ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Άρθρο 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει τις προϋποθέσεις οργάνωσης, λειτουργίας,
αισθητικής, υγιεινής και τάξης στο χώρο των λαϊκών αγορών που λειτουργούν στα
όρια του Δήμου Ορεστιάδας
Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους
συναλλασσόμενους .
Άρθρο 2ο
ΟΡΙΣΜΟΙ
1. «Υπαίθριο εμπόριο»: Εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε υπαίθριο χώρο,
δημόσιο ή ιδιωτικό, ιδιόκτητο ή μισθωμένο, και διακρίνεται σε εμπόριο σε
οργανωμένες υπαίθριες αγορές, στάσιμο εμπόριο και πλανόδιο εμπόριο.
2. «Λαϊκή αγορά»: Η υπαίθρια, μετακινούμενη, οργανωμένη αγορά, στην οποία
δραστηριοποιούνται παραγωγοί πωλητές πρωτογενών προϊόντων και
μεταποιημένων προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και επαγγελματίες πωλητές για τη
διάθεση πρωτογενών και βιομηχανικών-βιοτεχνικών μη εδώδιμων ειδών.
3. «Φορέας λειτουργίας»: Ο δήμος ή η περιφέρεια που οργανώνει υπαίθριες αγορές
και είναι αρμόδιος/α για την εύρυθμη λειτουργία τους, την αντιμετώπιση κάθε
σχετικού ζητήματος που ανακύπτει όσον αφορά στην εν γένει λειτουργία τους και
στη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτές.
4. «Πωλητής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια,
προκειμένου να δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, από αρμόδια αρχή.
5. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: Ο παραγωγός που είναι
εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν.
3874/2010 (Α’ 151), δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο διαθέτοντας προς
πώληση αγροτικά προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής και στον οποίο έχει
χορηγηθεί άδεια δραστηριοποίησης από αρμόδια αρχή.
6. «Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: Το φυσικό πρόσωπο που
δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο διαθέτοντας προς πώληση τα είδη που
ορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 66, τα οποία δεν προέρχονται
από ιδία παραγωγή, και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια δραστηριοποίησης από
αρμόδια αρχή.
7. «Μεταποίηση»: Η ουσιαστική τροποποίηση του πρωτογενούς προϊόντος που
συμπεριλαμβάνει ιδίως τη θερμική επεξεργασία, το κάπνισμα, το αλάτισμα, την
ωρίμανση, την αποξήρανση, το μαρινάρισμα, την εκχύλιση, την εξώθηση ή τον
συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων.
8. «Μεταποιημένα προϊόντα»: Τα τρόφιμα που προέρχονται από τη μεταποίηση
πρωτογενών προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά
τα οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

1

9. «Αγροτικά προϊόντα»: Τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της
πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της
οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της
δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών, καθώς και κάθε
άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.
10.
«Οικοτεχνία»: Η μικρής κλίμακας μεταποίηση γεωργικών προϊόντων από
παραγωγό εγγεγραμμένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας της
παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014
11.
«Άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή»: Η άδεια που
χορηγείται από την αρμόδια αρχή σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, παραγωγούς
πωλητές και επαγγελματίες πωλητές αντίστοιχα, προκειμένου να
δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο.
12.
«Παράλληλη αγορά»: Προσωρινή υπαίθρια οργανωμένη αγορά που
λειτουργεί εντός των ορίων του ίδιου δήμου, εφόσον υπάρχει έκτακτη ανάγκη,
ιδίως σε περίπτωση πανδημίας ή θεομηνίας.
13.
«Ο.Π.Σ.Α.Α.»: Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοιχτή
Αγορά», στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σύννομη
λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου και τηρείται σχετική βάση δεδομένων. Το
Ο.Π.Σ.Α.Α. μπορεί να αξιοποιείται, μεταξύ άλλων, κατά τη διενέργεια ελέγχων
από τα αρμόδια όργανα ελέγχου για το υπαίθριο εμπόριο.
Άρθρο 3ο
ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η 1η λαϊκή αγορά της κοινότητας Ορεστιάδας θα λειτουργεί κατά μήκος της
οδού Πατριάρχου Γρηγορίου και των καθέτων Λοχ. Διαμάντη , Μεγ. Αλεξάνδρου και
Ραιδεστού, κάθε Τρίτη. Η 1η λαϊκή αγορά της κοινότητας Ορεστιάδας έχει συνολικά
επί της Πατριάρχου Γρηγορίου , επί της Λοχ. Διαμάντη, επί της Μεγ. Αλεξάνδρου
και επί της Ραιδεστού 411 θέσεις. Θέσεις Επαγγελματιών (208,5) θέσεις παραγωγών
(202,5).

