχή. (άρθρο 31 του Ν. 4849/2021) 

 

Άρθρο 3 

Καθορισμός τέλους χρήσης των θέσεων 

 

 Το ύψος του ημερήσιου τέλους συμμετοχής θα ορίζεται σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 23 του Ν. 4849/2021) και θα καθορίζεται από την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου, στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, για το 

επόμενο.  

Η καταβολή του τέλους συμμετοχής θα γίνεται στο τέλος έκαστου έτους.  

Σε περίπτωση προπληρωμής του τέλους της θέσης δραστηριοποίησης, για ολόκληρο 

το έτος, ο φορέας παρέχει έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ετήσιου 

τέλους. (παρ. 9 άρθρο 23 Ν. 4849/2021) 

Η κατοχή συγκεκριμένης θέσης στο υπαίθριο εμπόριο αναστέλλεται αυτοδικαίως, αν 

δεν καταβληθεί από τον υπόχρεο το προβλεπόμενο τέλος για τη θέση, για χρονικό 

διάστημα δύο (2) συνεχόμενων μηνών. Για την αναστολή εκδίδεται σχετική 

διαπιστωτική πράξη και αναρτάται εντός δέκα (10) ημερών στο Ο.Π.Σ.Α.Α.. (άρθρο 

21 Ν. 4849/2021)  

Ο κάτοχος θέσης δραστηριοποίησης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής 

του τέλους για τη θέση που κατέχει, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ειδικά 

ο παραγωγός πωλητής απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους για 

τη θέση που κατέχει λόγω φυσικής ή άλλης καταστροφής της παραγωγής του, καθώς 

και λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων των προϊόντων του που οφείλεται στην πώληση 

αυτών. Για τον σκοπό αυτόν, υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση στον φορέα 

διαχείρισης της λαϊκής αγοράς και δεν έχει θέση δραστηριοποίησης για τα προϊόντα 

αυτά. (άρθρο 41 Ν. 4849/2021)  

 

Άρθρο 4 

Ημέρες και ώρες λειτουργίας 

 

Η λαϊκή αγορά της Κοινότητας Αγίου Αθανασίου πραγματοποιείται κάθε  Παρασκευή 

του έτους, ενώ η λαϊκή αγορά της Κοινότητας Καλαμπακίου πραγματοποιείται κάθε 

Δευτέρα  .  

Οι λαϊκές αγορές δεν λειτουργούν κατά τη διάρκεια των επίσημων εθνικών ή τοπικών 

αργιών. Ημέρα λειτουργίας λαϊκής αγοράς που συμπίπτει χρονικά με ημέρα επίσημης 

εθνικής ή τοπικής αργίας μπορεί να μεταφέρεται με απόφαση του φορέα λειτουργίας 

της αγοράς (άρθρο 2 Ν. 4849/2021). 

 Το ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ορίζεται: 

α) για τη θερινή περίοδο (από 1η Μαΐου μέχρι 30η Σεπτεμβρίου) από ώρα 6.30 πμ. 

μέχρι 12.30 μμ.  
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β) για τη χειμερινή περίοδο (από 1η Οκτωβρίου μέχρι 30η Απριλίου) από ώρα 7.00 πμ. 

μέχρι 12.30 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 λαϊκής 

αγοράς. 

 

Άρθρο 5 

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 απορρίμματα 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 υλικό 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 αλιευμάτων επιτρέπεται, μόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν τους 

όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων (L 139) 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 αντιμετωπίζονται ως ειδικά απόβλητα ανάλογα με το χαρακτήρα τους. Σε 

καμία περίπτωση δε διοχετεύονται στα δίκτυα των ομβρίων υδάτων. 

Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι κανόνες καθαριότητας ευθύνη φέρουν και 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.    

 

Άρθρο 6 

Ομοιόμορφη εμφάνιση πάγκων 

 

Οι πάγκοι των πωλητών πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου και 

υλικού αλλά διαφορετικού χρώματος, ανάλογα με την ιδιότητα του πωλητή, 

παραγωγού ή επαγγελματία, καθώς και αντίστοιχη πινακίδα. Απαγορεύεται κάθε 

μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων. (παρ. ε) άρθρου 28 Ν. 4849/2021) 

Στο σημείο πώλησης (πάγκος) παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται από την περ. ε’ του άρθρου 28 του ν. 4849/2021, αναρτάται σε εμφανές 

και εύκολα προσβάσιμο στον καταναλωτή και τα ελεγκτικά όργανα σημείο πινακίδα, 

με ελάχιστες διαστάσεις 1 μέτρο επί 0,40 μέτρα, όπου αναφέρονται κατ’ ελάχιστο τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

α) η λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» με κεφαλαία γράμματα,  

β) το ονοματεπώνυμο του πωλητή, 

γ) ο αριθμός άδειας παραγωγού πωλητή, 
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δ) ο αριθμός μητρώου στο Ο.Π.Σ.Α.Α., 

ε) η Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση των 

προϊόντων που πωλούνται. 

2. Η πινακίδα κατασκευάζεται από ξύλο ή μέταλλο και είναι σταθερά προσαρτημένη 

(π.χ. καρφωμένη ή συγκολλημένη) στο σημείο πώλησης (πάγκο). Οι αναγραφές στην 

ως άνω πινακίδα πρέπει να είναι ευανάγνωστες. (άρθρο 3 απόφασης 9181 Υπουργείου 

Ανάπτυξης ΦΕΚ 433/τ. Β΄/07.02.2022) 

 

Στο σημείο πώλησης (πάγκος) επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται από την περ. ε’ του άρθρου 28 του ν. 4849/2021, αναρτάται σε 

εμφανές και εύκολα προσβάσιμο στον καταναλωτή και τα ελεγκτικά όργανα σημείο 

πινακίδα, με ελάχιστες διαστάσεις 1 μέτρο επί 0,40 μέτρα, όπου αναφέρονται κατ’ 

ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) η λέξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» με κεφαλαία γράμματα,  

β) το ονοματεπώνυμο του πωλητή, 

γ) ο αριθμός άδειας παραγωγού πωλητή και  

δ) ο αριθμός μητρώου στο Ο.Π.Σ.Α.Α.. 

