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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 27/09-12-2019 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης
Απόφαση αριθμ.607/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Έγκριση Κανονισμού Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης»
Στην Κοζάνη
σήμερα,
09 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα της
εβδομάδας
Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Κοζάνης, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα &
Κοβεντάρων, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Κοζάνης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, κ. Τουμπουλίδου
Παρθένας, με αριθμό πρωτ. 37792/05-12-2019, που δόθηκε στον καθένα
Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(αρθρ. 74 και 92 του Ν.4555/2018). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, γιατί από τα σαράντα ένα μέλη (41) μέλη παραβρέθηκαν τα τριάντα
επτά (37) ήτοι:
Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι
Α/Α
Παρόντες
1.
Τουμπουλίδου Παρθένα
(Νούλα)
2.
Κυριακίδης Κωνσταντίνος
3.
Μάρας Ζήσης
4.
Βασιλακόπουλος Βασίλειος
5.
Φλώρος Μάρκος
6.
Βεντούλη Σουλτάνα (Τάνια)
7.
Παφύλης Δημήτριος (Τάκης)
8.
Σιδηράς Αναστάσιος
9.
Κουϊμτζίδου Ελπίδα
10.
Κυτίδης Κωνσταντίνος
11.
Ιωαννίδης Ελευθέριος
12.
Γρηγοριάδης Ιωάννης
13.
Δεσποτίδης Κωνσταντίνος
14.
Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
15.
Κουζιάκης Χαρίσιος
16.
Κουρού Κωνσταντίνος
17.
Ιωαννίδης Ιωάννης
18.
Βαλαής Γεώργιος
19.
Μιχαηλίδης Κυριάκος
20.
Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
21.
Αθανασιάδης Πέτρος
22.
Μυροφορίδης Ιωάννης

Α/Α
23.

Παρόντες
Αμανατίδου Παρθένα (Ματίνα)

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Ραφαηλίδης Αναστάσιος
Ευκολίδης Γεώργιος
Σημανδράκος Ευάγγελος
Τζουμερκιώτης Γρηγόριος
Γκούμας Βασίλειος (Λάκης)
Αλεξανδρίδης Σάββας
Μηλιώνης Πέτρος
Φτάκας Γεώργιος
Δερμιτζάκης Αθανάσιος
Κεχαγιάς Φώτιος
Τεκέογλου Σταύρος
Στολτίδης Νόντας
Δημαράκη Θεοδώρα
Κύργιας Κων/νος

1.
2.
3.
4.

Απόντες
Δουγαλής Γεώργιος
Τσιομπάνος Ιωάννης
Πουτακίδης Αριστοτέλης
Καλαμπούκας Πάσχος
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Ύστερα από πρόταση της Προέδρου με τη συναίνεση του Δημάρχου, τα θέματα
της Ημερήσιας Διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 17ο – 1ο – 24ο – 22ο –
23ο – 2ο – 3ο - ………….21ο
Ο Δ.Σ. Σιδηράς Α., αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1ου
θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. Ο Δ.Σ. Δερμιτζάκης Αθ., αποχώρησε από τη
συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 14ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης
Πρόεδροι Κοινοτήτων
Παρόντες: 1)Καλαμπούκας Γεώργιος, Αγίας Παρασκευής, 2)Βαβλιάρας
Αστέριος, Αιανής, 3)Κορκίδας – Τιόγας Δημήτριος, Άνω Κώμης,
4)Παπαδημητίου Φώτιος, Δρεπάνου, 5)Πενογλίδης Αθανάσιος, Καλαμιάς, 6)
Ζυμάρας Κων/νος, Κάτω Κώμης, 7)Γρηγοριάδης Ιωάννης, Κοζάνης, 8)
Ζυμπάς Θεόδωρος, Λευκόβρυσης, 9)Τσουτσίδης Γρηγόριος, Λιβερών,
10)Σπανίδης Αιμίλιος, Μαυροδενδρίου, 11)Πουταχίδης Ζήνων, Οινόης,
12)Αβραμίδης
Σπυρίδων,
Πολυμύλου,
13)Καμπουρίδης
Νικόλαος,
Πρωτοχωρίου, 14)Τηλαβερίδης Κων/νος, Ρυακίου, 15)Διαμαντίδης Αντώνιος,
Σκήτης, 16)Χατζαβερίδης Γεώργιος, Χαραυγής.
Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Τουμπουλίδου
Παρθένας.
Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας προσκλήθηκε και παρίσταται στη
συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης
Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.
Η Πρόεδρος για το 17ο θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κων/νο
Κυριακίδη ο οποίος αφού εισηγήθηκε σχετικά έθεσε υπόψη του Συμβουλίου
την αριθμ. 33/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Κοζάνης η οποία έχει ως εξής:
Στο άρθρο 73 παρ. 1 εδαφ. Β περιπ ii του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο θέματ α ρυθμιστικών
σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής
οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
(Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών
επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης
υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών
περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς
σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.)
και έγκρισης πολεοδομικών μελετών.
Η Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο με α.α. 3958/12.11.2019
υπηρεσιακό / ενημερωτικό της σημείωμα με θέμα «Κανονισμός Λαϊκών
Αγορών μετά την ψήφιση του Ν. 4497/2017» αναφέρει τα παρακάτω :
«….Από το τμήμα Εμπορικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης ΤΟΠ. ΟΙΚ.
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ τέθηκε σε διαβούλευση το προσχέδιο του νέου Κανονισμού
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Λαϊκών Αγορών σύμφωνα με τον
ψηφισθέντα νόμο 4497/2017 - ΦΕΚ
171/Α/13-11-2017 « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.» στις
16-10-2019.
Σας αποστέλλουμε το εν λόγω προσχέδιο του νέου κανονισμού λαϊκών
αγορών και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες…»
«…….ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1
Σκοπός Κανονισμού
Ο Κανονισμός αυτός συντάσσεται με βάση το Ν.4497/2017, για να ρυθμίσει θέματα
και προβλήματα των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης και να ενισχύσει την
εύρυθμη λειτουργία τους και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης.
Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι υποχρεωτική για όλους τους
συναλλασσόμενους πωλητές και εκθέτες που δραστηριοποιούνται στις Λαϊκές
Αγορές του Δήμου Κοζάνης.
ΑΡΘΡΟ 2
Πλαίσιο λειτουργίας
Οι ώρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών καθορίζονται
Για την πώληση ειδών:
Από 7,00 π.μ έως 15,00 μ.μ
Η εκφόρτωση των εμπορευμάτων και συναρμολόγηση των εκθετηρίων πάγκων
γίνεται δυο ώρες νωρίτερα από τη λειτουργία της λαϊκής. Η αποχώρηση των
εκθετών γίνεται μια ώρα μετά το πέρας της λαϊκής αγοράς.
Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της Λαϊκής
Αγοράς και πάνω στα πεζοδρόμια αυτής την ημέρα λειτουργίας της,
συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των εκθετών εξαιρουμένων όσων η
νομοθεσία ορίζει ως ειδικά διασκευασμένα οχήματα (αυτοκινούμενα ή
ρυμουλκούμενα) και των οχημάτων ειδών κυλικείου προκειμένου να διευκολύνεται η
διέλευση πεζών πάνω σε αυτά. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με τα πρόστιμα που ο
Κ.Ο.Κ. 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.
ΑΡΘΡΟ 3
Λειτουργία Λαϊκών Αγορών
Οι Λαϊκές Αγορές που λειτουργούν στο Δήμο Κοζάνης φαίνονται στον παρακάτω
πίνακα και τα όρια τους αποτυπώνονται στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα.:
α/α ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
1 ΚΟΖΑΝΗΣ

ΟΔΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΗΜΕΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
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2
3
4
5
6
7

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΡΟΚΟΥ
ΑΙΑΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ

ΣΤΑΜΚΙΔΗ
ΓΙΑΧΝΙΚΑ
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΔΟΡΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΞΥΛΟΥΡΗ

ΤΡΙΤΗ
ΤΡΙΤΗ
ΤΡΙΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΜΠΤΗ

Οι εκθέτες (επαγγελματίες- παραγωγοί) που θα δραστηριοποιούνται εκτός ορίων
των Λαϊκών Αγορών θα έχουν τις κυρώσεις που η νομοθεσία ορίζει.
Στις περιπτώσεις που η μέρα λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς συμπίπτει με αργία
(επίσημη ή τοπική), επιτρέπεται η λειτουργία της, την προηγούμενη αυτής εργάσιμη
μέρα.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από το Δήμο Κοζάνης η ανάγκη μετακίνησης της
Λαϊκής Αγοράς αυτό θα γίνει με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 29 του
Ν.4497/17. Οι πωλητές– εκθέτες οφείλουν να συμμορφωθούν αδιαμαρτύρητα και
άμεσα.
ΑΡΘΡΟ 4
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Δικαίωμα συμμετοχής στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Κοζάνης έχουν:
1.
Οι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών
2.
Οι κάτοχοι παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών και
3.
Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, γυναικείοι συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών,
οργανώσεις παραγωγών του Ν.4384/2016 που διαθέτουν άδεια παραγωγού
πωλητή Λαϊκών Αγορών σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4497/17 θεωρημένη
από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης.
4.
Κατά εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων
αποκλειστικά στις λαϊκές αγορές και από ιδιοκτήτες « μικρών επιχειρήσεων»
παραγωγής τυροκομικών προϊόντων – μη κτηνοτρόφους, κατά την έννοια του
άρθρου 1 της 3724/162303/22.12.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
εφόσον δεν διαθέτουν εμπορικό κατάστημα λιανικής πώλησης.
5.
Επαγγελματίες που έχουν πτωχεύσει, μπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση
άδειας, ισχύος έως ένα έτος και θέση σε λαϊκή αγορά, για την πώληση
αδιάθετων ειδών της επιχείρησης που διατηρούσαν.
Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τη σχετική
άδεια και να την επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Τα είδη που μπορούν οι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας να πωλούν στις Λαϊκές
Αγορές είναι αυτά που περιγράφονται στο άρθρο 17 του Ν4497/17 ή σε περίπτωση
τροποποίησης του με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
Τα είδη που μπορούν να πωλούν οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών είναι αυτά
που περιγράφονται στο άρθρο 7 του Ν4497/17 (ή σε περίπτωση τροποποίησης του
με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις) και αναγράφονται στην άδεια τους.
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ΑΡΘΡΟ 6
ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Στους χώρους λειτουργίας της λαϊκής αγοράς θα υπάρχει διαγράμμιση των
διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις που θα διαγραμμισθούν προκειμένου να
τοποθετηθούν οι πωλητές- εκθέτες δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων–
γκαράζ και δεν θα εμποδίζουν την λειτουργία των καταστημάτων. Η ευθύνη για την
διαγράμμιση των θέσεων είναι του Δήμου Κοζάνης. Ο σχεδιασμός και η διαδικασία
της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την
έλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα– πυροσβεστική), αλλά και την
ομαλή διενέργεια της Λαϊκής Αγοράς. Για το λόγω αυτό οι εκθέτες υποχρεούνται να
καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο το χώρο τον οποίο τους παραχωρήθηκε από
την αρμόδια αρχή χωρίς να εμποδίζουν την λειτουργία των όπισθεν αυτών
ευρισκομένων καταστημάτων. Ακόμα προκειμένου να εξασφαλίζεται η διέλευση των
πεζών στα πεζοδρόμια θα πρέπει να απομακρύνονται τα οχήματα των εκθετών από
αυτά και να μην παραμένουν σταθμευμένα εκεί.
Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες– πωλητές της Λαϊκής
Αγοράς, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων, η
δραστηριοποίηση στους χώρους της λαϊκής αγοράς μη αδειούχων πωλητών, η
πώληση προϊόντων στους διαδρόμους καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο
υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχουν οι εκθέτες.
Κατά τις ημέρες μη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς απαγορεύεται οποιαδήποτε
εμπορική δραστηριότητα στους χώρους της λαϊκής αγοράς από τους κατόχους
αδειών (παραγωγικών και επαγγελματικών).
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς υπάλληλος, ο οποίος ορίζεται ως
επόπτης (με απόφαση Δημάρχου) σε συνεργασία με έναν εκπρόσωπο των
παραγωγών και έναν των επαγγελματιών πωλητών που προτείνονται από τα
αντίστοιχα σωματεία, ελέγχει το χώρο της λαϊκής αγοράς και μεριμνά για την
εύρυθμη λειτουργία της. Τα καθήκοντα του επόπτη περιγράφονται στο σχετικό
άρθρο του Ν4497/17.
ΑΡΘΡΟ 7
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΩΛΗΤΩΝ
1) Η τοποθέτηση των πωλητών στις κενές θέσεις των λαϊκών αγορών γίνεται βάση
των διαδικασιών που περιγράφονται στο Ν4497/17 ή σε περίπτωση τροποποίησης
του με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
Σε κάθε λαϊκή αγορά έχουν καθορισθεί δύο τομείς: Ο Διατροφικός τομέας και ο
τομέας βιομηχανικών προϊόντων ( άρθρο 27 &4 του Ν4497/17) Οι τομείς αυτοί
απεικονίζονται στα τοπογραφικά διαγράμματα των λαϊκών του παραρτήματος.
Οι εκθέτες που πωλούν αλιευτικά προϊόντα (παραγωγοί– έμποροι) θα τοποθετούνται
σε σημείο στο οποίο θα υπάρχει αποχέτευση λόγω της φύσης των εμπορευμάτων
που διαθέτουν.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών θέσεων, ο Δήμος Κοζάνης μπορεί να ικανοποιεί
αιτήματα παραγωγών για προσέλευση σε συγκεκριμένη λαϊκή σε ποσοστό 20% επί
του αριθμού των δραστηριοποιούμενων παραγωγών σε αυτήν. Η έγκριση
προσέλευσης αφορά λαϊκή αγορά και σε καμία περίπτωση συγκεκριμένη θέση. Ο