Η 2η λαϊκή αγορά της κοινότητας Ορεστιάδας θα λειτουργεί κατά μήκος της
οδού Κομνηνών κάθε Σάββατο, και έχει συνολικά 80 θέσεις. Θέσεις επαγγελματιών
(40) και θέσεις παραγωγών (40).

Η λαϊκή αγορά της Κοινότητας Νέας Βύσσας θα λειτουργεί κατά μήκος της
οδού Βορείου Ηπείρου κάθε Σάββατο, και έχει συνολικά 40 θέσεις. Θέσεις
επαγγελματιών (20) και θέσεις παραγωγών (20).

Η λαϊκή αγορά της Κοινότητας Κυπρίνου θα λειτουργεί κατά μήκος της οδού
Ελευθερίου Βενιζέλου κάθε Σάββατο, και έχει συνολικά 60 θέσεις. Θέσεις
επαγγελματιών (31) και θέσεις παραγωγών (29).

Η λαϊκή αγορά της τοπικής Κοινότητας Ριζίων θα λειτουργεί κατά μήκος της
οδού Ελευθερίας κάθε Πέμπτη, και έχει συνολικά 70 θέσεις. Θέσεις επαγγελματιών
(34) και θέσεις παραγωγών (36).

Η λαϊκή αγορά της τοπικής Κοινότητας Δικαίων θα λειτουργεί κατά μήκος
της οδού Καποδιστρίου κάθε Παρασκευή, και έχει συνολικά 82 θέσεις. Θέσεις
επαγγελματιών (32) και θέσεις παραγωγών (50).
Άρθρο 4°
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου Ορεστιάδας έχουν:
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1. Φυσικά πρόσωπα κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή ή επαγγελματία πωλητή στα
οποία έχει χορηγηθεί άδεια και θέση δραστηριοποίησης πωλητή λαϊκής αγοράς,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Αγροτικοί συνεταιρισμοί, γυναικείοι συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών και
οργανώσεις παραγωγών, κοινωνικές συνεταιριστικέ επιχειρήσεις παραγωγικού
σκοπού αποκλειστικά για τη διάθεση προϊόντων ιδιοπαραγωγής των μελών τους,
εφόσον έχει χορηγηθεί άδεια πωλητή λαϊκής αγοράς.
3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ταμειακά ενήμεροι εκθέτες με βεβαίωση των
αρμοδίων οργάνων.
Άρθρο 5°
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ
Η χορήγηση θέσεων και αδειών, η διαδικασία, τα κριτήρια μοριοδότησης και η
τοποθέτηση παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών στις λαϊκές αγορές του Δήμου
Ορεστιάδας, θα γίνεται σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 6ο
ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Παραγωγοί Πωλητές
Τα προϊόντα που δύνανται να διαθέτουν οι παραγωγοί 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.
Για τα είδη των προϊόντων που μπορούν να διατεθούν ,καθώς και οποιοδήποτε άλλο
σχετικό θέμα θα ακολουθείται η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Επαγγελματίες Πωλητές
1.Για τα είδη εμπορίας, και οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά θα ακολουθείται η
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
Άρθρο 7ο
ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Στους χώρους που θα λειτουργούν οι λαϊκές αγορές θα υπάρχει οριοθέτηση,
διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Η ευθύνη για την
διαγράμμιση των θέσεων είναι του Δήμου με μέριμνα της τεχνικής υπηρεσίας.
2. 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 για την ομαλή διενέργεια των λαϊκών
αγορών. Σε κάθε περίπτωση , πρέπει να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο
καταναλωτικό κοινό.
3. 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.
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4. Το μέγιστο μήκος πρόσοψης των πάγκων των πωλητών (παραγωγών και
επαγγελματιών) να μην υπερβαίνει τα εννέα (9) μέτρα.
5. Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας μίας λαϊκής αγοράς είναι εθνική ή τοπική
αργία, μπορεί να μεταφερθεί έκτακτα η ημέρα λειτουργίας της με απόφαση του
φορέα λειτουργίας
6. Σε περίπτωση έντονης κακοκαιρίας ή άλλων σοβαρών έκτακτων καταστάσεων η
λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς επιτρέπεται την επόμενη αυτής εργάσιμη ημέρα με
απόφαση του φορέα λειτουργίας
7. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορεί να γίνει μετακίνησης της Λ.Α ή να ορισθεί
επιπρόσθετο χώρος λειτουργίας υφιστάμενης υπαίθριας οργανωμένης αγοράς,
εντός των ορίων του Δήμου με τη διαδικασία που προβλέπεται από την ισχύουσα
νομοθεσία.
8. Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών ως εξής :
α. Για τη χειμερινή περίοδο από 07:00 μέχρι 14:00 (σύμφωνα με την ημερομηνία
αλλαγής της ώρας σε χειμερινή).
