
              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 14/2018 
ΔΗΜΟΣ  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ                                                                                                                                                                     

                                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                        
             Από το πρακτικό της αριθ. 1ης Τακτικής  Συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης. 

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29  Ιανουαρίου    του έτους 2018  ημέρα   
Δευτέρα      και ώρα 19:00 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την 

αριθμ.      856/25-01-2018  πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και 

έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  67 και 69  του 

Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) και  με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006). 

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο  Δήμαρχος  κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου                                                

κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα  που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου  27  μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη: 

 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.  

1 ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 1 ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) 

2 ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  2 ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ) 

3 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) 3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ) 

4 ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4 ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ) 

5 ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  5 ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 

6 ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  6 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ) 

7 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ  7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ) 

8 ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ) 

9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)  9 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ) 

10 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(αποχώρησε πριν τη συζήτηση 5
ου

 θέματος)  10 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ) 

11 ΠΑΥΛΙΔΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) 11 ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ) 

12 ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ     

13 ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ     

14 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     

15 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ     

16 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ      

17 ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ     

18 ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)     

19 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ     

20 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ      

21 ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αποχώρησε πριν τη συζήτηση 5
ου

 θέματος)     

        

                           ΑΠΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  

1 ΒΟΣΚΟΥ -ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ  1 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ) 

2 ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΝΝΗΣ  2 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) 

3 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  3 ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ) 

4 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ  4 ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ) 

5 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   5 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ ) 

6 ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 6 ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ) 

    7 ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ) 
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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :14/2018 
 

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός λειτουργίας υπαίθριων αγορών ( Ν.4497/2017)» 

 
        Ο  Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 14ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  

την υπ΄αριθμ. 7/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου η οποία κατέχει θέση 

εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιου του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ εναρμονισμένου με τις διατάξεις του Ν.4497/17. 

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Γαραμπέρας Παντελής  Δ.Σ. της πλειοψηφίας ο οποίος 

αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία του προαναφερόμενου  Κανονισμού  λέγοντας ότι οι θέσεις 

εκθετών για την λαϊκή αγορά της Προσοτσάνης είναι 110 και για την λαϊκή αγορά του Φωτολίβους 

είναι 100.Στην συνέχεια αναφέρθηκε σε κάποιες από τις πιο σημαντικές αλλαγές που θα γίνουν στις 

λαϊκές του Δήμου  κατά εφαρμογή του  Ν. 4497/2017, όπως είναι  η απόσταση μεταξύ των πάγκων των 

εκθετών ,ο  τρόπος  διάταξής τους κ.α.. 

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Σμολοκτός Νικόλαος Δ.Σ. της μείζονος αντιπολίτευσης ο 

οποίος πρότεινε  να  αναφερθεί σε κάποιο σημείο  μέσα στον Κανονισμό ότι  προηγούνται οι 

πολύτεκνες οικογένειες στην έκδοση νέων αδειών  μικροπωλητών. 

Ο κ. Δήμαρχός με αφορμή την πρόταση του κ. Σμολοκτού ανέφερε ότι οι άδειες των 

μικροπωλητών στις λαϊκές αγορές δίνονται από την Περιφέρεια και μοριοδοτούνται  με αρκετά μόρια 

οι πολύτεκνες οικογένειες.                

Στην  συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά : 

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη  

• Την υπ΄αριθμ. 7/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

• Την αριθ.263/2014 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου  

• Τις διατάξεις του Ν.4497/17 

• Τις διατάξεις του άρθρο 73 του Ν.3852/2010 

Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία τα μέλη μελέτησαν το σχέδιο του νέου κανονισμού 

εναρμονισμένο με τις διατάξεις του Ν.4497/17 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας  των υπαίθριων αγορών του Δήμου Προσοτσάνης ,  όπως 

τον εισηγήθηκε στο Δ.Σ.,   η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ΄αριθμ. 7/2018  απόφαση της . 

Ο  Κανονισμός είναι εναρμονισμένος με τον Ν.4497/2017 και  εμφανίζεται αναλυτικά  στο 

συνημμένο κείμενο  παρακάτω:   

 

 
                                           ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ  
                                              ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

 
Άρθρο 1°  

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Η λαϊκή αγορά της ΔΚ Προσοτσάνης θα λειτουργεί κατά μήκος των οδών α),Αριστείδη 

Παπαδάκη, Αντιδημάρχου   Π. Τσαλίκη, Αριστείδη Παπαδάκη και στην πάροδο Αριστείδη Παπαδάκη 

που διχοτομεί το Ο.Τ.145 ,κάθε Σάββατο (επισυνάπτεται σχετικό σχεδιάγραμμα) .Συγκεκριμένα θα 

διανύει τις οδούς που περικλείουν τα Ο.Τ. Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης , Ο.Τ. 118-122, Ο.Τ. 

122-119, Ο.Τ. 122-139 Ο.Τ. 141-140 ,Ο.Τ. 142-145, και η πάροδος που διχοτομεί το Ο.Τ. 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Η0ΩΩΞΖ-8ΝΤ



 

 

 

Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας συμπίπτει με αργία (επίσημη ή τοπική) η λειτουργία 

επιτρέπεται την προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. 

Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ως εξής : 
α. Για τη χειμερινή περίοδο από 07:30πμ μέχρι 13:00μμ 
β. Για την θερινή περίοδο από 07:30πμ μέχρι 13:00μμ 

Η προσέλευση των πωλητών (επαγγελματιών-παραγωγών) στους χώρους της λαϊκής αγοράς 

προκειμένου να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, να μεταφέρουν πάγκους, 

εργαλεία και τα εμπορεύματά τους, θα γίνεται σαράντα πέντε (45) λεπτά το πολύ νωρίτερα από την 

έναρξη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και η αποχώρησή τους θα γίνεται μία ώρα το πολύ αργότερα 

από την ώρα λήξης της λαϊκής αγοράς. Οι μικροπωλητές απαγορεύεται να εισέρχονται στη λαϊκή 

αγορά μετά τις 7:30πμ και να αποχωρούν πριν τις 13:00μμ. 