5

ΑΔΑ: ΨΙΩΒΩΛΠ-ΟΑΧ

παραγωγός προσέρχεται στη λαϊκή με δική του ευθύνη και δίχως να εγείρει αξιώσεις
για κατάληψη θέσης. Τοποθετείται από τον επόπτη αυτής σε κενή θέση τη
συγκεκριμένη ημέρα λόγω μη προσέλευσης άλλου πωλητή.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΙ ΠΑΓΚΟΙ
Ο πωλητής καταλαμβάνει μόνο τη θέση που του έχει παραχωρηθεί. Δεν επιτρέπεται
η κατάληψη της τυχόν κενής διπλανής θέσης, η αποθήκευση προϊόντων ή υλικών
συσκευασίας εκτός της θέσης.
Ο πωλητής μεριμνά για την απρόσκοπτη μετάβαση των πεζών από τους
προκαθορισμένους διαδρόμους στις οικίες και στα καταστήματα που βρίσκονται στην
οδό.
Οι εκθετήριοι πάγκοι των πωλητών δεν πρέπει να ξεπερνούν σε πλάτος το 1,50μ,
και μπορούν να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο, από μουσαμά. Το ύψος του πρόχειρου
στεγάστρου είναι τουλάχιστον 2,20μ. Απαγορεύεται να στερεώνεται με τρόπο που να
δημιουργεί εμπόδια στο χώρο κίνησης των πεζών.
Οι πάγκοι τοποθετούνται ομοιόμορφα και δεν εξέχουν της διαγραμμισμένης ευθείας
που υπάρχει στα καταστρώματα των οδών προκειμένου για την απρόσκοπτη κίνηση
των πεζών. Απαγορεύεται κάθε είδους διαφήμιση επί των εκθετηρίων.
Οι δραστηριοποιούμενοι στις λαϊκές αγορές τοποθετούνται σε θέσεις με ενιαία μέτρα
μήκους ανά κατηγορία διατιθέμενων προϊόντων όπως φαίνεται στους παρακάτω
πίνακες:
Λαϊκές αγορές Αιανής, Σκ’ρκας, Αγίου Δημητρίου
κατηγορία
Ειδικές κατηγορίες
(κρασί, μέλι,
αρωματικά φυτά
Παραγωγών
Εμπόρων
Αλιευμάτων

μήκος πάγκου

2
4
6
4

Λαϊκή αγορά οδού Σταμκίδη (Ηπειρώτικα)
κατηγορία
μήκος πάγκου
Ειδικές κατηγορίες (κρασί, μέλι,
αρωματικά φυτά
2
Παραγωγών
4
Εμπόρων
6
Αλιευμάτων
3
Λαϊκή αγορά Κρόκου
κατηγορία

μήκος
πάγκου
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Παραγωγών
Εμπόρων

6
6

Ειδικά για τη Λαϊκή αγορά Ποντοκώμης υπάρχουν 21 προκαθορισμένες –
στεγασμένες θέσεις, οι οποίες έχουν ωφέλιμο πλάτος 3,80μ. Οι θέσεις αυτές
απεικονίζονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.
Σχετικά με τη Λαϊκή Αγορά Αριστοτέλους, η κατηγοριοποίηση των εκθετηρίων
πάγκων ανά είδος, απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Οι
1)

2)

3)

4)

5)

παραγωγοι

μήκος πάγκου

Ειδικές κατηγορίες (κρασί, μέλι, αρωματικά φυτά)
Οπωρολαχανικών
Μεγάλοι παραγωγοί οπωρικών
(τοποθετημένοι σε μήκη >4,5μ για τα προηγούμενα
έτη)
Αλιείς

2
4

εμποροι

Λαϊκή Αριστοτέλους
κατηγορία

ελιών, μπανανών, κοτόπουλων
Βιομηχανικών
Οπωροκηπευτικών – λοιπών διατροφικών
Αλιευμάτων

6
7
8
4

6
3

ΑΡΘΡΟ 9
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ-ΕΚΘΕΤΩΝ
πωλητές – εκθέτες που συμμετέχουν στην λαϊκή αγορά υποχρεούνται:
Να είναι κάτοχοι άδειας (επαγγελματική – παραγωγική) που εκδίδεται ή
θεωρείται από τον Δήμο Κοζάνης την οποία θα φέρει πάντα μαζί του και θα
την επιδεικνύει σε τυχόν ελέγχους και όταν του ζητηθεί. Επίσης να
γνωστοποιεί στο Δήμο, άμεσα, κάθε μεταβολή της άδειας του (ανανέωση,
μεταβολές όπως προσθήκες προϊόντων κτλ).
Να έχουν ζυγιστικά όργανα θεωρημένα και ελεγμένα σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις και τοποθετημένα σε θέση εμφανή ώστε ο αγοραστής να
ελέγχει τη ζύγιση των ειδών που έχει επιλέξει.
Να διαθέτουν τα απαραίτητα παραστατικά που ο εκάστοτε νόμος ορίζει για τα
είδη και τις ποσότητες των προϊόντων που θα διακινηθούν στην λαϊκή αγορά
σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές, αγορανομικές, αστυνομικές,
υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις.
Να έχουν σε εμφανές σημείο τοποθετημένη πινακίδα (πλαστικοποιημένη
μεγέθους Α4) στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αδειούχου,
ο αριθμός της άδειας, το είδος της άδειας (επαγγελματική ή παραγωγική) και
ο τόπος παραγωγής.
Τα προς πώληση εμπορεύματα πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε
πάγκους ή τελάρα με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζονται οι συνθήκες
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6)
7)

8)

9)
10)
11)

12)
13)

υγιεινής και καθαριότητας και στο κάθε είδος να υπάρχει πινακίδα με την
τιμή πώλησης των προϊόντων, την προέλευση και την ποιότητα των
προϊόντων.
Οι παραγωγοί επιτρέπεται να πωλούν προϊόντα αυστηρά δικής τους
παραγωγής και όχι προϊόντα από άλλες πηγές.
Οι εκθέτες των λαϊκών αγορών υποχρεούνται να τηρούν τον κανονισμό
καθαριότητας του Δήμου Κοζάνης και τις διατάξεις τις οποίες προβλέπονται
από αυτόν, σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται τα πρόστιμα και οι
κυρώσεις που ο κανονισμός καθαριότητας ορίζει.. Όταν ο αδειούχος πωλητής
αναπληρώνεται από άλλο πρόσωπο την ευθύνη τήρησης του Κανονισμού την
έχει ο ίδιος.
Οφείλουν οι εκθέτες να συγκεντρώνουν τα απορρίμματα που ο καθένας έχει
δημιουργήσει σε σακούλες που θα συλλέγουν στη συνέχεια οι υπάλληλοι
καθαριότητας του Δήμου. Υποχρεούνται ακόμη να συλλέγουν όλα τα
αντικείμενα που χρησιμοποιούν για την εργασία τους μετά το πέρας της
λαϊκής αγοράς ώστε ο χώρος να παραμένει καθαρός. Οι πωλητές αλιευτικών
προϊόντων συγκεκριμένα υποχρεούνται να διοχετεύουν τα νερά που
παράγονται από την τήξη του πάγου με ειδικούς σωλήνες στις αποχετεύσεις
όπου αυτό είναι εφικτό ή αλλιώς να έχουν ειδικό δοχείο που θα αποκρίνουν
με δική τους ευθύνη.
Οι εκθέτες υποχρεούνται να τηρούν το προκαθορισμένο ωράριο των λαϊκών
αγορών όπως αυτό έχει καθορισθεί με το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού
και να συμμορφώνονται με αυτό προκειμένου να μην δημιουργούνται
προβλήματα τόσο στις υπηρεσίες καθαριότητας όσο και στους περίοικους.
Οι εκθέτες οφείλουν να καταλαμβάνουν μόνο το χώρο που τους
παραχωρήθηκε και όχι κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους.
Δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της Λαϊκής Αγοράς η διανομή
διαφημιστικού υλικού και η χρήση τηλεβόα για διαφήμιση προϊόντων.
Απαγορεύεται ρητά η υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχουν οι εκθέτες σε
τρίτους. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με ετήσια απαγόρευση εισόδου στις
Λαϊκές Αγορές του Δήμου και με τις ποινές που προβλέπει η εκάστοτε
νομοθεσία.
Οι πωλητές ελιών ή άλλων προϊόντων που διατίθενται προς δοκιμή,
υποχρεούνται στην τοποθέτηση μικρών καλαθιών απορριμμάτων
Απαγορεύεται η τοποθέτηση εγκαταστάσεων ή πάγκων σε άλλη μέρα εκτός
λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς ή εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη
λειτουργία της. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο για αυθαίρετη
κατάληψη πεζοδρομίου, οι δε πάγκοι, θα συγκεντρώνονται και θα
διαχειρίζονται ως απορρίμματα.