β. Για την θερινή περίοδο από 06:00 μέχρι 14:00 (σύμφωνα με την ημερομηνία
αλλαγής της ώρας σε θερινή).
9. Η προσέλευση των πωλητών (επαγγελματιών - παραγωγών) στους χώρους των
λαϊκών αγορών 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.
Άρθρο 8ο
ΘΕΣΕΙΣ
ΠΩΛΗΤΩΝ-ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΘΕΣΕΩΝ-ΑΛΛΑΓΕΣ
ΘΕΣΕΩΝΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΘΕΣΕΩΝ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝΑΠΩΛΕΙΑ ΘΕΣΕΩΝ
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τις θέσεις των πωλητών θα ακολουθείται η
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
Άρθρο 9ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ
1. Οι πάγκοι των πωλητών πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου και
υλικού αλλά διαφορετικού χρώματος, ανάλογα με την ιδιότητα του πωλητή,
παραγωγού ή επαγγελματία, καθώς και αντίστοιχη πινακίδα. Απαγορεύεται κάθε
μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων,
2. 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).
3. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες –πωλητές της λαϊκής
αγοράς, η αυθαίρετη αύξηση 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. Σε περίπτωση μη
προσέλευσης πωλητή, η εγκατάσταση πώλησης του διπλανού πωλητή δεν
επεκτείνεται για κανένα λόγο.
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4. 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.
5. 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 – λήξης για την φορτοεκφόρτωση των
εμπορευμάτων.
6. Επισημαίνεται η υποχρέωση των πωλητών να μεριμνούν για την καθαριότητα του
χώρου που χρησιμοποιούν και να διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του
δήμου στο έργο της. Η μέριμνα για την καθαριότητα του χώρου περιλαμβάνει την
άμεση και συνεχή συλλογή των απορριμμάτων. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για
την ταχεία απομάκρυνση των κάθε είδους απορριμμάτων ευπαθών και
ευαλλοίωτων προϊόντων και ιδίως του νερού που προέρχεται από το λιώσιμο του
πάγου, που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των αλιευμάτων. Ο καθαρισμός των
αλιευμάτων επιτρέπεται, μόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις του Κανονισμού 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων (L 139), 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 αντιμετωπίζονται ως ειδικά απόβλητα, ανάλογα με τον χαρακτήρα τους.
Σε καμία περίπτωση δεν διοχετεύονται στα δίκτυα των όμβριων υδάτων.
7. 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 μεγάλες σακούλες, οι οποίες θα απομακρύνονται
από το χώρο της λαϊκής αγοράς με δική τους ευθύνη.
Κατά εξαίρεση και μόνο για τη λαϊκή αγορά της κοινότητας Ορεστιάδας στην οδό
Πατριάρχου Γρηγορίου οι σακούλες με τα απορρίμματα, θα τοποθετούνται στις
πλησιέστερες γωνίες των οικοδομικών τετραγώνων και στη συνέχεια θα
συλλέγονται από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας καθαριότητας του δήμου.
8. Οι πωλητές πρέπει να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά, καθώς και
να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο. Απαγορεύεται αυστηρά η
ανάρμοστη συμπεριφορά των πωλητών της Λαϊκής Αγοράς (φωνές, αντεγκλήσεις,
διαλάληση των εμπορευμάτων κ.τ.λ.)
9. 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 το αργότερο μια (1) ώρα μετά τη λήξη της αγοράς ,
απαγορευμένης της εγκατάλειψης όλων αυτών. 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».
10.
Οι πωλητές πρέπει να τηρούν τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για την
ασφαλή διάθεση των προϊόντων τους.
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11.
Τα οχήματα (ρυμουλκούμενα ή αυτοκινούμενα) που χρησιμοποιούνται για τη
μεταφορά και πώληση προϊόντων στις Λαϊκές Αγορές οφείλουν να τηρούν την
εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία (οχήματα μεταφοράς).
12.
Οι πωλητές κάθε είδους τροφίμων σε λαϊκές αγορές θα πρέπει να τηρούν τους
κανόνες ατομικής υγιεινής σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία.
13.
Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη στον πάγκο μπροστά από
κάθε προϊόν τους και σε εμφανές σημείο πινακίδα που θα φέρει τον τόπο
