ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΟΡΙΣΜΟΙ

1. «Υπαίθριο εμπόριο»: η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό
χώρο, όπως η πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωμένες υπαίθριες
αγορές, καθώς και το πλανόδιο εμπόριο.
2. «Λαϊκή αγορά»: η υπαίθρια, μετακινούμενη, οργανωμένη αγορά, στην
οποία

δραστηριοποιούνται

παραγωγοί

πρωτογενών

και

μεταποιημένων

προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και επαγγελματίες πωλητές για τη διάθεση
κυρίως πρωτογενών, αλλά και βιομηχανικών ειδών.
3. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: ο παραγωγός, ο οποίος
δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά
ιδίας παραγωγής.
4. «Μεταποίηση»: η ενέργεια με την οποία τροποποιείται ουσιαστικά το
αρχικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένης της θερμικής επεξεργασίας, του
καπνίσματος, του αλατίσματος, της ωρίμανσης, της αποξήρανσης, του
μαριναρίσματος, της εκχύλισης, της εξώθησης ή συνδυασμού αυτών των
μεθόδων.
5. «Μεταποιημένα προϊόντα»: τα τρόφιμα που προέρχονται από τη
μεταποίηση μη μεταποιημένων προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να
περιέχουν συστατικά τα οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα
οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
6.

«Επαγγελματίας

πωλητής

υπαίθριου

εμπορίου»:

το

φυσικό

πρόσωπο, το οποίο δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, διαθέτοντας τα
είδη του άρθρου 17, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή.
7. «Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της
πτηνοτροφίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας,
της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της
θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών, τα προϊόντα που προέρχονται
από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε
άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.

8. Πωλητής λαϊκών αγορών:1. φυσικό πρόσωπο που είναι παραγωγός ή
επαγγελματίας πωλητής ,ο οποίος δραστηριοποιείται αυτοπροσώπως, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά, 2. συνεταιριστική οργάνωση και 3. αναγνωρισμένη ομάδα
παραγωγών, εφόσον όλες οι ανωτέρω κατηγορίες κατέχουν άδεια πωλητή λαϊκών
αγορών.
9. «Οικοτεχνία»: η μικρής κλίμακας μεταποίηση γεωργικών προϊόντων από
παραγωγό εγγεγραμμένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας
(Κ.Η.Μ.Ο.) της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32),όπως ισχύει.
10. «Κινητές καντίνες»: οχήματα, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα,
διασκευασμένα σε κινητά καταστήματα, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 14
της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β΄ 2161) απόφασης του Υπουργού
Υγείας, κατατάσσονται στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και, ειδικότερα, στις
επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή
προσωρινούς χώρους.
11. «Κατανομή - τοποθέτηση»: η διαδικασία στελέχωσης των λαϊκών
αγορών με πωλητές, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους.
12.

«Απόδοση

οριοθετημένης

και

θέσης»:

η

αριθμημένης

διαδικασία
θέσης

σε

απόδοσης

συγκεκριμένης,

δικαιούχο

πωλητή

μίας

συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς.
13. «Φορέας λειτουργίας»: ο φορέας που είναι αρμόδιος για την
οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία λαϊκής ή άλλης οργανωμένης αγοράς
και που επιλαμβάνεται κάθε θέματος που ανακύπτει, όσον αφορά τόσο τη
λειτουργία της εν γένει, όσο και τη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτή.
Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν εντός των γεωγραφικών ορίων της
Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης,
αρμόδιος φορέας ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, αντίστοιχα. Για τις λαϊκές αγορές της λοιπής επικράτειας, καθώς
και για τις λοιπές οργανωμένες αγορές, αρμόδιος φορέας ορίζεται ο δήμος,
εντός των γεωγραφικών ορίων του οποίου λειτουργεί η αγορά.
14. «Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: Οι φορητές εγκαταστάσεις για
την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, όπως ποπ κορν, μαλλί της γριάς,
λουκουμάδες

και

κάστανα

που

σύμφωνα

με

το

άρθρο

14

της

Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας εντάσσονται
στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε
κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’): Άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις.

N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας

N.3852/10

(ΦΕΚ

87/07.06.2010

τεύχος

Α'):

Νέα

Αρχιτεκτονική

της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Κάθε άλλη νομοθεσία, εθνική ή ενωσιακή η οποία ρυθμίζει ειδικότερα συναφή
θέματα.