ΑΡΘΡΟ 9
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ
Οι προσερχόμενοι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί) που δραστηριοποιούνται
στις λαϊκές αγορές του Δήμου υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο ανταποδοτικό
τέλος, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών
αναγκών των Λαϊκών Αγορών. Το ποσό του ημερήσιου τέλους που καταβάλουν οι
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εκθέτες στο Δήμο καθορίζεται κάθε χρόνο από το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά
από πρόταση του Δήμου, βάσει του άρθρου 36του Ν.4497/2017 και καταβάλλεται
μηνιαίως σε ειδικά ορισμένο τραπεζικό λογαριασμό είτε στο ταμείο του Δήμου ως
εξής:
1.
Οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή
του ημερήσιου τέλους ανάλογα : α) τον αριθμό των ημερών που δικαιούνται
να δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα με βάση την άδειά τους και
β) με τα μέτρα των πάγκων που τους έχουν εγκριθεί..
2.
Οι παραγωγοί 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 έχει εγκριθεί. Το ημερήσιο τέλος καταβάλλεται ανά μήνα και αφορά
τα αναλογούντα ημερήσια τέλη για το μήνα αυτό. Το ύψος του ανά μήνα
ημερήσιου τέλους που καταβάλλει ο παραγωγός πωλητής δεν μπορεί να είναι
μικρότερο από το 80 % του ημερήσιου τέλους που αναλογεί στον αριθμό των
ημερών, που με βάση τη σχετική άδεια, δικαιούνται οι παραγωγοί πωλητές να
δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα. Αν ο παραγωγός πωλητής
απουσιάζει περιστασιακά για οποιονδήποτε λόγο, οφείλει να ενημερώσει
εγγράφως με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως τηλεομοιοτυπία, ταχυδρομείο,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το φορέα λειτουργίας για την απουσία του πριν από
τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς. Αν διαπιστωθεί ότι, παρά τη δήλωση της
απουσίας του, ο παραγωγός πωλητής προσήλθε στη λαϊκή αγορά, τότε
επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιμο με το εικοσαπλάσιο του αντίστοιχου
ημερήσιου δικαιώματος.
3.
Από το ημερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι επαγγελματίες και οι παραγωγοί, οι
οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω ανικανότητας προς
εργασία, η οποία διαρκεί περισσότερο από ένα (1) μήνα και βεβαιώνεται από
τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ή λόγω ανωτέρας βίας.
4.
Η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από τον υπόχρεο για χρονικό διάστημα
πέραν των δύο (2) μηνών συνεπάγεται την αναστολή ισχύος της άδειας η
οποία αίρεται αυτοδίκαια σε περίπτωση μεταγενέστερης εξόφλησης των
οφειλών.
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ-ΘΕΩΡΗΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση– ανανέωση– θεώρηση και μεταβίβαση των
επαγγελματικών– παραγωγικών αδειών είναι η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης και συγκεκριμένα το Τμήμα Εμπορικών
Δραστηριοτήτων.
Για την έκδοση– θεώρηση – ανανέωση και μεταβίβαση των αδειών από την αρμόδια
υπηρεσία απαιτείται εκτός των άλλων δικαιολογητικών που ο νόμος ορίζει και
βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας περί μη οφειλής στο Δήμο Κοζάνης.
ΑΡΘΡΟ 11
ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Οι αναγραφόμενοι στο άρθρο 51 του ν. 4497/2017 ή σε περίπτωση τροποποίησης
του με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 12
Πρόστιμα
Για τη μη τήρηση των όρων του παραπάνω κανονισμού επιβάλλονται διοικητικά
πρόστιμα, σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Αυθαίρετη αλλαγή θέσης, πρόστιμο 200 ευρώ,
2. Αυθαίρετη Κατάληψη μέρους ή ολόκληρης θέσης, πρόστιμο 200 ευρώ
3. Κατάληψη διαδρόμων- οδών προσπέλασης, πρόστιμο 100 ευρώ
4. Παρακώλυση συνεργείου καθαριότητας, απόρριψη ζωικών ή φυτικών ή αλιευτικών
υπολειμμάτων, μη συγκέντρωση των απορριμμάτων με το πέρας της λαϊκής,
πρόστιμο 200 ευρώ
5. Παραμονή εκθετών – εξοπλισμού πριν την έναρξη λαϊκής ή μετά το πέρας αυτής,
πρόστιμο 200 ευρώ
6. Χρήση τηλεβόα, διαφήμιση επί πάγκων, διανομή διαφημιστικού υλικού, χρήση
μεγαφωνικής εγκατάστασης, φθορές στη διαγράμμιση, τοποθέτηση πρόχειρων
υποστηριγμάτων εντός του διαδρόμου, πρόστιμο 50 ευρώ
7. Ψευδής δήλωση περί απουσίας, από τη Λαϊκή αγορά, πρόστιμο 300 ευρώ
Σε περίπτωση υποτροπής, σε διάστημα ενός έτους από την πρώτη παράβαση, τα
αντίστοιχα πρόστιμα διπλασιάζονται. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής (3ο
πρόστιμο για την ίδια παράβαση) σε διάστημα ενός έτους, η άδεια ανακαλείται
αυτόματα από την εκδούσα αρχή μετά από σχετική ενημέρωση της από τις αρμόδιες
για τον έλεγχο Υπηρεσίες. Αντιρρήσεις μπορούν να υποβληθούν εντός πέντε
ημερών. Αν δεν υποβληθούν αντιρρήσεις το διοικητικό πρόστιμο επικυρώνεται από
τον Προϊστάμενο της Αρχής.
Για παράβαση που δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται οι
διατάξεις τις ισχύουσας νομοθεσίας
ΑΡΘΡΟ 13
Προσθήκη - Τροποποίηση –Κατάργηση
Προσθήκη ή τροποποίηση ή κατάργηση του παρόντος κανονισμού ή επιμέρους
άρθρων πραγματοποιείται οποτεδήποτε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά
από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Όπου αναφέρονται σχετικά
άρθρα του Ν4497/17, θα ισχύει η τυχόν τροποποίηση τους.
ΑΡΘΡΟ 14
ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκρισή του από το Δημοτικό
Συμβούλιο και καταργεί κάθε προηγούμενη απόφαση….»
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Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε, να εισηγηθούμε προς το
Δημοτικό Συμβούλιο τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης,
σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
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Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να
αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 73 (παρ. 1 εδαφ. Β περιπ ii) του Ν. 3852/2010
¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Το με α.α. 3958/12.11.2019 υπηρεσιακό / ενημερωτικό σημείωμα της
Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου.
3. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική
συζήτηση, πρόταση και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης τον Κανονισμό Λαϊκών
Αγορών του Δήμου Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017
(ΦΕΚ 171/τ.Α΄) και με την ανωτέρω εισήγηση και για τους λόγους που
αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της.