παραγωγής και την τιμή πώλησης του κάθε προϊόντος.
14.
Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν να συμμορφώνονται με τις
υποδείξεις των οργάνων της υπηρεσίας καθαριότητας και των αρμοδίων για τον
έλεγχο και την τήρηση του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 10ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ
Ο Δήμος φροντίζει για:
1. την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των διερχόμενων πωλητών και
καταναλωτών,
2. την καθαριότητα του χώρου μετά το πέρας της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς της
οδού Πατριάρχου Γρηγορίου στην κοινότητα Ορεστιάδας.
3. την τήρηση των κανόνων για την τοποθέτηση πωλητών στη λαϊκή αγορά και
γενικότερα για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
Άρθρο 11ο
ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1. Τα οχήματα μεταφοράς πωλούμενων ειδών των πωλητών πρέπει να σταθμεύουν
υποχρεωτικά εκτός του χώρου της Λαϊκής Αγοράς.
2. Απαγορεύεται αυστηρά η διέλευση και η στάθμευση παντός είδους αυτοκινήτων
στο χώρο των λαϊκών αγορών
κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας
συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των εκθετών-πωλητών, εξαιρουμένων
όσων η νομοθεσία ορίζει.
3. Οι κάτοικοι των περιοχών θα μεριμνούν ώστε να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους
στους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, όπως ορίζεται από τη σήμανση επί
των συγκεκριμένων οδών.
4. Απαγορεύεται αυστηρά η στάση και η στάθμευση παντός είδους αυτοκινήτου των
πωλητών της Λαϊκής Αγοράς επάνω στα πεζοδρόμια, όπισθεν των πάγκων.
5. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμα κατά περίπτωση όπως αυτά ορίζονται από
τον ΚΟΚ.
Άρθρο 12ο
ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Οι πωλητές κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα υποχρεούνται:
α. να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, στο χώρο
που τηρούνται τα έγγραφα, παραστατικά στοιχεία, στο χώρο παραγωγής, και
β. να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία
2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος και
των κατ' εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων αναφέρονται
στην ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 13ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
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1. Είναι δυνατή η επιβολή κυρώσεων από τους φορείς λειτουργίας σε περιπτώσεις
παραβίασης των διατάξεών του κανονισμού. Οι κυρώσεις 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.
2. Είναι δυνατή η επιβολή κυρώσεων και διοικητικών προστίμων λόγω παραβάσεων
της ισχύουσας νομοθεσίας όπως προβλέπονται κάθε φορά.
Άρθρο 14ο
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ
1. Οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές, κάτοχοι επαγγελματικών ή παραγωγικών
αδειών, υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο τέλος στο Δήμο.
2. Το ύψος του τέλους θα καθορίζεται κάθε φορά με την εκάστοτε απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας.
3. Ο τρόπος καταβολής θα είναι στο ταμείο του Δήμου, μέσω τραπεζών με
κατάθεση στον λογαριασμό του Δήμου ή μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται
από τα τραπεζικά ιδρύματα ή σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις .
4. Το ημερήσιο τέλος είναι κοινό για παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές.
5. Για κάθε ζήτημα που ανακύπτει σχετικά με το ημερήσιο τέλος και δεν
αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό ισχύει η κείμενη νομοθεσία.
6. Οι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους
ανάλογα:
α) με τον αριθμό των ημερών που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές και
β) με το μήκος (σε μέτρα) των εκθετηρίων (πάγκων) που τους έχουν εγκριθεί.
Άρθρο 15ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Για ότι δεν προβλέπεται στον παρών κανονισμό, θα ισχύει η εκάστοτε σχετική
νομοθεσία.
Άρθρο 16ο
ΙΣΧΥΣ
Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό
Συμβούλιο και μέχρι την τροποποίηση ή κατάργησή του.
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