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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ

Αριθ.Αποφ 86/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 6ο Πρακτικό της συνεδρίασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου ∆ράµας
την 15-7-2014

Στη ∆ράµα, σήµερα, την 15η του µηνός Ιουλίου 2014 ,ηµέρα Τρίτη και ώρα
11.00 π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ∆. ∆ράµας, ύστερα από την
36207/7-7-2014
πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Απουσία του προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος κ.
Παπαεµµανουήλ Γρηγόριος.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γρηγορίου Κυριάκος
Κάργας Γεώργιος
Παπαεµµανουήλ Γρηγόριος
Ρεµόντης Θεµιστοκλής
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Χαρακίδης Κυριάκος
Φουτσιτζής Χρήστος
Μλεκάνης Μιχαήλ
Χατζηγιάννης Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα,
υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών.
Προεδρεύων:
Πριν την έναρξη της συζήτησης για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης έχει
προκύψει το θέµα: Τροποποίηση της υπ’αριθµ. 630/2011 Κανονιστικής Απόφασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετική µε τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς του ∆ήµου
∆ράµας το οποίο κατά την κρίση µου πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα
λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά
Η Ε.Π.Ζ. αφού έλαβε υπόψη του
 την εισήγηση του προεδρεύοντος
 την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην
ηµερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέµατος που αφορά: Σχέδιο Τροποποίησης της υπ’αριθµ.
630/2011 Κανονιστικής Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετική µε τη
λειτουργία της λαϊκής αγοράς του ∆ήµου ∆ράµας πριν την έναρξη της συζήτησης
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.
Θέµα 2ο (έκτακτο) Τροποποίηση της υπ’αριθµ. 630/2011 Κανονιστικής
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετική µε τη λειτουργία της
λαϊκής αγοράς του ∆ήµου ∆ράµας

Ο προεδρεύων εισηγούµενος το 2ο (έκτακτο) θέµα που προστέθηκε στην
ηµερήσια διάταξη παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ.πρωτ.
37864/14-07-2014 έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής
Ανάπτυξης ∆. ∆ράµας σχετικά µε το παραπάνω θέµα, το οποίο λέει τα εξής:
ΘΕΜΑ: Σχέδιο Τροποποίησης της υπ’αριθµ. 630/2011 Κανονιστικής Απόφασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου σχετική µε τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς του ∆ήµου ∆ράµας