Ο κ. Κυριακίδης ανέφερε ότι το σχέδιο κανονισμού Λαϊκών Αγορών μετά την
ψήφιση του Ν.4497/2017 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και έρχεται στο
Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση τονίζοντας ότι υπήρξαν συναντήσεις με τους
εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι αφού κατέθεσαν τις προτάσεις τους, δήλωσαν
ότι θα κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή του Κανονισμού, προς
όφελος όλων.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος ανέφερε ότι στη Συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα
σωματεία και οι σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Λαϊκών
Αγορών και έλαβαν το λόγο οι κ.κ. Κουρτίδης και Σταυρίδης, οι οποίοι και
δήλωσαν ότι συμφωνούν με τον προτεινόμενο Κανονισμό.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες
απόψεις των δημοτικών συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται
στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Το Συμβούλιο αφού πήρε υπόψη:
1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Κυριακίδη Κων/νου.
2. Τη Δημόσια Διαβούλευση η οποία προηγήθηκε
3. Την αριθμ. 33/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
4. Το με α.α. 3958/12-11-2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ.Α΄/13-11-2017)
Ύστερα από ψηφοφορία, ομόφωνα
Αποφασίζει
Α. Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης ο
οποίος έχει ως εξής:
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1
Σκοπός Κανονισμού
Ο Κανονισμός αυτός συντάσσεται με βάση το Ν.4497/2017, για να ρυθμίσει θέματα
και προβλήματα των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης και να ενισχύσει την
εύρυθμη λειτουργία τους και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης.
Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι υποχρεωτική για όλους τους
συναλλασσόμενους πωλητές και εκθέτες που δραστηριοποιούνται στις Λαϊκές
Αγορές του Δήμου Κοζάνης.
ΑΡΘΡΟ 2
Πλαίσιο λειτουργίας
Οι ώρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών καθορίζονται
Για την πώληση ειδών:
Από 7,00 π.μ έως 15,00 μ.μ
Η εκφόρτωση των εμπορευμάτων και συναρμολόγηση των εκθετηρίων πάγκων
γίνεται δυο ώρες νωρίτερα από τη λειτουργία της λαϊκής. Η αποχώρηση των
εκθετών γίνεται μια ώρα μετά το πέρας της λαϊκής αγοράς.
Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της Λαϊκής
Αγοράς και πάνω στα πεζοδρόμια αυτής την ημέρα λειτουργίας της,
συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των εκθετών εξαιρουμένων όσων η
νομοθεσία ορίζει ως ειδικά διασκευασμένα οχήματα (αυτοκινούμενα ή
ρυμουλκούμενα) και των οχημάτων ειδών κυλικείου προκειμένου να διευκολύνεται η
διέλευση πεζών πάνω σε αυτά. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με τα πρόστιμα που ο
Κ.Ο.Κ. 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.
ΑΡΘΡΟ 3
Λειτουργία Λαϊκών Αγορών
Οι Λαϊκές Αγορές που λειτουργούν στο Δήμο Κοζάνης φαίνονται στον παρακάτω
πίνακα και τα όρια τους αποτυπώνονται στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα.:
α/α
1
2
3
4
5
6
7

ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΡΟΚΟΥ
ΑΙΑΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ

ΟΔΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΣΤΑΜΚΙΔΗ
ΓΙΑΧΝΙΚΑ
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΔΟΡΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΞΥΛΟΥΡΗ

ΗΜΕΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΤΡΙΤΗ
ΤΡΙΤΗ
ΤΡΙΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΜΠΤΗ
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Οι εκθέτες (επαγγελματίες- παραγωγοί) που θα δραστηριοποιούνται εκτός ορίων
των Λαϊκών Αγορών θα έχουν τις κυρώσεις που η νομοθεσία ορίζει.
Στις περιπτώσεις που η μέρα λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς συμπίπτει με αργία
(επίσημη ή τοπική), επιτρέπεται η λειτουργία της, την προηγούμενη αυτής εργάσιμη
μέρα.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από το Δήμο Κοζάνης η ανάγκη μετακίνησης της
Λαϊκής Αγοράς αυτό θα γίνει με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 29 του
Ν.4497/17. Οι πωλητές– εκθέτες οφείλουν να συμμορφωθούν αδιαμαρτύρητα και
άμεσα.
ΑΡΘΡΟ 4
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Δικαίωμα συμμετοχής στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Κοζάνης έχουν:
6.
Οι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών
7.
Οι κάτοχοι παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών και
8.
Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, γυναικείοι συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών,
οργανώσεις παραγωγών του Ν.4384/2016 που διαθέτουν άδεια παραγωγού
πωλητή Λαϊκών Αγορών σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4497/17 θεωρημένη
από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης.
9.
Κατά εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων
αποκλειστικά στις λαϊκές αγορές και από ιδιοκτήτες « μικρών επιχειρήσεων»
παραγωγής τυροκομικών προϊόντων – μη κτηνοτρόφους, κατά την έννοια του
άρθρου 1 της 3724/162303/22.12.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
εφόσον δεν διαθέτουν εμπορικό κατάστημα λιανικής πώλησης.
10.
Επαγγελματίες που έχουν πτωχεύσει, μπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση
άδειας, ισχύος έως ένα έτος και θέση σε λαϊκή αγορά, για την πώληση
αδιάθετων ειδών της επιχείρησης που διατηρούσαν.
Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τη σχετική
άδεια και να την επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Τα είδη που μπορούν οι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας να πωλούν στις Λαϊκές
Αγορές είναι αυτά που περιγράφονται στο άρθρο 17 του Ν4497/17 ή σε περίπτωση
τροποποίησης του με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
Τα είδη που μπορούν να πωλούν οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών είναι αυτά
που περιγράφονται στο άρθρο 7 του Ν4497/17 (ή σε περίπτωση τροποποίησης του
με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις) και αναγράφονται στην άδεια τους.
ΑΡΘΡΟ 6
ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Στους χώρους λειτουργίας της λαϊκής αγοράς θα υπάρχει διαγράμμιση των
διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις που θα διαγραμμισθούν προκειμένου να
τοποθετηθούν οι πωλητές- εκθέτες δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων–
γκαράζ και δεν θα εμποδίζουν την λειτουργία των καταστημάτων. Η ευθύνη για την
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διαγράμμιση των θέσεων είναι του Δήμου Κοζάνης. Ο σχεδιασμός και η διαδικασία
της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την
έλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα– πυροσβεστική), αλλά και την
ομαλή διενέργεια της Λαϊκής Αγοράς. Για το λόγω αυτό οι εκθέτες υποχρεούνται να
καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο το χώρο τον οποίο τους παραχωρήθηκε από
την αρμόδια αρχή χωρίς να εμποδίζουν την λειτουργία των όπισθεν αυτών
ευρισκομένων καταστημάτων. Ακόμα προκειμένου να εξασφαλίζεται η διέλευση των
πεζών στα πεζοδρόμια θα πρέπει να απομακρύνονται τα οχήματα των εκθετών από
αυτά και να μην παραμένουν σταθμευμένα εκεί.
Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες– πωλητές της Λαϊκής
Αγοράς, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων, η
δραστηριοποίηση στους χώρους της λαϊκής αγοράς μη αδειούχων πωλητών, η
πώληση προϊόντων στους διαδρόμους καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο
υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχουν οι εκθέτες.
Κατά τις ημέρες μη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς απαγορεύεται οποιαδήποτε
εμπορική δραστηριότητα στους χώρους της λαϊκής αγοράς από τους κατόχους
αδειών (παραγωγικών και επαγγελματικών).
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς υπάλληλος, ο οποίος ορίζεται ως
επόπτης (με απόφαση Δημάρχου) σε συνεργασία με έναν εκπρόσωπο των
παραγωγών και έναν των επαγγελματιών πωλητών που προτείνονται από τα
αντίστοιχα σωματεία, ελέγχει το χώρο της λαϊκής αγοράς και μεριμνά για την
εύρυθμη λειτουργία της. Τα καθήκοντα του επόπτη περιγράφονται στο σχετικό
άρθρο του Ν4497/17.
ΑΡΘΡΟ 7
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΩΛΗΤΩΝ
1) Η τοποθέτηση των πωλητών στις κενές θέσεις των λαϊκών αγορών γίνεται βάση
των διαδικασιών που περιγράφονται στο Ν4497/17 ή σε περίπτωση τροποποίησης
του με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
Σε κάθε λαϊκή αγορά έχουν καθορισθεί δύο τομείς: Ο Διατροφικός τομέας και ο
τομέας βιομηχανικών προϊόντων ( άρθρο 27 &4 του Ν4497/17) Οι τομείς αυτοί
απεικονίζονται στα τοπογραφικά διαγράμματα των λαϊκών του παραρτήματος.
Οι εκθέτες που πωλούν αλιευτικά προϊόντα (παραγωγοί– έμποροι) θα τοποθετούνται
σε σημείο στο οποίο θα υπάρχει αποχέτευση λόγω της φύσης των εμπορευμάτων
που διαθέτουν.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών θέσεων, ο Δήμος Κοζάνης μπορεί να ικανοποιεί
αιτήματα παραγωγών για προσέλευση σε συγκεκριμένη λαϊκή σε ποσοστό 20% επί
του αριθμού των δραστηριοποιούμενων παραγωγών σε αυτήν. Η έγκριση
προσέλευσης αφορά λαϊκή αγορά και σε καμία περίπτωση συγκεκριμένη θέση. Ο
παραγωγός προσέρχεται στη λαϊκή με δική του ευθύνη και δίχως να εγείρει αξιώσεις
για κατάληψη θέσης. Τοποθετείται από τον επόπτη αυτής σε κενή θέση τη
συγκεκριμένη ημέρα λόγω μη προσέλευσης άλλου πωλητή.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΙ ΠΑΓΚΟΙ
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Ο πωλητής καταλαμβάνει μόνο τη θέση που του έχει παραχωρηθεί. Δεν επιτρέπεται
η κατάληψη της τυχόν κενής διπλανής θέσης, η αποθήκευση προϊόντων ή υλικών
συσκευασίας εκτός της θέσης.
Ο πωλητής μεριμνά για την απρόσκοπτη μετάβαση των πεζών από τους
προκαθορισμένους διαδρόμους στις οικίες και στα καταστήματα που βρίσκονται στην
οδό.
Οι εκθετήριοι πάγκοι των πωλητών δεν πρέπει να ξεπερνούν σε πλάτος το 1,50μ,
και μπορούν να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο, από μουσαμά. Το ύψος του πρόχειρου
στεγάστρου είναι τουλάχιστον 2,20μ. Απαγορεύεται να στερεώνεται με τρόπο που να
δημιουργεί εμπόδια στο χώρο κίνησης των πεζών.
Οι πάγκοι τοποθετούνται ομοιόμορφα και δεν εξέχουν της διαγραμμισμένης ευθείας
που υπάρχει στα καταστρώματα των οδών προκειμένου για την απρόσκοπτη κίνηση
των πεζών. Απαγορεύεται κάθε είδους διαφήμιση επί των εκθετηρίων.
Οι δραστηριοποιούμενοι στις λαϊκές αγορές τοποθετούνται σε θέσεις με ενιαία μέτρα
μήκους ανά κατηγορία διατιθέμενων προϊόντων όπως φαίνεται στους παρακάτω
πίνακες:
Λαϊκές αγορές Αιανής, Σκ’ρκας, Αγίου Δημητρίου
κατηγορία
Ειδικές κατηγορίες
(κρασί, μέλι,
αρωματικά φυτά
Παραγωγών
Εμπόρων
Αλιευμάτων

μήκος πάγκου

2
4
6
4

Λαϊκή αγορά οδού Σταμκίδη (Ηπειρώτικα)
κατηγορία
μήκος πάγκου
Ειδικές κατηγορίες (κρασί, μέλι,
αρωματικά φυτά
2
Παραγωγών
4
Εμπόρων
6
Αλιευμάτων
3
Λαϊκή αγορά Κρόκου
κατηγορία
Παραγωγών
Εμπόρων

μήκος
πάγκου
6
6

Ειδικά για τη Λαϊκή αγορά Ποντοκώμης υπάρχουν 21 προκαθορισμένες –
στεγασμένες θέσεις, οι οποίες έχουν ωφέλιμο πλάτος 3,80μ. Οι θέσεις αυτές
απεικονίζονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.
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Σχετικά με τη Λαϊκή Αγορά Αριστοτέλους, η κατηγοριοποίηση των εκθετηρίων
πάγκων ανά είδος, απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Οι
1)

2)

3)

4)

5)

6)

