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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

     

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 21/14  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

 Α.Δ.Σ. 269/14 ΘΕΜΑ :Λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με την οριοθέτηση και 

διαγράμμιση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου 

Αλμωπίας, την οριοθέτηση του χώρου που καταλαμβάνουν οι πωλητές, 

τον καθορισμό ενιαίων μέτρων των πάγκων κ.τ.λ.  

     

Στην  Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 22 Δεκεμβρίου  2014, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 18.00΄  (6.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, 

ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 34264/17-12-2014,  που δόθηκε στον 

καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους  Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά,   σύμφωνα με 

τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).    

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου  Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., 

πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27)  μελών παραβρέθηκαν 

παρόντα  είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι: 

 ΠΑΡΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ 
1- Σωτηριάδης Συμεών  - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

2- Ουργαντζόγλου Απόστολος  

3- Αβραμίκας Στέφανος 

4- Κετικίδης Ιωάννης 

5- Χουρσόγλου Χρήστος 

6- Μπάτσης Χρήστος 

7- Γούδης Γεώργιος 

8- Σαββίδης Γεώργιος 

9- Τσιμτσιρίδης Γεώργιος 

10- Χατζηγιαννίδης Γεώργιος 

11- Βέσκος Δημήτριος 

12- Γεωργίου Χρήστος 

13- Ρώσσης Ιωάννης 

14- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα 

15- Ζαχαριάδης Κων/νος 

16- Πασόης Δημήτριος 

17- Παρούτογλου Νικόλαος 

18- Ιωαννίδης Ιωάννης 

19- Σηφάκης Γιάννης 

20- Ασβεστόπουλος Δημήτριος  

21- Κόγιος Ανδρέας 

   ΑΠΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ 
1- Δόντσος Χρήστος 

2- Μπαγκή Αικατέρινη 

3- Νικολαϊδης Κωνσταντίνος  

4- Μπογδάνης Μιχαήλ 

5- Καλδερεμτζή Δέσποινα 

6- Θεοδωρίδης Αναστάσιος 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1. Ταρασίδης Γρηγόριος  –Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας 

2. Βασιλειάδης Κων/νος –Τοπικής Κοινότητας Αψάλου 

3. Ματζηρίδης Βασίλειος-Τοπικής Κοινότητας Βορεινού  

4. Μάρκου Γεώργιος-Τοπικής Κοινότητας Γαρεφείου 

5. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας 

6. Χατζηανδρέου Νικόλαος – Τοπικής Κοινότητας Εξαπλατάνου 

7. Σούγαρης Δημήτριος-Τοπικής Κοινότητας Θεοδωρακείου 

8. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας 

9. Βένου Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Ίδας 

10. Κωνσταντινίδης Αντώνιος-Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας 

11. Μποτσφάρης Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου 

12. Αλεξίου Σοφία- Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου 

13. Μήνου Χρήστος – Τοπικής Κοινότητας Όρμας 

14. Σοφιανός Κωνσταντίνος- Τοπικής Κοινότητας Πολυκάρπης  

15. Γιουρούκη Μαρία- Τοπικής Κοινότητας Προμάχων 

16. Παππάς Χρήστος- Τοπικής Κοινότητας Σαρακηνών  

17. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας 

18. Δέλλιος Δήμος - Τοπικής Κοινότητας Τσάκων 

19. Γαρατίδης Λάζαρος - Τοπικής Κοινότητας Φούστανης 

20. Βαλόκης Συμεών-Τοπικής Κοινότητας Νερομύλων 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, δέκα (10), 

οι οποίοι προσκλήθηκαν  νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του  Ν.3852/2010. 

Στη  συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος  Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη,  

για την τήρηση των πρακτικών. 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης η κα Μακρυγιάννη Πολυξένη, Προϊσταμένη 

του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών.   

Τα μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί 

πριν τα θέματα ημερήσιας διάταξης. 

