
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ           Αριθ.Αποφ 78/2011 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 14
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης της  Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του ∆ήµου ∆ράµας   

την 21/11/2011 

 

Θέµα 2
ο
:  Κανονισµός λειτουργίας της Λαϊκής αγοράς του ∆ήµου 

∆ράµας. 

 
    Στη ∆ράµα, σήµερα, 21η του µηνός Νοεµβρίου 2011 ,ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα 14.00 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε  
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την 

64694/16-10-2011 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Ο κ. Κ. Χαρακίδης ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του. Έτσι 
κλήθηκε κατά σειρά το αναπληρωµατικό µέλος κ. Π. Ζαχαριάδης ο οποίος 
και παρευρέθει στην συνεδρίαση. Επίσης απουσίαζε ο Αντιπρόεδρος  κ. Γ. 
Παπαδόπουλος. 
Απουσία του Προέδρου και Αντιπροέδρου στην συνεδρίαση προήδρευσε ο 
πρώτος πλειοψηφών σύµβουλος κ. Χρήστος Κιοσσές. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Παύλος Ζαχαριάδης 
Ιορδανίδης Παγκράτιος 
Κιοσσές Χρήστος  
Μλεκάνης  Μιχαήλ  
Τερζής  Ανέστης 
Χατζηγιάννης Αναστάσιος 

Ρεµόντης  Θεµιστοκλής 

 

Παπαδόπουλος Γεώργιος 
Φουτσιτζής Χρήστος 

 

Ο   Πρoεδρεύων  εισηγούµενος  το 2ο  θέµα  της  ηµερήσιας  παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 64040/14-11-2011 έγγραφο του 
γραφείου αδειών λειτουργίας καταστηµάτων, σχετικά µε τον : Κανονισµό 

λειτουργίας της Λαϊκής αγοράς του ∆ήµου ∆ράµας, το οποίο λέει τα 
εξής : 

        
Με την εφαρµογή του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 94 περί «πρόσθετων αρµοδιοτήτων στους ∆ήµους»,  

από 1-1-2011 η αρµοδιότητα της Λαϊκής Αγοράς  περιήλθε στους ∆ήµους. 

Στο άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι η επιτροπή ποιότητας ζωής εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

 το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Ν. 3463/2006 του Κ.∆.Κ βάσει των οποίων οι       

δηµοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα  της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις 



 µε τις  οποίες θέτουν κανόνες για την προστασία του φυσικού αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος,   

 την προστασία των κατοίκων, την τήρηση της καθαριότητας, τη ρύθµιση της κυκλοφορίας κ.λ.π.  

Καθορίζουν επίσης µεταξύ άλλων, του όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των λαϊκών αγορών και γενικά  

των υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων. 

   Με την ανάληψη της αρµοδιότητας της Λαϊκής Αγοράς  από το ∆ήµο ∆ράµας, δηµιουργήθηκε η ανάγκη  

    κατάρτισης ενός τοπικού κανονιστικού πλαισίου µε σκοπό την ενίσχυση της εύρυθµης λειτουργίας της,  

   την εναρµόνιση των οικονοµικοπαραγωγικών οµάδων, των ( παραγωγών και επαγγελµατιών) πωλητών  

   που δραστηριοποιούνται στους χώρους της και τη διασφάλιση  την εύρυθµης λειτουργία της πόλης  και  

    των περίοικων.  

Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρµογή αυτών, σας διαβιβάζουµε σχέδιο κανονισµού λειτουργίας της  

υπαίθριας εµπορικής δραστηριότητας της λαϊκής αγοράς  στο ∆ήµο µας   και παρακαλούµε για τις  

ενέργειές σας.  

 

Η Επιτροπή Ποιότητας ζωής  αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας ,διάβασε 
1.Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 περί «πρόσθετων αρµοδιοτήτων στους 
∆ήµους» ,2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 περί «αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής», 3.Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 Κ∆Κ περί «κανονιστικών 
αποφάσεων » και του άρθρου 82 ,του ίδιου νόµου περί θεµάτων ρύθµισης 
κυκλοφορίας,4.Τις διατάξεις του Ν. 2323/95 σχετικά µε το  «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες 
διατάξεις» όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει,,µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι            ο µ ό φ ω ν α 

 
1.ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον Κανονισµό λειτουργίας της Λαϊκής 

αγοράς του ∆ήµου ∆ράµας ο οποίος έχει ως εξής: 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ 
 

Συντάσσεται ο κανονισµός λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του ∆ήµου ∆ράµας, προκειµένου να  
διασφαλίσει την εύρυθµη λειτουργία της  και προκειµένου µε τις κανονιστικές του διατάξεις να εναρµονίσει την 

οµαλή λειτουργία της πόλης, την καθηµερινή διαβίωση των κατοίκων την προστασία των καταναλωτών που 

προσέρχονται στους χώρους της Λαϊκής Αγοράς, την οµαλή και εναρµονισµένη δραστηριοποίηση όλων των 

οικονοµικοπαραγωγικών δυνάµεων του τόπου αλλά και προς όφελος των πωλητών – παραγωγών και 

επαγγελµατιών που δραστηριοποιούνται στους χώρους της.      