παραγωγοι

μήκος πάγκου

Ειδικές κατηγορίες (κρασί, μελι, αρωματικά φυτά)
Οπωρολαχανικών
Μεγάλοι παραγωγοί οπωρικών
(τοποθετημένοι σε μήκη >4,5μ για τα προηγούμενα
έτη)
Αλιείς

2
4

εμποροι

Λαϊκή Αριστοτέλους
κατηγορία

ελιών, μπανανών, κοτόπουλων
Βιομηχανικών
Οπωροκηπευτικών – λοιπών διατροφικών
Αλιευμάτων

6
7
8
4

6
3

ΑΡΘΡΟ 9
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ-ΕΚΘΕΤΩΝ
πωλητές – εκθέτες που συμμετέχουν στην λαϊκή αγορά υποχρεούνται:
Να είναι κάτοχοι άδειας (επαγγελματική – παραγωγική) που εκδίδεται ή
θεωρείται από τον Δήμο Κοζάνης την οποία θα φέρει πάντα μαζί του και θα
την επιδεικνύει σε τυχόν ελέγχους και όταν του ζητηθεί. Επίσης να
γνωστοποιεί στο Δήμο, άμεσα, κάθε μεταβολή της άδειας του (ανανέωση,
μεταβολές όπως προσθήκες προϊόντων κτλ).
Να έχουν ζυγιστικά όργανα θεωρημένα και ελεγμένα σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις και τοποθετημένα σε θέση εμφανή ώστε ο αγοραστής να
ελέγχει τη ζύγιση των ειδών που έχει επιλέξει.
Να διαθέτουν τα απαραίτητα παραστατικά που ο εκάστοτε νόμος ορίζει για τα
είδη και τις ποσότητες των προϊόντων που θα διακινηθούν στην λαϊκή αγορά
σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές, αγορανομικές, αστυνομικές,
υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις.
Να έχουν σε εμφανές σημείο τοποθετημένη πινακίδα (πλαστικοποιημένη
μεγέθους Α4) στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αδειούχου,
ο αριθμός της άδειας, το είδος της άδειας (επαγγελματική ή παραγωγική) και
ο τόπος παραγωγής.
Τα προς πώληση εμπορεύματα πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε
πάγκους ή τελάρα με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζονται οι συνθήκες
υγιεινής και καθαριότητας και στο κάθε είδος να υπάρχει πινακίδα με την
τιμή πώλησης των προϊόντων, την προέλευση και την ποιότητα των
προϊόντων.
Οι παραγωγοί επιτρέπεται να πωλούν προϊόντα αυστηρά δικής τους
παραγωγής και όχι προϊόντα από άλλες πηγές.

19

ΑΔΑ: ΨΙΩΒΩΛΠ-ΟΑΧ

7)

8)

9)
10)
11)

12)
13)

Οι εκθέτες των λαϊκών αγορών υποχρεούνται να τηρούν τον κανονισμό
καθαριότητας του Δήμου Κοζάνης και τις διατάξεις τις οποίες προβλέπονται
από αυτόν, σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται τα πρόστιμα και οι
κυρώσεις που ο κανονισμός καθαριότητας ορίζει.. Όταν ο αδειούχος πωλητής
αναπληρώνεται από άλλο πρόσωπο την ευθύνη τήρησης του Κανονισμού την
έχει ο ίδιος.
Οφείλουν οι εκθέτες να συγκεντρώνουν τα απορρίμματα που ο καθένας έχει
δημιουργήσει σε σακούλες που θα συλλέγουν στη συνέχεια οι υπάλληλοι
καθαριότητας του Δήμου. Υποχρεούνται ακόμη να συλλέγουν όλα τα
αντικείμενα που χρησιμοποιούν για την εργασία τους μετά το πέρας της
λαϊκής αγοράς ώστε ο χώρος να παραμένει καθαρός. Οι πωλητές αλιευτικών
προϊόντων συγκεκριμένα υποχρεούνται να διοχετεύουν τα νερά που
παράγονται από την τήξη του πάγου με ειδικούς σωλήνες στις αποχετεύσεις
όπου αυτό είναι εφικτό ή αλλιώς να έχουν ειδικό δοχείο που θα αποκρίνουν
με δική τους ευθύνη.
Οι εκθέτες υποχρεούνται να τηρούν το προκαθορισμένο ωράριο των λαϊκών
αγορών όπως αυτό έχει καθορισθεί με το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού
και να συμμορφώνονται με αυτό προκειμένου να μην δημιουργούνται
προβλήματα τόσο στις υπηρεσίες καθαριότητας όσο και στους περίοικους.
Οι εκθέτες οφείλουν να καταλαμβάνουν μόνο το χώρο που τους
παραχωρήθηκε και όχι κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους.
Δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της Λαϊκής Αγοράς η διανομή
διαφημιστικού υλικού και η χρήση τηλεβόα για διαφήμιση προϊόντων.
Απαγορεύεται ρητά η υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχουν οι εκθέτες σε
τρίτους. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με ετήσια απαγόρευση εισόδου στις
Λαϊκές Αγορές του Δήμου και με τις ποινές που προβλέπει η εκάστοτε
νομοθεσία.
Οι πωλητές ελιών ή άλλων προϊόντων που διατίθενται προς δοκιμή,
υποχρεούνται στην τοποθέτηση μικρών καλαθιών απορριμμάτων
Απαγορεύεται η τοποθέτηση εγκαταστάσεων ή πάγκων σε άλλη μέρα εκτός
λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς ή εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη
λειτουργία της. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο για αυθαίρετη
κατάληψη πεζοδρομίου, οι δε πάγκοι, θα συγκεντρώνονται και θα
διαχειρίζονται ως απορρίμματα.

ΑΡΘΡΟ 9
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ
Οι προσερχόμενοι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί) που δραστηριοποιούνται
στις λαϊκές αγορές του Δήμου υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο ανταποδοτικό
τέλος, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών
αναγκών των Λαϊκών Αγορών. Το ποσό του ημερήσιου τέλους που καταβάλουν οι
εκθέτες στο Δήμο καθορίζεται κάθε χρόνο από το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά
από πρόταση του Δήμου, βάσει του άρθρου 36του Ν.4497/2017 και καταβάλλεται
μηνιαίως σε ειδικά ορισμένο τραπεζικό λογαριασμό είτε στο ταμείο του Δήμου ως
εξής:

20

ΑΔΑ: ΨΙΩΒΩΛΠ-ΟΑΧ

5.

6.

7.

8.

Οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή
του ημερήσιου τέλους ανάλογα : α) τον αριθμό των ημερών που δικαιούνται
να δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα με βάση την άδειά τους και
β) με τα μέτρα των πάγκων που τους έχουν εγκριθεί..
Οι παραγωγοί 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 έχει εγκριθεί. Το ημερήσιο τέλος καταβάλλεται ανά μήνα και αφορά
τα αναλογούντα ημερήσια τέλη για το μήνα αυτό. Το ύψος του ανά μήνα
ημερήσιου τέλους που καταβάλλει ο παραγωγός πωλητής δεν μπορεί να είναι
μικρότερο από το 80 % του ημερήσιου τέλους που αναλογεί στον αριθμό των
ημερών, που με βάση τη σχετική άδεια, δικαιούνται οι παραγωγοί πωλητές να
δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα. Αν ο παραγωγός πωλητής
απουσιάζει περιστασιακά για οποιονδήποτε λόγο, οφείλει να ενημερώσει
εγγράφως με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως τηλεομοιοτυπία, ταχυδρομείο,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το φορέα λειτουργίας για την απουσία του πριν από
τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς. Αν διαπιστωθεί ότι, παρά τη δήλωση της
απουσίας του, ο παραγωγός πωλητής προσήλθε στη λαϊκή αγορά, τότε
επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιμο με το εικοσαπλάσιο του αντίστοιχου
ημερήσιου δικαιώματος.
Από το ημερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι επαγγελματίες και οι παραγωγοί, οι
οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω ανικανότητας προς
εργασία, η οποία διαρκεί περισσότερο από ένα (1) μήνα και βεβαιώνεται από
τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ή λόγω ανωτέρας βίας.
Η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από τον υπόχρεο για χρονικό διάστημα
πέραν των δύο (2) μηνών συνεπάγεται την αναστολή ισχύος της άδειας η
οποία αίρεται αυτοδίκαια σε περίπτωση μεταγενέστερης εξόφλησης των
οφειλών.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ-ΘΕΩΡΗΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση– ανανέωση– θεώρηση και μεταβίβαση των
επαγγελματικών– παραγωγικών αδειών είναι η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης και συγκεκριμένα το Τμήμα Εμπορικών
Δραστηριοτήτων.
Για την έκδοση– θεώρηση – ανανέωση και μεταβίβαση των αδειών από την αρμόδια
υπηρεσία απαιτείται εκτός των άλλων δικαιολογητικών που ο νόμος ορίζει και
βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας περί μη οφειλής στο Δήμο Κοζάνης.
ΑΡΘΡΟ 11
ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Οι αναγραφόμενοι στο άρθρο 51 του ν. 4497/2017 ή σε περίπτωση τροποποίησης
του με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 12
Πρόστιμα
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Για τη μη τήρηση των όρων του παραπάνω κανονισμού επιβάλλονται διοικητικά
πρόστιμα, σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Αυθαίρετη αλλαγή θέσης, πρόστιμο 200 ευρώ,
2. Αυθαίρετη Κατάληψη μέρους ή ολόκληρης θέσης, πρόστιμο 200 ευρώ
3. Κατάληψη διαδρόμων- οδών προσπέλασης, πρόστιμο 100 ευρώ
4. Παρακώλυση συνεργείου καθαριότητας, απόρριψη ζωικών ή φυτικών ή αλιευτικών
υπολειμμάτων, μη συγκέντρωση των απορριμμάτων με το πέρας της λαϊκής,
πρόστιμο 200 ευρώ
5. Παραμονή εκθετών – εξοπλισμού πριν την έναρξη λαϊκής ή μετά το πέρας αυτής,
πρόστιμο 200 ευρώ
6. Χρήση τηλεβόα, διαφήμιση επί πάγκων, διανομή διαφημιστικού υλικού, χρήση
μεγαφωνικής εγκατάστασης, φθορές στη διαγράμμιση, τοποθέτηση πρόχειρων
υποστηριγμάτων εντός του διαδρόμου, πρόστιμο 50 ευρώ
7. Ψευδής δήλωση περί απουσίας, από τη Λαϊκή αγορά, πρόστιμο 300 ευρώ
Σε περίπτωση υποτροπής, σε διάστημα ενός έτους από την πρώτη παράβαση, τα
αντίστοιχα πρόστιμα διπλασιάζονται. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής (3ο
πρόστιμο για την ίδια παράβαση) σε διάστημα ενός έτους, η άδεια ανακαλείται
αυτόματα από την εκδούσα αρχή μετά από σχετική ενημέρωση της από τις αρμόδιες
για τον έλεγχο Υπηρεσίες. Αντιρρήσεις μπορούν να υποβληθούν εντός πέντε
ημερών. Αν δεν υποβληθούν αντιρρήσεις το διοικητικό πρόστιμο επικυρώνεται από
τον Προϊστάμενο της Αρχής.
Για παράβαση που δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται οι
διατάξεις τις ισχύουσας νομοθεσίας
ΑΡΘΡΟ 13
Προσθήκη - Τροποποίηση –Κατάργηση
Προσθήκη ή τροποποίηση ή κατάργηση του παρόντος κανονισμού ή επιμέρους
άρθρων πραγματοποιείται οποτεδήποτε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά
από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Όπου αναφέρονται σχετικά
άρθρα του Ν4497/17, θα ισχύει η τυχόν τροποποίηση τους.
ΑΡΘΡΟ 14
ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκρισή του από το Δημοτικό
Συμβούλιο και καταργεί κάθε προηγούμενη απόφαση»
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Β.
Η
παρούσα
απόφαση
να
αναρτηθεί
στο
διαδίκτυο
(www.diavgeia.gov.gr) (Ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δημοσιευτεί
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στην ιστοσελίδα του Δήμου (cityofkozani.gov.gr) (παρ. 4 του άρθρου 6 του
Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Περίληψη της παρούσας απόφασης να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα.
Γ. Αναθέτει στο Δήμαρχο Κοζάνης την παραπέρα ενέργεια.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 607/2019
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Α/Α
Παρόντες Δ. Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
1. Κυριακίδης Κωνσταντίνος
ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
2. Μάρας Ζήσης
3. Βασιλακόπουλος Βασίλειος
4. Φλώρος Μάρκος
Ακριβές Απόσπασμα
5. Βεντούλη Σουλτάνα (Τάνια)
Κοζάνη 9 Δεκεμβρίου 2019
6. Παφύλης Δημήτριος (Τάκης)
Η Πρόεδρος
7. Σιδηράς Αναστάσιος
8. Κουϊμτζίδου Ελπίδα
9. Κυτίδης Κωνσταντίνος
10. Ιωαννίδης Ελευθέριος
Τουμπουλίδου Παρθένα
11. Γρηγοριάδης Ιωάννης
12. Δεσποτίδης Κωνσταντίνος
13. Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
14. Κουζιάκης Χαρίσιος
15. Κουρού Κωνσταντίνος
16. Ιωαννίδης Ιωάννης
17. Βαλαής Γεώργιος
18. Μιχαηλίδης Κυριάκος
19. Μαγγιρίδης Μιλτιάδης
20. Αθανασιάδης Πέτρος
21. Μυροφορίδης Ιωάννης
22. Αμανατίδου Παρθένα (Ματίνα)
23. Ραφαηλίδης Αναστάσιος
24. Ευκολίδης Γεώργιος
25. Σημανδράκος Ευάγγελος
26. Τζουμερκιώτης Γρηγόριος
27. Γκούμας Βασίλειος (Λάκης)
28. Αλεξανδρίδης Σάββας
29. Μηλιώνης Πέτρος
30. Φτάκας Γεώργιος
31. Δερμιτζάκης Αθανάσιος
32. Κεχαγιάς Φώτιος
33. Τεκέογλου Σταύρος
34. Στολτίδης Νόντας
35. Δημαράκη Θεοδώρα
36. Κύργιας Κων/νος
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