Οι κ.κ. Χουρσόγλου Χρήστος, Βέσκος Δημήτριος και Παρούτογλου Νικόλαος 

αποχώρησαν κατά την συζήτηση του 10ου θέματος και επανήλθαν πριν την ψήφιση του 13ου 

θέματος ημερήσιας διάταξης. 

Ο κ. Ιωαννίδης Ιωάννης αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν την ψήφιση του 16ου 

θέματος. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

εισηγούμενος το  13ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

Υπηρεσιών, κ. Τσιμτσιρίδη Γεώργιο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τα εξής :  

«Σύμφωνα με το άρθρο 4  του ν.4264/2014 η ίδρυση, ο ακριβής τόπος λειτουργίας τους, η τυχόν 

αλλαγή και επέκταση των λαϊκών αγορών της χώρας πλην της Περιφέρειας Αττικής και της 

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης καθορίζονται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του 

οικείου Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνώμη της οικείας Αστυνομικής Αρχής, η οποία 

αποφαίνεται μόνον σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία συγκεκριμένης 

λαϊκής αγοράς, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής πρόσκλησης του 

οικείου Δήμου. 

Με την παρ. 1 του άρθρ. 79 του Ν.3463/2006  ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής : 

“1. Oι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητας τους εκδίδοντας 

τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες : …ε) 

Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση 

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που 

επιτρέπεται να τοποθετούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης…» 
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Σύμφωνα με την υπ’αρίθμ. 32 αροδιότητα του άρθρου 94 παρ.6 του ν.3852/2010 η οποία 

προστέθηκε στο άρθρο 75 παρ. ΙΙ ν.3463/2006 , η αρμοδιότητα έκδοσης  αποφάσεων για την 

ίδρυση, μετακίνηση, την διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας των 

λαϊκών αγορών ανήκει στους Δήμους.  

Σύμφωνα με την παρ. 2
α
 του άρθρου 84 του Ν.3852/10 το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας 

προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1β v) του ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται 

στο Δημοτικό Συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ. 

Επείδή, τόσο η αρίθμ. 54/17-7-2001 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της πρώην Ν.Α. 

Πέλλας, σχετικά με την ίδρυση λαϊκών αγορών στις Τοπικές κοικότητες Εξαπλατάνου και 

Αψάλου, όσο και η αρίθμ. 18/2000 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου 

Εξαπλατάνου, δεν ορίζουν τον χώρο λειτουργίας των παραπάνω λαϊκών αγορών, τα Τ.Σ. 

Εξαπλατάνου και Αψάλου με τις αρίθμ. 8/2014 και 8/2014 αποφάσεις των Τ.Σ. αντίστοιχα 

όρισαν-ενέκριναν την συνέχιση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών Εξαπλατάνου και Αψάλου 

στους χώρους που διενεργούνται σήμερα. 

Το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων με το υπ’αρίθμ. 33048/4-

12-2014 έγγραφο του, ζήτησε τη γνώμη του Αστυνομικού Τμήματος Αριδαίας προκειμένου να 

αποφανθεί σχετικά με τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις από τη λειτουργία των λαϊκών αγορών 

Αψάλου και Εξαπλατάνου. Το Α.Τ. Αριδαίας με το αρίθμ. πρωτ,. 1016/49/74-α/9-12-2014 

έγγραφό του, απάντησε θετικά ως προς τους χώρους που όρισαν τα Τοπικά Συμβούλια για την 

λειτουργία των ανωτέρω λαϊκών αγορών.   

Στη συνέχεια ο κ. Τσιμτσιρίδης έθεσε υπόψη των μελών της με αρίθμ. . 64/2014 εισήγηση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμωπίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την 

οποία γνωμοδοτεί θετικά για την λήψη Κανονιστικής Απόφασης σχετικά με την οριοθέτηση και 

διαγράμμιση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Αλμωπίας, την οριοθέτηση 

του χώρου που καταλαμβάνουν οι πωλητές, τον καθορισμό ενιαίων μέτρων των πάγκων κ.τ.λ.,   

και κατόπιν ο κ. Τσιμτσιρίδης ενημέρωσε αναλυτικά το Σώμα για το περιεχόμενο αυτής. 

