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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

Περίληψη 

«Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 

2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει». 

 

Σήμερα, την 26η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021 ημέρα της 

εβδομάδας Τρίτη και ώρα από 11.00΄ έως 13.00΄ πραγματοποιήθηκε Διά 

Περιφοράς Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  Δήμου Δοξάτου, υπό την 

Προεδρία του κ. Ζεκερίδη Θεμιστοκλή   μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 625/22-01-2021 

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 αυτό 

αντικαταστάθηκε 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), και 

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» σε 

συνδυασμό με την αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων 

κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 

πανδημίας» (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4).  

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για 

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

κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι, μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι οποίοι  

δέχθηκαν τη συμμετοχή τους στην παρούσα διαδικασία. Ήτοι, από τα επτά (7) μέλη 

της Ε.Π.Ζ. είναι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΙΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΤΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
    

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

Θεωρείται απών διότι δεν συμμετείχε στη διαδικασία της ψηφοφορίας των θεμάτων, 

αν και κλήθηκε νόμιμα.  

Η υπάλληλος του Δήμου Δοξάτου Τρούτπεγλη Καλλιόπη ανέλαβε την 

υποχρέωση της σύνταξης του σχετικού πρακτικού στο βιβλίο  πρόχειρων πρακτικών 

της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 1/26-01-2021  

Δια Περιφοράς  Συνεδρίασης  

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 1/2021 
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με 

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

της  παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια Έκθεση πεπραγμένων, όπου αποτυπώνονται οι 

ενέργειες  και οι εν γένει δραστηριότητες της, στη διάρκεια του έτους.  

Η ως άνω Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων  υποβάλλεται στο Δημοτικό 

Συμβούλιο προς έγκριση. 

 Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  να 

αποφασίσουν  σχετικά, καταθέτοντας  σχέδιο έκθεσης πεπραγμένων για το έτος 2020.

  

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό 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). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του της παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄).  

3. 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». 

4. Την αριθμ.πρωτ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 

δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της 

διάδοσης της πανδημίας» (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4). 

5. Το σχέδιο Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2020 σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ. 

365/14-01-2021 έγγραφο του Δημάρχου.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Συντάσσει την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2020 ως κάτωθι: 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2020 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) με θέμα «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 73 (όπως τροποποιήθηκε με την 

παράγραφο 3 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020), η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

συνίσταται σε Δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων και είναι 

αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την Ποιότητα Ζωής, 

τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων 

του Δήμου. 

Κατά την άσκηση των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων της η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής λαμβάνει ειδική μέριμνα για τον σχεδιασμό δράσεων που 

αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των 

ατόμων με αναπηρίες. 

Ειδικότερα , οι αρμοδιότητες της Επιτροπής έχουν ως εξής: 

α. Αποφασίζει, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:  

αα. τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων 

και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, 
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αβ. την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των 

καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων 

αρμοδιότητας του Δήμου, 

αγ. τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικής. Η σχετική 

απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή 

όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία, 

αδ. τη χορήγηση, ύστερα από γνώμη του προέδρου της οικείας δημοτικής κοινότητας, 

θέσεων στάθμευσης στους δικαιούχους κατοίκους, με βάση την κείμενη νομοθεσία 

και τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου ή με βάση ισχύον σύστημα ελεγχόμενης 

στάθμευσης, καθώς και την ανάκληση ή την τροποποίηση της χορήγησης αυτών, 

αε. τον καθορισμό ή αναπροσαρμογή των τελών, δικαιωμάτων και γενικώς των 

εσόδων των δημοτικών κοιμητηρίων και των ιερών ναών, τα οποία προβλέπονται με 

τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του α.ν. 582/1968 

(Α΄ 225), 

αστ. την παραχώρηση, κατασκευή και συντήρηση τάφων, την παραχώρηση ή 

παράταση του δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων και την παράταση του 

δικαιώματος χρήσης τάφων τριετούς ταφής. 

β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:  

βα. θέματα καθορισμού χρήσεων γης,  

ββ. τα θέματα εφαρμογής των σχεδίων πολεοδομικού 

(ρυθμιστικού) επιπέδου, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, 

χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων 

περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης 

ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών 

ιδιωτικής πολεοδόμησης, και έγκρισης πολεοδομικών μελετών, 

βγ. τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, 

βδ. τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις 

του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και όλων των 

σχετικών με το αντικείμενο αρμοδιοτήτων, 

βε. το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων, 

βστ. τη διατύπωση γνώμης κατά την υποπερ. 2.3 της παρ. Α΄ του άρθρου 3 του ν. 

4258/2014 (Α΄ 94), 

βζ. την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) και 

Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) και 

βη. περί της τύχης των ενστάσεων που αφορούν αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις 

σχεδίου πόλης και κάθε άλλη μορφή ρύθμισης του χώρου, 

βθ. ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.». 

 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων αυτών και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 

73 του Ν.3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια Έκθεση 

πεπραγμένων, όπου αποτυπώνονται οι ενέργειες οι εν γένει δραστηριότητες της στη 

διάρκεια του έτους. 

Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει και ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τον 

αριθμό των συνεδριάσεων, τα θέματα που συζητήθηκαν και τις ληφθείσες αποφάσεις 

και ποιοτικά,  που αφορούν τα θέματα στο πλαίσιο των τομέων των αρμοδιοτήτων 

της. 

Στο πλαίσιο όσων προαναφέρθηκαν, για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου Δοξάτου  και για το έτος 2020, ισχύουν τα ακόλουθα δεδομένα: 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Δοξάτου, κατά το έτος 2020, πραγματοποίησε 

επτά (7) συνεδριάσεις στις οποίες συμμετείχαν: 

Ζεκερίδης Θεμιστοκλής -Πρόεδρος (7 συνεδριάσεις) 

Κιτσουκάκης Ιωάννης – Αντιπρόεδρος (4 συνεδριάσεις) 

Καγγελίδης Ιωάννης - (7 συνεδριάσεις) 
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Κρικοπούλου – Πατιά Κωνσταντίνα – (6 συνεδριάσεις) 

Λουλούδης Ιωάννης – (5 συνεδριάσεις) 

Μπερμπερίδης Αθανάσιος – (6 συνεδρίαση) 

Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης – (7 συνεδριάσεις) 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε συνολικά δεκατρείς  (13) αποφάσεις που 

άπτονται των αρμοδιοτήτων της λαμβάνοντας υπόψη της κάθε φορά, τις εισηγήσεις 

των αρμόδιων υπηρεσιών και των γενικών και ειδικών νομοθετικών διατάξεων.  

A. Αποφάσεις με την επιφύλαξη του άρθρου 83:  
1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων ή παράταση (αγ) – Μία (1) 

απόφαση  

2. Καθορισμός τέλους χρήσης νεκροταφείων για το έτος 2021(αε) – Μία (1) απόφαση  

Η συγκεκριμένη απόφαση, εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας 

Θράκης με την αριθμ.πρωτ. 13713/4-11-2020 Πράξη και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με 

τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.   