2. Η πινακίδα κατασκευάζεται από ξύλο ή μέταλλο και είναι σταθερά προσαρτημένη 

(π.χ. καρφωμένη ή συγκολλημένη) στο σημείο πώλησης (πάγκο). Οι αναγραφές στην 

ως άνω πινακίδα πρέπει να είναι ευανάγνωστες. (άρθρο 6 απόφασης 9181 Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΦΕΚ 433/τ. Β΄/07.02.2022) 

 
 

Άρθρο 7 

Έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας των λαϊκών αγορών 

 

1. Ο Δήμος Δοξάτου φροντίζει για: 

α. την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των διερχόμενων πωλητών και 

καταναλωτών, 

β. την καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της λειτουργίας της 

λαϊκής αγοράς, καθώς και την τήρηση των κανόνων υγιεινής, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του 

Υπουργού Υγείας, 

γ. την τήρηση των κανόνων για την τοποθέτηση πωλητών στη λαϊκή αγορά και 

γενικότερα για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, 

δ. την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του τοπογραφικού διαγράμματος κάθε λαϊκής 

αγοράς, που λειτουργεί στα διοικητικά του όρια, στο οποίο απεικονίζονται οι θέσεις 

και αναγράφονται οι πωλητές που τις καταλαμβάνουν, καθώς επίσης και οι κενές 

θέσεις. 

ε. Θέματα πυρασφάλειας των χώρων κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της.  

 

2. Με ευθύνη του Δήμου Δοξάτου, σε κάθε λαϊκή αγορά τοποθετείται περίπτερο 

(κιόσκι) στο οποίο αναρτάται η κάτοψη της λαϊκής αγοράς, στην οποία εμφανίζονται 

οι τομείς κατ’ είδος προϊόντων. Τοποθετούνται, επίσης, δελτία και κυτίο παραπόνων. 

 

3. Οι θέσεις σε κάθε λαϊκή αγορά ταξινομούνται ανάλογα με τη φύση των 

πωλούμενων προϊόντων στους εξής τομείς: α. Τομέας πωλητών διατροφικών 

προϊόντων. β. Τομέας πωλητών βιομηχανικών ειδών. γ. Τομέας πωλητών 

βραχυχρόνιας (δεκαπενθήμερης) δραστηριοποίησης. (άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 9170 

εγκυκλίου 9170 ΥΑΕ (ΦΕΚ 481/08.02.2022)) 

Κάθε λαϊκή αγορά, ανάλογα με τη φύση των πωλούμενων προϊόντων, χωρίζεται στους 

εξής τομείς: 

α. Τομέας Διατροφικών Προϊόντων. 
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β. Τομέας Βιομηχανικών Ειδών, ο οποίος τοποθετείται 

διακριτά στα όρια της λαϊκής αγοράς. 
 

Για να διασφαλιστεί η διακριτότητα των τομέων στις λαϊκές αγορές Αγίου Αθανασίου 

και Καλαμπακίου, η τοποθέτηση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ένα άκρο θα πρέπει 

να είναι τομέας Διατροφικών Προϊόντων και στο άλλο άκρο ο τομέας Βιομηχανικών 

Ειδών.  

Στο Καλαμπάκι: ,  

α) ο τομέας βιομηχανικών τομέας περιλαμβάνει τριάντα έξι (36) θέσεις, που 

απεικονίζονται στο συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄), ως παρακάτω: 

i) από 1 έως 19 και 

ii) από 32 έως 48 

β) ο τομέας διατροφικών προϊόντων περιλαμβάνει  είκοσι οκτώ (28) θέσεις, που 

απεικονίζονται στο συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄), ως παρακάτω: 

i)   από 20 έως 31  

ii)  από 49 έως 53  

iii) από 60 έως 70  

γ) ο τομέας πωλητών βραχυχρόνιας (δεκαπενθήμερης) δραστηριοποίησης περιλαμβάνει 

έξι (6) θέσεις που απεικονίζονται στο συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α΄), ως παρακάτω: 

i)   από 54 έως 49  

 

Στον Άγιο Αθανάσιο: ,  

α) ο τομέας βιομηχανικών τομέας περιλαμβάνει σαράντα (33) θέσεις, που απεικονίζονται 

στο συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄), ως παρακάτω: 

i) από 1 έως 15 και 

ii) από 59 έως 76 

β) ο τομέας διατροφικών προϊόντων περιλαμβάνει  είκοσι οκτώ (35) θέσεις, που 

απεικονίζονται στο συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄), ως παρακάτω: 

i)   από 16 έως 32 

ii)  από 41 έως 58 

γ) ο τομέας πωλητών βραχυχρόνιας (δεκαπενθήμερης) δραστηριοποίησης περιλαμβάνει 

οκτώ (10) θέσεις που απεικονίζονται στο συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α΄), ως παρακάτω: 

i)   από 33 έως 40  

 

Άρθρο 8 

Έλεγχος για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος  

 

Οι συμμετέχοντες στις λαϊκές αγορές του Δήμου Δοξάτου οφείλουν να έχουν ευπρεπή 

και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.  

Οι ελεγχόμενοι επιπλέον υποχρεούνται:  

α. Να δέχονται τον έλεγχο στον χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, στον 

επαγγελματικό χώρο που τηρούνται τα έγγραφα, παραστατικά στοιχεία, στο οδικό 

δίκτυο της χώρας και στον χώρο παραγωγής, και  

β. Να παρέχουν τα αληθή στοιχεία που τους ζητούνται. (άρθρο 60 Ν. 4849/2021) 

Σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού επιβάλλονται 

κυρώσεις με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου.  

Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 62 του Ν. 4849/2021 δεν είναι αντικείμενο του 

παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας. 