Η αναλυτική διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ.κ Δημοτικών Συμβούλων, φαίνεται στο 

απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της με αριθμό  21/2014 συνεδρίασης στις 22-12-2014. Κατά 

την διαλογική συζήτηση, όσοι εκ των Δημοτικών Συμβούλων πήραν τον λόγο, κατέθεσαν τις 

απόψεις και τις προτάσεις τους και δόθηκαν στην συνέχεια οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από 

τον εισηγητή. Βάσει των ανωτέρω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά. 

    Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του κ. Τσιμτσιρίδη καθώς και : 

 Τις σχετικές διατάξεις του  ν.4264/2014      

 την παρ. 1 του άρθρ. 79 του Ν.3463/2006    

 την παρ. 2
α
 του άρθρου 84 του Ν.3852/10 

 την αρίθ. 8/14 απόφαση Τ.Σ. Εξαπλατάνου 

 την αρίθμ. 8/14 απόφαση Τ.Σ. Αψάλου 

 την αρίθμ. 64/2014 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλμωπίας 

 την αρίθμ. 34089/15-12-2014 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής 

Ανάπτυξης Δήμου Αλμωπίας. 

 το αρίθμ. πρωτ,. 1016/49/74-α/9-12-2014 έγγραφό του Α.Τ.Αριδαίας 

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 
 Εγκρίνει την οριοθέτηση και διαγράμμιση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών 

του Δήμου Αλμωπίας, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθμ. 

64/2014 απόφασή της, ως εξής: 

 Α. Εγκρίνει την συνέχιση λειτουργίας των παρακάτω λαϊκών αγορών του Δήμου 

Αλμωπίας, τις αντίστοιχες ημέρες της εβδομάδας: 

 Στην Δημοτική Κοινότητα  Αριδαίας, ημέρα  Πέμπτη  και επί των οδών : 

-Καπεταν Γαρέφι από το Α΄ Δημοτικό Σχολείο  έως  την Κεντρική Πλατεία   

-Επί της Κεντρικής Πλατείας από την Καπετάν Γαρέφι έως την οδό Κύπρου  

-Επί  της οδού Λοχ. Πασσιά από την Κεντρική Πλατεία  έως την Λεωφ. Ανοίξεως  
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-Επί της οδού Νικολ. Παπαδόπουλου από την οδό Κολοκοτρώνη  έως την οδό Κύπρου  

-Επί της Κολοκοτρώνη από την οδό Λοχ. Πασσιά έως την Αθαν. Διάκου  

 Στην Τοπική Κοινότητα Αψάλου, ημέρα Δευτέρα, στον χώρο από την οικία Θεοδωρίδη 

Συμεών μέχρι την οικία Τσαβδαρίδη Αλέξανδρου (δρόμος κάθετος στον κεντρικό) και 

στον κεντρικό δρόμο εντός του οικισμού από το κτίριο της πρώην κοινότητας μέχρι την 

οικία του Καρυπίδη Χριστόφορου.  

 Στην Δημοτική Κοινότητα Προμάχων, ημέρα Τετάρτη επί της Κεντρικής Πλατείας. 

 Στην Τοπική Κοινότητα Πολυκάρπης, ημέρα Παρασκευή, στο χώρο επί της οδού που 

βρίσκεται παράλληλα με το ποτάμι δηλαδή από τον φούρνο Χατζηγεωργίου έως και την 

οικία Τεκκέ Νικόλαου.  

 Στην Τοπική Κοινότητα Λουτρακίου ημέρα Σάββατο, στο χώρο από την οικία (από το 

άγαλμα του Καπετάν Γαρέφι σιντριβάνι κεντρική είσοδο Δημοτικού Σχολείου) των κ. 

Σπρίτα Ιωάννη και Νούσκα Καλλίνικου ως την οικία των κ. Λισίτσκα Κων/νου και 

Πασόης Ειρήνης.  