Απαγορεύεται η  διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς 

την ημέρα της λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των πωλητών, 

εξαιρουμένων όσων η νομοθεσία ορίζει. 
Οι  παρόδιοι  ιδιοκτήτες  οχημάτων,  θα  μεριμνούν  ώστε  να  μην  σταθμεύουν  τα  οχήματά  

τους  στουςχώρους που ορίζεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς από το προηγούμενο βράδυ 

 

Άρθρο 2° 

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Παραγωγοί 

Τα προϊόντα που δύνανται να διαθέτουν οι παραγωγοί και τα οποία πρέπει να είναι 

αποκλειστικά δικής τους παραγωγής και οικοτεχνίας, και να πληρούν τους όρους υγιεινής και 

ασφάλειας των τροφίμων, όπως ορίζονται κάθε φορά στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, 

καθώς και στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, στις διατάξεις της κείμενης Κτηνιατρικής Νομοθεσίας, 

στους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) και στις 

ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις, είναι τα εξής: 

(α) αβγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού, 

(β) άνθη, καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικό χώμα που δεν έχει υποστεί βιομηχανική 

επεξεργασία. (γ) ελιές, 

(δ) οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με 

την κείμενη ενωσιακή και εθνική αμπελο οινική νομοθεσία, 

(ε)    ελαιόλαδο    συσκευασμένο,    όπως    ορίζεται    στην    απόφαση    323902/18.09.2009    

(Β'2026)«Συμπληρωματικά μέτρα του Κανονισμού 1019/2002», 

(στ) μέλι τυποποιημένο, 

(ζ) ξηροί καρποί,(η) οπωροκηπευτικά, (θ) όσπρια, 

(ι) πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των 

τροφίμων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

(ια) μεταποιημένα ή συσκευασμένα ή τυποποιημένα προϊόντα οικοτεχνίας, ιδίως 

μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, προϊόντα ντομάτας, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, παραδοσιακά 

ζυμαρικά, βότανα και αρτύματα, 

(ιβ) νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας, (ιγ) λοιπά 

αγροτικά προϊόντα, 

(ιδ) τυροκομικά προϊόντα, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, φέρουν 

σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης), σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 852/2004 και 

853/2004, έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την επισήμανση και 

κατά τη μεταφορά και πώλησή τους τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου III του Παραρτήματος II 

του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004, και 
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(ιε) αλλαντικά, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες και πιστοποιημένες μονάδες 

παραγωγών και τηρούνται 

Επαγγελματίες Πωλητές 

Οι άδειες επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών διακρίνονται στις κατωτέρω δέκα (10) 

κατηγορίες: 

α) νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, κομμένων ανθέων, 

β) βιολογικών νωπών, μεταποιημένων και τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων, 

πιστοποιημένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήμα αναγνώρισης ως 

βιολογικών προϊόντων, 

γ) νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας), 

δ) κατεψυγμένων ειδών αλιείας-αλιευμάτων, λαχανικών, σφολιάτας και 

παρασκευασμάτων ζύμης, ε) ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές 

διατάξεις), 
στ) μέσων συσκευασίας (χάρτινες - πλαστικές σακούλες), εκμετάλλευση χημικών τουαλετών, 
ζ) ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκών ειδών, ψιλικών, καθώς και ειδών 

υπόδησης και δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), 

η) ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, εκκλησιαστικών ειδών, καθώς και ειδών 

παντοπωλείου(μη εδώδιμα), 

θ) ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες, χώμα), 

καλλωπιστικών φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων 

οπωροφόρων, αμπέλου). Ειδικά, η πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρέπεται μόνον από τους 

πωλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ν. 1564/1985 (Α' 164), ως ισχύει, και των 

υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή του, 
ι) ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα σε στερεά ή υγρή μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά και 

αλλαντικά), χαρτιού ατομικής  ή  οικιακής  φροντίδας,  καθώς  και  ξηρών  καρπών,  μελιού,  
ζαχαρωδών  προϊόντων,  τυποποιημένου κομμένου καφέ. 

 
Άρθρο 3°  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

Δικαίωμα συμμετοχής στη λαϊκή αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης του Δήμου 

Προσοτσάνης 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΄). 

1.α) Κατά προτεραιότητα οι επαγγελματίες πωλητές εφόσον έχουν την κατοικία ή τη μόνιμη 
διαμονήτους στο Δήμο Προσοτσάνης και είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας επαγγελματία πωλητή που 
εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Προσοτσάνης. 

β)  Οι  επαγγελματίες  πωλητές  εφόσον  έχουν  πραγματική  και  μόνιμη  διαμονή  στο  Ν.  

Δράμας  και κατέχουν επαγγελματική άδεια λαϊκών αγορών. 

2. α) Κατά προτεραιότητα οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται ή έχουν την έδρα τους στα 

διοικητικά όρια του δήμου Προσοτσάνης και είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας παραγωγού πωλητή 

που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Προσοτσάνης. 

β)  Οι  παραγωγοί  εφόσον  έχουν  πραγματική  και  μόνιμη  διαμονή  στο  Ν.  Δράμας  και  

κατέχουν παραγωγική άδεια λαϊκών αγορών. 

γ) Οι παραγωγοί όλης της επικράτειας που κατέχουν παραγωγική άδεια λαϊκών αγορών. 

3.Συνεταιριστικές οργανώσεις και αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, εφόσον κατέχουν 

άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. 

4.Οι οικοτεχνίες, χειροτέχνες  και  οι  βιοτεχνίες κατά  τα  παραπάνω  (συμπεριλαμβανομένων  

και  των συνεταιρισμών) εφόσον τα είδη που διαθέτουν είναι δικής τους παραγωγής. 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Η0ΩΩΞΖ-8ΝΤ



 
                                                               Άρθρο 4° 
                                                      ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Α. Στους χώρους που θα λειτουργεί η λαϊκή αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των 

διατιθέμενων θέσεων οι οποίες για την λαϊκή αγορά της Δ.Κ Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης 
έχουν οριστεί σε εκατόν δέκα (110). Οι θέσεις που θα διαγραμματιστούν προκειμένου να 
τοποθετηθούν οι πωλητές – εκθέτες δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ και δεν θα 
εμποδίζουν τη λειτουργία καταστημάτων. Η ευθύνη για την διαγράμμιση των θέσεων είναι του Δήμου 
με μέριμνα της τεχνικής υπηρεσίας. 

Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη 
διέλευση των επισκεπτών, την έλευση των οχημάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π. για τις 
περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, αλλά την 
ομαλή διενέργεια της λαϊκής αγοράς. 

Β. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης 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. 

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. 

Οι πωλητές – εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που 
τους παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία των όπισθεν αυτών 
ευρισκομένων καταστημάτων καθώς επίσης και των πεζοδρομίων για την ελεύθερη διέλευση των 
πεζών. 

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 ισχύουσα νομοθεσία. 

Κατά τις ημέρες που δε 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. 

Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από 
εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη 
συμμορφούμενους θα επιβάλλεται Δημοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίου. 

 
Άρθρο 5° 

ΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ 

1.Οι  Δήμαρχοι  υποχρεούνται  να  παρέχουν  κατά  προτεραιότητα  στους  παραγωγούς  όλης  

της  χώρας θέσεις στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους. 

2. Κάθε λαϊκή αγορά χωρίζεται σε τομέα παραγωγών πωλητών και σε τομέα επαγγελματιών 

πωλητών. 

Ο τομέας των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών διακρίνεται σαφώς με κάθε πρόσφορο 

τρόπο από τον τομέα των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. Την ευθύνη υλοποίησης της 

ανωτέρω διάκρισης έχει η κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια. 

3.Οι παραγωγοί τοποθετούνται χωριστά από τους επαγγελματίες και κατά την κατανομή των 

θέσεων μεταξύ τους προκρίνονται οι παραγωγοί. 

4.Οι επαγγελματίες πωλητές, που δεν διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε 

μορφή ή άνθη,  τοποθετούνται  στην  αρχή  ή  στο  τέλος  των  λαϊκών  αγορών,  με  τρόπο  που  τους  

καθιστά  απολύτως διακριτούς από τους υπόλοιπους. 
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5. Για την κατανομή των δικαιούχων στις θέσεις των λαϊκών αγορών που θα γίνει από την Π.Ε 

Δράμας λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια (παλαιότητα της άδειας, ηλικία του δικαιούχου, 

τυχόν αναπηρία του και ποσοστό αυτής, αριθμός τέκνων, ημέρες συμμετοχής σε λαϊκή αγορά) τα 

οποία δίνουν στον δικαιούχο μόρια. Αναλόγως με το πλήθος των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε 

δικαιούχος κατατάσσεται στον οικείο πίνακα κατάταξης. Ο δικαιούχος που συγκεντρώνει τα 

περισσότερα μόρια ανά λαϊκή αγορά κατατάσσεται στην πρώτη θέση του πίνακα και οι λοιποί σε 

φθίνουσα σειρά. Ο πρώτος στην κατάταξη δικαιούχος επιλέγει την θέση του στην λαϊκή αγορά στον 

οικείο τομέα. Ο δεύτερος και οι λοιποί επιλέγουν την θέση τους αναλόγως με τις λοιπές διαθέσιμες 

θέσεις και την σειρά τους στον οικείο πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται 

κλήρωση. Ο δικαιούχος που κληρώνεται επιλέγει πρώτος μεταξύ των ισοβαθμούντων. 

6. Για κάθε έτος παλαιότητας της άδειας ο δικαιούχος λαμβάνει 1 μόριο. Δικαιούχος κάτω 

των τριάντα (30) και άνω των εξήντα (60) ετών λαμβάνει 15 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία έως 67% 

λαμβάνει 10 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία άνω του 67% και έως και 80% λαμβάνει 20 μόρια. 

Δικαιούχος με αναπηρία άνω του 80% λαμβάνει 30 μόρια. Για κάθε τέκνο ο δικαιούχος λαμβάνει 10 

μόρια. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας τα μόρια  της  συγκεκριμένης  κατηγορίας  

προσαυξάνονται  κατά  50%.  Για  κάθε  μία  από  τις  έξι  ημέρες  (σε εβδομαδιαία βάση) που δεν 

συμμετέχει σε λαϊκή αγορά λαμβάνει 15 μόρια. 

7. Οι θέσεις πώλησης προϊόντων θάλασσας και προϊόντων αλιείας χωροθετούνται 

υποχρεωτικά μόνο σε σημεία όπου υπάρχει αποχέτευση και σε κάθε περίπτωση στον οικείο τομέα 

για κάθε πωλητή. 

8.Για  τις  νέες  άδειες  που  θα  διατίθενται  σε  κενούμενες  θέσεις  θα  διενεργείται  

κλήρωση.  Η  ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και σε περίπτωση προσθήκης νέων θέσεων - αδειών 

9. Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχουν. 

10. Το μήκος πρόσοψης των Εγκαταστάσεων Πώλησης, (τα παραχωρούμενα μέτρα μήκους 

των πάγκων στη λαϊκή αγορά της Δ.Κ Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης) το οποίο είναι ίσο 

κατά κατηγορία πωλούμενων ειδών (Α΄ έως Ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4497/2017), 

δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα έξι (6) μέτρα. 

 Τα παραχωρούμενα μέτρα μήκους των πάγκων στη λαϊκή αγορά της Δ.Κ Προσοτσάνης του 

Δήμου Προσοτσάνης είναι τα εξής:5,00μ Χ 2,20μ με ενδιάμεσο κενό 0,50μ 

 
Άρθρο 6° 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ 
1. Όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά θα υποχρεούνται να εφοδιαστούν με πάγκους – πρόχειρο 

στέγαστρο ενιαίου τύπου και υλικού και χρώματος διαφορετικού, ανάλογα με την ιδιότητα. (άρθρο 31 

του Ν. 4497/2017). 

 Οι παραγωγοί πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος 

πράσινου ελάχιστων διαστάσεων 1 x 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη 

«ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ», και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το ονοματεπώνυμό του, ο 

αριθμός αδείας, ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα και η γεωγραφική περιοχή, 

τουλάχιστον ο νομός, που βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση των προϊόντων που διαθέτει.  

Οι επαγγελματίες πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος 

μπλε ελάχιστων διαστάσεων 1 x 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη 

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» ή «ΕΜΠΟΡΟΣ» και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το 

ονοματεπώνυμο, ο αριθμός αδείας και ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα. 

Απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων. 

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

να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών. 

3.  Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρμοστη συμπεριφορά των πωλητών της Λαϊκής Αγοράς (φωνές, 

αντεγκλήσεις, διαλάληση των εμπορευμάτων κ.τ.λ) 

4.  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 
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περιοχής μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής, ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη 

λήξη του χρόνου της λαϊκής αγοράς να φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα 

του χώρου των καθώς και την συγκέντρωση  των  απορριμμάτων  που  έχει  δημιουργήσει  ο  καθένας  

σε  σακούλες  ή  δοχεία  τα  οποία  θα συλλέγουν στην συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου. 

5.  Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους ιχθυοπώλες ακριβώς λόγω της φύσης της εργασίας τους οι 

οποίοι και υποχρεούνται να μην καθαρίζουν τα ψάρια, να συλλέγουν  τα απορρίμματα με επιμέλεια 

και να απομακρύνουν τα νερά από το λιώσιμο του πάγου που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των 

ψαριών 

6.  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 εργαλείου μετά 

τη λήξη της αγοράς και το αργότερο μέχρι τις 14:00μμ, απαγορευμένης της εγκατάλειψης όλων αυτών. 

7. Για την τήρηση της Καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργεί η λαϊκή αγορά (από την έναρξη 

και μέχρι την λήξη της λειτουργίας τους) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές (επαγγελματίες και 

παραγωγοί, φυσικά   πρόσωπα   ή   συνεταιριστικές   οργανώσεις)   έστω   και   αν   αναπληρώνονται,   

υποβοηθούνται   ή προσλαμβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στις λαϊκές 

αγορές καθώς και το προσωπικό που απασχολούν. 

Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν: 

   Να τηρούν την καθαριότητα και 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 άδεια τους. 

  Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες 

σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. 

  Να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως 

ευπαθών ειδών  που  αλλοιώνονται  εύκολα  (λέπια  ψαριών,  εντόσθια,  φύλλα  λαχανικών  κ.λπ.),  

καθώς  και  ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.). 

  Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της λαϊκής αγοράς 

συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των οργάνων της παραπάνω υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδιαφορίας 

και παρά τις συστάσεις, ο Δήμος  προβαίνει  στον καθαρισμό του  χώρου  καταλογίζοντας τα  έξοδα 

στους  υπευθύνους.  Επίσης  επιβάλει πρόστιμο. Εάν η παράβαση αυτή επαναληφθεί για τρίτη 

συνεχόμενη φορά ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό 

διάστημα ή οριστικά. 

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

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

μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, διαφορετικά οι παραβάτες 

τιμωρούνται με πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής ζητείται η ανάκληση της άδειας. Η παραμονή 

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

αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού 

«κοινοχρήστων χώρων». 

 
Άρθρο 7ο 

Τα αυτοκίνητα των πωλητών (φορτηγά) πρέπει να σταθμεύουν υποχρεωτικά εκτός του χώρου της 

λαϊκής 

αγοράς. Μετά την αποχώρηση όλων θα γίνεται από συνεργείο του Δήμου η καθαριότητα της λαϊκής 

αγοράς. 
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Άρθρο 8° 
ΈΛΕΓΧΟΣ 

 

1. Με ευθύνη του Δήμου Προσοτσάνης , 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. 

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

3. 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. 

Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τη σχετική άδεια και να την 

επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί. 

Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των ανωτέρω είναι: 

(α)  οι  υπηρεσίες  και  τα όργανα  της  Γενικής  Γραμματείας  Εμπορίου  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  

και 

Ανταγωνιστικότητας, 

(β) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, 

(γ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Περιφερειών, 

(δ)  οι  υπηρεσίες  και  τα  όργανα  των  Διευθύνσεων  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  των 

Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, 

(ε) οι υπηρεσίες και τα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, (στ) οι αρμόδιες υπηρεσίες των 

δήμων, 

(ζ) οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους, (η) η Ελληνική 

Αστυνομία, 

(θ) το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και οι Τελωνειακές Αρχές. 

 

Άρθρο 9 
Καθορισμός τέλους χρήσης των θέσεων 

(Ημερήσιο Δικαίωμα Προσέλευσης) 

 

 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 άδειά του είναι υπόχρεος, συνεπάγεται την αναστολή 

ισχύος της άδειας για τις λαϊκές αγορές για τις οποίες δεν έχει καταβληθεί το τέλος. 
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Άρθρο 10 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 Α)  Έλεγχος για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος  
Επιτροπής του άρθρου 28 του Ν. 4497/2017σε περίπτωση που ο Δήμος Προσοτσάνης παραπέμψει το 

θέμα σε αυτήν είτε χωρίς την εισήγηση. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να εισηγείται στο Δήμο 

Προσοτσάνης  την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του Κανονισμού Λειτουργίας που υποπίπτουν 

στην αντίληψή το με κάθε νόμιμο τρόπο. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται από το Δήμο Προσοτσάνης  

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. 

Β)Κυρώσεις 
1. Για τις παραβάσεις Ν. 4497/2017 που διαπιστώνονται σύμφωνα με τα άρθρα 51 έως 54 

επιβάλλονται οι κυρώσεις και γίνονται οι περαιτέρω ενέργειες που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΓ΄ 

του παραπάνω νόμου 

2. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ αν ο υπόχρεος εντός είκοσι 

(20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης προβεί σε καταβολή του 

προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε 

δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου. 

3. Αν σε διάστημα ενός έτους διαπιστωθεί ότι ο πωλητής έχει υποπέσει στην ίδια παράβαση του νόμου 

το πρόστιμο διπλασιάζεται. Αν αρχικώς προβλέπεται ως κύρωση η προσωρινή ανάκληση άδειας, τότε 

σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, επιβάλλεται η οριστική ανάκληση της άδειας, ανεξαρτήτως 

του χρόνου τέλεσης της επαναληπτικής παράβασης. 