 

Άρθρο 9 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
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 1. Κατά τις ημέρες και για τις ώρες για τις οποίες θα λειτουργούν οι λαϊκές αγορές, 

απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση  κάθε είδους οχήματος στις  οδούς που αυτές 

διεξάγονται. 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 τις λαϊκές αγορές 

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, ασθενοφόρα καθώς και κάθε όχημα κρατικής υπηρεσίας, 

που θα κυκλοφορεί λόγω υπηρεσιακών αναγκών. 

3. Τα αυτοκίνητα των συμμετεχόντων στις λαϊκές αγορές, θα σταθμεύουν εκτός των 

οδών που διεξάγονται. 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.. 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. Η τοποθέτηση εντός του χώρου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς των ειδικά 

διασκευασμένων οχημάτων (αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα) καθώς και των 

οχημάτων πώλησης ειδών κυλικείων, θα γίνεται με τρόπο και σε θέσεις όπου δεν θα 

επηρεάζει τη λειτουργία της χωροταξικά, την ασφάλεια, την πρόσβαση των λοιπών 

πωλητών στις θέσεις και στους πάγκους τους αλλά και των καταναλωτών. 

 

Άρθρο 10 

Υποχρεώσεις των κατόχων των αδειών 

 

Οι πωλητές εκθέτες υποχρεούνται: 

- Στην αυστηρή τήρηση, πέραν των όσων καθορίζονται από την ισχύουσα 

νομοθεσία για τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας λαϊκών αγορών στην 

τήρηση των άρθρων και του παρόντος κανονισμού λειτουργίας. Η μη τήρηση και η 

μη προσαρμογή τους συνεπάγεται τις προβλεπόμενες κυρώσεις καθώς και αυτές 

που κανονίζονται με τα άρθρα του παρόντος. 

 

- Οι πωλητές που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές Αγίου Αθανασίου και  

Καλαμπακίου θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας παραγωγού  ή επαγγελματία 

πωλητή σε λαϊκή αγορά και τους έχει δοθεί ή δίνεται θέση στην οικεία λαϊκή 

αγορά κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης από την αρμόδια αρχή. 

 

- Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της 

καθαριότητας να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και  την 

πρόκληση ζημιών στις κατοικίες και στα καταστήματα καθώς και των 

κοινόχρηστων χώρων της περιοχής κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του χρόνου 

λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη 

της λειτουργίας των λαϊκών αγορών να φροντίζει κάθε πωλητής –εκθέτης 

ξεχωριστά για την καθαριότητα του χώρου που του αναλογεί καθώς και την 

συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή 

δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στη συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου. 
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- Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους, 

ή καλά κλειστές σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. 

 

- Να τηρούν την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των 

προϊόντων τους 

  

- Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους εκτός των ορίων της 

έκτασης που τους αναλογεί σύμφωνα με την άδειά τους σύμφωνα με την άδειά 

τους και το συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα του παραρτήματος  Α΄.. 

 

- Να μην παρακωλύουν με κανένα τρόπο την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση 

του έργου της. 

 

- Κατά τις ημέρες που δεν λειτουργεί η λαϊκή αγορά απαγορεύεται κάθε εμπορία 

μέσα στους χώρους της. 

 

- Να μη χρησιμοποιούν τα φωτιστικά ή τους στύλους της Δ.Ε.Η. ή οποιαδήποτε 

ιδιωτική περιουσία Δημότη (π.χ. κάγκελα ή πόρτες) για τη στήριξη και το στήσιμο 

των πάγκων τους. 

 

Άρθρο 11 

Κυρώσεις 
 

1. Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 62 του Ν. 4849/2021 δεν είναι αντικείμενο του 

παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας  

2. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του νόμου 4849/2021, 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. 

Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους συμμετέχοντες στις λαϊκές αγορές, πέραν του 

άρθρου 62 του Ν. 4849/2021, είναι οι παρακάτω: 

 

 - Πρόκληση ζημιών στις κατοικίες και στα 

καταστήματα καθώς και των κοινόχρηστων 

χώρων της περιοχής κατά τη διάρκεια και μετά 

τη λήξη του χρόνου λειτουργίας των λαϊκών 

αγορών. 

Αποκατάσταση των 

ζημιών, πρόστιμο 100€ 

και ανάκληση της άδειας 

μέχρι την αποκατάσταση 

των ζημιών 

 - Μη τήρηση της ευταξίας των χώρων που 

καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των 

προϊόντων τους 

Πρόστιμο ύψους  50€  

 - Ενόχληση των περιοίκων - ηχορύπανση Πρόστιμο ύψους 100€  

 - Η κατάληψη κοινόχρηστων ή ιδιωτικών 

χώρων εκτός των ορίων της έκτασης που τους 

αναλογεί σύμφωνα με την άδειά τους. 

Πρόστιμο ύψους 100€ 

 - Παρακώλυση της υπηρεσίας καθαριότητας 

στην εκτέλεση του έργου της. 

Πρόστιμο ύψους 500€ 

και ανάκληση της άδειας 
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 για 30 ημέρες 

 - Μη τήρηση των κανόνων υγιεινής και 

διατήρηση σε ειδικούς κλειστούς κάδους, ή 

καλά κλειστές σακούλες των απορριμμάτων 

που παράγονται κατά τη διάρκεια λειτουργίας 

της λαϊκής αγοράς. 

Πρόστιμο ύψους 200€ 

και ανάκληση της άδειας 

για 30 ημέρες 

 - Χρησιμοποίηση των φωτιστικών ή των 

στύλων της Δ.Ε.Η. ή οποιασδήποτε ιδιωτικής 

περιουσίας Δημότη (π.χ. κάγκελα ή πόρτες) 

για τη στήριξη και το στήσιμο των πάγκων 

τους. 

 

Πρόστιμο ύψους 100€ 

 

Αν διαπιστωθούν περισσότερες από μία παραβάσεις του ανωτέρω πίνακα οι 

αντίστοιχες κυρώσεις επιβάλλονται σωρευτικά. 

