ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1
Ο κανονισµός αυτός ισχύει για το ∆ήµο Αµφίπολης και θα εφαρµόζεται στις Λαϊκές
αγορές που έχουν συσταθεί στις Τοπικές Κοινότητες Παλαιοκώµης και Νέας Μπάφρας και
στη ∆ηµοτική Κοινότητα Ροδολίβους.
ΑΡΘΡΟ 2
ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Οι Λαϊκές αγορές του ∆ήµου Αµφίπολης λειτουργούν, µια φορά την εβδοµάδα κάθε
ηµέρα ∆ευτέρα στη Νέα Μπάφρα, Πέµπτη στο Ροδολίβος και Σάββατο στην Παλαιοκώµη.
ΑΡΘΡΟ 3
ΟΡΙΣΜΟΣ
Α. Λαϊκή γενικά αγορά είναι υπαίθριος χώρος στον οποίο γίνεται η απ’ ευθείας διάθεση
αγροτικών προϊόντων και διάφορων άλλων ειδών σε χαµηλές τιµές µε σκοπό την
εξυπηρέτηση αφ’ ενός των παραγωγών και µικροπωλητών και αφ’ ετέρου των
καταναλωτών.
Β. Οι πωλητές που προσέρχονται στην Λαϊκή Αγορά θα πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε
άδεια πωλητών Λαϊκών Αγορών.
Γ. Όταν η άδεια είναι παραγωγική θα πρέπει τα είδη που φέρει ο πωλητής στην Λαϊκή
Αγορά να είναι δικής του παραγωγής και θα αποδεικνύεται από τις βεβαιώσεις του ∆ήµου και
του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης που έχει καταθέσει στην αρµόδια υπηρεσία που
χορήγησε την άδεια Λαϊκής.
Όταν η άδεια είναι επαγγελµατική θα πρέπει ο πωλητής να είναι εφοδιασµένος εκτός
των άλλων και µε τιµολόγιο αγοράς των ειδών.

ΑΡΘΡΟ 4
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η παραχώρηση του χώρου για την εµφάνιση παραγωγού ή µικροπωλητή στη Λαϊκή
Αγορά, όπως αυτή περιγράφηκε στο άρθρο 2, αποτελεί αποκλειστικό δικαίωµα του ∆ήµου
Αµφίπολης.
Η παραχώρηση του γίνεται ύστερα από ειδική άδεια που εκδίδει για το σκοπό αυτό
αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, ύστερα από αίτηση που υποβάλλει κάθε ενδιαφερόµενος
παραγωγός ή µικροπωλητής και αφού πληρωθεί στο ∆ηµοτικό Ταµείο το αναλογούν
δικαίωµα.
Ο χώρος που καταλαµβάνει στην Λαϊκή Αγορά κάθε πωλητής αποδεικνύεται από την
υπηρεσία του ∆ήµου και στην ειδική άδεια που είναι αυστηρά προσωπική, αναγράφεται το
ονοµατεπώνυµο του πωλητή ο αριθµός και τα τρέχοντα µέτρα της θέσης.
Ο καθορισµός του χώρου στον οποίο κάθε πωλητής κατά κατηγορία είδους θα εκθέτει τα
προϊόντα του θα γίνεται µετά από διαδικασία που εγκρίνει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 5
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Οι ώρες λειτουργίας της εβδοµαδιαίας Λαϊκής Αγοράς Αµφίπολης καθορίζονται ως
ακολούθως:
Α. Για την πώληση προϊόντων και διαφόρων εµπορευµάτων από τις 07.00 ως τις 14.30.
Β. Για την φόρτωση εµπορευµάτων και εργαλείων των πωλητών, και γενικά για την
προετοιµασία πώλησης των διαφόρων ειδών για τους χειµερινούς µήνες από 05.30 µέχρι
08.00 και για τους θερινούς µήνες από 05.30 µέχρι 07.00.

ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
Η προσέλευση των πωλητών στους χώρους της Λαϊκής αγοράς θα πρέπει να γίνεται
αθόρυβα στο χρονικό διάστηµα που αναφέρεται παραπάνω (άρθρο 5 παρ. β) κάθε πωλητής
θα φροντίζει για την έγκαιρη συναρµολόγηση του πάγκου µέσα στο τµήµα της Λαϊκής Αγοράς
που έχει καθοριστεί για κάθε κατηγορία πωλητών (παραγωγούς - επαγγελµατίες) και είδος και
πάντοτε µέσα στα συγκεκριµένα όρια της θέσης που του παραχωρήθηκε.
Υποχρεώσεις των πωλητών κατά την αποχώρηση.
Α. Η αποχώρηση των πωλητών θα πρέπει να γίνεται αθόρυβα και µια ώρα µετά τη
λήξη της Λαϊκής Αγοράς.
Β. Κάθε πωλητής µέσα στο χρόνο αυτό θα πρέπει να αποσυναρµολογήσει τον πάγκο
του, να ενδιαφερθεί για την καθαριότητα του χώρου που χρησιµοποίησε.
Γ. Κάθε πωλητής µετά τη λήξη της αγοράς υποχρεούται να συγκεντρώσει τα
απορρίµµατα σε ειδικούς πλαστικούς σάκους και να τους τοποθετήσει στα σηµεία εκείνα που
θα τους υποδείχνουν τα όργανα καθαριότητας του ∆ήµου Αµφίπολης.

ΑΡΘΡΟ 7
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Α. Η έκθεση των προϊόντων που θα πουλιούνται στην λαϊκή αγορά θα πρέπει να γίνεται
πάνω σε οµοιόµορφους πάγκους.
Β. Η έκθεση των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να
προστατεύονται από τα έντοµα, τη σκόνη και από κάθε είδους ρυπάνσεις.
Γ. Οι πωλητές που συµµετέχουν στις λαϊκές αγορές του ∆ήµου Αµφίπολης
υποχρεώνονται να έχουν:
Ζυγιστικά όργανα θεωρηµένα από τις αρµόδιες υπηρεσίες τοποθετηµένα σε θέση
ώστε ο αγοραστής να ελέγχει την ζύγιση των αγοραζόµενων ειδών.
Πινακίδες στα πωλούµενα είδη στις οποίες θα αναγράφονται οι τιµές πώλησης κάθε
είδους.

ΑΡΘΡΟ 8
ΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ

Α. Απαγορεύεται η προσέλευση των πωλητών στην λαϊκή αγορά χωρίς την ειδική άδεια
του ∆ήµου χωρίς πάγκο.
Β. Απαγορεύεται σε µικροπωλητές οποιουδήποτε είδους να χρησιµοποιούν
χειροκίνητους πάγκους (καρότσια) και να διέρχονται στην λαϊκή αγορά. Όσοι δεν έχουν
τέτοιους πάγκους υποχρεωτικά θα καταλαµβάνουν θέση εκεί που επιτρέπεται για τους
µικροπωλητές.
Γ. Απαγορεύεται σε όσους έχουν παραγωγική άδεια να πουλάνε στην λαϊκή αγορά
προϊόντα που δεν είναι δικής τους παραγωγής.
∆. Απαγορεύεται στους πωλητές να µεταφέρουν είδη που πρόκειται να πουλήσουν
χωρίς συνοδευτικό έγγραφο, δελτίο αποστολής ή τιµολόγιο.
Ε. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε ρύπανση του χώρου(σκουπίδια, ηχορύπανση κλπ).
Ζ. Απαγορεύεται η άσκοπη παραµονή των πωλητών πριν από την έναρξη και µετά
από τη λήξη της λαϊκής αγοράς.
Η. Απαγορεύεται κάθε µετακίνηση του πωλητή πριν από τη λήξη της λαϊκής αγοράς.
Θ. Απαγορεύεται κατά την ηµέρα της Λάκης αγοράς η στάθµευση των αυτοκινήτων
των πωλητών στους χώρους της λαϊκής αγοράς, είτε χρησιµοποιούνται σαν κινητοί πάγκοι
είτε σαν αποθήκες εµπορευµάτων.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Α. Ο Αγορανοµικός έλεγχος ενεργείται από τις οµάδες αγορανοµίας και τους
υπαλλήλους του Τµήµατος Εµπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Β. Ο Υγειονοµικός και Αστυνιατρικός έλεγχος διενεργείται από τις Υπηρεσίες
Υγιεινής-Κτηνιατρικής.
Γ. Οι έλεγχοι που ξεφεύγουν από τις αρµοδιότητες των παραπάνω υπηρεσιών,
ανήκουν στην αρµοδιότητα του ∆ήµου Αµφίπολης ο οποίος είναι υπεύθυνος, για την εύρυθµη
και νόµιµη λειτουργία της λαϊκής αγοράς (Ν.2323/1995, όπως τροποποιήθηκε, αποφάσεις
Υπουργού Εµπορίου Κ1 2113/1995 και Α2- 6813/1995, όπως τροποποιήθηκαν).