Σύνολο: Δύο (2) αποφάσεις 

 

Β. Εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο: 

1. Εισήγηση για χαρακτηρισμό τάφων ως εγκαταλειμμένους στο Κοιμητήριο 

Κοινότητας Κυργίων. (βδ) 

2. Εισήγηση για έγκριση υλοποίησης προγράμματος χωριστής συλλογής 

μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών. (βγ) 

3. Εισήγηση για τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Νεκροταφείων Δήμου 

Δοξάτου. (βε) 

4. Εισήγηση για τροποποίηση Κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου 

Δοξάτου. (βε) 

5.  Εισήγηση για έκδοση νέας κανονιστικής απόφασης που αφορά στον Κανονισμό 

Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Αγίου Αθανασίου και Καλαμπακίου. (βε) 

6. Εισήγηση για εκμίσθωση ακάλυπτης δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση 

κτηνοτροφικών μονάδων. (βα) 

7. Εισήγηση για έκδοση νέας κανονιστικής απόφασης που αφορά στον Κανονισμό 

Λειτουργίας Κυριακάτικης Αγοράς Δοξάτου. (βε) 

8. Εισήγηση για καθορισμό χώρου στάσης / στάθμευσης και αυτοεπιβίβασης για τα 

ΕΔΧ – ΤΑΧΙ στην Κοινότητα Καλαμπακίου.  

9. Εισήγηση για κοπή δέντρων. (βγ) 

Σύνολο: Εννέα (9) αποφάσεις  

 

Γ. Λοιπά θέματα – ενέργειες  

1. Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων έτους 2019.  

2. Χωροθέτηση  κάδων ανακύκλωσης αποβλήτων ειδών ιματισμού.  

Σύνολο: Δύο (2) αποφάσεις  

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ: 

Αρ. 

Αποφ. 

ΘΕΜΑ Περίληψη περιεχομένου 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Αποφασίζει: 

1 Σύνταξη ετήσιας έκθεσης 

πεπραγμένων της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής για το έτος 2019, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 73 παρ. 2 του Ν. 

3852/2010.  

Α) Συντάσσει την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2019 ως κάτωθι: 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2019 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) με 

θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”» και ειδικότερα σύμφωνα με το 

άρθρο 73, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνίσταται σε Δήμους άνω των δέκα 

χιλιάδων (10.000) κατοίκων και είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο 

άσκησης των σχετικών με την Ποιότητα Ζωής, τη χωροταξία, την 

πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του 

Δήμου. 
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Κατά την άσκηση των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων της η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνει ειδική μέριμνα για τον σχεδιασμό 

δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει 

την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. 

Ειδικότερα , οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι: 

A. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83 για: 

i) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά 

από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,   

ιι) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων 

και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου,   

iii) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.  Η σχετική 

απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην 

επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.  

Β. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο: 

i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης,   

ιι) θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών 

σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης 

περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων 

ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής 

αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, 

πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά 

ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών 

μελετών,   

iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,   

iv) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις 

προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, 

καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του,  ν) το 

σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ..  

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων αυτών και σύμφωνα με την παρ. 2 

του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει 

ετήσια Έκθεση πεπραγμένων, όπου αποτυπώνονται οι ενέργειες οι εν γένει 

δραστηριότητες στη διάρκεια του έτους. 

Η έκθεση περιλαμβάνει και ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τον 

αριθμό των συνεδριάσεων, τα θέματα που συζητήθηκαν και τις ληφθείσες 

αποφάσεις και ποιοτικά,  που αφορούν τα θέματα στο πλαίσιο των τομέων 

των αρμοδιοτήτων της. 

Στο πλαίσιο όσων προαναφέρθηκαν, για την Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Δοξάτου  και για το έτος 2019, ισχύουν τα ακόλουθα 

δεδομένα: 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2019 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Δοξάτου, κατά το έτος 2019, 

πραγματοποίησε τρεις (3) συνεδριάσεις στις οποίες συμμετείχαν οι : 

Ζεκερίδης Θεμιστοκλής -Πρόεδρος (3 συνεδριάσεις) 

Κιτσουκάκης Ιωάννης – Αντιπρόεδρος (3 συνεδριάσεις) 

Μπερμπερίδης Αθανάσιος – (1 συνεδρίαση) 

Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτης – (3 συνεδριάσεις) 

Κρικοπούλου – Πατιά Κωνσταντίνα – (2 συνεδριάσεις) 

Λουλούδης Ιωάννης – (3 συνεδριάσεις) 

Καγγελίδης Ιωάννης - (3 συνεδριάσεις) 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε συνολικά έξι  (6) αποφάσεις που 

άπτονται των αρμοδιοτήτων της.  

A. Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (άρθρο 73 παρ.1, περ. Α του 

Ν.3852/2010 ) -με την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν.3852/2010- : 

1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων ή παράταση : μία (1) 

απόφαση. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διεξήγαγε σε συνεργασία με τους αρμόδιους 

φορείς  ελέγχους προκειμένου να εξετάσει, τα δικαιολογητικά των 

αιτούντων χορήγησης παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων . 

Β. Εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

1. Εισηγήσεις που αφορούν στην κοπή επικίνδυνων δέντρων σε διάφορες 

περιοχές της περιφέρειας του Δήμου, στο πλαίσιο της προστασίας του 

περιβάλλοντος και ασφάλειας των πολιτών: τέσσερις (4) αποφάσεις 

Γ. Λοιπά θέματα – ενέργειες  
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1. Εκλογή Αντιπροέδρου: μία (1) απόφαση 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ: 

Αρ. 

Αποφ. 

ΘΕΜΑ Περίληψη περιεχομένου 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Αποφασίζει: 

1 Εκλογή Αντιπροέδρου 

Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 

74 παρ. 6 του Ν. 

3852/2010 έτσι όπως 

αντικαταστάθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 

76 παρ. 11 του Ν. 

4555/2018 και 

τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 2 παρ.1 του 

Ν.4623/2019,  για τη 

δημοτική περίοδο από 

01/09/2019 έως 

06/11/2021 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

αφού άκουσε τον Πρόεδρο και 

έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 74 του Ν. 3852/10 

όπως αντικαταστάθηκε με την 

παράγραφο 11 του άρθρου 76 

του Ν. 4555/2018 και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 

παρ.1 του Ν.4623/2019 

2. Την υποψηφιότητα που 

τέθηκε 

3. Το αποτέλεσμα της εκλογικής 

διαδικασίας 

4. Την τήρηση της νόμιμη 

διαδικασίας  

Εκλέγει αντιπρόεδρο της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον ο 

Κιτσουκάκη Ιωάννη του 

Αθανασίου  ο οποίος 

συγκέντρωσε επτά  (7) ψήφους 

για τη δημοτική περίοδο από 

01/09/2019 έως 06/11/2021 

2 Έγκριση αιτήσεων για 

χορήγηση παράτασης 

ωραρίου χρήσης 

μουσικών οργάνων, σε 

καταστήματα που 

βρίσκονται στη 

περιφέρεια του Δήμου 

Δοξάτου.  

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης 

ωραρίου άδειας χρήσης μουσικών 

οργάνων ως εξής: 

α) για το κατάστημα του 

Μοσχίδη Αθανασίου του 

Άγγελου. που βρίσκεται στο υπ’ 

αριθ. 3347 αγροτεμάχιο της 

Κοινότητας Κυργίων στο 1ο χιλ. 

