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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ 

ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                     

ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ :ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α       

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 16/14  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

 Αριθμ.Απόφ. 175/2014 ΘΕΜΑ: Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 

Δήμου Αλμωπίας (αριθμ.33/2014 απόφαση Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής) 

      

Στην  Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 16.00΄  (4.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, 

ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 25997/18-9-2014,  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 27  μελών παραβρέθηκαν 

παρόντα  26 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- Δόντσος Χρήστος 

13- Γεωργίου Χρήστος 

14- Ρώσσης Ιωάννης 

15- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα 

16- Ζαχαριάδης Κων/νος 

17- Πασόης Δημήτριος 

18- Καλδερεμτζή Δέσποινα  

19- Παρούτογλου Νικόλαος 

20- Μπαγκή Αικατέρινη 

21- Ιωαννίδης Ιωάννης 

22- Νικολαϊδης Κωνσταντίνος  

23- Μπογδάνης Μιχαήλ 

24- Σηφάκης Γιάννης 

25- Ασβεστόπουλος Δημήτριος  

26- Κόγιος Ανδρέας 
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ΑΠΟΝΤΑ   ΜΕΛΗ 

1- Θεοδωρίδης Αναστάσιος 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1. Ταρασίδης Γρηγόριος  –Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας 

2. Παπαδόπουλος Δημήτριος-Τοπικής Κοινότητας Αλώρου 

3. Βασιλειάδης Κων/νος –Τοπικής Κοινότητας Αψάλου 

4. Ματζηρίδης Βασίλειος-Τοπικής Κοινότητας Βορεινού  

5. Μάρκου Γεώργιος  – Τοπικής Κοινότητας Γαρεφείου 

6. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας 

7. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας 

8. Βένου Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Ίδας 

9. Κωνσταντινίδης Αντώνιος-Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας 

10. Μποτσφάρης Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου 

11. Αλεξίου Σοφία- Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου 

12. Καρφιτσόπουλος Ιωάννης- Τοπικής Κοινότητας Μηλέας 

13. Παρασκευόπουλος Μιχαήλ- Τοπικής Κοινότητας  Ξιφιανής 

14. Μήνου Χρήστος – Τοπικής Κοινότητας Όρμας 

15. Σούση Χρυσούλα- Τοπικής Κοινότητας Περικλειας 

16. Σοφιανός Κωνσταντίνος- Τοπικής Κοινότητας Πολυκάρπης  

17. Γιουρούκη Μαρία- Τοπικής Κοινότητας Προμάχων 

18. Δημητρίου Μαρία- Τοπικής Κοινότητας Φιλώτειας 

19. Βαλόκης Συμεών-Τοπικής Κοινότητας Νερομύλων  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

11 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 Πασχαλίδου Γεσθημανή, Αναπληρώτρια 

Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού, η κα Ελπασίδου Παρθένα, 

Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης&Πληροφορικής και η κα 

Λαζοπούλου Αρχοντούλα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης 

Πολιτικών Οργάνων.   

Τα τρία (03) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να 

συζητηθούν πριν τα θέματα ημερήσιας διάταξης. 

Ο κ. Παρούτογλου Νικόλαος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8
ου

 θέματος 

ημερήσιας διάταξης. 

Παρούσα στην συζήτηση του 18
ου

 θέματος ήταν και η κα Μακρυγιάννη Πολυξένη, 

Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 21ο θέμα  ημερήσιας 

διάταξης, περί «Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αλμωπίας» 

Με το αριθμ.πρωτ.:23720/25-8-2014 έγγραφο της, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου Αλμωπίας μας κοινοποίησε την αριθμ. 33/2014 απόφασή της, με την οποία εισηγείται 

(ως αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με το άρθρο 73, παρ.1 του Ν.3852/2010) θετικά για τον 

καθορισμό ωραρίου λειτουργίας λαϊκών αγορών. 

«Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4264/2014: 

«1.  Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σάββατο, εκτός των επισήμων ή εθνικών 

ή τοπικών αργιών σε ανεξάρτητους υπαίθριους, ελεύθερους δημόσιους η δημοτικούς χώρους. 

Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, λειτουργούν σε δρόμους ή πλατείες εντός αστικού ιστού. Σε κάθε 

περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους 

καταναλωτές.  

2.  Το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών καθορίζεται για μεν τις λαϊκές αγορές Αττικής 

και Θεσσαλονίκης με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση Περιφερειακού Συμβουλίου, 
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για δε τις υπόλοιπες λαϊκές αγορές της χώρας με αποφάσεις των οικείων Δημοτικών 

Συμβουλίων.  