ΑΡΘΡΟ 10
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ
Οι χώροι στους οποίους λειτουργεί η λαϊκή αγορά θα καθαρίζονται και θα πλένονται µετά
τη λήξη της λειτουργίας της από το Συνεργείο καθαριότητας του ∆ήµου, στο οποίο και θα
παραδίδονται από τους πωλητές τα απορρίµµατα µέσα σε σακούλες καθαριότητας.

ΑΡΘΡΟ 11
Α∆ΕΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΧΩΡΟΥ
Α. Στην άδεια κατάληψης χώρου αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του µικροπωλητή ή
παραγωγού, το είδος µικροπώλησης, ο χρόνος της ισχύς της, ο αριθµός του τριπλότυπου

πληρωµής του αναλογούντος τέλους και ο αριθµός της θέσης που κατέχει στην λαϊκή
αγορά ο ενδιαφερόµενος.
Β. Η ισχύς της άδειας είναι ετήσια ή εξαµηνιαία, το τέλος καταβάλλεται εφάπαξ στο
∆ηµοτικό Ταµείο και είναι ανεξάρτητο από τον αριθµό των εµφανίσεων του πωλητή στην
λαϊκή αγορά.
Γ. Οι πωλητές είναι υποχρεωµένοι να τοποθετούν την άδεια τους σε εµφανές σηµείο
του πάγκου τους και να τις επιδεικνύουν σε κάθε ζήτηση από τα όργανα του Τµήµατος τάξης.

ΑΡΘΡΟ 12
ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΧΩΡΟΥ
Τα τέλη κατάληψης χώρου της λαϊκής αγοράς καθορίζονται κάθε φορά κατά είδος
εµπορευµάτων και κατά κατηγορίες πωλητών µε αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει µε απόφαση του να διευθετήσει τα ζητήµατα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 13
ΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ
Οι αριθµοί των θέσεων µε βάση τους οποίους προσδιορίζεται ο ακριβής χώρος
έκθεσης των εµπορευµάτων των πωλητών, κατανέµονται σε αυτούς µετά από σχετική
κλήρωση ενώπιον σχετικής επιτροπής του ∆ήµου.
Η κλήρωση γίνεται παρουσία όλων των ενδιαφεροµένων και διεξάγεται σε δύο (2)
φάσεις.
Αρχικά και κατά προτεραιότητα κληρώνονται τα ονόµατα των δηµοτών ή µονίµων
κατοίκων του ∆ήµου Αµφίπολης.
Σε δεύτερη φάση κληρώνονται τα ονόµατα όλων των υπόλοιπων πωλητών.

ΑΡΘΡΟ 14
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του κανονισµού αυτού τιµωρείται σύµφωνα µε το άρθρο
459 του Π. Κ.

ΑΡΘΡΟ 15
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 1050/11-7-2001 απόφασης του κ.
Νοµάρχη Σερρών «Σχετικά µε όρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών στο Ν. Σερρών».
Αριθµός απόφασης 32/2011.