Ε.Ο. Αγίου Αθανασίου – 

Κυργίων,  με  αριθ. 1075187 

γνωστοποίηση Κ.Υ.Ε., με την 

προϋπόθεση ότι δεν θα ενοχλεί 

τους περίοικους και η ένταση της 

μουσικής δεν θα ξεπερνά τα 80 

decimel .  

β) για το κατάστημα  του 

Χατζηδιάκου Πέτρου του 

Άγγελου που βρίσκεται στο υπ’ 

αριθ. 120 οικόπεδο του 11 Ο.Τ. 

της Κοινότητας Κυργίων,  με 

αριθ. 1124390 γνωστοποίηση 

Κ.Υ.Ε., με την προϋπόθεση ότι 

πόρτες και παράθυρα του 

καταστήματος θα είναι κλειστά, 

δεν θα ενοχλεί τους περίοικους 

και η  ένταση της μουσικής δεν 

θα ξεπερνά τα 80 decimel.  

Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την 

έκδοση των σχετικών αδειών.  

 

3 Εισήγηση προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο 

για έγκριση κοπής 

δέντρου στον προαύλιο 

χώρο του 2ου 

Εισηγείται προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο την έγκριση κοπής 

ενός  (1) δένδρου στον προαύλιο 

χώρο του 2ου Δημοτικού 

Σχολείου Καλαμπακίου διότι  
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Δημοτικού Σχολείου 

Καλαμπακίου 

παρουσιάζει προβλήματα 

φυτουγείας (προσβολή από 

μύκητες), έχει ξεραθεί 

ολοσχερώς και η κοπή του είναι 

επιβεβλημένη, το συντομότερο 

δυνατόν, για την ασφάλεια της 

μαθητικής κοινότητας 

4 Εισήγηση προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο 

για έγκριση κοπής 

δέντρων που 

βρίσκονται στον 

προαύλιο χώρο του 

Ιερού Ναού Αγ. 

Αθανασίου στην 

Κοινότητα Δοξάτου.  

Εισηγείται προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο την έγκριση κοπής 

δύο (2) δέντρων στον προαύλιο 

χώρο  του Ιερού Ναού Αγίου 

Αθανασίου στην Κοινότητα 

Δοξάτου, για όλους τους λόγους 

που αναφέρονται στο εισηγητικό 

μέρος της παρούσης απόφασης 

5 Εισήγηση προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο 

για έγκριση κοπής 

δέντρων που 

βρίσκονται στον 

προαύλιο χώρο του 1ου 

ΕΠΑΛ στην Κοινότητα 

Δοξάτου. 

Εισηγείται προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο την έγκριση κοπής 

πέντε (5) δέντρων στον προαύλιο 

χώρο  του 1ου ΕΠΑΛ Δοξάτου 

στην Κοινότητα Δοξάτου, για 

όλους τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό 

μέρος της παρούσης απόφασης 

6 Εισήγηση προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο 

για έγκριση κοπής 

δέντρων που 

βρίσκονται στον 

προαύλιο χώρο της 

εκκλησίας και στο 

νεκροταφείο,  στην 

Κοινότητα Πηγαδίων. 

Εισηγείται προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο την έγκριση κοπής, 

Α) ενός (1) δέντρου στον 

προαύλιο χώρο της εκκλησίας 

στην Κοινότητα Πηγαδίων 

Β) ενός (1) δέντρου στο 

νεκροταφείο της Κοινότητας 

Πηγαδίων 

για όλους τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό 

μέρος της παρούσης απόφασης 

 

Β) Η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής να υποβληθεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

2 Χαρακτηρισμός εγκαταλειμμένων 

τάφων κοιμητηρίων Κοινότητας 

Κυργίων, ως ελεύθερων προς 

μελλοντική χρήση 

Α) Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον χαρακτηρισμό των τάφων 

του Κοιμητηρίου Κοινότητας Κυργίων Δήμου Δοξάτου, έτσι όπως αυτοί 

αποτυπώνονται στο σκαρίφημα της 468/16-1-2020 εισήγησης του Τμήματος 

Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου, ως εγκαταλειμμένους τάφους, 

ελεύθερους προς μελλοντική χρήση, μετά την τήρηση των προβλεπόμενων 

διαδικασιών του άρθρου 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Νεκροταφείων 

Δήμου Δοξάτου. 

Το ανωτέρω σκαρίφημα, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης 

απόφασης.  

Β) Η παρούσα απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να υποβληθεί προς 

έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

3 Εισήγηση προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο για έγκριση υλοποίησης 

προγράμματος χωριστής συλλογής 

μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – 

υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων 

υλικών. 

Α) Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση υλοποίησης 

προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης - 

υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στον Δήμο Δοξάτου με τους 

παρακάτω όρους και υποχρεώσεις:  

 Την δωρεάν τοποθέτηση, από την εταιρεία συλλογής, άνω των 10 

κάδων ειδικών προδιαγραφών για τη συλλογή των υφασμάτων σε 

σημεία που υποδεικνύονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του 

Δήμου 

 Την συλλογή των υφασμάτων με μέσα της εταιρίας 

 Την προώθηση των μη επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών προς 

ανακύκλωση. 

 Την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.  

Το ανωτέρω πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου 
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Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Δοξάτου.  

Β) Η παρούσα απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να υποβληθεί προς 

έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο 

4 Χορήγηση παράτασης ωραρίου 

άδειας χρήσης μουσικών οργάνων. 

Εγκρίνει την αριθμ. πρωτ. 1267/7-2-2020 αίτηση για χορήγηση παράτασης 

ωραρίου άδειας χρήσης μουσικών οργάνων ως εξής: 

α) για το κατάστημα του Ευθυμιάδη Σάββα του Μιλτιάδη, που βρίσκεται 

επί της οδού Βασ. Κωνσταντίνου 29 στον Άγιο Αθανάσιο.  

Επισημαίνεται ότι: 

- Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 

3/96(ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β') κατά τις ώρες της μεσημβρινής και 

νυκτερινής ησυχίας απαγορεύονται η λειτουργία κάθε μουσικού 

οργάνου ή συσκευής ραδιόφωνου, μαγνητοφώνου ή τηλεόρασης σε 

υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις χοροί και κάθε άλλη 

θορυβώδεις εκδήλωση σε κατοικίες ή άλλους ιδιωτικούς χώρους 

και τα τραγούδια, οι φωνασκίες, η χρήση μουσικών οργάνων, η 

λειτουργία ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων στους 

δρόμους, πλατείες και δημόσιους γενικά χώρους κατοικημένων 

περιοχών, καθώς και μέσα στα οχήματα μεταφοράς του κοινού. 

- Η άδεια μουσικής χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή 

περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί 

ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των 

μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους 

γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε 

κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που 

λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την 

προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. 

- Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων 

πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να 

δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα. (παρ.3 και 4 

άρθρο 3 Αστυνομικής Διάταξης 3/96(ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β') 

Η άδεια θα ανακληθεί εφ’ όσον δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις 

κείμενες νομοθετικές διατάξεις και  στην περίπτωση ύπαρξης 

επιβεβαιωμένων καταγγελιών όχλησης από τους περίοικους. 