4. Η άδεια ανακαλείται προσωρινά για έξι (6) μήνες, εφόσον σε διάστημα δύο (2) ετών, ο δικαιούχος 

πωλητής υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση του νόμου για πάνω από τέσσερις (4) φορές. Αν έχει 

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

βεβαίωσε την τελευταία παράβαση ενημερώνει εγγράφως τον δικαιούχο για τις επιπτώσεις της 

επιπλέον παράβασης. 

5. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του νόμου, δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που 

επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για παραβάσεις των κανόνων εμπορίας και διακίνησης 

προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή ειδικότερα μέτρα και κυρώσεις που επιβάλλονται 

από την κείμενη νομοθεσία περί αντιμετώπισης παρεμπορίου, φοροδιαφυγής, ασφάλειας τροφίμων, 

θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως και την ισχύουσα νομοθεσία 

αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Το άρθρο 19 του ν. 

4177/2013 εφαρμόζεται αναλογικά. 

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

εμπορίου μειώνονται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ, εάν ο διοικούμενος προσκομίσει εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών στην ελεγκτική υπηρεσία έντυπο αδείας εν ισχύ κατά το χρόνο βεβαίωσης της 

παράβασης. 
 

Άρθρο 11° 
Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς και υπερισχύει κάθε 

άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης. 

Η   ισχύς   του   κανονισμού   αυτού   είναι  υποχρεωτική   για   όλους   γενικά   τους συναλλασσόμενους 

(πωλητές του Δήμου). 

Άρθρο 12° 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, δύναται με αποφάσεις του να τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό για 

την αντιμετώπιση τυχόν δυσλειτουργιών της λαϊκής αγοράς. Ο παρών κανονισμός αποτελείται από 
δώδεκα (12) άρθρα. Ισχύει μετά την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και μέχρι τροποποιήσεώς 
ή καταργήσεώς του με άλλη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
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 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ     ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΗΣ  ΛΑΪΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΤΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ 

 
Άρθρο 1°  

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Η λαϊκή αγορά της Τ.Κ Φωτολίβους του Δήμου Προσοτσάνης θα συνεχίσει να λειτουργεί στον 

πεζόδρομο, συνοδευόμενου και από τον ακάλυπτο χώρο της νότιας πλευράς του σιδηροδρομικού 

σταθμού κάθε Τρίτη. 

Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας συμπίπτει με αργία (επίσημη ή τοπική) η λειτουργία 

επιτρέπεται την προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. 

Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ως εξής : 

α. Για τη χειμερινή περίοδο από 07:30πμ μέχρι 13:00μμ β. Για την θερινή περίοδο από 07:30πμ μέχρι 

13:00μμ 

Η προσέλευση των πωλητών (επαγγελματιών-παραγωγών) στους χώρους της λαϊκής αγοράς 

προκειμένου να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, να μεταφέρουν πάγκους, εργαλεία 

και τα εμπορεύματά τους, θα γίνεται σαράντα πέντε (45) λεπτά το πολύ νωρίτερα από την έναρξη 

λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και η αποχώρησή τους θα γίνεται μία ώρα το πολύ αργότερα από την 

ώρα λήξης της λαϊκής αγοράς. Οι μικροπωλητές απαγορεύεται να εισέρχονται στη λαϊκή αγορά μετά τις 

7:30πμ και να αποχωρούν πριν τις 13:00μμ. 

Απαγορεύεται η  διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς την 

ημέρα της λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των πωλητών, εξαιρουμένων 

όσων η νομοθεσία ορίζει. 

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 2° 

                                                                  ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Παραγωγοί 

Άρθρο 2° ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Τα προϊόντα που δύνανται να διαθέτουν οι παραγωγοί και τα 

οποία πρέπει να είναι αποκλειστικά δικής τους παραγωγής και οικοτεχνίας, και να πληρούν τους όρους 

υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, όπως ορίζονται κάθε φορά στην κείμενη εθνική και ενωσιακή 

νομοθεσία, καθώς και στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, στις διατάξεις της κείμενης Κτηνιατρικής 

Νομοθεσίας, στους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) 

και στις ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις, είναι τα εξής: 

(α) αβγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού, 

(β) άνθη, καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικό χώμα που δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία. (γ) 

ελιές, 

(δ) οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με την 

κείμενη ενωσιακή και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία, 

(ε)    ελαιόλαδο    συσκευασμένο,    όπως    ορίζεται    στην    απόφαση    323902/18.09.2009    (Β'2026) 

«Συμπληρωματικά μέτρα του Κανονισμού 1019/2002», (στ) μέλι τυποποιημένο, 

(ζ) ξηροί καρποί, 

(η) οπωροκηπευτικά, (θ) όσπρια, 

(ι) πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
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(ια) μεταποιημένα ή συσκευασμένα ή τυποποιημένα προϊόντα οικοτεχνίας, ιδίως μαρμελάδες, γλυκά 

του κουταλιού, προϊόντα ντομάτας, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα και 

αρτύματα, 

(ιβ) νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας, (ιγ) λοιπά αγροτικά 

προϊόντα, 

(ιδ)  τυροκομικά  προϊόντα,  εφόσον  έχουν  παραχθεί  σε  εγκεκριμένη  εγκατάσταση,  φέρουν  

σήμανση 

αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης), σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 852/2004 και 853/2004, 

έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την επισήμανση και κατά τη 

μεταφορά και πώλησή τους τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου III του Παραρτήματος II του 

Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004, και 

(ιε) αλλαντικά, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες και πιστοποιημένες μονάδες παραγωγών και 

τηρούνται 

Επαγγελματίες Πωλητές 

Οι άδειες επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών διακρίνονται στις κατωτέρω δέκα (10) κατηγορίες: 

α) νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, κομμένων ανθέων, 

β) βιολογικών νωπών, μεταποιημένων και τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων, πιστοποιημένων 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήμα αναγνώρισης ως βιολογικών 

προϊόντων, 

γ) νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας), 

δ) κατεψυγμένων ειδών αλιείας-αλιευμάτων, λαχανικών, σφολιάτας και παρασκευασμάτων ζύμης, ε) 

ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις), 

στ) μέσων συσκευασίας (χάρτινες - πλαστικές σακούλες), εκμετάλλευση χημικών τουαλετών, 

ζ) ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκών ειδών, ψιλικών, καθώς και ειδών υπόδησης και 

δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), 

η) ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, εκκλησιαστικών ειδών, καθώς και ειδών παντοπωλείου 

(μη εδώδιμα), 

θ) ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες, χώμα), 

καλλωπιστικών φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, 

αμπέλου). Ειδικά, η πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρέπεται μόνον από τους πωλητές που 

πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ν. 1564/1985 (Α' 164), ως ισχύει, και των υπουργικών 

αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή του, 

ι) ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα σε στερεά ή υγρή μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά και αλλαντικά), 

χαρτιού ατομικής ή οικιακής φροντίδας, καθώς και ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων, 

τυποποιημένου κομμένου καφέ. 