Με αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου  των Περιφερειακών Συμβουλίων των 

Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα για τις λαϊκές  αγορές της 

Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και των Δημοτικών 

Συμβουλίων για τις λαϊκές αγορές  των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, που 

εκδίδονται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, λαμβανομένων 

υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής  τους για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών 

αγορών ρυθμίζονται μεταξύ άλλων θέματα όπως οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των 

πωλητών, μεταφοράς εξοπλισμού, και εμπορευμάτων, πριν και μετά από το καθορισμένο 

ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών.  

    Σύμφωνα με την υπ’ αριθ.32 αρμοδιότητα του άρθρου 94 παρ.6 του  Ν.3852/2010 η οποία 

προστέθηκε στο άρθρο 75 παρ.II ν.3463/06, η αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων για την 

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

των λαϊκών αγορών ανήκει στους Δήμους.  

 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτή 

φαίνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Νο16/2014 συνεδρίασης, κατά την οποία 

δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον εισηγητή, στην συνέχεια δε, όσοι εκ των 

Δημοτικών Συμβούλων πήραν το λόγο κατέθεσαν τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους.      

Εν όψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.         

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις παρ.1 και 2 του 

άρθρου 3 του Ν.4264/2014, την υπ’αριθμ.33/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

  

                  Αποφασίζει ομόφωνα 
 

 Εγκρίνει τον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας λαϊκών αγορών, όπως την εισηγείται η 

επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμωπίας με την αριθμ.33/14 απόφαση της : 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

Ωράριο λειτουργίας λαϊκής Αγοράς Αριδαίας:  

α. Για την χειμερινή περίοδο από 07.30 π.μ. έως τις 14.30 μ.μ.  

β. Για την θερινή περίοδο από 07.00 π.μ. έως τις 14.30 μ.μ.  

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

αγοράς προκειμένου να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, να μεταφέρουν 

πάγκους, εργαλεία και τα εμπορεύματά τους, θα γίνεται   δυόμιση (2,5) ώρες το πολύ 

νωρίτερα από την έναρξη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και η αποχώρησή τους θα γίνεται 

δύο ώρες  (2) το πολύ αργότερα από την ώρα λήξης της λαϊκής αγοράς. 

Ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών Τοπικών Κοινοτήτων: 

α. Για την χειμερινή περίοδο από 07.30 π.μ. έως τη 13.00 μ.μ.  

β. Για την θερινή περίοδο από 07.00 π.μ. έως τη 13.00 μ.μ.  

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

αγοράς προκειμένου να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, να μεταφέρουν 

πάγκους, εργαλεία και τα εμπορεύματά τους, θα γίνεται μιάμιση  (1,5) ώρα το πολύ νωρίτερα 

από την έναρξη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και η αποχώρησή τους θα γίνεται μία ώρα  (1) 

το πολύ αργότερα από την ώρα λήξης της λαϊκής αγοράς. 

Ωράριο λειτουργίας λαϊκής αγοράς Λουτρακίου:  

α. Για την χειμερινή περίοδο από 02.00 μ.μ. έως τις 20.00 μ.μ.  

β. Για την θερινή περίοδο από 16.00 π.μ. έως τις 21.00 μ.μ.  

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

αγοράς προκειμένου να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, να μεταφέρουν 

πάγκους, εργαλεία και τα εμπορεύματά τους, θα γίνεται μιάμιση   (1,5) ώρα το πολύ νωρίτερα 
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από την έναρξη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και η αποχώρησή τους θα γίνεται  μία ώρα  

(1) το πολύ αργότερα από την ώρα λήξης της λαϊκής αγοράς. 

      Σε περίπτωση που οι ημέρες  λειτουργίας της λαϊκής αγοράς συμπίπτει να μην είναι 

εργάσιμες απαγορεύεται η  λειτουργία της, που   όμως μπορούν να    λειτουργήσουν    την 

προηγούμενη ή την επόμενη  εργάσιμη ημέρα.  

      Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς συμπίπτει να είναι Μεγάλη 

Παρασκευή, η λαϊκή αγορά θα λειτουργήσει το Μεγάλο Σάββατο.    

       Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο των λαϊκών 

αγορών την ημέρα  της  λειτουργίας τους,  συμπεριλαμβανομένων  και των  οχημάτων των 

εκθετών, εξαιρουμένων όσων η νομοθεσία ορίζει. 

        Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχημάτων, θα μεριμνούν ώστε να μην σταθμεύουν τα οχήματα 

τους στους χώρους που ορίζεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς από το προηγούμενο βράδυ. 

       Απαγορεύεται αυστηρά η καταστρατήγηση και η μη εφαρμογή του ωραρίου των Λαϊκών 

Αγορών. 

        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.  

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αριθμό   175/2014 

                       Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

  (υπογραφή)    

Ακριβές Απόσπασμα 

Αριδαία   24-09-2014 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

 

    ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 (υπογραφές) 
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