ΣΧΕΤ: 1.οι διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 περί «πρόσθετων αρµοδιοτήτων στους
∆ήµους»
2.τα άρθρα 79 & 80 του Ν. 3463/8-6-2006
3.οι διατάξεις του άρθρου 73 περί «αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
4.η υπ’αριθµ. 78/2011 απόφασή σας
5.η υπ’αριθµ. 630/2011 Κανονιστική Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
6.η υπ’αριθµ. 19592/31-01-2012 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης.
7.οι διατάξεις του Ν. 4264/15-05-2014 (ΦΕΚ 118 τ. Α’)
8. οι διατάξεις της Α2-639/14 (ΦΕΚ1806Β/02-07-2014) Υπουργικής Απόφασης
Σύµφωνα µε το άρθρο 79 περ. (ε) του Ν. 3463/8-6-2006 (Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων) οι δηµοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές
κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας µε τις οποίες προσδιορίζουν τους
όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας γενικά των υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων καθώς
και τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
Με την υπ’ αριθµ. 630/2011 κανονιστική απόφασή του το ∆ηµοτικού Συµβουλίου ρυθµίζονται τα
ως άνω θέµατα αλλά και ειδικότερα θέµατα, σχετικά µε την λειτουργία της λαϊκής αγοράς, για την
οποία ωστόσο δηµιουργείται η ανάγκη τροποποίησής της, καθότι µε τις διατάξεις Ν. 4264/15-052014 (ΦΕΚ 118 τ. Α’) περί άσκησης εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστηµάτων και άλλες
διατάξεις, έχουν καταργηθεί το θεσµικό πλαίσιο από το οποίο διέπονταν η λειτουργία των λαϊκών
αγορών, ενώ µεταφέρεται στους ∆ήµους το σύνολο της αρµοδιότητας.
Κατόπιν τούτου απαιτείται τροποποίηση του κανονισµού σε ορισµένα άρθρα καθώς και η κατάργηση
ορισµένων ως εξής:
Τροποποιούνται :
1)το άρθρο (6) µε την προσθήκη της παραγράφου «Οι εργασίες ανανέωσης της χρωµατικής
αποτύπωσης της διαγράµµισης των θέσεων θα εκτελείται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο
προκειµένου να διασφαλίζεται η ορθή και τακτική τοποθέτηση – ανάπτυξη των κατασκευών των
πωλητών για την εύρυθµη λειτουργία της λαϊκής αγοράς και η ορθή άσκηση ελέγχου από τα αρµόδια
όργανα. »
Και η προσθήκη τη φράσης: επιτρέπεται το κρέµασµα των εµπορευµάτων (είδη ρουχισµού,
υπόδησης, υλικών και άλλων αντικειµένων) κατακόρυφα µπροστά και όχι σε ύψος που θα ξεπερνά
το (1µ. & 80εκ.).
2) το άρθρο (5) µε την προσθήκη των παραγράφων:
Β)Ο τύπος του εκθετηρίου θα είναι παραλληλόγραµµος µεταλλικός στις διαστάσεις όπως αυτές
κανονίζονται στην περ. (α) του άρθρου αυτού.
Γ) Τα στέγαστρα των εκθετηρίων θα είναι κατασκευή από υφασµάτινη τέντα
∆) Οι αδειούχοι πωλητές καθώς και οι αναπληρωτές τους ή οι υπάλληλοί τους, ως προς την εµφάνισή
τους θα πληρούν τους κανόνες ευπρεπισµού και καθαριότητας και ειδικότερα οι πωλητές καθώς και οι
αναπληρωτές τους ή οι υπάλληλοί τους από τους οποίους διατίθενται προς πώληση τρόφιµα και ποτά,
στους καταναλωτές.
Ε) «Η τοποθέτηση των πωλητών στη Λαϊκή Αγορά γίνεται µε τρόπο διακριτό κατά κατηγορία
προϊόντων και σύµφωνα µε όσα ορίζονται µε την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας του άρθρου 5 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118Α’/15-05-2014).
3)το άρθρο (7) µε την προσθήκη των παραγράφων «τα προϊόντα που θα διατίθενται από τους
πωλητές παραγωγούς θα πρέπει να είναι αποκλειστικά δικής τους παραγωγής και οικοτεχνίας.
Τα πωλούµενα είδη στην λαϊκή αγορά όταν αυτά αφορούν τρόφιµα και ποτά, να πληρούν τους όρους
υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων όπως αυτοί ορίζονται κάθε φορά από τις διατάξεις της κείµενης
εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας καθώς και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις διατάξεις της

Κτηνιατρικής Νοµοθεσίας, τους Κανόνες διακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής
Υπηρεσιών (∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.) και στις ισχύουσες υγειονοµικές και λοιπές διατάξεις»
Οι πωλητές υποχρεούνται µε µέριµνά τους, να έχουν αναρτηµένη µπροστά στον πάγκο των
προϊόντων τους και σε εµφανές σηµείο πινακίδα, που θα φέρει φωτογραφία τους αναγράφονται
ευκρινώς τα εξής στοιχεία: το ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου, τον αριθµό της άδειας, τον αριθµό
µητρώου, την ιδιότητα (παραγωγός ή επαγγελµατίας), τον τόπο παραγωγής και την τιµή πώλησης των
προϊόντων τους και τον αριθµό της θέσης που καταλαµβάνουν.
Καταργούνται:
Τα άρθρα (6,7,9,10,11,12,14,15,19 ) του υπ’αριθµ. 630/2011 κανονισµού λειτουργίας λαϊκών αγορών
καταργούνται, διότι τα ζητήµατα αυτά ρυθµίζονται στο εξής µε τις διατάξεις του Ν. Ν.4264/2014 (ΦΕΚ
118Α’/15-05-2014).
Κατόπιν τούτων, σας υποβάλλουµε το παρακάτω σχέδιο τροποποίησης του υπ’αριθµ. 630/2011
κανονισµού λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, προκειµένου το θέµα να εισαχθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
καθότι στο άρθρο 3 του Ν. Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118Α’/15-05-2014), ορίζεται ότι οι κανονιστικές
αποφάσεις των ∆ηµοτικών Συµβουλίων µε τις οποίες ρυθµίζονται τα θέµατα οργάνωσης και
λειτουργίας των λαϊκών αγορών εκδίδονται, εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. Ν.
Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118Α’/15-05-2014) και ως εκ τούτου παρακαλούµε για τις ενέργειές σας σχετικά.

ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ
Τροποποιείται ο υπ’αριθµ. 630/2011 κανονισµός λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, ο οποίος
συντάχθηκε, προκειµένου να διασφαλιστεί η 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 στον χώρο της
λαϊκής αγοράς, την οµαλή και εναρµονισµένη δραστηριοποίηση όλων οικονοµικοπαραγωγικών
παραγόντων του τόπου, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής µας, ύστερα από
ανάγκη που δηµιουργήθηκε µε την δηµοσίευση του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α’/15-05-2014) περί
άσκησης εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις, µε τον οποίο
έχουν καταργηθεί οι διατάξεις του συνόλου του θεσµικού πλαισίου από το οποίο διέπονταν η
λειτουργία των λαϊκών αγορών, ενώ µεταφέρεται στους ∆ήµους το σύνολο της άσκησης της
αρµοδιότητας και απαιτείται η προσαρµογή των σχετικών κανονιστικών διατάξεων.
Το θεσµικό πλαίσιο που διέπει στο εξής τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς είναι αυτό των
διατάξεων του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118Α’/15-05-2014) περί άσκησης εµπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις καθώς και οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που
προβλέπονται από τις διατάξεις του και που θα ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 1ο
Ώρες και ηµέρες λειτουργίας
1.Στο ∆ήµο ∆ράµας θα λειτουργεί µία λαϊκή αγορά, µία φορά την εβδοµάδα την µέρα 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 19η΅Μαίου (κεντρική οδός που καταλαµβάνει η
Λαϊκή Αγορά) από της 15:00 έως τις 16:00 για τις ανάγκες των εργασιών καθαριότητας της
Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου ∆ράµας.
Άρθρο 2ο
Οδούς που καταλαµβάνει η Λαϊκή Αγορά - Οριοθέτηση – ∆ιαγράµµιση
Η Λαϊκή Αγορά του ∆ήµου ∆ράµας καταλαµβάνει :

Α) Την οδό 19ης 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 19ης Μαΐου,
Γ) Την οδό Ιπποκράτους από το σηµείο που τέµνεται αυτή µε την οδό 19ης Μαΐου έως το σηµείο
που τέµνεται µε την οδό Χαρ. Τρικούπη,
∆)Την οδό Φιλώτα από το σηµείο που τέµνεται αυτή µε την οδό 19ης 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 19ης Μαΐου έως το σηµείο που
τέµνεται µε την οδό Μιαούλη
Άρθρο 3ο
Οχήµατα πωλητών
1. Απαγορεύεται η διέλευση των οχηµάτων των πωλητών καθώς και των παρόδιων ιδιοκτητών
οχηµάτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς κατά την ηµέρα και τις ώρες λειτουργίας της.
2. 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 4Ο
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, πάγκους, και τα εµπορεύµατα τους, θα γίνεται 30 λεπτά
της ώρας νωρίτερα από την ώρα έναρξης λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς και η αποχώρηση των
πωλητών – εκθετών (επαγγελµατιών – παραγωγών) και η µεταφορά των εργαλείων, πάγκων και
των εναποµεινάντων εµπορευµάτων τους, θα γίνεται έως και 30 λεπτά αργότερα από την ώρα
λήξης της Λαϊκής Αγοράς όπως αυτές κανονίζονται από το άρθρο 1 παρ. 1 του παρόντος.
Άρθρο 5ο
∆ιαστάσεις αναπτυγµάτων προσώπου πάγκου πώλησης
(Οριοθέτηση του χώρου που καταλαµβάνουν οι πωλητές κατά κατηγορία προϊόντων )
Ως ανάπτυγµα προσώπου ορίζεται η πλευρά που έρχεται σ’ επαφή ο καταναλωτής µε τον
πάγκο πώλησης.
Α)Στις χωροθετηµένες οδούς που πραγµατοποιείται 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)Ο τύπος του εκθετηρίου θα είναι στις διαστάσεις όπως αυτές κανονίζονται στην περ. (α) του
άρθρου αυτού.
Γ)Τα στέγαστρα των εκθετηρίων θα είναι κατασκευή από υφασµάτινη τέντα και στα όρια του
µήκους των µέτρων της θέσης που παραχωρήθηκε .
∆) Οι αδειούχοι πωλητές καθώς και οι αναπληρωτές τους ή οι υπάλληλοί τους, ως προς την
εµφάνισή τους θα πληρούν τους κανόνες ευπρεπισµού και καθαριότητας και ειδικότερα οι
πωλητές καθώς και οι αναπληρωτές τους ή οι υπάλληλοί τους από τους οποίους διατίθενται
προς πώληση τρόφιµα και ποτά, στους καταναλωτές.
Ε) Η τοποθέτηση των πωλητών στη Λαϊκή Αγορά γίνεται µε τρόπο διακριτό κατά κατηγορία
προϊόντων και σύµφωνα µε όσα ορίζονται µε την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας του άρθρου 5 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118Α’/15-05-2014) .