5 Εισήγηση προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο για έγκριση 

τροποποίησης Κανονισμού 

Λειτουργίας Νεκροταφείων Δήμου 

Δοξάτου. 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο: 

Την τροποποίηση του Κανονισμού Νεκροταφείων Δήμου Δοξάτου, 

σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, ως κάτωθι:  

Στο άρθρο 9 προστίθενται βιβλία δ) βιβλίο εκπροσώπου εν ζωή του κάθε 

τάφου. Επίσης το τελευταίο εδάφιο αναδιατυπώνεται ως εξής: Υπεύθυνος 

για την ενημέρωση και κανονική τήρηση των βιβλίων είναι η οργανική 

μονάδα που προβλέπεται από το Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Δήμου.   

Στο άρθρο 10 το εδάφιο « Οι εργασίες επισκευής και τοποθέτησης των 

μνημείων γίνονται σε ώρες λειτουργίας των κοιμητηρίων με άδεια που 

χορηγείται από την Υπηρεσία, απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών 

κατασκευής ταφών-μνημείων, κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού 

και των προβλεπόμενων σε αυτών διατάξεων.» αναδιατυπώνεται ως εξής: 

«Οι εργασίες επισκευής και τοποθέτησης των μνημείων γίνονται σε ώρες 

λειτουργίας των κοιμητηρίων με άδεια που χορηγείται από την Υπηρεσία 

(Διεύθυνση Περιβάλλοντος).  

Επίσης στο ίδιο άρθρο 10 προστίθενται τα παρακάτω εδάφια: «Για την 

κατασκευή των μνημείων θα κατατίθεται σχέδιο (σκαρίφημα) του υπό 

κατασκευή μνημείου στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να 

εγκριθεί ή όχι η κατασκευή του από αυτή. Η κατασκευή των μνημείων δεν 

θα επηρεάζει τους κοινόχρηστους χώρους των νεκροταφείων. Σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους έως 1.000€ στους 

συγγενείς του νεκρού με απόφαση του Δημάρχου και ύστερα από εισήγηση 

της επιτροπής του άρθρου 16. Απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών 

κατασκευής ταφών-μνημείων, κατά παράβαση του παρόντος κανονισμού 

και των προβλεπόμενων σε αυτών διατάξεων.» 

Στο άρθρο 12 διαγράφεται το «2. Τέλος ταφής ετεροδημοτών 3. Τέλος 

ταφής δημοτών που δεν καταβάλουν το ετήσιο τέλος χρήσης 4. Τέλος 

διατήρησης τάφων». 

Στο ίδιο άρθρο προστίθεται   τέλος ταφής πολιτών που δεν καταβάλλουν το 

ετήσιο δικαίωμα χρήσης νεκροταφείων είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι μη 

δημότες είτε είναι δημότες μη μόνιμοι κάτοικοι, τέλος ταφής μη δημοτών 

http://www.dimosnet.gr/images/site/2/100867_1996-astynom-diataxi-3-1023-2-37-ia-96-ok.doc
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/100867_1996-astynom-diataxi-3-1023-2-37-ia-96-ok.doc
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/100867_1996-astynom-diataxi-3-1023-2-37-ia-96-ok.doc
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/100867_1996-astynom-diataxi-3-1023-2-37-ia-96-ok.doc
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/100867_1996-astynom-diataxi-3-1023-2-37-ia-96-ok.doc
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/100867_1996-astynom-diataxi-3-1023-2-37-ia-96-ok.doc
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/100867_1996-astynom-diataxi-3-1023-2-37-ia-96-ok.doc
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μη μόνιμων κατοίκων, τέλος μεταφοράς οστών σε οστεοφυλάκιο (από τα 

κοιμητήρια εκτός του Δήμου Δοξάτου) και τέλος μεταφοράς οστών σε νέο 

τάφο (από τα κοιμητήρια εκτός του Δήμου Δοξάτου). 

Στο τέλος του άρθρου 12 προστίθεται εδάφιο «Για τη ταφή σε προ 

υπάρχοντα τάφο θα είναι απαραίτητη η συγκατάθεση των υπεύθυνων 

εκπροσώπων του άρθρου 9 και σε κάθε περίπτωση τη σύμφωνη γνώμη του  

Προέδρου της Κοινότητας. Η μη τήρηση των διατάξεων του τελευταίου 

εδαφίου θα επιφέρει πρόστιμο στο γραφείο τελετών που πραγματοποίησε 

την κηδεία ή στους οικείους συγγενείς του νεκρού αν δεν υπάρχει γραφείο 

τελετών,  ύψους έως 1.000€  με απόφαση του Δημάρχου ύστερα από 

εισήγηση της επιτροπής του άρθρου 16» 

Δημιουργείται νέο άρθρο ως εξής: «Άρθρο 16 Επιτροπές. Συγκροτείται με 

απόφαση του Δημάρχου πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον 

αντιδήμαρχο-υπεύθυνο των νεκροταφείων, τον εκάστοτε πρόεδρο της 

κοινότητας, τον προϊστάμενο του τμήματος περιβάλλοντος καθαριότητας 

και πρασίνου, ένα μηχανικό-υπάλληλο του Δήμου (εφόσον υφίσταται 

τεχνικό ζήτημα), τον εκπρόσωπο της εκκλησίας. Έργο της επιτροπής είναι η 

διευθέτηση οποιουδήποτε σχετικού με την λειτουργία των νεκροταφείων. 

Τα άρθρα 16 «Τελικές διατάξεις» και 17 Ισχύς του Κανονισμού» του υπό 

τροποποίηση κανονισμού αναδιατυπώνονται και αναριθμούνται ως εξής: 

Άρθρο 16 «Επιτροπές» Άρθρο 17 «Τελικές διατάξεις» και Άρθρο 18 «Ισχύς 

του Κανονισμού»      

Η παρούσα να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση 

6 Εισήγηση προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο για έγκριση 

τροποποίηση Κανονισμού 

Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου 

Δοξάτου 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο: 

Την τροποποίηση του Κανονισμού Ύδρευσης - Αποχέτευσης, σύμφωνα με 

την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, ως κάτωθι:  

Στην παράγραφο Α-3.3 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«3.3.4 Ειδικά για τις επιχειρήσεις εμφιάλωσης ή άλλους υδρολήπτες που 

καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού σε σχέση με την οικιακή 

κατανάλωση· για τη σύνδεσή τους με το δίκτυο, εκτός των όσων 

προαναφέρονται, απαιτείται: 

α) η υποβολή των προβλεπόμενων στοιχείων κατανάλωσης νερού, η 

χρονική κατανομή της κατανάλωσης, και όποιου άλλου στοιχείου ή μελέτης 

ζητηθεί από την υπηρεσία 

β) εισήγηση από την Δ/νση Περιβάλλοντος προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

γ) Λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τους ειδικούς 

όρους της παροχής, τον χρόνο ισχύος της παροχής, τον τρόπο ανανέωσης 

της ισχύος της άδειας για την παροχή, τον τρόπο διακοπής της παροχής και 

όποιο άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο. 

Ο Δήμος Δοξάτου, δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον υδρολήπτη για 

οποιοδήποτε λόγο μείωσης ή διακοπής της παροχής νερού, ενώ ισχύουν οι 

προβλεπόμενες γενικές διατάξεις σε περίπτωση διακοπής της υδροδότησης. 