Το θεσµικό πλαίσιο από το οποίο διέπεται  η άσκηση της δραστηριότητας της Λαϊκής Αγοράς ως προς 

την ίδρυση και τη λειτουργία της, καθορίζεται από τις διατάξεις των (ν. 2323/1995 ΦΕΚ 145
Α
, 

Ν.3190/2003 ΦΕΚ 249
Α
 , Ν.3377/2005 ΦΕΚ 202

Α
 , Ν.3769/2009 ΦΕΚ 105

Α
 , ) και των (Π.∆. 51 ΦΕΚ 

53
Α
 /13-3-2006 & 116 ΦΕΚ 179

Α
 / 28-8-2008 )  και της  Κ1/164/11 ΦΕΚ 275Β/22-2-2011 ΚΥΑ. &  τ’ 

άρθρα  75, 79 & 82 του Ν. 3463/2006 όπως αυτός τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε (άρθρα) 73 & 83 

µε τον  ν. 3852/2010 και το άρθρο 282 του ν. 3852/2011. 

Οι υπ’ αριθµ. 7/16-1-2006 και 136/23-10-2009 αποφάσεις Νοµάρχη ∆ράµας. 

 

Άρθρο 1
ο  

Πλαίσιο λειτουργίας 
1.Στο ∆ήµο ∆ράµας λειτουργεί µία λαϊκή αγορά, µία φορά την εβδοµάδα ηµέρα Πέµπτη  και τις ώρες  07:00π.µ. 

έως 14:30 το µεσηµέρι. 

2.Στις περιπτώσεις που η µέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς συµπίπτει µε αργία (επίσηµη ή τοπική), η 

λειτουργία της επιτρέπεται την προηγούµενη αυτής εργάσιµη  ηµέρα. 

3.Με απόφαση  ∆ηµάρχου κανονίζεται διακοπή της κυκλοφορίας οχηµάτων µετά το πέρας της λειτουργίας της 

Λαϊκής Αγοράς επί της  οδού 19
η
΅Μαίου (κεντρική οδός όπου διενεργείται η Λαϊκή Αγορά) από της 15:00 έως 

τις 16:00 για τις ανάγκες των εργασιών καθαριότητας της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου ∆ράµας. 

 



Άρθρο 2
ο 

Οδούς που θα καταλαµβάνει η Λαϊκή Αγορά 

Η Λαϊκή Αγορά του ∆ήµου ∆ράµας καταλαµβάνει : 

Α) Την οδό 19
ης

   Μαΐου από την οδό Αντιγόνου από το ύψος της γέφυρας, έως το σηµείο που τέµνεται αυτή µε 

την οδό Αγίας Σοφίας,
 

Β)Την οδό Ηφαιστίωνος από το σηµείο που τέµνεται µε την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως το σηµείο που τέµνεται µε 

την οδό 19
ης

  Μαΐου, 

Γ) Την οδό Ιπποκράτους από το σηµείο που τέµνεται αυτή µε την οδό 19
ης

  Μαΐου έως το σηµείο που τέµνεται µε 

την οδό Χαρ. Τρικούπη,    

∆)Την οδό Φιλώτα από το σηµείο που τέµνεται αυτή µε την οδό 19
ης

   Μαΐου, έως το σηµείο που  τέµνεται µε την 

οδό Χαριλάου Τρικούπη, 

Ε)Την οδό Κλείτου από το σηµείο που τέµνεται αυτή µε την οδό Ηφαιστίωνος, έως το σηµείο που τέµνεται µε 

την οδό Φιλώτα, 

Ζ)Την οδό Σίνα από το σηµείο που τέµνεται αυτή µε την οδό 19
ης

  Μαΐου έως το σηµείο που τέµνεται  µε την οδό 

Μιαούλη   

Άρθρο 3
ο 

       Οχήµατα πωλητών 
1. Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθµευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς της ηµέρα της 

λειτουργίας της 

2. Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχηµάτων, θα µεριµνούν ώστε  να µην σταθµεύουν τα οχήµατά τους, στους χώρους 

που ορίζεται η λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς από το προηγούµενο βράδυ. 

 

Άρθρο 4
Ο 

            Ώρες προσέλευσης και αποχώρησης πωλητών από την Λαϊκή Αγορά 

Η προσέλευση των πωλητών – εκθετών (επαγγελµατιών – παραγωγών)  στους χώρους της Λαϊκής Αγοράς του 

∆ήµου ∆ράµας προκειµένου να ασκήσουν την  επαγγελµατική τους δραστηριότητα, να µεταφέρουν εργαλεία και 

πάγκους, και τα εµπορεύµατα τους, θα γίνεται 30 λεπτά της ώρας το πολύ νωρίτερα από την ώρα έναρξης 

λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς και η αποχώρηση των  πωλητών – εκθετών (επαγγελµατιών – παραγωγών) µε 

την µεταφορά εργαλείων, πάγκων και εναποµεινάντων εµπορευµάτων, θα γίνεται 30 λεπτά το πολύ αργότερα 

από την ώρα λήξης της Λαϊκής Αγοράς   όπως  αυτές κανονίζονται από το άρθρο 1 παρ. 1 του παρόντος.  

Άρθρο 5
ο 

∆ιαστάσεις αναπτυγµάτων προσώπου πάγκου πώλησης 
 

Ως ανάπτυγµα προσώπου ορίζεται η πλευρά  που έρχεται σ’ επαφή ο καταναλωτής µε τον πάγκο πώλησης.  