Άρθρο 6ο
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, εισόδους σχολείων, νοσοκοµείων, κλινικών, Ναών και ΚΑΠΗ.
Οι εργασίες ανανέωσης της χρωµατικής αποτύπωσης της διαγράµµισης των θέσεων θα
εκτελείται τουλάχιστον µια φορά το χρόνο, προκειµένου να διασφαλίζεται η ορθή και τακτική
τοποθέτηση – ανάπτυξη των κατασκευών των πωλητών για την εύρυθµη λειτουργία της λαϊκής
αγοράς και η ορθή άσκηση ελέγχου από τα αρµόδια όργανα.
Ο σχεδιασµός και η διαδικασία της διαγράµµισης θα διενεργείται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
ασφαλής, οµαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, η διασφάλιση διέλευσης των οχηµάτων
όπως (ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π.) σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και
όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία. Στην περίπτωση που απαιτηθεί η αρµόδια υπηρεσία του
∆ήµου µας µπορεί να εισηγηθεί την εκ νέου αρίθµηση των θέσεων των πωλητών της λαϊκής
αγοράς για να εξυπηρετηθεί η ανάγκη που θα διαπιστωθεί.
Β)Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσεων 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 καθώς και ο τρόπος έκθεσής
τους επιτρέπεται µόνο στην οριζόντια επιφάνεια των πάγκων τους, δεν επιτρέπεται η
τοποθέτηση στάντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και πέραν των
διαγραµµίσεων, προκειµένου να επιδείξουν τα εµπορεύµατά τους, επιτρέπεται το κρέµασµα
των εµπορευµάτων (είδη ρουχισµού, υπόδησης, υλικών και άλλων αντικειµένων)
κατακόρυφα µπροστά και όχι σε ύψος που θα ξεπερνά το (1µ. & 80εκ.).
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.
Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόµους των χώρων πώλησης οι οποίοι
πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης απαγορεύεται και η
είσοδος κάθε τροχοφόρου κατά τις ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς πλην των ωρών έναρξης
και λήξης για την φορτοεκφόρτωση των εµπορευµάτων.
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).
Άρθρο 7ο
Υποχρεώσεις Πωλητών – Εκθετών
Οι πωλητές εκθέτες υποχρεούνται:
Στην αυστηρή τήρηση, πέραν των όσων καθορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία για τους
όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των 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 στη λαϊκή αγορά του ∆ήµου ∆ράµας υποχρεούνται να
έχουν άδεια επαγγελµατική ή παραγωγική.
Τα προϊόντα που θα διατίθενται από τους πωλητές παραγωγούς θα πρέπει να είναι αποκλειστικά
δικής τους παραγωγής και οικοτεχνίας.
Τα πωλούµενα είδη στην λαϊκή αγορά όταν αυτά αφορούν τρόφιµα και ποτά, να πληρούν τους
όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων όπως αυτοί ορίζονται κάθε φορά από τις διατάξεις
της κείµενης εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας καθώς και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις
διατάξεις της Κτηνιατρικής Νοµοθεσίας, τους Κανόνες διακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και
Παροχής Υπηρεσιών (∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.) και στις ισχύουσες υγειονοµικές και λοιπές διατάξεις.

Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτηµένη µπροστά στον πάγκο των προϊόντων τους και
σε εµφανές σηµείο πινακίδα, που θα φέρει φωτογραφία τους αναγράφονται ευκρινώς τα εξής
στοιχεία: το ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου, τον αριθµό της άδειας, τον αριθµό µητρώου, την
ιδιότητα (παραγωγός ή επαγγελµατίας), τον τόπο παραγωγής και την τιµή πώλησης των
προϊόντων τους και τον αριθµό της θέσης που καταλαµβάνουν.
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 της λαϊκής. Ειδικότερα υποχρεούνται αµέσως µετά τη λήξη
της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς 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 ∆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.).
Είναι υποχρεωµένοι στη συλλογή των υγρών στοιχείων όπως το νερό εξ’ αιτίας του λιώσιµου του
πάγου που χρησιµοποιούν για την συντήρηση των ψαριών.
∆εν επιτρέπεται ο καθαρισµός των ψαριών από τους ιχθυοπωλητές.
Όλοι οι πωλητές είναι υποχρεωµένοι να απολυµαίνουν τους χώρους στους οποίους
δραστηριοποιούνται.
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.
Να µην παρακωλύουν µε κανένα τρόπο το έργο των αρµοδίων αρχών και οργάνων που
προσέρχονται στο χώρο της λαϊκής αγοράς για την άσκηση της αρµοδιότητας τους.
Άρθρο 8ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Ο κανονισµός αυτός συντάχθηκε για να ρυθµίσει ζητήµατα 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, στη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης –
Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της Περιφερειακής Ενότητας ∆ράµας .
Άρθρο 9Ο
Μετακίνηση Λαϊκής Αγοράς
Στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί 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 10ο
Προσθήκη – Τροποποίηση - Κατάργηση
Προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση του παρόντος κανονισµού ή των επιµέρους άρθρων
πραγµατοποιείται οποτεδήποτε µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά από εισήγηση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Άρθρο 11Ο
Ισχύς του Κανονισµού
Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει µετά από έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και τη
δηµοσίευση του στον ηµερήσιο τοπικό τύπο.
---------------------------Μετά τα ανωτέρω και σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.4264/15-05-2014 (ΦΕΚ 118Α) µε το οποίο
ορίζεται ότι οι αποφάσεις κανονιστικού περιεχοµένου των ∆ηµοτικών Συµβουλίων µε τις οποίες
ρυθµίζονται τα θέµατα των λαϊκών αγορών εκδίδονται εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη
ισχύος του νόµου αυτού, παρακαλούµε όπως εισάγετε το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη
λήψη της απόφασης.

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας ζωής αφού έλαβε γνώση της εισήγησης της υπηρεσίας
το άρθρο 3 του Ν.4264/15-05-2014 (ΦΕΚ 118Α) µετά από συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων
Αποφασίζει