Η Δ/νσης Περιβάλλοντος μπορεί να εισηγείται και λήψη απόφασης για τις 

ήδη υπάρχουσες συνδέσεις» 

  

Η παράγραφος Α-3.3.4 επαναριθμείται σε Α-3.3.5 

Στην παράγραφο Α-3.4 διορθώνεται η αρίθμηση από 3.3.1 σε 3.4.1 

Η παράγραφος Α-5.1.2.α αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) Απομόνωση αγωγού λόγω προσβολής από λύματα. Η μεταφορά γίνεται 

από το Δήμο Δοξάτου με αίτηση του υδρευόμενου ή αυτεπάγγελτα σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί από το δήμο. Ο Δήμος Δοξάτου επαναφέρει την 

παροχή στην προηγούμενη θέση της μόλις εκλείψει ο κίνδυνος μόλυνσης. 

Αν αίτιος της μόλυνσης είναι ο υδρευόμενος δεν γίνεται μεταφορά, αλλά 

διακοπή της ύδρευσής του, μέχρι την τακτοποίηση της ανωμαλίας»  

Στην παράγραφο Α-6.1 

η φράση «μετά» αντικαθίσταται με τη φράση «πριν» 

Η παράγραφος Α-8.3.1 αντικαθίσταται ως εξής: 

«8.1.3 Σε κάθε υδρομετρητή προσαρμόζεται ειδική ασφάλεια (ή 

ανάλογος μηχανισμός). Η αφαίρεσή και η επανατοποθέτηση της γίνεται 

μόνο από υπάλληλο του Δήμου. 

Κάθε επιδιόρθωση ή έλεγχος του υδρομετρητή από υπάλληλο του Δήμου 

συνεπάγεται την αφαίρεση της σφραγίδας. Ο υπάλληλος του δήμου που 

τοποθέτησε τη σφραγίδα υποχρεούται πριν την αναχώρηση του να 

ενημερώσει τον ιδιοκτήτη και να υποδείξει τη σφραγίδα στον υδρομετρητή, 

ενώ ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να βεβαιωθεί ότι ετέθη η σφραγίδα εκ 

νέου στον υδρομετρητή. Σε περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί η 
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σφραγίδα, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει άμεσα και 

εγγράφως την αρμόδια διεύθυνση του δήμου.» 

Στην παράγραφο Α-12.3.3 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Σε περίπτωση που προκληθεί ζημιά από εκτέλεση έργων του δήμου ή 

συνεργεία του δήμου, τη ζημιά αποκαθιστά ο δήμος και η δαπάνη βαρύνει 

το δήμο.» 

Η παράγραφος Α-13.3.1 αντικαθίσταται ως εξής: 

«13.3.1 Σε περίπτωση έλλειψης νερού ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο 

επιβάλουν οι συνθήκες ο Δήμος Δοξάτου έχει το δικαίωμα να προβεί σε 

περιοδικές διακοπές της υδροδότησης είτε σε όλο το Δήμο είτε σε 

ορισμένους οικισμούς. 

Η περιοδική διακοπή της υδροδότησης γίνεται με απόφαση Δημάρχου, μετά 

από εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, και έγκαιρη ενημέρωση των 

κατοίκων.» 

Η παράγραφος Α-13.3.2 αντικαθίσταται ως εξής: 

«13.3.2 Ο Δήμαρχος Δοξάτου με απόφαση του, μετά από εισήγηση της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος, μπορεί να καθορίσει ανώτατα όρια κατανάλωσης 

ανάλογα με τη χρήση, την επάρκεια του νερού, την κατάσταση των δικτύων 

και τις σχετικές υδραυλικές μελέτες και προδιαγραφές. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο 

υδρευόμενος να την εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή 

με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.» 

Στο άρθρο Β-3.1.2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχει διαφοροποίηση στην 

καταγεγραμμένη ετήσια κατανάλωση μεγαλύτερη από 50 % σε σχέση με 

την κατανάλωση του προηγουμένου έτους, ο δήμος ενημερώνει  τον 

δημότη.» 

Η παράγραφος 3.4 «Ενστάσεις» του άρθρο Β-3 αντικαθίσταται ως εξής:  

«3.4.1 Ο υδρολήπτης για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσης του μπορεί να 

υποβάλλει ένσταση η οποία εξετάζεται από το αρμόδιο κατά το νόμο  

όργανο του Δήμου μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. 

3.4.2 Ένσταση μπορεί να υποβληθεί και σε περίπτωση που η 

κατανάλωση αποκλίνει σημαντικά από τις καταναλώσεις προηγουμένων 

ετών και οφείλεται σε αφανή διαρροή στις εσωτερικές υδραυλικές 

εγκαταστάσεις, η οποία ήταν αντικειμενικά αδύνατον να γίνει αντιληπτή 

από τον υδρολήπτη . Η διαπίστωση της αντικειμενικής αδυναμίας του 

υδρολήπτη για τον εντοπισμό της διαρροής γίνεται από επιτροπή οριζόμενη 

από το Δήμαρχο, η οποία θα αποτελείται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ως 

πρόεδρο και δύο υπαλλήλους του δήμου με ειδικότητα υδραυλικού ή 

τεχνίτη. Για κάθε παροχή ακινήτου, η μείωση της κατανάλωσης είναι 

δυνατή δύο (2) μόνο φορές και για δύο (2) μόνο διαφορετικές περιόδους 

κατανάλωσης. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο κατά το νόμο  όργανο 

του Δήμου μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Η διάταξη 

αυτή δεν έχει εφαρμογή σε παροχές που υδροδοτούν ακίνητα χωρίς κτίσμα, 

αγροτικές αποθήκες ή στο ακίνητο υπάρχει γεωργική εκμετάλλευση» 

Προσθήκη Κεφαλαίου ως εξής: 

«Κεφάλαιο Δ 

Άρθρο Δ-1 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Το άρθρο Β-3.4.1. του κανονισμού όπως τροποποιείται με την ……/2020 

απόφαση εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς ενστάσεις» 

Σε όσα σημεία του αναφέρεται «Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και 

Πρασίνου», αντικαθίστανται με τη «Τμήμα Συντηρήσεων» 

Σε όσα σημεία του κανονισμού αναφέρεται «Τεχνική Υπηρεσία», 

αντικαθίστανται με τη φράση «Δ/νση Περιβάλλοντος».  

Επίσης εισηγείται την έγκριση συντακτικών διορθώσεων όπου αυτό 

απαιτείται.  

Η παρούσα να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση 

7 Χωροθέτηση Κάδων Ανακύκλωσης 

αποβλήτων ειδών ιματισμού. 