Αν σε διάστημα ενός (1) έτους διαπιστωθεί ότι ο πωλητής έχει υποπέσει στην ίδια 

παράβαση, το πρόστιμο διπλασιάζεται 

Αν σε διάστημα ενός (1) έτους διαπιστωθεί ότι ο πωλητής έχει υποπέσει στην ίδια 

παράβαση τρεις (3) φορές ανακαλείται η άδεια για τρεις  (3) μήνες, 

Οι παραβάσεις του παραπάνω πίνακα διαπιστώνονται από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα και βεβαιώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Δοξάτου 

 

Άρθρο 12 

Μεταβατικές διατάξεις 

 

Τα Τοπικά Συμβούλια των Κοινοτήτων Αγίου Αθανασίου και Καλαμπακίου 

κατόπιν προτάσεων προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μπορούν να προτείνουν την 

αλλαγή του χώρου διεξαγωγής της λαϊκής 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 λαϊκής αγοράς. 

 

Άρθρο 13 

Τελικές Ρυθμίσεις 

 

Ο παρών κανονισμός αυτός συντάχθηκε για να ρυθμίσει προβλήματα λαϊκών αγορών 

ισχύει στο βαθμό που δεν έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία και δεν 

καταργεί ή τροποποιεί καμία άλλη διάταξη και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με 

αυτόν διάταξης. Για ο,τιδήποτε δεν ρυθμίζεται με τον παρόντα κανονισμό ισχύει η 

ισχύουσα νομοθεσία. Για όλες τις δραστηριότητες του παρόντος έχουν εφαρμογή οι 

διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα. Επίσης, έχουν εφαρμογή οι υγειονομικές και οι 

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

Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.). 

Η   ισχύς   του   κανονισμού   αυτού   είναι  υποχρεωτική   για   όλους   γενικά   

τους συναλλασσόμενους,  παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές, των λαϊκών 

αγορών του Δήμου Δοξάτου. 

                                                                                     

Άρθρο 14 

Έναρξη ισχύος 

 

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

εφημερίδες και την ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου..…». 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου 

να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν 

αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα πρόχειρα πρακτικά. 

         Η Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:   

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

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

τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 και με το άρθρο 

102 του Ν. 4876/2021 και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

3. Την  αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα: «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το 

διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» 

(ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5). 

4. Την ανωτέρω εισήγηση (αιτιολογική έκθεση και σχέδιο κανονιστικής πράξης) 

με συνημμένα σε αυτήν τοπογραφικά διαγράμματα. 

5. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 1016/49/178-α γνωμοδότηση, για την χωροθέτηση των 

λαϊκών αγορών των κοινοτήτων Αγίου Αθανασίου και Καλαμπακίου,  του 

Αστυνομικού Τμήματος Δοξάτου. 

6. Την υπ’ αριθμ. 3/2022 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου κοινότητας Αγίου 

Αθανασίου. 

7. Την υπ’ αριθμ. 3/2022 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου κοινότητας 

Καλαμπακίου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την έκδοση 

Κανονισμού Λειτουργίας για τις λαϊκές αγορές των Κοινοτήτων  Αγίου Αθανασίου και 

Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου, ο οποίος θα έχει ως ακολούθως. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ  

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 

 

Α. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1. Διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

(ΦΕΚ 114 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

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

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

3. Διατάξεις του Ν. 4555/2018 - ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018 «Μεταρρύθμιση του 

θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας 

Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 

με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ Α΄/05.11.2021) «Αναμόρφωση και 

εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του 

υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 

και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις 

στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις». 
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5. Διατάξεις της υπ’ αριθ. 9181 εγκυκλίου (ΦΕΚ 433/07.02.2022), του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Συνδυασμοί προϊόντων που 

πωλούνται στο υπαίθριο εμπόριο, αλλαγές και προσθήκες προϊόντων, στοιχεία 

που αναγράφονται στην πινακίδα που αναρτάται στο σημείο πώλησης και 

αντιστοίχιση ειδών παλαιότερων ρυθμίσεων που πωλούνται από επαγγελματίες 

πωλητές.»  

6. Διατάξεις της υπ’ αριθ. 18982 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 925/01.03.2022), των Υπουργείων 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Είδη 

πώλησης για τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου 

εμπορίου.»  

7. Διατάξεις της υπ’ αριθ. 9170 εγκυκλίου (ΦΕΚ 481/08.02.2022), του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αριθμός των θέσεων, τομείς των 

διατιθέμενων προϊόντων ανά είδος στις λαϊκές αγορές και ειδικότεροι όροι 

δραστηριοποίησης πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο.»  

8. Διατάξεις της υπ’ αριθ. 21061  (ΦΕΚ 980/03.03.2022), του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη 

χορήγηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση της άδειας παραγωγού και 

επαγγελματία πωλητή και των αντίστοιχων θέσεων ή δικαιωμάτων 

δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο.»  

9. Το υπ’ αριθ. 1014/22/44-α΄ έγγραφο του ΑΤ Δοξάτου, με το οποίο παρέχεται η 

σύμφωνη γνώμη για την επέκταση και χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς 

Καλαμπακίου 

10. Η υπ’ αριθ. 43/1996 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δράμας, περί 

ίδρυσης λαϊκών αγορών στο Νομό Δράμας και τις συμπληρωματικές 88/2004, 

45/2006, 16/2009, 136/2009 αποφάσεις Ν.Σ. Δράμας 

11. Η υπ’ αριθ. 91/2018 απόφαση του Δ.Σ. Δοξάτου «Κανονισμός λειτουργίας 

λαϊκών αγορών των Δ.Κ. Αγ. Αθανασίου & Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου» 

12. Διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (Ν.2696/1999 - ΦΕΚ 

57/Α/23-3-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 

Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 

Άρθρο 1 

Καθορισμός μέγιστου αριθμού θέσεων 

 

Στην Κοινότητα  Αγίου Αθανασίου του Δήμου Δοξάτου,  λειτουργεί λαϊκή αγορά κάθε 

Παρασκευή, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό 

διάγραμμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), κατά μήκος της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου,  

α) από το ύψος του ορίου των οικοπέδων με αριθμό 701  και 702 μέχρι το ύψος των 

οικοπέδων με αριθμό 402 και 403 και  

β) από το μέσο του οικοπέδου με αριθμό 408 μέχρι το ύψος του ορίου των οικοπέδων 

με αριθμό 456 και 458. 