οµόφωνα

1. Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την Τροποποίηση της υπ’αριθµ. 630/2011
Κανονιστικής Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετική µε τη λειτουργία της λαϊκής
αγοράς του ∆ήµου ∆ράµας σε ορισµένα άρθρα καθώς και τη κατάργηση ορισµένων άρθρων
ως εξής:
Την τροποποίηση :
1)στο άρθρο (6) την προσθήκη της παραγράφου «Οι εργασίες ανανέωσης της χρωµατικής
αποτύπωσης της διαγράµµισης των θέσεων θα εκτελείται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο
προκειµένου να διασφαλίζεται η ορθή και τακτική τοποθέτηση – ανάπτυξη των κατασκευών
των πωλητών για την εύρυθµη λειτουργία της λαϊκής αγοράς και η ορθή άσκηση ελέγχου από
τα αρµόδια όργανα. »
Και τη προσθήκη τη φράσης: επιτρέπεται το κρέµασµα των εµπορευµάτων (είδη
ρουχισµού, υπόδησης, υλικών και άλλων αντικειµένων) κατακόρυφα µπροστά και όχι σε
ύψος που θα ξεπερνά το (1µ. & 80εκ.).
2) στο άρθρο (5) την προσθήκη των παραγράφων:
Β)Ο τύπος του εκθετηρίου θα είναι παραλληλόγραµµος µεταλλικός στις διαστάσεις όπως
αυτές κανονίζονται στην περ. (α) του άρθρου αυτού.
Γ) Τα στέγαστρα των εκθετηρίων θα είναι κατασκευή από υφασµάτινη τέντα
∆) Οι αδειούχοι πωλητές καθώς και οι αναπληρωτές τους ή οι υπάλληλοί τους, ως προς την
εµφάνισή τους θα πληρούν τους κανόνες ευπρεπισµού και καθαριότητας και ειδικότερα οι
πωλητές καθώς και οι αναπληρωτές τους ή οι υπάλληλοί τους από τους οποίους διατίθενται
προς πώληση τρόφιµα και ποτά, στους καταναλωτές.

Ε) «Η τοποθέτηση των πωλητών στη Λαϊκή Αγορά γίνεται µε τρόπο διακριτό κατά κατηγορία
προϊόντων και σύµφωνα µε όσα ορίζονται µε την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας του άρθρου 5 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118Α’/15-05-2014).
3)το άρθρο (7) µε την προσθήκη των παραγράφων «τα προϊόντα που θα διατίθενται από
τους πωλητές παραγωγούς θα πρέπει να είναι αποκλειστικά δικής τους παραγωγής και
οικοτεχνίας.
Τα πωλούµενα είδη στην λαϊκή αγορά όταν αυτά αφορούν τρόφιµα και ποτά, να πληρούν
τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων όπως αυτοί ορίζονται κάθε φορά από τις
διατάξεις της κείµενης εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας καθώς και τον Κώδικα Τροφίµων
και Ποτών, τις διατάξεις της Κτηνιατρικής Νοµοθεσίας, τους Κανόνες διακίνησης και
Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.) και στις ισχύουσες υγειονοµικές
και λοιπές διατάξεις»
Οι πωλητές υποχρεούνται µε µέριµνά τους, να έχουν αναρτηµένη µπροστά στον πάγκο των
προϊόντων τους και σε εµφανές σηµείο πινακίδα, που θα φέρει φωτογραφία τους
αναγράφονται ευκρινώς τα εξής στοιχεία: το ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου, τον αριθµό της
άδειας, τον αριθµό µητρώου, την ιδιότητα (παραγωγός ή επαγγελµατίας), τον τόπο
παραγωγής και την τιµή πώλησης των προϊόντων τους και τον αριθµό της θέσης που
καταλαµβάνουν.
Την κατάργηση:
Των άρθρων (6,7,9,10,11,12,14,15,19 ) του υπ’αριθµ. 630/2011 κανονισµού λειτουργίας
λαϊκών αγορών καταργούνται, διότι τα ζητήµατα αυτά ρυθµίζονται στο εξής µε τις διατάξεις
του Ν. Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118Α’/15-05-2014).
Έτσι ο Κανονισµός Λειτουργίας Λαικής Αγοράς ∆ήµου ∆ράµας διαµορφώνεται ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ

Άρθρο 1ο
Ώρες και ηµέρες λειτουργίας
1.Στο ∆ήµο ∆ράµας θα λειτουργεί µία λαϊκή αγορά, µία φορά την εβδοµάδα την µέρα 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 19η΅Μαίου (κεντρική οδός που καταλαµβάνει η
Λαϊκή Αγορά) από της 15:00 έως τις 16:00 για τις ανάγκες των εργασιών καθαριότητας της
Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου ∆ράµας.
Άρθρο 2ο
Οδούς που καταλαµβάνει η Λαϊκή Αγορά - Οριοθέτηση – ∆ιαγράµµιση
Η Λαϊκή Αγορά του ∆ήµου ∆ράµας καταλαµβάνει :
Α) Την οδό 19ης 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 19ης Μαΐου,
Γ) Την οδό Ιπποκράτους από το σηµείο που τέµνεται αυτή µε την οδό 19ης Μαΐου έως το σηµείο
που τέµνεται µε την οδό Χαρ. Τρικούπη,
∆)Την οδό Φιλώτα από το σηµείο που τέµνεται αυτή µε την οδό 19ης 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 19ης Μαΐου έως το σηµείο που
τέµνεται µε την οδό Μιαούλη
Άρθρο 3ο
Οχήµατα πωλητών
3. Απαγορεύεται η διέλευση των οχηµάτων των πωλητών καθώς και των παρόδιων ιδιοκτητών
οχηµάτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς κατά την ηµέρα και τις ώρες λειτουργίας της.
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 4Ο
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, πάγκους, και τα εµπορεύµατα τους, θα γίνεται 30
λεπτά της ώρας νωρίτερα από την ώρα έναρξης λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς και η
αποχώρηση των πωλητών – εκθετών (επαγγελµατιών – παραγωγών) και η µεταφορά των
εργαλείων, πάγκων και των εναποµεινάντων εµπορευµάτων τους, θα γίνεται έως και 30 λεπτά
αργότερα από την ώρα λήξης της Λαϊκής Αγοράς όπως αυτές κανονίζονται από το άρθρο 1
παρ. 1 του παρόντος.
Άρθρο 5ο
∆ιαστάσεις αναπτυγµάτων προσώπου πάγκου πώλησης
(Οριοθέτηση του χώρου που καταλαµβάνουν οι πωλητές κατά κατηγορία προϊόντων )
Ως ανάπτυγµα προσώπου ορίζεται η πλευρά που έρχεται σ’ επαφή ο καταναλωτής µε τον
πάγκο πώλησης.
Α)Στις χωροθετηµένες οδούς που πραγµατοποιείται 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)Ο τύπος του εκθετηρίου θα είναι στις διαστάσεις όπως αυτές κανονίζονται στην περ. (α) του
άρθρου αυτού.
Γ)Τα στέγαστρα των εκθετηρίων θα είναι κατασκευή από υφασµάτινη τέντα και στα όρια του
µήκους των µέτρων της θέσης που παραχωρήθηκε .
∆) Οι αδειούχοι πωλητές καθώς και οι αναπληρωτές τους ή οι υπάλληλοί τους, ως προς την
εµφάνισή τους θα πληρούν τους κανόνες ευπρεπισµού και καθαριότητας και ειδικότερα οι
πωλητές καθώς και οι αναπληρωτές τους ή οι υπάλληλοί τους από τους οποίους διατίθενται
προς πώληση τρόφιµα και ποτά, στους καταναλωτές.
Ε) Η τοποθέτηση των πωλητών στη Λαϊκή Αγορά γίνεται µε τρόπο διακριτό κατά κατηγορία
προϊόντων και σύµφωνα µε όσα ορίζονται µε την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας του άρθρου 5 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118Α’/15-05-2014) .
Άρθρο 6ο
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, εισόδους σχολείων, νοσοκοµείων, κλινικών, Ναών και ΚΑΠΗ.

