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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην έγκριση Κανονισμού 

Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Κοινοτήτων Αγίου Αθανασίου και Καλαμπακίου 

Δήμου Δοξάτου». 

 

Στο Καλαμπάκι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 31 του μήνα 

Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00΄ 

συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου, υπό την 

Προεδρία του κ. Ιωάννη Χαριτωνίδη μετά από την αριθμ. 8959/27-08-2020 γραπτή 

πρόσκληση  που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους με 

αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 114 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 

Α΄134), και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012. 

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη και απόντα 7 

μέλη οι κ.κ. Ζουμπούλογλου Α., Ιωάννου Χ., Στάντζιος Π., Λουλούδης Ι., Χαλκίδης 

Χ., Μιχαηλίδου Κ., Εμμανουηλίδου Ν.,  επί συνόλου 27 μελών:  

ΠΑΡΟΝΤΑ 

1 Καγγελίδης Ιωάννης 8 Παπαζώτου Κυριακή 15 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος 9 Δολαπτσή Ηλιάνα 16 Κρυωνίδης Βασίλειος 

3 Μουστάκα Μαρία 10 Καραγιαννίδου Συμεωνίδου Π. 17 Μουλιστάνος Αθανάσιος 

4 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 11 Φυρινίδης Ευστάθιος 18 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

5 Χαριτωνίδης Ιωάννης 12 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 19 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

6 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ. 13 Δαλακάκης Δημήτριος 20 Γεωργιάδης Ιωάννης 

7 Χορόζογλου Παρθένα 14 Ζεκερίδης Χαράλαμπος   

ΑΠΟΝΤΑ 

1 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 4 Λουλούδης Ιωάννης 7 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 

2 Ιωάννου Χρήστος 5 Χαλκίδης Χαράλαμπος   

3 Στάντζιος Πασχάλης 6 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα   

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κος Ζεκερίδης 

Θεμιστοκλής, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 4555/2018.  

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Καλαμπακίου 

Τσεκούρας Γεώργιος  και Δοξάτου Διογένης Μάρκου.  

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:  
1. Στάντζιος Πασχάλης,  κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης 

συζήτηση. 

2. Εμμανουηλίδου Νικολέτα, στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 16/31-08-2020  

Τακτικής   Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 125/2020 
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1. Μπερμπερίδης Αθανάσιος στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

2. Στάντζιος Πασχάλης, στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

3. Καραγιαννίδου Παρασκευή, στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.   

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι οι 

117/2020 και 118/2020 αποφάσεις λήφθηκαν κατά τη διάρκειας της 15ης δια 

περιφοράς έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση, έγιναν 

τοποθετήσεις, υποβλήθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν σχετικές απαντήσεις, έτσι όπως 

αυτά αποτυπώνονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

Ο κος Δαλακάκης με αφορμή τη συζήτηση που διεξήχθη μεταξύ των 

συμβούλων για την απόφαση της Ο.Ε. σχετικής με τη συμμόρφωση του Δήμου στην 

αριθμ. 906/2020 απόφαση του 1ου κλιμακίου της ΑΕΠΠ  αναφορικά με το έργο  

«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ», ζήτησε τη συζήτηση του θέματος εκ 

νέου από το Δημοτικό Συμβούλιο ως θέμα εκτός ημερησίας διάταξης.  

Ακολούθησε σχετική ψηφοφορία. Με ψήφους 8 υπέρ της συζήτησης (κ.κ. 

Δαλακάκης, Ζεκερίδης, Κρικοπούλου, Κρυωνίδης, Στάντζιος, Κιτσουκάκης, 

Παπαδόπουλος, Μουλιστάνος,  1 παρών (κ. Γεωργιάδης) και 13 κατά (κ.κ. 

Εμμανουηλίδου, Καγγελίδης, Καραμπακάλης, Μουστάκα, Μπερμπερίδης, 

Χαριτωνίδης, Χατζηπροδρόμου, Χορόζογλου, Δολαπτσή, Καραγιαννίδου, 

Παπαζώτου, Φυρινίδης, Χριστοφυλλάκης, αποφασίστηκε η μη συζήτηση του 

θέματος.  

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για 

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

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με 

την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ’ αριθμ. 8/2020 απόφαση 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: ΩΛΧΦΩ95-Ξ9Τ) σχετική με την έκδοση 

κανονιστικής απόφασης που αφορά στη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών των 

Κοινοτήτων Αγίου Αθανασίου και Καλαμπακίου.   

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 

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

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά. 