Στην Κοινότητα  Καλαμπακίου του Δήμου Δοξάτου,  λειτουργεί λαϊκή αγορά κάθε 

Δευτέρα, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό 

διάγραμμα:  

α) κατά μήκος της  οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, από το ύψος της οδού Ίωνος 

Δραγούμη μέχρι τον κυκλικό κόμβο της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 

β) στην αρχή της οδού Αγίου Αθανασίου μέχρι το όριο μεταξύ των οικοπέδων με 

αριθμό 468 και 469, στην αρχή της εξαώροφης οικοδομής. 

γ) στον κυκλικό κόμβο της οδού Εθνικής Αντιστάσεως εκτός έμπροσθεν του 

βενζινάδικου και  

δ) στην αρχή της οδού Κύπρου 

 

https://www.e-nomothesia.gr/kat-aytokinita/n-2696-1999.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-aytokinita/n-2696-1999.html
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Θα λειτουργούν εβδομήντα έξι (76) θέσεις στη λαϊκή αγορά Αγίου Αθανασίου και 

εβδομήντα (70) θέσεις στη λαϊκή αγορά Καλαμπακίου. Οι θέσεις των πωλητών είναι 

οριοθετημένες κατά τρόπο, ώστε να μην παρεμποδίζονται οι είσοδοι κατοικιών και 

καταστημάτων, να μην κωλύεται η προσέλευση των καταναλωτών και γενικά να 

επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς. Το μήκος πρόσοψης των Πάγκων 

Πώλησης, θα είναι τα έξι (6) μέτρα, Στη λαϊκή αγορά Καλαμπακίου θα υπάρχει ένα 

μέτρο κενό ανάμεσα στις θέσεις . Σε περίπτωση μη προσέλευσης πωλητή, η 

εγκατάσταση πώλησης του διπλανού πωλητή δεν επεκτείνεται για κανένα λόγο. Σαφής 

καθορισμός για το χώρο που θα αναπτύσσονται αυτές οι θέσεις και τον αριθμό των 

θέσεων, υπάρχει στα σχετικά τοπογραφικά που συνοδεύουν  τον κανονισμό 

λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στις Κοινότητες Αγίου Αθανασίου και Καλαμπακίου. 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και ιδίως πανδημίας ή θεομηνίας, ο Δήμος Δοξάτου 

μπορεί να ορίζει με απόφασή του, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Γενικού 

Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, επιπρόσθετο χώρο λειτουργίας 

υφιστάμενης υπαίθριας οργανωμένης αγοράς, εντός των ορίων του ίδιου Δήμου, που 

καλείται «παράλληλη αγορά». Η παράλληλη αγορά λειτουργεί κατά την ίδια ημέρα 

και κατά τις ώρες που προβλέπονται για την υφιστάμενη υπαίθρια οργανωμένη αγορά. 

Στην παράλληλη αγορά δραστηριοποιείται μέγιστος αριθμός πωλητών ίσος με το 

πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού αριθμού, ανά κατηγορία πωλητών, που 

προβλέπονται για την υφιστάμενη υπαίθρια αγορά. Η απόφαση ορισμού παράλληλης 

αγοράς συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα (παρ. 6 άρθρο 25 του Ν. 4849/2021) 

 

Άρθρο 2 

Δικαίωμα συμμετοχής 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στις λαϊκές αγορές Αγίου Αθανασίου και Καλαμπακίου, του 

Δήμου Δοξάτου έχουν  α) οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή σε λαϊκή αγορά στους 

οποίους έχει δοθεί ή δίνεται θέση στην οικεία λαϊκή αγορά κατόπιν έκδοσης σχετικής 

προκήρυξης από την αρμόδια αρχή, β) οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή σε 

λαϊκή αγορά στους οποίους έχει δοθεί ή δίνεται θέση στην οικεία λαϊκή αγορά κατόπιν 

έκδοσης σχετικής προκήρυξης από την αρμόδια αρχή. (άρθρο 31 του Ν. 4849/2021) 

 

Άρθρο 3 

Καθορισμός τέλους χρήσης των θέσεων 

 

 Το ύψος του ημερήσιου τέλους συμμετοχής θα ορίζεται σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 23 του Ν. 4849/2021) και θα καθορίζεται από την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου, στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, για το 

επόμενο.  

Η καταβολή του τέλους συμμετοχής θα γίνεται στο τέλος έκαστου έτους.  

Σε περίπτωση προπληρωμής του τέλους της θέσης δραστηριοποίησης, για ολόκληρο 

το έτος, ο φορέας παρέχει έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ετήσιου 

τέλους. (παρ. 9 άρθρο 23 Ν. 4849/2021) 

Η κατοχή συγκεκριμένης θέσης στο υπαίθριο εμπόριο αναστέλλεται αυτοδικαίως, αν 

δεν καταβληθεί από τον υπόχρεο το προβλεπόμενο τέλος για τη θέση, για χρονικό 

διάστημα δύο (2) συνεχόμενων μηνών. Για την αναστολή εκδίδεται σχετική 

διαπιστωτική πράξη και αναρτάται εντός δέκα (10) ημερών στο Ο.Π.Σ.Α.Α.. (άρθρο 

21 Ν. 4849/2021)  

Ο κάτοχος θέσης δραστηριοποίησης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής 

του τέλους για τη θέση που κατέχει, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ειδικά 

ο παραγωγός πωλητής απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους για 

τη θέση που κατέχει λόγω φυσικής ή άλλης καταστροφής της παραγωγής του, καθώς 

και λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων των προϊόντων του που οφείλεται στην πώληση 
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αυτών. Για τον σκοπό αυτόν, υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση στον φορέα 

διαχείρισης της λαϊκής αγοράς και δεν έχει θέση δραστηριοποίησης για τα προϊόντα 

αυτά. (άρθρο 41 Ν. 4849/2021)  

 

Άρθρο 4 

Ημέρες και ώρες λειτουργίας 

 

Η λαϊκή αγορά της Κοινότητας Αγίου Αθανασίου πραγματοποιείται κάθε  Παρασκευή 

του έτους, ενώ η λαϊκή αγορά της Κοινότητας Καλαμπακίου πραγματοποιείται κάθε 

Δευτέρα  .  