Άρθρο 1°
ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η λαϊκή αγορά της πόλης της Κομοτηνής ,Δημοτικής Κοινότητας Κομοτηνής
,Δήμου Κομοτηνής θα συνεχίσει να λειτουργεί στην περιοχή Ανατολικά του
Υπαίθριου Αθλητικού Κέντρου και του Κλειστού Γυμναστηρίου

στην

προέκταση της Λεωφόρου Δημοκρατίας και σε τμήματα των Οικοδομικών
Τετραγώνων 388 και 390 καθώς και στον εκτός σχεδίου δημοτικό χώρο Β.Α.
του Οικοδομικού Τετραγώνου 388 σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κάθε Σάββατο.

Η λαϊκή αγορά του οικισμού Αιγείρου ,Τοπικής Κοινότητας Αιγείρου, Δήμου
Κομοτηνής θα συνεχίσει να λειτουργεί επί της οδού Ανατολικής Ρωμυλίας σε
μήκος 95 μέτρων επί της ανατολικής πλευράς και σε μήκος 80 μέτρων επί της
δυτικής πλευράς , στην Εθνική οδό Νο 2 στο ύψος της συμβολή της με την
οδό Ανατολικής Ρωμυλίας σε μήκος 35 μέτρων και στη νότια πλευρά της
πλατείας στο ύψος της οδού Ανατολικής Ρωμυλίας σε μήκος 70 μέτρων ,
κάθε Τρίτη.

Η λαϊκή αγορά του οικισμού Ν. Σιδηροχωρίου ,Τοπικής Κοινότητας Ν.
Σιδηροχωρίου, Δήμου Κομοτηνής θα συνεχίσει να λειτουργεί στη νοτιοδυτική
πλευρά του άλσους-πάρκου που βρίσκεται στην είσοδο του οικισμού και σε
μήκος 110 μέτρων , κάθε Δευτέρα.
Οι λαϊκές αγορές οριοθετούνται και διαγραμμίζονται με μέριμνα και ευθύνη
της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας συμπίπτει με αργία (επίσημη ή τοπική)
επιτρέπεται η μεταφορά αυτής με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας επιτροπής
λαϊκών αγορών και του οικείου δήμου σε άλλη εργάσιμη ημέρα.

Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών ως εξής :
α. Για τη χειμερινή περίοδο από 6.00΄΄ μέχρι 2.30΄΄
β. Για την θερινή περίοδο από 6.00΄΄ μέχρι 2.30΄΄
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 μία ώρα 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.
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.
Σε κάθε μία από τις προαναφερόμενες λαϊκές αγορές ο Δήμος μεριμνά για τη
διαφύλαξη του χαρακτήρα της αγοράς ο οποίος συνίσταται στην προμήθεια
του καταναλωτικού κοινού κυρίως με αγροτοδιατροφικά προϊόντα. Η αναλογία
βιομηχανικών ειδών της Κατηγορίας Ε΄ σε σχέση με τα πρωτογενή προϊόντα
γης και θάλασσας δεν επιτρέπεται να διαφοροποιεί τον ανωτέρω χαρακτήρα
της αγοράς.

Άρθρο 2°
ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τα προϊόντα που δύνανται να διαθέτουν οι παραγωγοί ή οι επαγγελματίες
πωλητές λαϊκών αγορών καθορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα νόμο περί
υπαιθρίου εμπορίου.

Άρθρο 3°
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής στις λαϊκές αγορές 1. της πόλης της Κομοτηνής , 2. του
οικισμού Αιγείρου και 3. του οικισμού Ν. Σιδηροχωρίου του Δήμου Κομοτηνής
έχουν παραγωγοί πρωτογενών και μεταποιημένων προϊόντων οικοτεχνίας,
καθώς και επαγγελματίες πωλητές για τη διάθεση κυρίως πρωτογενών, αλλά και
βιομηχανικών ειδών.

Άρθρο 4°
ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α. Στους χώρους που λειτουργούν

οι ανωτέρω λαϊκές αγορές υπάρχει

διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις έχουν
διαγραμμιστεί προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές όπως επίσης και οι
διάδρομοι μεταξύ των θέσεων. Οι θέσεις των πωλητών οριοθετούνται κατά
τρόπο, ώστε να μην παρεμποδίζονται οι είσοδοι κατοικιών και καταστημάτων
ή των πάρκιγκ τους, να μην κωλύεται η προσέλευση των καταναλωτών και
γενικά να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς.. Η ευθύνη για την
διαγράμμιση των θέσεων είναι του Δήμου με μέριμνα της Διεύθυνσης
τεχνικών υπηρεσιών. Επί πλέον στην λαϊκή αγορά της πόλης της Κομοτηνής
οι θέσεις διαχωρίζονται μεταξύ τους και με στέγαστρα από μεταλλικό σκελετό.
Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης πρέπει να 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 πωλητές της λαϊκής
αγοράς, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης

των πάγκων, η

αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των χωροθετημένων θέσεων, η
επέκταση σε όμορες κενές θέσεις, 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. Κατ’ εξαίρεση και εφ’ όσον
υπάρχουν ειδικά διασκευασμένα οχήματα επιτρέπεται η απ’ ευθείας διακίνηση
βιομηχανικών προϊόντων ή μεταποιημένων τροφίμων απευθείας από το
όχημα, το οποίο πρέπει να μην υπερβαίνει τις διαστάσεις των καθορισμένων
θέσεων. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον επιτρέπεται από τη χωροταξία του χώρου
μπορεί να χρησιμοποιείται μεγαλύτερο όχημα όχι όμως, άνω των 8 μέτρων.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα διασκευασμένα οχήματα να διαθέτουν
Έγκριση

Τύπου,

σύμφωνα

με

τους

όρους

και

τη

διαδικασία

της

5299/406/9.10.2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 2840).

Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων τους επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια
επιφάνεια των πάγκων τους, Επιτρέπεται επιπλέον το κρέμασμα των
εμπορευμάτων (είδη ρουχισμού, υπόδησης και υφασμάτων) κατακόρυφα,
μπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που χρησιμοποιούν εφ΄
όσον γίνεται μέσα στα παραχωρημένα-διαγραμμισμένα όρια των θέσεων και
δεν δημιουργούνται περαιτέρω ζητήματα ασφάλειας των ιδίων καθώς και των
εξυπηρετούμενων πελατών. Απαγορεύεται η τοποθέτηση στάντ ή άλλων
κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και πέραν των διαγραμμίσεων,
προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.
Οι πωλητές 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 ή 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.
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση φωτιάς για καύση απορριμμάτων, θέρμανση
και όποια άλλη χρήση, καθώς και η κατανάλωση αλκοόλ στο χώρο της λαϊκής
αγοράς.

Άρθρο 5°
ΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

1. Οι λαϊκές αγορές του Δήμου Κομοτηνής χωρίζονται 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. Επιπλέον η 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.

2. Για την κατανομή και την προσωρινή ή οριστική τοποθέτηση των
δικαιούχων στις θέσεις των λαϊκών αγορών ισχύουν οι εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις νόμων. Το ίδιο ισχύει και για τη βελτίωση θέσης εντός
συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς, την

αμοιβαία αλλαγή θέσης ή την αλλαγή

λαϊκής αγοράς αρκεί να μη διαταράσσεται η χωροταξία της λαϊκής αγοράς ως
προς τα πωλούμενα είδη.

3.

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.

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

5. Μετά την αποχώρηση όλων θα γίνεται από συνεργείο του Δήμου η
καθαριότητα (πλύσιμο κλπ) της λαϊκής αγοράς.

5. Τα παραχωρούμενα μέτρα μήκους των πάγκων στις λαϊκές αγορές του
Δήμου Κομοτηνής είναι τα εξής:
Α. λαϊκή αγορά της πόλης της Κομοτηνής : 5μ x 3μ και 3μ x 3μ μόνο στο
τμήμα της προέκτασης της οδού Βλαχάβα μεταξύ των οδών Μαρασλή και
προέκτασης Λ. Δημοκρατίας.
B. λαϊκή αγορά του οικισμού Αιγείρου : 4μ x 3μ
Γ. λαϊκή αγορά του οικισμού Ν. Σιδηροχωρίου : 4μ x 3μ

Άρθρο 6°
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

1.

Οι παραγωγοί πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη, 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 υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη, 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.
Επιπλέον οι πωλητές υποχρεούνται να τοποθετούν σε εμφανές σημείο
πινακίδα με την τιμή πώλησης των προϊόντων τους.

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.

Τα διατιθέμενα από τους πωλητές στις λαϊκές αγορές προϊόντα πρέπει να

πληρούν όλους 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.

4. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρμοστη συμπεριφορά των πωλητών της
Λαϊκής Αγοράς (φωνές, αντεγκλήσεις, διαλάληση των εμπορευμάτων κ.τ.λ). Οι
πωλητές έχουν την υποχρέωση ευπρεπούς και κόσμιας συμπεριφοράς αλλά και
διευκόλυνσης των ελεγκτικών οργάνων κατά τον έλεγχο.