Α)Στις χωροθετηµένες οδούς όπου διενεργείται η λαϊκή αγορά υπάρχουν διαγραµµισµένες θέσεις των οποίων το 

ανάπτυγµα προσώπου του χώρου που θα διατίθεται σε κάθε πωλητή – παραγωγό θα έχει µήκος 3,5 µέτρα και για 

τους επαγγελµατίες πωλητές 4 µέτρα.  

Β) Κατ’ εξαίρεση και λόγω στενότητας του χώρου, οι θέσεις 247,313 και 314 θα έχουν 5,5 µέτρα η κάθε µία.. 

Στην περίπτωση που θα εκλείψουν οι λόγοι τότε τα αναπτύγµατα των παραπάνω θέσεων προσαρµόζονται µε τα 

δεδοµένα που ισχύουν για όλους τους δραστηριοποιούµενους στη Λαϊκή Αγορά και όπως αυτά κανονίζονται µε 

τις διατάξεις  του παρόντος  κανονισµού. 

Άρθρο 6
ο 

                                                                   ∆ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

(περ. ∆ παρ. 4 άρθρο 2 και του άρθρου 3 του Π.∆. 51/2006 όπως  τροποποιείται και ισχύει µε την 
παρ. 4του άρθρου 2 της Κ1/164/11 ΚΥΑ) 

Α)Κατηγορίες επαγγελµατικών αδειών – Πωλούµενα είδη στους χώρους της Λαϊκής Αγοράς 
1.Οπωρολαχανικά – Αβγά σφραγισµένα µε τον διακριτικό αριθµό του παραγωγού - κοµµένων ανθέων». 

2.Βιολογικά νωπά, µεταποιηµένα και τυποποιηµένα αγροτικά προϊόντα πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις που φέρουν ειδικό σήµα αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων.  

3.Είδη  Κυλικείου σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. 

4.Είδη  Ένδυσης – Νεωτερισµού – Φο µπιζού – Λευκών Ειδών – Ψιλικών –Ειδών Υπόδησης – ∆ερµάτινων 

Ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια) 

5.Είδη παντοπωλείου ( τρόφιµα σε στερεά ή υγρή µορφή) – χαρτί ατοµικής ή οικιακής φροντίδας- ξηρούς 

καρπούς, µέλι, ζαχαρώδη προϊόντα και τυποποιηµένο κοµµένο καφέ. 



6.Είδη  υαλοπωλείου, πλαστικών µε το µέτρο, εκκλησιαστικών ειδών και ειδών παντοπωλείου (µη εδώδιµα). 

7.Κατεψυγµένα είδη αλιείας – αλιευµάτων, λαχανικών.  

8.Νωπά πουλερικά, κουνέλία, προϊόντα κρέατος (η πώληση των ειδών αυτών επιτρέπεται σε ειδικά 

διασκευασµένα αυτοκινούµενα οχήµατα σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Οι κάτοχοι των 

οχηµάτων προσκοµίζουν κάθε έτος βεβαίωση περί καταλληλότητας των οχηµάτων χορηγούµενη από την αρχή 

που εξέδωσε την άδεια καταλληλότητας του οχήµατος.)  

9.Νωπά αλιευτικά προϊόντα (θαλάσσης- γλυκέων υδάτων- ιχθυοκαλλιέργειας) 

10.Είδη συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές σακούλες) 

11.Είδη  και υποβοηθητικά καλλιέργειας ανθοκοµικής (πήλινες – πλαστικές γλάστρες – χώµα)-καλλωπιστικών 

φυτών – πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτάρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αµπέλου). 

Β) Κατηγορίες Παραγωγικών αδειών – Πωλούµενα είδη παραγωγού στους χώρους της Λαϊκής Αγοράς 
1.Αβγά, σφραγισµένα µε τον διακριτικό αριθµό παραγωγού  

2.Άνθη (Φυτά χώµατος) 

3.∆ενδρύλια 

4.Ελιές που δεν έχουν υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία 

5. Κρασί τυποποιηµένο σύµφωνα µε την Κοινοτική & Εθνική Νοµοθεσία. 

6.Ελαιόλαδο τυποποιηµένο σύµφωνα µε την 275610/30-10-2003 ΚΥΑ ΥΠΟΙΑΝ και ΥΠΑΑ 

7.Μέλι τυποποιηµένο σύµφωνα µε την Κοινοτική & Εθνική Νοµοθεσία. 

8. Ξηρούς Καρπούς στη φυσική του κατάσταση (που δεν έχουν υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία)   

9.Οπωρολαχανικά 

10 Όσπρια χύµα 

11.Προϊόντα βιολογικής γεωργίας, πιστοποιηµένα και µε σήµανση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

12.Πουλερικά Κουνέλια 

13.Νωπά αλιευτικά προϊόντα.(θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας) 

14.Λοιπά αγροτικά προϊόντα στη φυσική τους κατάσταση. 

15. Παραδοσιακά οικοτεχνικά αγροτικά προϊόντα συσκευασµένα – τυποποιηµένα και βότανα – αρτύµατα που 

δεν έχουν υποστεί επεξεργασία. 

16.Καλλωπιστικά φυτά – πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτάρια κηπευτικών, καλλωπιστικών, δενδρυλλίων 

οπωροφόρων, αµπέλου) – χώµατος (που δεν έχει υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία).  

Γ) Τα διατιθέµενα στις Λαϊκές προϊόντα πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων, 

όπως ορίζεται κάθε φορά από την κείµενη νοµοθεσία. 