Οι λαϊκές αγορές δεν λειτουργούν κατά τη διάρκεια των επίσημων εθνικών ή τοπικών 

αργιών. Ημέρα λειτουργίας λαϊκής αγοράς που συμπίπτει χρονικά με ημέρα επίσημης 

εθνικής ή τοπικής αργίας μπορεί να μεταφέρεται με απόφαση του φορέα λειτουργίας 

της αγοράς (άρθρο 2 Ν. 4849/2021). 

 Το ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ορίζεται: 

α) για τη θερινή περίοδο (από 1η Μαΐου μέχρι 30η Σεπτεμβρίου) από ώρα 6.30 πμ. 

μέχρι 12.30 μμ.  

β) για τη χειμερινή περίοδο (από 1η Οκτωβρίου μέχρι 30η Απριλίου) από ώρα 7.00 πμ. 

μέχρι 12.30 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 λαϊκής 

αγοράς. 

 

Άρθρο 5 

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 απορρίμματα 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 υλικό 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 αλιευμάτων επιτρέπεται, μόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν τους 

όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων (L 139) 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 αντιμετωπίζονται ως ειδικά απόβλητα ανάλογα με το χαρακτήρα τους. Σε 

καμία περίπτωση δε διοχετεύονται στα δίκτυα των ομβρίων υδάτων. 

Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι κανόνες καθαριότητας ευθύνη φέρουν και 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 
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Αγοράς, για να μπορεί να ξεκινήσει η Υπηρεσία Καθαριότητας την αποκομιδή των 

απορριμμάτων.    

 

Άρθρο 6 

Ομοιόμορφη εμφάνιση πάγκων 

 

Οι πάγκοι των πωλητών πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου και 

υλικού αλλά διαφορετικού χρώματος, ανάλογα με την ιδιότητα του πωλητή, 

παραγωγού ή επαγγελματία, καθώς και αντίστοιχη πινακίδα. Απαγορεύεται κάθε 

μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων. (παρ. ε) άρθρου 28 Ν. 4849/2021) 

Στο σημείο πώλησης (πάγκος) παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται από την περ. ε’ του άρθρου 28 του ν. 4849/2021, αναρτάται σε εμφανές 

και εύκολα προσβάσιμο στον καταναλωτή και τα ελεγκτικά όργανα σημείο πινακίδα, 

με ελάχιστες διαστάσεις 1 μέτρο επί 0,40 μέτρα, όπου αναφέρονται κατ’ ελάχιστο τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

α) η λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» με κεφαλαία γράμματα,  

β) το ονοματεπώνυμο του πωλητή, 

γ) ο αριθμός άδειας παραγωγού πωλητή, 

δ) ο αριθμός μητρώου στο Ο.Π.Σ.Α.Α., 

ε) η Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση των 

προϊόντων που πωλούνται. 

2. Η πινακίδα κατασκευάζεται από ξύλο ή μέταλλο και είναι σταθερά προσαρτημένη 

(π.χ. καρφωμένη ή συγκολλημένη) στο σημείο πώλησης (πάγκο). Οι αναγραφές στην 

ως άνω πινακίδα πρέπει να είναι ευανάγνωστες. (άρθρο 3 απόφασης 9181 Υπουργείου 

Ανάπτυξης ΦΕΚ 433/τ. Β΄/07.02.2022) 

 

Στο σημείο πώλησης (πάγκος) επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται από την περ. ε’ του άρθρου 28 του ν. 4849/2021, αναρτάται σε 

εμφανές και εύκολα προσβάσιμο στον καταναλωτή και τα ελεγκτικά όργανα σημείο 

πινακίδα, με ελάχιστες διαστάσεις 1 μέτρο επί 0,40 μέτρα, όπου αναφέρονται κατ’ 

ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) η λέξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» με κεφαλαία γράμματα,  

β) το ονοματεπώνυμο του πωλητή, 

γ) ο αριθμός άδειας παραγωγού πωλητή και  

δ) ο αριθμός μητρώου στο Ο.Π.Σ.Α.Α.. 

2. Η πινακίδα κατασκευάζεται από ξύλο ή μέταλλο και είναι σταθερά προσαρτημένη 

(π.χ. καρφωμένη ή συγκολλημένη) στο σημείο πώλησης (πάγκο). Οι αναγραφές στην 

ως άνω πινακίδα πρέπει να είναι ευανάγνωστες. (άρθρο 6 απόφασης 9181 Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΦΕΚ 433/τ. Β΄/07.02.2022) 

 
 

Άρθρο 7 

Έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας των λαϊκών αγορών 

 

1. Ο Δήμος Δοξάτου φροντίζει για: 

α. την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των διερχόμενων πωλητών και 

καταναλωτών, 

β. την καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της λειτουργίας της 

λαϊκής αγοράς, καθώς και την τήρηση των κανόνων υγιεινής, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του 

Υπουργού Υγείας, 

γ. την τήρηση των κανόνων για την τοποθέτηση πωλητών στη λαϊκή αγορά και 

γενικότερα για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, 
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δ. την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του τοπογραφικού διαγράμματος κάθε λαϊκής 

αγοράς, που λειτουργεί στα διοικητικά του όρια, στο οποίο απεικονίζονται οι θέσεις 

και αναγράφονται οι πωλητές που τις καταλαμβάνουν, καθώς επίσης και οι κενές 

θέσεις. 

ε. Θέματα πυρασφάλειας των χώρων κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της.  

 

2. Με ευθύνη του Δήμου Δοξάτου, σε κάθε λαϊκή αγορά τοποθετείται περίπτερο 

(κιόσκι) στο οποίο αναρτάται η κάτοψη της λαϊκής αγοράς, στην οποία εμφανίζονται 

οι τομείς κατ’ είδος προϊόντων. Τοποθετούνται, επίσης, δελτία και κυτίο παραπόνων. 