Κάθε πωλητής κάτοχος επαγγελματικής άδειας επιτρέπεται να πωλεί προϊόντα από περισσότερες 

κατηγορίες, και ειδικότερα ως εξής: 

α) κατηγορίες α', β' και ι' 

β) κατηγορίες ε' και στ 'και γ) κατηγορίες ζ', η' και θ'. 

Αλλαγή κατηγορίας επιτρέπεται μόνο από τις κατηγορίες στ', ζ', η', θ' και ι', στις κατηγορίες α',β',γ',δ', 

και ε'. 

Άρθρο 3° 
 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

Δικαίωμα συμμετοχής στη λαϊκή αγορά της Τοπικής Κοινότητας Φωτολίβους του Δήμου 

Προσοτσάνης 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΄). 

1.α) Κατά προτεραιότητα οι επαγγελματίες πωλητές εφόσον έχουν την κατοικία ή τη μόνιμη διαμονή 

τους στο Δήμο Προσοτσάνης και είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας επαγγελματία πωλητή που 

εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Προσοτσάνης. 
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β)  Οι  επαγγελματίες  πωλητές  εφόσον  έχουν  πραγματική  και  μόνιμη  διαμονή  στο  Ν.  Δράμας  και 

κατέχουν επαγγελματική άδεια λαϊκών αγορών. 

2. α) Κατά προτεραιότητα οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται ή έχουν την έδρα τους στα διοικητικά 

όρια του δήμου Προσοτσάνης και είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας παραγωγού πωλητή που εκδίδεται 

από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Προσοτσάνης. 

β)  Οι  παραγωγοί  εφόσον  έχουν  πραγματική  και  μόνιμη  διαμονή  στο  Ν.  Δράμας  και  κατέχουν 

παραγωγική άδεια λαϊκών αγορών. 

γ) Οι παραγωγοί όλης της επικράτειας που κατέχουν παραγωγική άδεια λαϊκών αγορών. 

3.Συνεταιριστικές οργανώσεις και αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, εφόσον κατέχουν άδεια 

παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. 

4.  Οι  οικοτεχνίες,  χειροτέχνες  και  οι  βιοτεχνίες κατά  τα  παραπάνω  (συμπεριλαμβανομένων  και  

των συνεταιρισμών) εφόσον τα είδη που διαθέτουν είναι δικής τους παραγωγής. 

 
Άρθρο 4° 

 ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Α. Στους χώρους που θα λειτουργεί η λαϊκή αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των 

διατιθέμενων θέσεων οι οποίες για την λαϊκή αγορά της Τ.Κ Φωτολίβους του Δήμου Προσοτσάνης 

έχουν οριστεί σε εκατό (100). Οι θέσεις που θα διαγραμματιστούν προκειμένου να τοποθετηθούν οι 

πωλητές – εκθέτες δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ και δεν θα εμποδίζουν τη 

λειτουργία καταστημάτων. Η ευθύνη για την διαγράμμιση των θέσεων είναι του Δήμου με μέριμνα της 

τεχνικής υπηρεσίας. 

Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των 

επισκεπτών, την έλευση των οχημάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π. για τις περιπτώσεις 

εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, αλλά την ομαλή 

διενέργεια της λαϊκής αγοράςΒ. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης 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. 

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. 

Οι πωλητές – εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους 

παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία των όπισθεν αυτών 

ευρισκομένων καταστημάτων καθώς επίσης και των πεζοδρομίων για την ελεύθερη διέλευση των 

πεζών. 

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 ισχύουσα νομοθεσία. 

Κατά τις ημέρες που δε 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. 

Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από εκείνη 

της 

λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη 

συμμορφούμενους θα επιβάλλεται Δημοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίου. 
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Άρθρο 5° 
 ΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ 

1.Οι  Δήμαρχοι  υποχρεούνται  να  παρέχουν  κατά  προτεραιότητα  στους  παραγωγούς  όλης  της  

χώρας θέσεις στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους. 

2. Κάθε λαϊκή αγορά χωρίζεται σε τομέα παραγωγών πωλητών και σε τομέα επαγγελματιών πωλητών. 

Ο τομέας των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών διακρίνεται σαφώς με κάθε πρόσφορο τρόπο από 

τον τομέα των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. Την ευθύνη υλοποίησης της ανωτέρω 

διάκρισης έχει η κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια. 

3.Οι παραγωγοί τοποθετούνται χωριστά από τους επαγγελματίες και κατά την κατανομή των θέσεων 

μεταξύ τους προκρίνονται οι παραγωγοί. 

4.Οι επαγγελματίες πωλητές, που δεν διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε μορφή ή 

άνθη,  τοποθετούνται  στην  αρχή  ή  στο  τέλος  των  λαϊκών  αγορών,  με  τρόπο  που  τους  καθιστά  

απολύτως διακριτούς από τους υπόλοιπους. 