Τα είδη ζωικής προέλευσης συµπεριλαµβανοµένων και των νωπών αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας και τα 

κατεψυγµένα προϊόντα γενικώς πρέπει να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά 

διασκευασµένα οχήµατα για προϊόντα αλιείας 

 

Άρθρο 7
ο
 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη Λαϊκή Αγορά  

∆ικαίωµα συµµετοχής στη Λαϊκή Αγορά του ∆ήµου ∆ράµας έχουν οι ενδιαφερόµενοι οι οποίοι πληρούν τις 

προϋποθέσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και έχουν πραγµατική και µόνιµη εγκατάσταση στο ∆ήµο 

∆ράµας και µετά από έκδοση σχετικής άδειας από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου ∆ράµας. 

Οι συνεταιριστικές οργανώσεις κλάδων της Αγροτικής Οικονοµίας εφ’ όσον τα προς πώληση προϊόντα 

παράγονται από αυτές. 

Σε κάθε περίπτωση θα προηγούνται οι δηµότες του ∆ήµου ∆ράµας  

Θα δηµιουργηθεί ηλεκτρονικό µητρώο, παραγωγών και επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών αγορών, που θα 

τηρείται στο ∆ήµο ∆ράµας.  

 

Άρθρο 8
ο
 

Όροι λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς 
Α)Στους χώρους που θα λειτουργεί η λαϊκή αγορά θα υπάρχει διαγράµµιση και αρίθµηση των διατιθέµενων 

θέσεων. Οι θέσεις που θα διαγραµµιστούν προκειµένου να τοποθετηθούν οι πωλητές – εκθέτες δεν θα  

καταλαµβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ, και δεν θα εµποδίζουν την λειτουργία καταστηµάτων. Η ευθύνη για 

την  διαγράµµιση των θέσεων είναι του ∆ήµου ∆ράµας και η µέριµνα της Τεχνικής Υπηρεσίας.   

Ο σχεδιασµός και η διαδικασία της διαγράµµισης  θα διενεργείται µε  µέριµνα προκειµένου να διασφαλίζεται η 

ασφαλής, οµαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, η διασφάλιση έλευσης των οχηµάτων όπως (ασθενοφόρο, 



πυροσβεστική κ.λ.π.) για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι 

αναγκαία, αλλά και την οµαλή λειτουργία της πόλης κατά την διάρκεια διενέργειας της Λαϊκής Αγοράς. 

Β)Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσεις από τους εκθέτες – πωλητές της  λαϊκής αγοράς, η αυθαίρετη 

αυξοµείωση των µέτρων πρόσοψης των πάγκων, η αυξοµείωση των διαστάσεων της έκτασης των 

χωροθετηµένων  θέσεων, η δραστηριότητα στους χώρους της λαϊκής αγοράς ελλείψει  της σχετικής άδειας, η απ’ 

ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο µε το οποίο έγινε η µεταφορά των προϊόντων καθώς και 

η πώληση προϊόντων στους διαδρόµους,. 

∆εν επιτρέπονται από µέρους των πωλητών οι φωνές, οι αντεγκλήσεις, η διαλάληση των  εµπορευµάτων τους. Η  

τοποθέτηση των εµπορευµάτων τους επιτρέπεται µόνο στην  οριζόντια επιφάνεια των πάγκων τους, 

απαγορεύεται το κρέµασµα των εµπορευµάτων (είδη ρουχισµού, υπόδησης, υλικών και άλλων αντικειµένων) 

κατακόρυφα, µπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που χρησιµοποιούν, η τοποθέτηση στάντ ή 

άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και πέραν των διαγραµµίσεων, προκειµένου να επιδείξουν 

τα εµπορεύµατά τους, διότι η Λαϊκή Αγορά του ∆ήµου ∆ράµας καταλαµβάνει οδούς στις οποίες υπάρχουν 

καταστήµατα και τότε ο ανταγωνισµός καθίσταται  αθέµιτος. Οι πωλητές – εκθέτες υποχρεούνται να 

καταλαµβάνουν αποκλειστικά και µόνον τη θέση που τους παραχωρήθηκε από την αρµόδια αρχή και να µην 

εµποδίζουν την λειτουργία των όπισθεν  αυτών ευρισκοµένων καταστηµάτων καθώς επίσης και των πεζοδροµίων 

για την ελεύθερη διέλευση των πεζών. Η διάταξη αυτή σκοπό έχει να κανονίσει την εύρυθµη λειτουργία της 

πόλης και των οικονοµικών παραγόντων µε αρµονία.    

Η παρουσία των κατόχων αδειών είναι υποχρεωτική, σε κάθε άλλη περίπτωση και όπου δηµιουργείται η ανάγκη 

περί υποβοήθησης, αντικατάστασης, αναπλήρωσης κ.λ.π. απαιτείται η τροποποίηση της αρχικής άδειας µε τις 

διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύούσα νοµοθεσία. 

Κατά τις ηµέρες που δεν λειτουργεί η λαϊκή αγορά απαγορεύεται κάθε εµπορία και κάθε άλλη δραστηριότητα 

µέσα στους χώρους της από τους κατόχους αδειών (επαγγελµατικών και παραγωγικών). 

Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόµους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι 

ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης και η είσοδος κάθε τροχοφόρου κατά τις ώρες 

λειτουργίας της λαϊκής αγοράς πλην των ωρών έναρξης για την εκφόρτωση των εµπορευµάτων. 