Οι εργασίες ανανέωσης της χρωµατικής αποτύπωσης της διαγράµµισης των θέσεων θα
εκτελείται τουλάχιστον µια φορά το χρόνο, προκειµένου να διασφαλίζεται η ορθή και τακτική
τοποθέτηση – ανάπτυξη των κατασκευών των πωλητών για την εύρυθµη λειτουργία της λαϊκής
αγοράς και η ορθή άσκηση ελέγχου από τα αρµόδια όργανα.
Ο σχεδιασµός και η διαδικασία της διαγράµµισης θα διενεργείται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
ασφαλής, οµαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, η διασφάλιση διέλευσης των οχηµάτων
όπως (ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π.) σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και
όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία. Στην περίπτωση που απαιτηθεί η αρµόδια υπηρεσία του
∆ήµου µας µπορεί να εισηγηθεί την εκ νέου αρίθµηση των θέσεων των πωλητών της λαϊκής
αγοράς για να εξυπηρετηθεί η ανάγκη που θα διαπιστωθεί.
Β)Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσεων 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 καθώς και ο τρόπος έκθεσής
τους επιτρέπεται µόνο στην οριζόντια επιφάνεια των πάγκων τους, δεν επιτρέπεται η
τοποθέτηση στάντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και πέραν των
διαγραµµίσεων, προκειµένου να επιδείξουν τα εµπορεύµατά τους, επιτρέπεται το κρέµασµα
των εµπορευµάτων (είδη ρουχισµού, υπόδησης, υλικών και άλλων αντικειµένων)
κατακόρυφα µπροστά και όχι σε ύψος που θα ξεπερνά το (1µ. & 80εκ.).
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.
Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόµους των χώρων πώλησης οι οποίοι
πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης απαγορεύεται και
η είσοδος κάθε τροχοφόρου κατά τις ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς πλην των ωρών
έναρξης και λήξης για την φορτοεκφόρτωση των εµπορευµάτων.
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).
Άρθρο 7ο
Υποχρεώσεις Πωλητών – Εκθετών
Οι πωλητές εκθέτες υποχρεούνται:
Στην αυστηρή τήρηση, πέραν των όσων καθορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία για τους
όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των 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 στη λαϊκή αγορά του ∆ήµου ∆ράµας υποχρεούνται να έχουν άδεια
επαγγελµατική ή παραγωγική.
Τα προϊόντα που θα διατίθενται από τους πωλητές παραγωγούς θα πρέπει να είναι
αποκλειστικά δικής τους παραγωγής και οικοτεχνίας.
Τα πωλούµενα είδη στην λαϊκή αγορά όταν αυτά αφορούν τρόφιµα και ποτά, να πληρούν τους
όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων όπως αυτοί ορίζονται κάθε φορά από τις διατάξεις
της κείµενης εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας καθώς και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις
διατάξεις της Κτηνιατρικής Νοµοθεσίας, τους Κανόνες διακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και
Παροχής Υπηρεσιών (∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.) και στις ισχύουσες υγειονοµικές και λοιπές διατάξεις.
Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτηµένη µπροστά στον πάγκο των προϊόντων τους και
σε εµφανές σηµείο πινακίδα, που θα φέρει φωτογραφία τους αναγράφονται ευκρινώς τα εξής
στοιχεία: το ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου, τον αριθµό της άδειας, τον αριθµό µητρώου, την

ιδιότητα (παραγωγός ή επαγγελµατίας), τον τόπο παραγωγής και την τιµή πώλησης των
προϊόντων τους και τον αριθµό της θέσης που καταλαµβάνουν.
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 της λαϊκής. Ειδικότερα υποχρεούνται αµέσως µετά τη λήξη
της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς 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 ∆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.).
Είναι υποχρεωµένοι στη συλλογή των υγρών στοιχείων όπως το νερό εξ’ αιτίας του λιώσιµου
του πάγου που χρησιµοποιούν για την συντήρηση των ψαριών.
∆εν επιτρέπεται ο καθαρισµός των ψαριών από τους ιχθυοπωλητές.
Όλοι οι πωλητές είναι υποχρεωµένοι να απολυµαίνουν τους χώρους στους οποίους
δραστηριοποιούνται.
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.
Να µην παρακωλύουν µε κανένα τρόπο το έργο των αρµοδίων αρχών και οργάνων που
προσέρχονται στο χώρο της λαϊκής αγοράς για την άσκηση της αρµοδιότητας τους.
Άρθρο 8ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Ο κανονισµός αυτός συντάχθηκε για να ρυθµίσει ζητήµατα 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, στη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης –
Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της Περιφερειακής Ενότητας ∆ράµας .

Άρθρο 9Ο
Μετακίνηση Λαϊκής Αγοράς
Στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί 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 10ο
Προσθήκη – Τροποποίηση - Κατάργηση
Προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση του παρόντος κανονισµού ή των επιµέρους άρθρων
πραγµατοποιείται οποτεδήποτε µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά από εισήγηση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Άρθρο 11Ο
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. 86/2014.

Ο πρόεδρος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Η Ειδική Γραµµατέας
∆έσποινα Σιδηροπούλου

Τα µέλη