5.

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.

6.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους ιχθυοπώλες ακριβώς λόγω της

φύσης της εργασίας τους οι οποίοι και υποχρεούνται να συλλέγουν τα
απορρίμματα με επιμέλεια και να απομακρύνουν τα νερά από το λιώσιμο του
πάγου που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των ψαριών. Ο καθαρισμός των
ψαριών επιτρέπεται, μόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις του Κανονισμού 852/2004 και λαμβάνουν κάθε μέτρο για την
τήρηση των κανόνων υγιεινής. Τα απόνερα και τα υπολείμματα από τον
καθαρισμό των αλιευμάτων, συλλέγονται σε ειδικά δοχεία, απομακρύνονται
από τη λαϊκή αγορά με ευθύνη και μέριμνα του πωλητή και στη συνέχεια
διαχειρίζονται ως απόβλητα ανάλογα με το χαρακτήρα τους. Σε καμία
περίπτωση δε διοχετεύονται στα δίκτυα των ομβρίων υδάτων.

7.

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 3.30΄΄μ.μ., απαγορευμένης της εγκατάλειψης όλων αυτών.

8.

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.

9.

Τα αυτοκίνητα των πωλητών (φορτηγά) πρέπει να σταθμεύουν

υποχρεωτικά

εντός

ειδικού

χώρου

οι

δε

εποχιακοί

παραγωγοί

θα

τακτοποιούνται στους χώρους με τη φροντίδα των αρμόδιων υπαλλήλων.

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 7°
ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής του ισχύοντος νόμου είναι:

(α) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας

του

Καταναλωτή

του

Υπουργείου

Ανάπτυξης

και

Ανταγωνιστικότητας,

(β) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.,

(γ) οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Κομοτηνής,

(δ) τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε.)
της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,

(ε) οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους,

(στ) η Ελληνική Αστυνομία,

(ζ) η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
(ΣΔΟΕ).

Άρθρο 8°
Ημερήσιο Τέλος

Ανατίθεται σε υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας η είσπραξη από
τους υπόχρεους πωλητές του ημερήσιου τέλους του άρθρου 36. Ο ανωτέρω
υπάλληλος υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια Δ/νση για την μη
καταβολή του ημερήσιου τέλους πέραν των δύο μηνών προκειμένου αυτή να
προβεί σε αναστολή ισχύος της αδείας του πωλητή. Το ύψος του ημερήσιου
τέλους καθορίζεται ύστερα από απόφαση του οικείου Περιφερειακού
Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της
οικείας Επιτροπής Λαϊκών Αγορών και των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που
έχουν αρμοδιότητα επί των λαϊκών αγορών. Το τέλος θα καταβάλλεται μηνιαία
είτε στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου είτε στο ταμείο. Όσοι πωλητές
επιθυμούν μπορούν να προκαταβάλλουν τα τέλη ετησίως.

Άρθρο 9°
ΕΠΟΠΤΕΣ

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, υπάλληλος του Δήμου
Κομοτηνής, τον οποίο ορίζει ο Δήμαρχος , ελέγχει το χώρο της λαϊκής αγοράς
και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της. 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. Ειδικότερα, οι υπάλληλοι αυτοί (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 ισχύοντα νόμο.

Άρθρο 10°
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Η επιβολή κυρώσεων για οποιαδήποτε παράβαση της εκάστοτε νομοθεσίας
περί υπαιθρίου εμπορίου ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης νόμου που αφορά
την παραγωγή, την εμπορίας, την διακίνηση ή την διάθεση προϊόντων
καθορίζονται στους σχετικούς νόμους.
2. Η επιβολή κυρώσεων από το Δήμο Κομοτηνής σε περιπτώσεις παραβίασης
των διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας μπορεί να είναι ανάλογα με τη
βαρύτητα της παράβασης : 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. Για το είδος των κυρώσεων ζητείται σύμφωνη
γνώμη των επιτροπών του άρθρου 28. Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση
του Δήμου είτε κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής σε περίπτωση που
ο Δήμος παραπέμψει το θέμα σε αυτήν είτε χωρίς την εισήγηση. Επιπλέον, οι
Επιτροπές μπορούν να εισηγούνται στο Δήμο την επιβολή κυρώσεων για
παραβάσεις του Κανονισμού Λειτουργίας που υποπίπτουν στην αντίληψή της
με κάθε νόμιμο τρόπο.

Άρθρο 11°
ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
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) και αρχίζει με την έγκριση του από
το Δημοτικό Συμβούλιο