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το θέμα, ζήτησε την έγκριση της ως άνω 

εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τροποποίηση αυτής στο άρθρο 7 παρ. 4 

και συγκεκριμένα με την απαλοιφή της αρίθμησης των θέσεων και την προσθήκη 

καθορισμού των θέσεων μετά από διαδικασία κλήρωσης από την αρμόδια επιτροπή. 

Η κλήρωση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ένα άκρο θα πρέπει να είναι τομέας 

Διατροφικών Προϊόντων και στο άλλο άκρο ο τομέας Βιομηχανικών Ειδών. Όπου 

είναι γνωστός ο αριθμός των ενδιαφερομένων της κάθε ομάδας (την ημέρα της 

κλήρωσης) θα ξεκινήσει η διαδικασία κληρώσεων αφού θα καθοριστεί το σημείο 

εκκίνησης με βάση τον αριθμό αυτό. Οι ενδιαφερόμενοι θα τοποθετηθούν από το 

σημείο εκκίνησης προς τα άκρα του δρόμου της λαϊκής προκειμένου οι όποιες κενές 

θέσεις από μελλοντική κάλυψη από νέους ενδιαφερομένους, να υπάρξουν στα άκρα 

των δύο τομέων, ώστε η τοποθέτηση των νέων ενδιαφερομένων που πιθανά θα 

παρουσιαστούν να μην διαταράξουν τη λειτουργία των ήδη υπαρχόντων τομέων.  

Η λαϊκή του Καλαμπακίου θα εκτείνεται στα όρια που υπάρχουν στην οδό Μ. 

Αλεξάνδρου και Αγ. Αθανασίου όπως στο συνημμένο σχεδιάγραμμα και εφόσον δεν 

επαρκούν οι θέσεις και για να μην υπάρχει κενό στη λαϊκή θα επεκταθούν προς τις 

θέσεις που αναφέρονται στο διάγραμμα περιμετρικά της πλατείας και τελευταία θα 

καλυφθούν οι θέσεις στην οδό Κύπρου, εφόσον υπάρξει ανάγκη από τις νέες αιτήσεις 

που πιθανά θα κατατεθούν.  
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Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπακίου κος Τσεκούρας ζήτησε την 

τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 4 με την απαλοιφή του εδαφίου «(…) Προκειμένου 

να διασφαλιστεί….ύστερα από εισήγηση του Δήμου Δοξάτου(…)» . 
 

 Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

 Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τις διαταξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 

Α΄93)  και  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) και τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ167/Α΄/30-10-2019). 

3. Την αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών 

οργάνων των δήμων» (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7). 

4. Την ανωτέρω απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

5. Την διενεργηθείσα ψηφοφορία ανάμεσα στις δύο κατατεθείσες προτάσεις.   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Υπέρ την πρότασης Δημάρχου ψήφισαν οι κάτωθι: 

Καγγελίδης, Καραμπακάλης, Μουστάκα, Χαριτωνίδης, Χατζηπροδρόμου, 

Χορόζογλου, Φυρινίδης, Παπαδόπουλος (8) 

Υπέρ της πρότασης του Προέδρου Καλαμπακίου ψήφισαν οι κάτωθι: 

Δαλακάκης, Ζεκερίδης, Κρικοπούλου, Κρυωνίδης, Μουλιστάνος, Εμμανουηλίδου, 

Παπαζώτου, Χριστοφυλλάκης, Δολαπτσή, Καραγιαννίδου, Κιτσουκάκης, 

Γεωργιάδης, Τσεκούρας (13)  

Εγκρίνει την έκδοση νέας κανονιστικής απόφασης που αφορά στην έγκριση 

Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Κοινοτήτων Αγίου Αθανασίου και 

Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου, σύμφωνα με την 8/2020 απόφαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής τροποποιημένη σε ότι αφορά το άρθρο 7 παρ. 4 με την απαλοιφή του  

εδαφίου «(…) Προκειμένου να διασφαλιστεί………ύστερα από εισήγηση του Δήμου 

Δοξάτου(…)», ως κάτωθι:  

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» 

Άρθρο 1 
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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 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 
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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 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 
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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 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. 

 

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 
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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. 

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: 
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- 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 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. 
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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 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. 

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποτελούν τα δύο (2) σχεδιαγράμματα, 

προσαρμοσμένα στην τροποποίηση του άρθρου 7.   
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Η ως άνω εγκριθείσα πρόταση δεν έλαβε την απαιτούμενη πλειοψηφία ως 

κανονιστική απόφαση, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις (άρθρο 79 του 

Ν. 3463/2006).  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 125/31-08-2020.  

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                        

                             ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 
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