 

Άρθρο 9
ο
 

Κατανοµή  χορηγούµενων αδειών και θέσεων 
Οι υφιστάµενες θέσεις στη Λαϊκή Αγορά του ∆ήµου ∆ράµας ανέρχονται συνολικά  σε 372 όπως αυτές 

δηµιουργήθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 136/23-10-2009 απόφαση του Νοµαρχιακού Σύµβουλίου ∆ράµας περί 

«Κωδικοποίησης της υπ’ αριθµ. απόφασης Ν.Σ. που αφορά στους όρους & τις προϋποθέσεις λειτουργίας των 

Λαϊκών Αγορών του Νοµαρχιακού ∆ιαµερίσµατος ∆ράµας», πριν την µετάπτωση της αρµοδιότητας στους 

∆ήµους µε την εφαρµογή του Ν.3852/2010. Για την επέκταση της Λαϊκής Αγοράς εφαρµόζονται όσα ορίζονται 

από  την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Οι διατιθέµενες διαγραµµισµένες θέσεις κατανέµονται στους πωλητές, επαγγελµατίες και παραγωγούς σε 

αναλογία (1:1.) .Με την ίδια αναλογία κατανέµονται και οι νέες θέσεις που προέρχονται από επέκταση λαϊκών 

αγορών ή από ίδρυση νέων.  

Το 90% των χορηγούµενων αδειών πρέπει να έχουν ως αντικείµενο την πώληση προϊόντων γης (στα οποία 

περιλαµβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας. 

Κάθε πωλητής δικαιούται µία άδεια (επαγγελµατία µικροπωλητή ή παραγωγική) και καταλαµβάνει µία θέση.  

Κάθε πωλητής κάτοχος επαγγελµατικής άδειας επιτρέπεται να πωλεί είδη µόνο µιας από τις  κατηγορίες των 

πωλούµενων ειδών όπως αυτές καθορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και  κανονίζονται στην περ. Α του 

άρθρου 6 του παρόντος κανονισµού. 

Άρθρο 10
ο
  

        Κενές θέσεις στη Λαϊκή Αγορά  

Η κενή θέση που προέρχεται από µη ανανέωση, από διαγραφή, από παραίτηση, παραγωγικής  ή επαγγελµατικής 

άδειας πωλητή καλύπτεται όπως καθορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία κάθε φορά.  

 

ΆΡΘΡΟ 11
ο
 

             ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

Απαγορεύεται ρητά η υπεκµίσθωση των θέσεων που κατέχουν. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε αποβολή από τη 

λαϊκή αγορά, µε αφαίρεση του δικαιώµατος συµµετοχής στις λαϊκές αγορές του ∆ήµου για ένα χρόνο και µε τις 

ποινές που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. 



Σε όσους παραβαίνουν  τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των λαϊκών αγορών, πέραν των 

προβλεπόµενων ποινικών κυρώσεων από τις διατάξεις του Αγορανοµικού Κώδικα επιβάλλονται από την 

αδειοδοτούσα αρχή και οι εξής διοικητικές κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Π∆ 51/2006 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 7 του Π∆ 116/2008, α) µε πρόστιµο από  τριακόσια (300) µέχρι  (20.000) 

είκοσι χιλιάδες  ευρώ, ανάλογα µε την βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης β) προσωρινή µέχρι ένα έτος 

ανάκληση της άδειας και γ) οριστική ανάκληση της άδειας. Και σύµφωνα µε την παρ. 3 τα ανωτέρω χρηµατικά 

πρόστιµα και οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται στις εξής περιπτώσεις: 

1) Όταν ο πωλητής χρησιµοποιεί πλαστά παραστατικά διακίνησης των προϊόντων. 

2) Όταν ο πωλητής χρησιµοποιεί παραποιηµένα ή µε ανακριβή στοιχεία παραστατικά διακίνησης των 

προϊόντων. 

3) Όταν ο πωλητής κατά την ζύγιση ή στάθµιση των προϊόντων χρησιµοποιεί ελαττωµατικά ή µη εγκεκριµένα 

µέτρα, σταθµά και ζυγούς. 

4) Όταν ο πωλητής παραποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο την ακρίβεια της ζύγισης. 

5) Όταν ο πωλητής πραγµατοποιεί πωλήσεις ή µεταφέρει τα προϊόντα του σε ώρες που δεν προβλέπονται για την 

λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς (εκτός του καθορισµένου ωραρίου λειτουργίας). 

6) Όταν ο πωλητής απαιτεί ή εισπράττει τίµηµα µεγαλύτερο από το αναγραφόµενο στις πινακίδες ή υπερβαίνει 

τα καθορισµένα από τις ισχύουσες διατάξεις ποσοστά κέρδους κατά προϊόν. 

7) Όταν ο πωλητής πωλεί προϊόντα, που δεν προβλέπονται από την άδειά του. 

8) Όταν ο πωλητής διαταράσσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία της αγοράς ή συµπεριφέρεται κατά 

ανάρµοστο τρόπο στο καταναλωτικό κοινό ή στο έργο των εντεταλµένων οργάνων ελέγχου ή συµµετέχει και 

δηµιουργεί επεισόδια. 

9) Όταν δεν συµµορφώνεται µε οποιοδήποτε άλλο όρο λειτουργίας των λαϊκών αγορών, πέραν των προ-

βλεπόµενων από το άρθρο 7 του  π.δ. 116/2008 και της παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995 όπως ισχύει. 

10) Όταν αυθαίρετα αλλάζει θέσεις ή αγορές.  