Εισήγηση: 5701/15-06-2020 

Εγκρίνει την τοποθέτηση των  δεκατριών (13)  κάδων μεταχειρισμένων 

ειδών ένδυσης-υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων ειδών, σε υλοποίηση της 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δοξάτου και της εταιρίας «EAST WEST 

GREECE I.K.E.» στις κοινότητες του Δήμου μας σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα: 

Άγιος Αθανάσιος 3 κάδοι 

Δοξάτο 3 κάδοι 

Κύργια 2 κάδοι 

Καλαμπάκι 3 κάδοι 
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Φτελιά 1 κάδος 

Κεφαλάρι 1 κάδος 

 

Τα ακριβή σημεία τοποθέτησης των κάδων, ανά Κοινότητα είναι τα εξής: 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Πλατεία Ομονοίας 8 

2 

2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ.doc
Ο 25ης Μαρτίου 

3 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ  Κέντρο Νεότητας 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΞΑΤΟΥ  

1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Κωνσταντίνου Καραμανλή 37 

2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

3 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ Ζαλόγγου  

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΓΙΩΝ 

1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Μεγάλου Αλεξάνδρου 

2 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΡΓΙΩΝ Απέναντι από ΚΑΠΗ 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ  

1 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ  

2 ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Πλατεία Ελευθερίας και 

Μάρκου Μπότσαρη 

3 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Βασιλέως Παύλου 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΤΕΛΙΑΣ 

1 ΓΡΑΦΕΙΑ-ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ  

1 ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
 

8 Εισήγηση προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση 

νέας κανονιστικής απόφασης που 

αφορά στην έγκριση Κανονισμού 

Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 

Κοινοτήτων Αγίου Αθανασίου και 

Καλαμπακίου, Δήμου Δοξάτου 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έκδοση νέας κανονιστικής 

απόφασης που αφορά στην έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών 

Αγορών Κοινοτήτων Αγίου Αθανασίου και Καλαμπακίου, Δήμου Δοξάτου, 

ως εξής: 

Α)  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ  

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 

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. Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες 

διατάξεις». (ΦΕΚ 171Α΄/2017) 

4. Τον Ν.3852/2010 Άρθρο 94 παρ.6, Αρμοδιότητα (30.31.32.33.) 

5. 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 

6. Την υπ’ αριθ. 5/2020 απόφαση για τη θετική γνωμοδότηση της 

Επιτροπής του άρθρου 28 του Ν. 4497/2017 για την επέκταση και 

χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Καλαμπακίου 

7. Την υπ’ αριθ. 43/1996 και τις συμπληρωματικές 88/2004, 45/2006, 

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

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

λειτουργίας λαϊκών αγορών των Δ.Κ. Αγ. Αθανασίου & 

Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου» 

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, κατά μήκος της  Ελευθερίου 
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Βενιζέλου, από το ύψος του ορίου των οικοπέδων 458 και 456 και των 

ορίων των οικοπέδων 701 και 702 μέχρι το ύψος μεταξύ των ορίων των 

οικοπέδων 402 και 403.  

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 επτά (77) 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 Εγκαταστάσεων 

Πώλησης, θα είναι τα έξι (6) μέτρα. Ωστόσο, αν η Επιτροπή λαϊκών αγορών 

Π.Ε. Δράμας του άρθρου 28 του Ν. 3397/2017 ΦΕΚ 171Α΄) υποβάλει στο 

Δήμο Δοξάτου πλήρως αιτιολογημένη πρόταση για περαιτέρω ανάπτυξη 

των πάγκων ανά κατηγορία πωλούμενων ειδών, οι θέσεις αυτές μπορούν να 

επεκταθούν μέχρι τα 8 μέτρα εφόσον υπάρχει δυνατότητα από άποψη 

χώρου, ύστερα από τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.  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 στο 

σχετικό τοπογραφικό που συνοδεύει  τον κανονισμό λειτουργίας της λαϊκής 

αγοράς στη Δ.Κ. Καλαμπακίου. 

 

Άρθρο 2 

Δικαίωμα συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής στις λαϊκές αγορές Αγίου Αθανασίου και 

Καλαμπακίου, του Δήμου Δοξάτου έχουν όσοι είναι κάτοχοι παραγωγικής ή 

επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών, που έχει εκδοθεί από το Δήμο 

μόνιμης κατοικίας τους και η τοποθέτηση αυτών έγινε σύμφωνα με τα 

άρθρα 34 και 35 του Ν. 3397/2017 (ΦΕΚ 171Α΄). 

Άρθρο 3 

Καθορισμός τέλους χρήσης των θέσεων 

Το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του ημερήσιου τέλους συμμετοχής 

καθορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 36 του Ν. 

4497/2017). 

Η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό 

διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, για τους οποίους με βάση τα 

αναφερόμενα στην άδεια του είναι υπόχρεος, συνεπάγεται την αναστολή 

ισχύος της άδειας για τις λαϊκές αγορές για τις οποίες δεν έχει καταβληθεί 

το τέλος. 

Άρθρο 4 

Ημέρες και ώρες λειτουργίας 

Η λαϊκή αγορά Αγίου Αθανασίου θα λειτουργεί, όλες τις εργάσιμες 

Παρασκευές του έτους, ενώ η λαϊκή αγορά Καλαμπακίου θα λειτουργεί, 

όλες τις εργάσιμες Δευτέρες του έτους . Σε περίπτωση που η ημέρα 

λειτουργίας μίας λαϊκής αγοράς είναι εθνική ή τοπική αργία, μπορεί να 

μεταφερθεί έκτακτα η ημέρα λειτουργίας της με τη σύμφωνη γνώμη της 

επιτροπής λαϊκών αγορών Π.Ε. Δράμας και απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Το ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ορίζεται κατά το 

χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι 30η Σεπτεμβρίου από ώρα 6.30 πμ. 

μέχρι 14.30 μμ. και από 1η Οκτωβρίου μέχρι 30η Απριλίου 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 λαϊκής αγοράς θα γίνεται το μάζεμα των πάγκων και των 

καθαρισμός των χώρων από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. 

Άρθρο 5 

Καθαριότητα 

Ο Δήμος Δοξάτου θα μεριμνά για την καθαριότητα του χώρου που 
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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 να ξεκινήσει η Υπηρεσία 

Καθαριότητας την αποκομιδή των απορριμμάτων.    

Άρθρο 6 

Ομοιόμορφη εμφάνιση πάγκων 

Όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά θα υποχρεούνται να εφοδιαστούν με 

πάγκους – πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου και υλικού και χρώματος 

διαφορετικού, ανάλογα με την ιδιότητα.  

Οι παραγωγοί πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο 

πινακίδα χρώματος πράσινου ελάχιστων διαστάσεων 1 x 0,40 μ., στην οποία 

αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ», και με πεζά 

ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το ονοματεπώνυμό του, ο 

αριθμός αδείας, ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα 

και η γεωγραφική περιοχή, τουλάχιστον ο νομός, που βρίσκεται η αγροτική 

εκμετάλλευση των προϊόντων που διαθέτει.  

Οι επαγγελματίες πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή 

σημείο πινακίδα χρώματος μπλε ελάχιστων διαστάσεων 1 x 0,40 μ., στην 

οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» ή 

«ΕΜΠΟΡΟΣ» και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το 

ονοματεπώνυμο, ο αριθμός αδείας και ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο 

πληροφοριακό σύστημα. 

Απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων 

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 
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οποία εμφανίζονται οι τομείς κατ’ είδος προϊόντων. Τοποθετούνται, επίσης, 

δελτία και κυτίο παραπόνων. 

3. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, υπάλληλος του Δήμου 

Δοξάτου, τον οποίο ορίζει ο Δήμαρχος, ελέγχει το χώρο της λαϊκής αγοράς 

και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της. Οι επόπτες ελέγχουν τις 

προσκομιζόμενες ποσότητες και την ορθή τήρηση του Βιβλίου 

διακινούμενων Ποσοτήτων, τους προσερχόμενους πωλητές και αυτούς, οι 

οποίοι απουσιάζουν, καταγράφουν τις κενές θέσεις και ενημερώνουν την 

αρμόδια υπηρεσία για τα κενά και συμβουλεύουν τους πωλητές για την 

ορθή τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της αγοράς και τις διατάξεις του 

νόμου, τοποθετούν παραγωγούς σε προσωρινές θέσεις, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στον νόμο 3397/2017 (ΦΕΚ 171Α΄). 