 Στην Δημοτική Κοινότητα  Εξαπλατάνου, ημέρα Τρίτη, επί της λεωφόρου Μ. 

Αλεξάνδρου από την οικία του  αποβιώσαντος Καγιά Ιορδάνη αρ. 22 συνεχίζει στην 

Κεντρική Πλατεία Δημοκρατίας και τελειώνει επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης στον 

ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου αρ. 17.   

Β. Στην λαϊκή αγορά Αριδαίας επί της οδού Καπετάν Γαρέφη, λόγω τους στενότητας τους οδού 

αλλά και για λόγους ασφαλείας, ορθής και εύρυθμης διεξαγωγής τους λαϊκής αγοράς, η 

τοποθέτηση των πάγκων με τα προϊόντα θα γίνεται μόνο από την αριστερή μεριά του δρόμου. Με 

τον τρόπο αυτό θα υπάρχει περισσότερος χώρος τους πωλητές να εκθέτουν τα προϊόντα τους και 

οι καταναλωτές περισσότερο χώρο για την διαλογή προϊόντων.   

Στον χώρο που έχει ορισθεί για την τέλεση της Λαϊκής Αγοράς θα υπάρχει διαγράμμιση, θα 

χωρίζεται σε ορθογώνια σχήματα (κουτάκια) τα οποία θα  έχουν αριθμηθεί.  

Μεταξύ των θέσεων θα υπάρχουν διάδρομοι   ογδόντα (80)  εκατοστών.  

Κάθε λαϊκή αγορά χωρίζεται σε τομέα παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών και σε τομέα 

επαγγελματιών πωλητών (Υπουργική Απόφαση Α2-704/2014). 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.  

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.   

Οι επαγγελματίες πωλητές που δεν διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε μορφή 

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

απολύτως διακριτούς από τους υπόλοιπους.  

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

των επισκεπτών, την έλευση των οχημάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κλπ για τις 

περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία για την 

ομαλή λειτουργία της αγοράς.  

Για το λόγο αυτό ειδικά για την λαϊκή  αγορά της Αριδαίας καταργούνται οι θέσεις οι οποίες 

κλείνουν τους δρόμους, που τέμνονται κάθετα με τη λαϊκή αγορά, για την διευκόλυνση των 

μετακινήσεων των ανωτέρω οχημάτων. Συγκεκριμένα ανοιχτές παραμένουν η Δραγούμη, η 

Ολυμπιάδος, η οδός επί της Κεντρικής Πλατείας, η Δημοκρατίας, η Μιαούλη μόνο από την δεξιά 

πλευρά, επί της Βουλγαροκτόνου καταργείται η μία μόνο θέση από τη δεξιά πλευρά μπαίνοντας 

από την οδό Καπετάν  Γαρέφι προς  την οδό  Βουλγαροκτόνου, η Θράκης και η Μαυρομιχάλη 

μόνο από την δεξιά πλευρά.  Παράλληλα στις ήδη υπάρχουσες κενές θέσεις τακτοποιούνται οι 

πωλητές των οποίων οι θέσεις καταργούνται.   

Η οριοθέτηση, διαγράμμιση και αρίθμηση των θέσεων των χώρων λειτουργίας των λαϊκών 

αγορών, πραγματοποιείται με ευθύνη, του Δήμου και συγκεκριμένα της τεχνικής υπηρεσίας, 
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λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις κατά περίπτωση ιδιαιτερότητες σε συνεργασία με το Γραφείο 

Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων. 

Οι εργασίες ανανέωσης της χρωματικής αποτύπωσης της διαγράμμισης των θέσεων θα εκτελείται 

τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή και τακτική τοποθέτηση – 

ανάπτυξη των κατασκευών των πωλητών για την εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς και την 

ορθή άσκηση ελέγχου από τα αρμόδια όργανα.  