11) Όταν χρησιµοποιεί υπάλληλο, χωρίς τη σχετική έγκριση. 

Αν διαπραχθεί για δεύτερη φορά  η ίδια παράβαση µέσα στο ένα  έτος από την τέλεση της  προηγούµενης τα 

πρόστιµα του παρόντος άρθρου διπλασιάζονται, ενώ σε περίπτωση διάπραξης τρίτης φοράς της ίδιας παράβασης 

µέσα σε ένα έτος  από την τέλεση της πρώτης  η άδεια ανακαλείται οριστικά. 

Η απόφαση επιβολής προστίµου, ή ανάκλησης της άδειας ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας  εκδίδεται µέσα σε 

προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα βεβαίωσης της σχετικής παράβασης.  

Κατά της απόφασης επιβολής των ανωτέρω διοικητικών κυρώσεων ο ενδιαφερόµενος µπορεί ν’ ασκήσει ένταση 

εντός (15) δεκαπέντε ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης . 

Ανεξάρτητα από τις προβλεπόµενες από τον Αγορανοµικό Κώδικα ποινικές κυρώσεις και όπως ορίζεται από την 

υπ’ αριθµ. Α2 -1150/04 (ΦΕΚ 873 Β’ /14-6-2004) ειδικά οι παρακάτω παραβάσεις τιµωρούνται αποκλειστικά : 

µε πρόστιµο 1000 ευρώ η έλλειψη άδειας 

µε πρόστιµο 500 ευρώ η στέρηση του προβλεπόµενου από το άρθρο 7 του Ν. 3190/2003 τριπλότυπου δελτίου 

αποστολής, καθώς τιµολογίων εν γένει και λοιπών παραστατικών. 

µε πρόστιµο 300 ευρώ η µη τήρηση όρων καθαριότητας  

µε πρόστιµο 300 ευρώ η µη τήρηση ωραρίου 

µε πρόστιµο 350 ευρώ η αυθαίρετη κατάληψη θέσης ή αλλαγή αγοράς 

µε πρόστιµο 300 ευρώ η µη αυτοπρόσωπη προσέλευση  

µε πρόστιµο 300 ευρώ η µη τοποθέτηση ζυγού σε εµφανές σηµείο  

µε πρόστιµο 300 ευρώ η µη τοποθέτηση πινακίδων για κάθε πωλούµενο είδος µε τις ενδείξεις της τιµής πώλησης 

ή της ποιότητας του προϊόντος ή της προέλευσης καθώς και  η αναγραφή αναληθούς προέλευσης αυτού. 

µε  πρόστιµο 300 ευρώ η µη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας όπου θα αναγράφεται ο αριθµός αδείας και το όνοµα 

κατόχου αυτής. 

Η αρµόδια αρχή δεν επιτρέπει την δραστηριοποίηση των πωλητών επαγγελµατιών – παραγωγών στις 

περιπτώσεις: 

1) Στην περίπτωση  µη αυτοπρόσωπης παρουσίας του πωλητή (επαγγελµατία- παραγωγού ή του 

εξουσιοδοτηµένου φυσικού προσώπου (υπαλλήλου) και των προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο 5 του Π∆ 

116/2008. 

2) όταν ο πωλητής (επαγγελµατίας - παραγωγός ή το εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο (υπάλληλος), εκτίει 

επιβληθείσα διοικητική ποινή. 

3) όταν η άδεια του πωλητή (επαγγελµατία) έχει ανακληθεί προσωρινά λόγω οφειλών ή λόγω θεώρησης 

(εδάφιο 4 παρ. Α του άρθρου 2). 



4) όταν ο πωλητής (παραγωγός ή το εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο (υπάλληλος) δεν κατέχει άδεια ή αυτή 

δεν είναι σε ισχύ. 

5) όταν ο πωλητής (επαγγελµατίας - παραγωγός ή το εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο (υπάλληλος), δεν 

χρησιµοποιεί εγκεκριµένο πάγκο.» 

6)Σε περίπτωση άρνησης των πωλητών (επαγγελµατιών - παραγωγών) να συµµορφωθούν, µε τις υποδείξεις 

«περί µη δραστηριοποίησης στη λαϊκή αγορά», οι αρµόδιοι υπάλληλοι συντάσσουν «αναφορά- έκθεση 

ελέγχου» την οποία υποβάλλουν στην αρχή έκδοσης της άδειας, για την εφαρµογή όσων καθορίζονται από την 

σχετική νοµοθεσία.( Π.∆. 116/2008) 

Κάθε είδους εµπορεύµατα που διακινούνται στην αγορά µε  οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς αυτός που τα διαθέτει να 

κατέχει απαιτούµενη άδεια πωλητή ή συνιστούν παράνοµη αποµίµηση προϊόντων τα οποία κυκλοφορούν νόµιµα 

στην αγορά ή κυκλοφορούν κατά παράβαση του ΚΒΣ, κατάσχονται και καταστρέφονται.   

Η κατάσχεση των προϊόντων   επιβάλλεται από τα όργανα της δηµοτικής αστυνοµίας.  

Ιδιαίτερη προσοχή συνίσταται στους ιχθυοπώλες ακριβώς λόγω της φύσης της εργασίας των οι οποίοι 

υποχρεούνται να καθαρίζουν καλά το χώρο και να συλλέγουν τα απορρίµµατα µε επιµέλεια.  