Ο υπάλληλος αυτός ορίζεται για θητεία έξι (6) μηνών και μετά τη λήξη της 

θητείας του αντικαθίσταται από άλλον. Για τη διευθέτηση θεμάτων που 

προκύπτουν κατά τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, ο εν λόγω υπάλληλος 

συνεργάζεται με έναν εκπρόσωπο των παραγωγών και έναν των 

επαγγελματιών πωλητών, τους οποίους προτείνουν τα οικεία σωματεία. 

4. 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. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η διακριτότητα των πωλούμενων προϊόντων 

στις λαϊκές αγορές Αγίου Αθανασίου και Καλαμπακίου, η τοποθέτηση των 

εκθετών θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία των άρθρων 33-35 του Ν. 

4497/2017ως παρακάτω: 

Στη λαϊκή αγορά Καλαμπακίου: στις θέσεις 1-12 και 38-53 θα 

τοποθετηθούν οι μικροπωλητές βιομηχανικών προϊόντων, στις θέσεις 54-56, 

59, 60, 71, 37-30 και 20-29, 13-14 θα τοποθετηθούν έμποροι και παραγωγοί 

διατροφικών προϊόντων που προσέρχονται όλο το χρόνο στη λαϊκή αγορά 

Καλαμπακίου, ενώ στις θέσεις 15-19 και 57 θα τοποθετηθούν εποχιακοί 

παραγωγοί. Σε περίπτωση που τοποθετηθούν νέοι   παραγωγοί, αυτοί θα 

τοποθετηθούν στην οδό Κύπρου. Στην περίπτωση που προκηρυχθούν νέες 

θέσεις μικροπωλητών και τοποθετηθούν στη λαϊκή αγορά Καλαμπακίου, 

τότε αν οι νέοι μικροπωλητές είναι μέχρι 6 αυτοί θα τοποθετηθούν στις 

πρώτες θέσεις που καταλαμβάνουν οι εκθέτες διατροφικών προϊόντων και 

οι εκθέτες αυτοί θα μεταφερθούν στις θέσεις Π1-Π6 εντός του κυκλικού 

κόμβου της οδού Εθνικής Αντιστάσεως. Αν οι νέοι μικροπωλητές είναι 

περισσότεροι από έξι (6) τότε θα γίνει επανατοποθέτηση όλων των 

συμμετεχόντων στη λαϊκή αγορά Καλαμπακίου και οι θέσεις θα χορηγηθούν 

ύστερα από εισήγηση του Δήμου Δοξάτου. 

Στη λαϊκή αγορά Αγίου Αθανασίου: στις θέσεις 4-13, 61-62 και 65-71 θα 

τοποθετηθούν οι μικροπωλητές βιομηχανικών προϊόντων, στις θέσεις 14-26, 

49-60, θα τοποθετηθούν έμποροι και παραγωγοί διατροφικών προϊόντων 

που προσέρχονται όλο το χρόνο στη λαϊκή αγορά Αγίου Αθανασίου, ενώ 

στις θέσεις 27-47 θα τοποθετούνται οι εποχιακοί παραγωγοί καλύπτοντας 

πρώτα τις θέσεις που βρίσκονται πιο κοντά στις θέσεις των εμπόρων και 

παραγωγών διατροφικών προϊόντων. Σε περίπτωση που τοποθετηθούν νέοι   

παραγωγοί, αυτοί θα τοποθετούνται προσωρινά πίσω από τους εποχιακούς 

παραγωγούς και όταν αδειάζει η πρώτη θέση  εποχιακών θα τοποθετείται 

οριστικά στη θέση αυτή. Στην περίπτωση που προκηρυχθούν νέες θέσεις 

μικροπωλητών και τοποθετηθούν στη λαϊκή αγορά Αγίου Αθανασίου, τότε 

αν οι νέοι μικροπωλητές είναι μέχρι δέκα (10) αυτοί θα τοποθετηθούν στις 

θέσεις 1-3, 63-64 και 72-76. Αν οι νέοι μικροπωλητές είναι περισσότεροι 

από δέκα (10) τότε θα γίνει επανατοποθέτηση όλων των συμμετεχόντων στη 

λαϊκή αγορά Αγίου Αθανασίου και οι θέσεις θα χορηγηθούν ύστερα από 

εισήγηση του Δήμου Δοξάτου. 

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 υποχρεούνται: α) να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο 

επαγγελματικής δραστηριότητας, στο χώρο που τηρούνται τα έγγραφα, 

παραστατικά στοιχεία, στις εθνικές οδούς και στο χώρο παραγωγής, και β) 

να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία. 
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Σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού 

επιβάλλονται κυρώσεις με απόφαση του Δήμου Δοξάτου, είτε κατόπιν 

σχετικής εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 28 του Ν. 4497/2017 σε 

περίπτωση που ο Δήμος Δοξάτου παραπέμψει το θέμα σε αυτήν είτε χωρίς 

την εισήγηση. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να εισηγείται στο Δήμο 

Δοξάτου την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του Κανονισμού 

Λειτουργίας που υποπίπτουν στην αντίληψή το με κάθε νόμιμο τρόπο. Οι 

κυρώσεις που επιβάλλονται από το Δήμο Δοξάτου μπορεί να είναι: αα) η 

απλή σύσταση σε συμμόρφωση, ββ) η επιβολή χρηματικού προστίμου έως 

και 1.000 ευρώ και γγ) η ανάκληση της άδειας μέχρι ένα (1) μήνα. Με 

σύμφωνη γνώμη της επιτροπής καθορίζονται οι κυρώσεις που αφορούν 

παραβάσεις του Κανονισμού Λειτουργίας.  

Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 54 του Ν. 4497/2017 δεν είναι 

αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας. 

Άρθρο 9 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

 1. Όλες τις ημέρες και για τις ώρες κατά τις οποίες θα λειτουργούν οι 

λαϊκές αγορές, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση  κάθε είδους 

οχήματος στις  οδούς 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 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  υποχρεούνται να έχουν άδεια επαγγελματική ή 

παραγωγική. 

- 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 
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σε σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στη συνέχεια οι 

υπάλληλοι του Δήμου. 

- 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. 

- 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. 

- Όλοι οι πωλητές είναι υποχρεωμένοι να απολυμαίνουν τους χώρους 

στους οποίους δραστηριοποιούνται. 

- 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. Για τις παραβάσεις Ν. 4497/2017 που διαπιστώνονται σύμφωνα με τα 

άρθρα 51 έως 54 επιβάλλονται οι κυρώσεις και γίνονται οι περαιτέρω 

ενέργειες που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΓ΄ του παραπάνω νόμου 

2. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ αν 

ο υπόχρεος εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 

αυτόν της σχετικής πράξης προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή 

αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε 

δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου. 