 

3. Οι θέσεις σε κάθε λαϊκή αγορά ταξινομούνται ανάλογα με τη φύση των 

πωλούμενων προϊόντων στους εξής τομείς: α. Τομέας πωλητών διατροφικών 

προϊόντων. β. Τομέας πωλητών βιομηχανικών ειδών. γ. Τομέας πωλητών 

βραχυχρόνιας (δεκαπενθήμερης) δραστηριοποίησης. (άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 9170 

εγκυκλίου 9170 ΥΑΕ (ΦΕΚ 481/08.02.2022)) 

Κάθε λαϊκή αγορά, ανάλογα με τη φύση των πωλούμενων προϊόντων, χωρίζεται στους 

εξής τομείς: 

α. Τομέας Διατροφικών Προϊόντων. 

β. Τομέας Βιομηχανικών Ειδών, ο οποίος τοποθετείται 

διακριτά στα όρια της λαϊκής αγοράς. 
 

Για να διασφαλιστεί η διακριτότητα των τομέων στις λαϊκές αγορές Αγίου Αθανασίου 

και Καλαμπακίου, η τοποθέτηση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ένα άκρο θα πρέπει 

να είναι τομέας Διατροφικών Προϊόντων και στο άλλο άκρο ο τομέας Βιομηχανικών 

Ειδών.  

Στο Καλαμπάκι: ,  

α) ο τομέας βιομηχανικών τομέας περιλαμβάνει τριάντα έξι (36) θέσεις, που 

απεικονίζονται στο συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄), ως παρακάτω: 

i) από 1 έως 19 και 

ii) από 32 έως 48 

β) ο τομέας διατροφικών προϊόντων περιλαμβάνει  είκοσι οκτώ (28) θέσεις, που 

απεικονίζονται στο συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄), ως παρακάτω: 

i)   από 20 έως 31  

ii)  από 49 έως 53  

iii) από 60 έως 70  

γ) ο τομέας πωλητών βραχυχρόνιας (δεκαπενθήμερης) δραστηριοποίησης περιλαμβάνει 

έξι (6) θέσεις που απεικονίζονται στο συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α΄), ως παρακάτω: 

i)   από 54 έως 49  

 

Στον Άγιο Αθανάσιο: ,  

α) ο τομέας βιομηχανικών τομέας περιλαμβάνει σαράντα (33) θέσεις, που απεικονίζονται 

στο συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄), ως παρακάτω: 

i) από 1 έως 15 και 

ii) από 59 έως 76 

β) ο τομέας διατροφικών προϊόντων περιλαμβάνει  είκοσι οκτώ (35) θέσεις, που 

απεικονίζονται στο συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄), ως παρακάτω: 

i)   από 16 έως 32 

ii)  από 41 έως 58 

γ) ο τομέας πωλητών βραχυχρόνιας (δεκαπενθήμερης) δραστηριοποίησης περιλαμβάνει 

οκτώ (10) θέσεις που απεικονίζονται στο συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α΄), ως παρακάτω: 

i)   από 33 έως 40  
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Άρθρο 8 

Έλεγχος για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος  

 

Οι συμμετέχοντες στις λαϊκές αγορές του Δήμου Δοξάτου οφείλουν να έχουν ευπρεπή 

και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.  

Οι ελεγχόμενοι επιπλέον υποχρεούνται:  

α. Να δέχονται τον έλεγχο στον χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, στον 

επαγγελματικό χώρο που τηρούνται τα έγγραφα, παραστατικά στοιχεία, στο οδικό 

δίκτυο της χώρας και στον χώρο παραγωγής, και  

β. Να παρέχουν τα αληθή στοιχεία που τους ζητούνται. (άρθρο 60 Ν. 4849/2021) 

Σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού επιβάλλονται 

κυρώσεις με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου.  

Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 62 του Ν. 4849/2021 δεν είναι αντικείμενο του 

παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας. 

 

Άρθρο 9 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

 

 1. Κατά τις ημέρες και για τις ώρες για τις οποίες θα λειτουργούν οι λαϊκές αγορές, 

απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση  κάθε είδους οχήματος στις  οδούς που αυτές 

διεξάγονται. 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 τις λαϊκές αγορές 

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, ασθενοφόρα καθώς και κάθε όχημα κρατικής υπηρεσίας, 

που θα κυκλοφορεί λόγω υπηρεσιακών αναγκών. 

3. Τα αυτοκίνητα των συμμετεχόντων στις λαϊκές αγορές, θα σταθμεύουν εκτός των 

οδών που διεξάγονται. 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.. 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. Η τοποθέτηση εντός του χώρου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς των ειδικά 

διασκευασμένων οχημάτων (αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα) καθώς και των 

οχημάτων πώλησης ειδών κυλικείων, θα γίνεται με τρόπο και σε θέσεις όπου δεν θα 

επηρεάζει τη λειτουργία της χωροταξικά, την ασφάλεια, την πρόσβαση των λοιπών 

πωλητών στις θέσεις και στους πάγκους τους αλλά και των καταναλωτών. 

 

 

Άρθρο 10 

Υποχρεώσεις των κατόχων των αδειών 

 

Οι πωλητές εκθέτες υποχρεούνται: 

- Στην αυστηρή τήρηση, πέραν των όσων καθορίζονται από την ισχύουσα 

νομοθεσία για τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας λαϊκών αγορών στην 

τήρηση των άρθρων και του παρόντος κανονισμού λειτουργίας. Η μη τήρηση και η 
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μη προσαρμογή τους συνεπάγεται τις προβλεπόμενες κυρώσεις καθώς και αυτές 

που κανονίζονται με τα άρθρα του παρόντος. 

 

- Οι πωλητές που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές Αγίου Αθανασίου και  

Καλαμπακίου θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας παραγωγού  ή επαγγελματία 

πωλητή σε λαϊκή αγορά και τους έχει δοθεί ή δίνεται θέση στην οικεία λαϊκή 

αγορά κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης από την αρμόδια αρχή. 