Με ίδια ευθύνη, οι πωλητές πρέπει να µεταφέρουν από τους χώρους της αγοράς τα εµπορεύµατα που δεν 

διατέθηκαν, τα κενά είδη συσκευασίας και γενικά κάθε είδους εργαλείου µετά τη λήξη της αγοράς  και όπως 

κανονίζεται από το άρθρο 1 του παρόντος. 

Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση – παντός φορτηγού αυτοκινήτου, των πωλητών της λαϊκής αγοράς: 

- δίπλα σε γωνίες των κάθετων δρόµων (παρεµπόδιση κυκλοφορίας οχηµάτων συµπολιτών µας) 

- επάνω σε πεζοδρόµια 

- όπισθεν των πάγκων τους κ.λ.π. 

Οι παραβάτες τιµωρούνται µε χρηµατικό πρόστιµο κατά περίπτωση όπως αυτά  καθορίζονται  από τον Κ.Ο.Κ. 

ΑΡΘΡΟ 12
ο 

      Έκδοσης Αδείας – Θεώρηση Άδειας  
 

1. Οι άδειες εκδίδονται ή θεωρούνται όπως  καθορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 

2. Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν βεβαίωση περί µη οφειλής  στο ∆ήµο ∆ράµας η οποία 

εκδίδεται  από την ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας προκειµένου είτε να τους χορηγηθεί η 

άδεια πωλητού είτε να θεωρήσουν την  άδειά τους.  

Άρθρο 13
ο
 

         Υποχρεώσεις Πωλητών – Εκθετών 
Οι πωλητές εκθέτες υποχρεούνται:  

Να προσαρµοστούν µε όσα ορίζονται µετά την εφαρµογή του Ν. 3852/2010 Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

Οι πωλητές που συµµετέχουν στη λαϊκή αγορά του ∆ήµου ∆ράµας υποχρεούνται να έχουν άδεια επαγγελµατική 

ή παραγωγική που εκδίδεται από τον ∆ήµο ∆ράµας. 

Υποχρεούνται να έχουν ζυγιστικά όργανα θεωρηµένα και τοποθετηµένα σε θέση ώστε ο αγοραστής να ελέγχει τη 

ζύγιση των ειδών που έχει επιλέξει. 

Οι παραγωγοί υποχρεούνται να διαθέτουν Τριπλότυπα ∆ελτία Αποστολής στα οποία θα αναγράφονται µε ευθύνη 

τους οι ποσότητες κατά είδος που θα προσκοµίζουν στη Λαϊκή Αγορά για την πώλησή τους καθώς και τις 

αδιάθετες ποσότητες όταν αποχωρούν. 

Όλοι οι δραστηριοποιούµενοι πωλητές στη Λαϊκή Αγορά του ∆ήµου ∆ράµας υποχρεούνται να έχουν 

αναρτηµένοι πινακίδα (πλαστικοποιηµένη) που θα φέρει φωτογραφία τους και θ’ αναγράφει το ονοµατεπώνυµό 

του δικαιούχου, τον αριθµό της άδειας, την ιδιότητα (παραγωγός, επαγγελµατίας) και τον αριθµό θέσης στην 

οποία έχει τοποθετηθεί και  την οποία φροντίζουν οι ίδιοι να προµηθευτούν και θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή 

της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ράµας. 

 Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτηµένη µπροστά στον πάγκο των προϊόντων τους και σε εµφανές 

σηµείο πινακίδα στην οποία θα αναγράφουν την ιδιότητα, τον τόπο παραγωγής και την τιµή πώλησης των 

προϊόντων τους. 

Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετηµένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι ώστε να εξασφαλίζονται 

οι συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας αυτών. 

Οι παραγωγοί µπορούν να πωλούν µόνο τα παραγόµενα προϊόντα τους και όχι προϊόντα προερχόµενα από ξένες 

πηγές. 

Οι πωλητές – εκθέτες (παραγωγοί και επαγγελµατίες) που συµµετέχουν στην Λαϊκή Αγορά του ∆ήµου ∆ράµας, 

είναι υπόχρεοι να τηρούν όλες τις φορολογικές, αγορανοµικές, αστυνοµικές, υγειονοµικές και αστυκτηνιατρικές 

διατάξεις. 



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 της περιοχής µετά τη λήξη του 

χρόνου λειτουργίας της λαϊκής, ειδικότερα υποχρεούνται αµέσως µετά τη λήξη του χρόνου της λαϊκής αγοράς να 

φροντίζει κάθε πωλητής –εκθέτης 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 

η υπάλληλοι του ∆ήµου. 

Για την τήρηση της καθαριότητας κατά τις ώρες  που λειτουργεί η λαϊκή αγορά, την ευθύνη έχουν οι αδειούχοι 

πωλητές  έστω και αν αναπληρώνονται υποβοηθούνται ή προσλαµβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται 

αυτοπροσώπως στις λαϊκές αγορές καθώς  και το προσωπικό που απασχολούν. 

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. 

Να µην ρυπαίνουν τον περίγυρο χώρο µε τη ρίψη κάθε είδους απορριµµάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που 

αλλοιώνονται εύκολα ( φύλλα λαχανικών, λέπια ψαριών κ.λ.π.) καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, 

τελάρα κ.λ.π.)  

Να αποµακρύνουν του πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα  που δεν έχουν πωληθεί, να 

µεταφέρουν το ογκώδη αντικείµενα . 