3. Αν σε διάστημα ενός έτους διαπιστωθεί ότι ο πωλητής έχει υποπέσει στην 

ίδια παράβαση του νόμου το πρόστιμο διπλασιάζεται. Αν αρχικώς 

προβλέπεται ως κύρωση η προσωρινή ανάκληση άδειας, τότε σε περίπτωση 

επανάληψης της παράβασης, επιβάλλεται η οριστική ανάκληση της άδειας, 

ανεξαρτήτως του χρόνου τέλεσης της επαναληπτικής παράβασης. 

4. Η άδεια ανακαλείται προσωρινά για έξι (6) μήνες, εφόσον σε διάστημα 

δύο (2) ετών, ο δικαιούχος πωλητής υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση 

του νόμου για πάνω από τέσσερις (4) φορές. Αν έχει υποπέσει σε διάστημα 

δύο (2) ετών σε τέσσερις (4) παραβάσεις, η Υπηρεσία που καταχώρησε και 

βεβαίωσε την τελευταία παράβαση ενημερώνει εγγράφως τον δικαιούχο για 

τις επιπτώσεις της επιπλέον παράβασης. 

5. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του νόμου, 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. 

6. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση έλλειψης αδείας, για όλες 

τις κατηγορίες υπαίθριου εμπορίου μειώνονται στο ποσό των εκατό (100) 

ευρώ, εάν ο διοικούμενος προσκομίσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών 

στην ελεγκτική υπηρεσία έντυπο αδείας εν ισχύ κατά το χρόνο βεβαίωσης 

της παράβασης. 

Άρθρο 12 

Μεταβατικές διατάξεις 

Τα Τοπικά Συμβούλια των Κοινοτήτων Αγίου Αθανασίου και Καλαμπακίου 

κατόπιν προτάσεων προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μπορεί να 

προτείνει 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 
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υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης. 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.). 

Η   ισχύς   του   κανονισμού   αυτού   είναι  υποχρεωτική   για   όλους   

γενικά   τους συναλλασσόμενους (πωλητές του Δήμου). 

Ο Δήμος Δοξάτου είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω θέματα που αφορούν 

την ομαλή λειτουργία των λαϊκών αγορών Αγίου Αθανασίου και 

Καλαμπακίου: 

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. 

ε) Ύπαρξη καλαίσθητων πτυσσόμενων πάγκων. 

Άρθρο 14 

Έναρξη ισχύος 
Ο παρόν κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την επομένη της δημοσίευσης 

του στις εφημερίδες και την ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου. 

Επίσης εισηγείται την έγκριση των σχετικών σχεδιαγραμμάτων. 

9 Εισήγηση προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο σχετικά με την 

εκμίσθωση ακάλυπτης δημοτικής 

έκτασης του Δήμου Δοξάτου για 

εγκατάσταση κτηνοτροφικών 

μονάδων για πρόχειρα καταλύματα 

ζώων. Εισήγηση: Δ/νση 

Οικονομικών 9720/10-9-2020. 

Εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο την μίσθωση ακάλυπτων 

δημοτικών εκτάσεων του Δήμου, όπως αυτές αναφέρονται στο εισηγητικό 

μέρος της  παρούσης,  για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων για 

πρόχειρα καταλύματα ζώων, για τα οποία δεν απαιτείται έκδοση άδειας 

οικοδομής  (άρθρο 2 του Ν. 4061/2012), με διενέργεια δημοπρασίας 

10 Εισήγηση προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο για έκδοση 

κανονιστικής απόφασης σχετικά με 

τον Κανονισμό Λειτουργίας 

Κυριακάτικης Αγοράς Δοξάτου, 

Δήμου Δοξάτου. Εισήγηση: 

10066/17-9-2020. 

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 

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 
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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 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) 
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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 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. 2323/1995, 

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, 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.   
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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 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 
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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 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 ισχύουν για 
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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 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. 
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Άρθρο 17 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρόν κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την επομένη της δημοσίευσης 

του στις εφημερίδες και την ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου 

 

11 Καθορισμός χώρου στάσης/ 

στάθμευσης και αυτοεπιβίβασης 

για τα ΕΔΧ-ΤΑΞΙ αυτοκίνητα στην 

Τ.Κ. Καλαμπακίου 

Εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε ότι αφορά το καθορισμό 

χώρου στάσης – στάθμευσης ταξί (πιάτσα) στην Κοινότητα Καλαμπακίου 

επί της Πλατείας Ελευθερίας -7 θέσεις- , σύμφωνα με το σχέδιο 

χωροθέτησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.  

12 Καθορισμός τέλους χρήσης 

νεκροταφείων Δήμου Δοξάτου για 

το έτος 2021.  

Α. Τροποποιεί την αριθμ. 250/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

περί καθορισμού τέλους χρήσης νεκροταφείων Δήμου Δοξάτου. 

Β.  Καθορίζει το τέλος χρήσης νεκροταφείων Δήμου Δοξάτου για το έτος 

2021 και εφεξής, ως κάτωθι: 

 Δικαίωμα χρήσης νεκροταφείων σε 10,00€ κατά οικογένεια 

ανεξάρτητα αν είναι δημότες ή όχι. 

 Τέλος ταφής πολιτών που δεν καταβάλλουν το ετήσιο δικαίωμα 

χρήσης νεκροταφείων στο ποσό των 300,00€ 

o είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι μη δημότες,  

o είτε είναι δημότες μη μόνιμοι κάτοικοι.  

 Το τέλος ταφής μη δημοτών μη μόνιμων κατοίκων στο ποσό των 

1.000,00€  

 Τέλος φύλαξης οστών σε οστεοφυλάκιο (από κοιμητήρια του 

Δήμου Δοξάτου), εφάπαξ 20,00€. 

 Τέλος μεταφοράς οστών σε οστεοφυλάκιο (από κοιμητήρια εκτός 

του Δήμου Δοξάτου), έναντι ποσού 50,00€ εφάπαξ και 5,00€ 

ετησίως. 

 Τέλος μεταφοράς οστών σε νέο τάφο (από κοιμητήρια εκτός του 

Δήμου Δοξάτου), έναντι ποσού 1.000,00€. 

 Δεν καταβάλλεται τέλος μεταφοράς οστών από κοιμητήρια εντός ή 

εκτός του Δήμου Δοξάτου,  σε κατειλημμένο τάφο των 

κοιμητηρίων του Δήμου Δοξάτου.  

13 Κοπή δέντρων στο χώρο του 

μνημείου πεσόντων Κοινότητας 

Δοξάτου. 

Α. Εγκρίνει την κοπή έντεκα (11) δένδρων (κυπαρίσσια-λειλαντ) που 

φύονται στον χώρο του μνημείου πεσόντων της Κοινότητας Δοξάτου 

(πλησίον της εκκλησίας), μετά από σχετική άδεια από το δασαρχείο, διότι 

έχουν προκαλέσει ζημιές στα μάρμαρα του μνημείου  και κάποια έχουν 

πάρει επικίνδυνη κλίση,  για προληπτικούς λόγους παρότι δεν υπάρχουν 

σημάδια ασθενειών στα συγκεκριμένα δένδρα. 

Β. Την αντικατάστασή τους από θάμνους μικρότερου μεγέθους στην ίδια 

θέση. 

Γ. Εξουσιοδοτεί τις αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση της παρούσης 

απόφασης 

 

Β) Η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων  να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο 

προς έγκριση.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/26-01-2021. 

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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