 

- Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της 

καθαριότητας να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και  την 

πρόκληση ζημιών στις κατοικίες και στα καταστήματα καθώς και των 

κοινόχρηστων χώρων της περιοχής κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του χρόνου 

λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη 

της λειτουργίας των λαϊκών αγορών να φροντίζει κάθε πωλητής –εκθέτης 

ξεχωριστά για την καθαριότητα του χώρου που του αναλογεί καθώς και την 

συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή 

δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στη συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου. 

 

- Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους, 

ή καλά κλειστές σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. 

 

- Να τηρούν την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των 

προϊόντων τους 

  

- Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους εκτός των ορίων της 

έκτασης που τους αναλογεί σύμφωνα με την άδειά τους σύμφωνα με την άδειά 

τους και το συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα του παραρτήματος  Α΄.. 

 

- Να μην παρακωλύουν με κανένα τρόπο την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση 

του έργου της. 

 

- Κατά τις ημέρες που δεν λειτουργεί η λαϊκή αγορά απαγορεύεται κάθε εμπορία 

μέσα στους χώρους της. 

 

- Να μη χρησιμοποιούν τα φωτιστικά ή τους στύλους της Δ.Ε.Η. ή οποιαδήποτε 

ιδιωτική περιουσία Δημότη (π.χ. κάγκελα ή πόρτες) για τη στήριξη και το στήσιμο 

των πάγκων τους. 

 

Άρθρο 11 

Κυρώσεις 
 

1. Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 62 του Ν. 4849/2021 δεν είναι αντικείμενο του 

παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας  

2. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του νόμου 4849/2021, 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. 
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Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους συμμετέχοντες στις λαϊκές αγορές, πέραν του 

άρθρου 62 του Ν. 4849/2021, είναι οι παρακάτω: 

 

 - Πρόκληση ζημιών στις κατοικίες και στα 

καταστήματα καθώς και των κοινόχρηστων 

χώρων της περιοχής κατά τη διάρκεια και μετά 

τη λήξη του χρόνου λειτουργίας των λαϊκών 

αγορών. 

Αποκατάσταση των 

ζημιών, πρόστιμο 100€ 

και ανάκληση της άδειας 

μέχρι την αποκατάσταση 

των ζημιών 

 - Μη τήρηση της ευταξίας των χώρων που 

καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των 

προϊόντων τους 

Πρόστιμο ύψους  50€  

 - Ενόχληση των περιοίκων - ηχορύπανση Πρόστιμο ύψους 100€  

 - Η κατάληψη κοινόχρηστων ή ιδιωτικών 

χώρων εκτός των ορίων της έκτασης που τους 

αναλογεί σύμφωνα με την άδειά τους. 

Πρόστιμο ύψους 100€ 

 - Παρακώλυση της υπηρεσίας καθαριότητας 

στην εκτέλεση του έργου της. 

 

Πρόστιμο ύψους 500€ 

και ανάκληση της άδειας 

για 30 ημέρες 

 - Μη τήρηση των κανόνων υγιεινής και 

διατήρηση σε ειδικούς κλειστούς κάδους, ή 

καλά κλειστές σακούλες των απορριμμάτων 

που παράγονται κατά τη διάρκεια λειτουργίας 

της λαϊκής αγοράς. 

Πρόστιμο ύψους 200€ 

και ανάκληση της άδειας 

για 30 ημέρες 

 - Χρησιμοποίηση των φωτιστικών ή των 

στύλων της Δ.Ε.Η. ή οποιασδήποτε ιδιωτικής 

περιουσίας Δημότη (π.χ. κάγκελα ή πόρτες) 

για τη στήριξη και το στήσιμο των πάγκων 

τους. 

 

Πρόστιμο ύψους 100€ 

 

Αν διαπιστωθούν περισσότερες από μία παραβάσεις του ανωτέρω πίνακα οι 

αντίστοιχες κυρώσεις επιβάλλονται σωρευτικά. 

Αν σε διάστημα ενός (1) έτους διαπιστωθεί ότι ο πωλητής έχει υποπέσει στην ίδια 

παράβαση, το πρόστιμο διπλασιάζεται 

Αν σε διάστημα ενός (1) έτους διαπιστωθεί ότι ο πωλητής έχει υποπέσει στην ίδια 

παράβαση τρεις (3) φορές ανακαλείται η άδεια για τρεις  (3) μήνες, 

Οι παραβάσεις του παραπάνω πίνακα διαπιστώνονται από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα και βεβαιώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Δοξάτου 

 

Άρθρο 12 

Μεταβατικές διατάξεις 

 

Τα Τοπικά Συμβούλια των Κοινοτήτων Αγίου Αθανασίου και Καλαμπακίου 

κατόπιν προτάσεων προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μπορούν να προτείνουν την 

αλλαγή του χώρου διεξαγωγής της λαϊκής 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 λαϊκής αγοράς. 

 

Άρθρο 13 

Τελικές Ρυθμίσεις 
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Ο παρών κανονισμός αυτός συντάχθηκε για να ρυθμίσει προβλήματα λαϊκών αγορών 

ισχύει στο βαθμό που δεν έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία και δεν 

καταργεί ή τροποποιεί καμία άλλη διάταξη και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με 

αυτόν διάταξης. Για ο,τιδήποτε δεν ρυθμίζεται με τον παρόντα κανονισμό ισχύει η 

ισχύουσα νομοθεσία. Για όλες τις δραστηριότητες του παρόντος έχουν εφαρμογή οι 

διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα. Επίσης, έχουν εφαρμογή οι υγειονομικές και οι 

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

Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.). 

Η   ισχύς   του   κανονισμού   αυτού   είναι  υποχρεωτική   για   όλους   γενικά   

τους συναλλασσόμενους,  παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές, των λαϊκών 

αγορών του Δήμου Δοξάτου. 

                                                                                     

Άρθρο 14 

Έναρξη ισχύος 

 

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

εφημερίδες και την ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 9/28-03-2022. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

   (υπογραφή)                           (υπογραφές) 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 
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