Η παραµονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, µετά το πέρας του νοµίµου ωραρίου 

θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόµενες κυρώσεις περί κατάληψης 

κοινόχρηστων χώρων. 

Να µην παρακωλύουν µε κανένα τρόπο την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της. 

 

Άρθρο 14
ο
  

                                      Επιτροπές Λαϊκής Αγοράς  
 

Στο άρθρο 10 του Π.∆. 51/2006 στην περ. 1 προβλέπεται η συγκρότηση επιτροπών των οποίων έργο θα είναι ο 

έλεγχος της εύρυθµης λειτουργίας των λαϊκών αγορών, της τήρησης των προβλεπόµενων από τις σχετικές 

διατάξεις όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας, καθώς και η διενέργεια αυτοψιών για παροχή πληροφοριών 

σχετικά µε θέµατα που ανακύπτουν κατά την εξέταση παραπόνων και λοιπών προβληµάτων που τίθενται  υπόψη 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Οι επιτροπές  περί «ελέγχου λειτουργίας των λαϊκών αγορών» και «ελέγχου επαγγελµατιών και παραγωγών»  

που θα συγκροτηθούν για τις ανάγκες της λαϊκής αγοράς και όπως καθορίζεται από την σχετική νοµοθεσία, ως 

προς το έργο τους, συµπληρωµατικά και από κοινού µε την ∆ηµοτική Αστυνοµία, θα µεριµνά  για την οµαλή και 

καλή λειτουργία της λαϊκής αγοράς στο ∆ήµο ∆ράµας, την διατήρηση της τάξης και την από κάθε άποψη ορθή 

λειτουργία της. 

Η ∆ηµοτική Αστυνοµία είναι αρµόδια για επίδοση των αποφάσεων στους πωλητές που δραστηριοποιούνται 

στους χώρους της λαϊκής αγοράς και για την παρακολούθηση της έκτισης της διοικητικής ποινής αφαίρεσης της 

άδειας όποτε αυτό ζητείται. 

 

Άρθρο 15
ο
  

Ηµερήσιο ∆ικαίωµα  

 

Οι πωλητές – εκθέτες που δραστηριοποιούνται στη Λαϊκή Αγορά  του ∆ήµου ∆ράµας που δεν έχουν καταβάλει  

το ηµερήσιο χρηµατικό δικαίωµα για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2011 (χρόνος κατά τον οποίο η 

αρµοδιότητα της Λαϊκής Αγοράς περιήλθε στους ∆ήµους σύµφωνα µε το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010),  οφείλουν 

να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις για 

την ανανέωση των αδειών τους.  

Άρθρο 16
ο
  

 

Ο κανονισµός αυτός συντάχθηκε για να ρυθµίσει  προβλήµατα της  λαϊκής αγοράς  και να ενισχύσει την εύρυθµη 

λειτουργία της και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης µε αυτόν διάταξης. 

Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόµενους πωλητές – 

εκθέτες που δραστηριοποιούνται στη λαϊκή αγορά του ∆ήµου ∆ράµας.  



Αντίγραφο θεωρηµένο θα χορηγηθεί στο αντιπροσωπευτικότερο σωµατείο µικροπωλητών του ∆ήµου ∆ράµας 

και στο σωµατείο παραγωγών πωλητών Λαϊκών Αγορών του ∆ήµου ∆ράµας, προκειµένου να λάβουν γνώση και 

να ενηµερώσουν τα µέλη τους.   

Άρθρο 17
Ο
  

Μετακίνηση Λαϊκής Αγοράς  
 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από το ∆ήµο ∆ράµας  η ανάγκη µετακίνησης της Λαϊκής Αγοράς είτε 

προσωρινά λόγω έργων ή άλλων παρεµβάσεων που θα προκύψουν από τον επιχειρησιακό προγραµµατισµό του 

∆ήµου ∆ράµας ή έκτακτης ανάγκης, είτε η οριστική µετακίνησή της για τους λόγους και τους σκοπούς που θα 

προσδιοριστούν, ακολουθείται ότι προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. Οι δε πωλητές – εκθέτες 

υποχρεούνται να συµµορφωθούν αδιαµαρτύρητα και άµεσα. 

 

Άρθρο 18
ο
  

                Προσθήκη – Τροποποίηση - Κατάργηση  

 

Προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση του παρόντος κανονισµού ή των επιµέρους άρθρων πραγµατοποιείται  

οποτεδήποτε µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

           Άρθρο 19
Ο
  

        Άλλες ∆ιατάξεις  
1..Με τον κανονισµό αυτό τροποποιούνται οι υπ’ αριθµ. 7/16-1-2006 απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου 

περί «Τροποποίησης της υπ΄αριθµ. 43/96 απόφασης Όροι και Προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών» 

& η υπ’ αριθµ. 136/23-10-2009 απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου ∆ράµας περί «Κωδικοποίησης της υπ’ 

αριθµ. απόφασης Ν.Σ. που αφορά στους όρους & τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του 

Νοµαρχιακού ∆ιαµερίσµατος ∆ράµας» και κανονίζεται νέος κανονισµός περί όρων και προϋποθέσεων 

λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς του ∆ήµου ∆ράµας. 

          Άρθρο 20
Ο
 

Ισχύς του Κανονισµού 

Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει µετά από έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και τη δηµοσίευση του 

στον ηµερήσιο τοπικό τύπο. 

 
 
2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ.78/2011 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 Ο �ρόεδρος             Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