5. Για την κατανομή των δικαιούχων στις θέσεις των λαϊκών αγορών που θα γίνει από την Π.Ε Δράμας 

λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια (παλαιότητα της άδειας, ηλικία του δικαιούχου, τυχόν 

αναπηρία του και ποσοστό αυτής, αριθμός τέκνων, ημέρες συμμετοχής σε λαϊκή αγορά) τα οποία 

δίνουν στον δικαιούχο μόρια. Αναλόγως με το πλήθος των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε 

δικαιούχος κατατάσσεται στον οικείο πίνακα κατάταξης. Ο δικαιούχος που συγκεντρώνει τα 

περισσότερα μόρια ανά λαϊκή αγορά κατατάσσεται στην πρώτη θέση του πίνακα και οι λοιποί σε 

φθίνουσα σειρά. Ο πρώτος στην κατάταξη δικαιούχος επιλέγει την θέση του στην λαϊκή αγορά στον 

οικείο τομέα. Ο δεύτερος και οι λοιποί επιλέγουν την θέση τους αναλόγως με τις λοιπές διαθέσιμες 

θέσεις και την σειρά τους στον οικείο πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται 

κλήρωση. Ο δικαιούχος που κληρώνεται επιλέγει πρώτος μεταξύ των ισοβαθμούντων. 

6. Για κάθε έτος παλαιότητας της άδειας ο δικαιούχος λαμβάνει 1 μόριο. Δικαιούχος κάτω των τριάντα 

(30) και άνω των εξήντα (60) ετών λαμβάνει 15 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία έως 67% λαμβάνει 10 

μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία άνω του 67% και έως και 80% λαμβάνει 20 μόρια. Δικαιούχος με 

αναπηρία άνω του 80% λαμβάνει 30 μόρια. Για κάθε τέκνο ο δικαιούχος λαμβάνει 10 μόρια. Σε 

περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας τα μόρια  της  συγκεκριμένης  κατηγορίας  προσαυξάνονται  κατά  

50%.  Για  κάθε  μία  από  τις  έξι  ημέρες  (σε εβδομαδιαία βάση) που δεν συμμετέχει σε λαϊκή αγορά 

λαμβάνει 15 μόρια. 

7. Οι θέσεις πώλησης προϊόντων θάλασσας και προϊόντων αλιείας χωροθετούνται υποχρεωτικά μόνο 

σε σημεία όπου υπάρχει αποχέτευση και σε κάθε περίπτωση στον οικείο τομέα για κάθε πωλητή. 

8.Για  τις  νέες  άδειες  που  θα  διατίθενται  σε  κενούμενες  θέσεις  θα  διενεργείται  κλήρωση.  Η  ίδια 

διαδικασία θα ακολουθείται και σε περίπτωση προσθήκης νέων θέσεων – αδειών  

9. Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχουν. 

10. Το μήκος πρόσοψης των Εγκαταστάσεων Πώλησης, (τα παραχωρούμενα μέτρα μήκους των 

πάγκων στη λαϊκή αγορά της Τ.Κ Φωτολίβους  του Δήμου Προσοτσάνης) το οποίο είναι ίσο κατά 

κατηγορία πωλούμενων ειδών (Α΄ έως Ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4497/2017), δεν 

υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα έξι (6) μέτρα.  

Τα παραχωρούμενα μέτρα μήκους των πάγκων στη λαϊκή αγορά της Τ.Κ Φωτολίβους του 

Δήμου Προσοτσάνης είναι τα εξής:5,00μ Χ 2,20μ με ενδιάμεσο κενό 0,50μ 

 

1. Όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά θα υποχρεούνται να εφοδιαστούν με πάγκους – πρόχειρο 

στέγαστρο ενιαίου τύπου και υλικού και χρώματος διαφορετικού, ανάλογα με την ιδιότητα. (άρθρο 31 

του Ν. 4497/2017). 

 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 
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αριθμός αδείας, ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα και η γεωγραφική περιοχή, 

τουλάχιστον ο νομός, που βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση των προϊόντων που διαθέτει.  

Οι επαγγελματίες πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος 

μπλε ελάχιστων διαστάσεων 1 x 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη 

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» ή «ΕΜΠΟΡΟΣ» και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το 

ονοματεπώνυμο, ο αριθμός αδείας και ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα. 

Απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων. 

 

 

Άρθρο 6° 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ 

1.  Όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά θα υποχρεούνται να εφοδιαστούν με πάγκους – πρόχειρο 

στέγαστρο ενιαίου τύπου και υλικού και χρώματος διαφορετικού, ανάλογα με την ιδιότητα. (άρθρο 31 

του Ν. 4497/2017). 

 Οι παραγωγοί πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος 

πράσινου ελάχιστων διαστάσεων 1 x 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη 

«ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ», και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το ονοματεπώνυμό του, ο 

αριθμός αδείας, ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα και η γεωγραφική περιοχή, 

τουλάχιστον ο νομός, που βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση των προϊόντων που διαθέτει.  

Οι επαγγελματίες πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος 

μπλε ελάχιστων διαστάσεων 1 x 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη 

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» ή «ΕΜΠΟΡΟΣ» και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το 

ονοματεπώνυμο, ο αριθμός αδείας και ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα. 

Απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων. 

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

εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών. 

3.  Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρμοστη συμπεριφορά των πωλητών της Λαϊκής Αγοράς (φωνές, 

αντεγκλήσεις, διαλάληση των εμπορευμάτων κ.τ.λ) 

4.  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 φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα 

του χώρου των καθώς και την συγκέντρωση  των  απορριμμάτων  που  έχει  δημιουργήσει  ο  καθένας  

σε  σακούλες  ή  δοχεία  τα  οποία  θα συλλέγουν στην συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου. 

5.  Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους ιχθυοπώλες ακριβώς λόγω της φύσης της εργασίας τους οι 

οποίοι και υποχρεούνται να μην καθαρίζουν τα ψάρια, να συλλέγουν τα απορρίμματα με επιμέλεια και 

να απομακρύνουν τα νερά από το λιώσιμο του πάγου που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των 

ψαριών. 

6.  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 εργαλείου μετά 

τη λήξη της αγοράς και το αργότερο μέχρι τις 14:00μμ, απαγορευμένης της εγκατάλειψης όλων αυτών. 

7.  Για την τήρηση της Καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργεί η λαϊκή αγορά (από την έναρξη 

και μέχρι την λήξη της λειτουργίας τους) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές (επαγγελματίες και 

παραγωγοί, φυσικά   πρόσωπα   ή   συνεταιριστικές   οργανώσεις)   έστω   και   αν   αναπληρώνονται,   

υποβοηθούνται   ή προσλαμβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στις λαϊκές 

αγορές καθώς και το προσωπικό που απασχολούν. 

Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν: 

  Να τηρούν την καθαριότητα και 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 άδεια τους. 
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   Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες 

σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. 

   Να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως 

ευπαθών ειδών  που  αλλοιώνονται  εύκολα  (λέπια  ψαριών,  εντόσθια,  φύλλα  λαχανικών  κ.λπ.),  

καθώς  και  ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.). 

   Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της λαϊκής αγοράς 

συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των οργάνων της παραπάνω υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδιαφορίας 

και παρά τις συστάσεις, ο Δήμος  προβαίνει  στον καθαρισμό του  χώρου  καταλογίζοντας τα  έξοδα 

στους  υπευθύνους.  Επίσης  επιβάλει πρόστιμο. Εάν η παράβαση αυτή επαναληφθεί για τρίτη 

συνεχόμενη φορά ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό 

διάστημα ή οριστικά. 

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

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

μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, διαφορετικά οι παραβάτες 

τιμωρούνται με πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής ζητείται η ανάκληση της άδειας. Η παραμονή 

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

αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού 

«κοινοχρήστων χώρων». 
Άρθρο 7ο 

Τα αυτοκίνητα των πωλητών (φορτηγά) πρέπει να σταθμεύουν υποχρεωτικά εκτός του χώρου της 

λαϊκής αγοράς. Μετά την αποχώρηση όλων θα γίνεται από συνεργείο του Δήμου η καθαριότητα της 

λαϊκής αγοράς. 

 
Άρθρο 8° 
ΈΛΕΓΧΟΣ 

1. Με ευθύνη του Δήμου Προσοτσάνης, 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. 

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

3. 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. 

Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τη σχετική άδεια και να την 

επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί. 

Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των ανωτέρω είναι: 

(α)  οι  υπηρεσίες  και  τα όργανα  της  Γενικής  Γραμματείας  Εμπορίου  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  

και 

Ανταγωνιστικότητας, 

(β) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, 

(γ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Περιφερειών, 
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(δ)  οι  υπηρεσίες  και  τα  όργανα  των  Διευθύνσεων  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  των 

Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, 

(ε) οι υπηρεσίες και τα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, (στ) οι αρμόδιες υπηρεσίες των 

δήμων, 

(ζ) οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους, (η) η Ελληνική 

Αστυνομία, 

(θ) το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και οι Τελωνειακές Αρχές. 

 

Άρθρο 9 
Καθορισμός τέλους χρήσης των θέσεων 

(Ημερήσιο Δικαίωμα Προσέλευσης) 

 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 άδειά του είναι υπόχρεος, συνεπάγεται την αναστολή 

ισχύος της άδειας για τις λαϊκές αγορές για τις οποίες δεν έχει καταβληθεί το τέλος. 
 

Άρθρο 10 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 Α)  Έλεγχος για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος  
Επιτροπή του άρθρου 28 του Ν. 4497/2017σε περίπτωση που ο Δήμος Προσοτσάνης παραπέμψει το 

θέμα σε αυτήν είτε χωρίς την εισήγηση. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να εισηγείται στο Δήμο 

Προσοτσάνης  την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του Κανονισμού Λειτουργίας που υποπίπτουν 

στην αντίληψή το με κάθε νόμιμο τρόπο. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται από το Δήμο Προσοτσάνης  

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. 

Β)Κυρώσεις 
1. Για τις παραβάσεις Ν. 4497/2017 που διαπιστώνονται σύμφωνα με τα άρθρα 51 έως 54 

επιβάλλονται οι κυρώσεις και γίνονται οι περαιτέρω ενέργειες που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΓ΄ 

του παραπάνω νόμου 

2. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ αν ο υπόχρεος εντός είκοσι 

(20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης προβεί σε καταβολή του 

προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε 

δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου. 

3. Αν σε διάστημα ενός έτους διαπιστωθεί ότι ο πωλητής έχει υποπέσει στην ίδια παράβαση του νόμου 

το πρόστιμο διπλασιάζεται. Αν αρχικώς προβλέπεται ως κύρωση η προσωρινή ανάκληση άδειας, τότε 

σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, επιβάλλεται η οριστική ανάκληση της άδειας, ανεξαρτήτως 

του χρόνου τέλεσης της επαναληπτικής παράβασης. 

4. Η άδεια ανακαλείται προσωρινά για έξι (6) μήνες, εφόσον σε διάστημα δύο (2) ετών, ο δικαιούχος 

πωλητής υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση του νόμου για πάνω από τέσσερις (4) φορές. Αν έχει 

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

βεβαίωσε την τελευταία παράβαση ενημερώνει εγγράφως τον δικαιούχο για τις επιπτώσεις της 

επιπλέον παράβασης. 

5. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του νόμου, δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που 

επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για παραβάσεις των κανόνων εμπορίας και διακίνησης 

προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή ειδικότερα μέτρα και κυρώσεις που επιβάλλονται 

από την κείμενη νομοθεσία περί αντιμετώπισης παρεμπορίου, φοροδιαφυγής, ασφάλειας τροφίμων, 

θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως και την ισχύουσα νομοθεσία 
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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 11° 
Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς και υπερισχύει κάθε 

άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης. 

Η   ισχύς   του   κανονισμού   αυτού   είναι  υποχρεωτική   για   όλους   γενικά   τους συναλλασσόμενους 

(πωλητές του Δήμου). 

Άρθρο 12° 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, δύναται με αποφάσεις του να τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό για 

την αντιμετώπιση τυχόν δυσλειτουργιών της λαϊκής αγοράς. Ο παρών κανονισμός αποτελείται από 

δώδεκα (12) άρθρα.  

Ισχύει μετά την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και μέχρι τροποποιήσεώς ή 

καταργήσεώς του με άλλη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ο Κανονισμός λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Προσοτσάνης ο οποίος ψηφίστηκε με 

την αριθ. 263/2014 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου παύει να ισχύει με την ψήφιση του παρόντος  

  

                                                                        
 

                                                                           Η  απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2018  
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω : 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ο Ειδικός γραμματέας  Τα Μέλη : 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

Άγγελος Λύσσελης 
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