Γ. Καθορίζονται ενιαία μέτρα για το μήκος των πάγκων κατά κατηγορία προϊόντων των 

πωλητών ως εξής:  

 -Επαγγελματίες- παραγωγοί τροφίμων (οσπρίων, οπωροκηπευτικών, ξηρών καρπών, 

μεταποιημένων, συσκευασμένων, τυποποιημένων, προϊόντων οικοτεχνίας και λοιπών 

αγροτικών προϊόντων, βιολογικών νωπών, μεταποιημένων και τυποποιημένων αγροτικών 

προϊόντων):  πέντε (5) μέτρα  

 -Επαγγελματίες – παραγωγοί (μελιού, ελιών, μπαχαρικών, αυγών, οίνος, ελαιόλαδο): τρία 

(3)  μέτρα.  

 -Επαγγελματίες - παραγωγοί ανθέων, φυτών, ειδών υποβοηθητικών καλλιέργειας 

ανθοκομικής (πήλινες πλαστικές γλάστρες, χώμα), καλλωπιστικών φυτών, 

πολλαπλασιαστικού υλικού, κομμένων ανθέων κτλ:  πέντε (5)  μέτρα  

 -Επαγγελματίες – παραγωγοί νωπών αλιευτικών προϊόντων θάλασσας, γλυκέων υδάτων, 

ιχθυοκαλλιέργειας:  πέντε (5)  μέτρα 

 -Επαγγελματίες ειδών κυλικείου, παντοπωλείου εδώδιμων - μη εδώδιμων, μέσων 

συσκευασίας, χαρτιού ατομικής ή οικιακής φροντίδας ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών 

προϊόντων, βιομηχανικών ειδών ένδυσης, νεωτερισμού, λευκών ειδών, υπόδησης, 

δερμάτινων ειδών, ψιλικών, ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών, εκκλησιαστικών ειδών κτλ): 

έξι (6)  μέτρα  

 -Αυτοκινούμενα – ρυμουλκούμενα επαγγελματικά οχήματα επαγγελματιών - παραγωγών 

(πώληση πουλερικών – κουνελιών, κατεψυγμένων ειδών αλιείας λαχανικών, σφολιάτας 

κτλ, ειδών παντοπωλείου (εδώδιμων) τυροκομικών, αλλαντικών, ζαχαρωδών προϊόντων, 

είδη κυλικείου κτλ): ανάλογα με τα μέτρα του κάθε οχήματος.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα αυξομείωσης των παραχωρούμενων 

μέτρων μήκους των πάγκων της λαϊκής αγοράς ανάλογα με τα κριτήρια που ο Δήμος θα 

καθορίσει.  

Τα ειδικά διασκευασμένα οχήματα (αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα) καθώς και τα οχήματα 

πώλησης ειδών κυλικείων θα τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο και σε θέσεις όπου δεν θα 

επηρεάζουν τη λειτουργία της λαϊκής χωροταξικά, την ασφάλεια, την πρόσβαση των λοιπών 

πωλητών στις θέσεις και στους πάγκους τους αλλά και των καταναλωτών. 

Δ. Οι θέσεις που τοποθετούνται τα επαγγελματικά οχήματα στην λαϊκή αγορά Αριδαίας 

είναι:  

α)  Επί της οδού Καπετάν  Γαρέφι στο 1
ο
 Δημοτικό Σχολείο. 

β) Επί της οδού Λοχαγού Πασσιά και Ολυμπιάδος γωνία (από τη δεξιά πλευρά μπαίνοντας στην 

οδό Ολυμπιάδος).  

γ)  Επί της οδού Παπαδοπούλου και Κύπρου γωνία.  

δ) Επί της οδού Λοχαγού Πασσιά , στο ύψος  της Αθανασίου Διάκου (δίπλα  στο άγαλμα 

Ποντιακού Ελληνισμού). 

ε) Επί της οδού Κολοκοτρώνη και  Αθανασίου  Διάκου γωνία.  

Διατηρούν  τις θέσεις που ήδη κατέχουν οι πωλητές  επαγγελματικών οχημάτων της λαϊκής  

αγοράς Αριδαίας, εφόσον οι θέσεις αυτές  δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς και 

βρίσκονται στον οικείο τομέα.   

 Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες – πωλητές της λαϊκής αγοράς, 

η αυθαίρετη αυξομείωση μέτρων πρόσοψης των πάγκων ακόμη και όταν οι διπλανοί 

πωλητές απουσιάζουν, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των χωροθετημένων 

θέσεων, η δραστηριότητα στους χώρους της λαϊκής αγοράς ελλείψη της σχετικής άδειας, 
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η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η 

μεταφορά των προϊόντων καθώς και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους.  

 Κάθε πωλητής υποχρεούται να καταλαμβάνει μόνο το συγκεκριμένο σε διαστάσεις χώρο 

που του παραχωρείται, όπως αυτός αναγράφεται στην άδεια χρήσης χώρου, (αριθμός 

χώρου και τετραγωνικά) και ορίζεται από την διαγράμμιση και να μην εμποδίζουν την 

λειτουργία των όπισθεν αυτών ευρισκόμενων καταστημάτων.  

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

πρέπει να είναι ελεύθεροι για τη 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.  

 Οι πωλητές απαγορεύεται αυστηρά να κατέχουν περισσότερες της μίας θέσης στην Λαϊκή 

Αγορά.  

 Απαγορεύεται η χορήγηση γειτονικής θέσεως σε συγγενικά πρόσωπα. Εάν αυτό 

αποδειχθεί εκ των υστέρων να γίνεται τοποθέτηση εκ νέου σε άλλη θέση. 

 Απαγορεύεται να πωλούν την ίδια μέρα, με την ίδια άδεια σε Λαϊκή Αγορά άλλης πόλης.  

 Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων τους καθώς και ο τρόπος έκθεσής τους επιτρέπεται 

μόνο στην οριζόντια επιφάνεια των πάγκων τους, επίσης επιτρέπεται το κρέμασμα των 

εμπορευμάτων (είδη ρουχισμού, υπόδησης, υλικών και άλλων αντικειμένων) κατακόρυφα 

μπροστά και όχι σε ύψος που θα ξεπερνά τα δύο (2) μέτρα. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση 

στάντ, άλλων κατασκευών ή επιπλέον πάγκων πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να 

επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.  

 Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση παντός φορτηγού αυτοκινήτου, των πωλητών της 

λαϊκής αγοράς, δίπλα σε γωνίες των κάθετων δρόμων (παρεμπόδιση κυκλοφορίας 

οχημάτων συμπολιτών μας) επάνω σε πεζοδρόμια όπισθεν των πάγκων τους κτλ.  

 Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο κατά περίπτωση όπως αυτά 

καθορίζονται από τον Κ.Ο.Κ.  

 Απαγορεύεται να υπάρχουν αυτοκίνητα εντός του χώρου της λαϊκής αγοράς. Η 

στάθμευση των αυτοκινήτων των πωλητών θα γίνεται περιμετρικά της λαϊκής. Επίσης 

απαγορεύεται να υπάρχουν αυτοκίνητα πωλητών στις οδούς Κύπρου και Αθανασίου 

Διάκου στην Αριδαία.  

 Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση των εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ σε άλλη 

μέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά την 

λειτουργία της.  

 Η εφαρμογή της παρούσας κανονιστικής απόφασης είναι υποχρεωτική για όλους τους 

συναλλασσόμενους πωλητές - εκθέτες που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές του 

Δήμου Αλμωπίας.  

Δ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί κατά το πλήρες κείμενό της στο δημοτικό κατάστημα 

και περίληψη αυτής σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.  

- Μειοψήφησε ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος διότι δεν ενημερώθηκε σχετικά ο Πρόεδρος 

της Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας. 

Η παρούσα απόφαση  έλαβε αριθμό  269/2014 

 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

  (υπογραφή)    

Ακριβές Απόσπασμα 

Αριδαία  22-12-2014 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

 
 
 
 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 (υπογραφές) 
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