
 

Κανονισμός για τον καθορισμό  Ωραρίου και  Ημέρας  λειτουργίας της 
Λαϊκής  Αγοράς  Δ.Κ. Βέροιας  

    

Άρθρο 1° 

Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας της 
Λαϊκής Αγοράς της Δ.Κ. Βέροιας και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που προέκυψαν σύμφωνα 
με το υπ΄αριθ. ΔΥ/Ε/1036/04/08/2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  Καθαριότητας 
Πολιτικής Προστασίας.   

Άρθρο 2° 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

       Έχοντας υπόψη: 
 Το Νόμο 4497 (ΦΕΚ. Α΄171) «Άσκηση υπαίθριου εμπορίου δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις ». 
 Την παρ. β  του  αρθ. 31 του Ν. 4497/13-11-2017 (φεκ 171 Α΄)  με θέμα «Κανονισμός 

Λειτουργία»: ……. Οι ημέρες και οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Ειδικότερα, 
καθορίζονται οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των πωλητών, οι ώρες διάθεσης 
των προϊόντων στους καταναλωτές, η φόρτωση και εκφόρτωση αυτών και η αποκομιδή 
των απορριμμάτων. 

 Το αρθ. 30 του Ν. 4497/13-11-2017 (φεκ 171 Α΄) Ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών – 
Αναλογία διατιθέμενων προϊόντων ανά είδος.  

 Το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ. Α΄ 87) «Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 Η υπ’ αριθμ. Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος 

Β') » Άρθρο 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ όπως  
διαμορφώνεται κάθε φορά ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006: «Κανονιστικές Αποφάσεις», 
 Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010: «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρμοδιότητες» 
 Την παρ.1 του  αρθ. 2 της υπ΄αριθ. 2863/05-10-2007 Απόφασης του Νομάρχη Ημαθίας 

με  θέμα ¨ Σύσταση και λειτουργία Λαϊκών Αγορών του Νομού Ημαθίας¨ στην οποία 
καθορίζεται το ωράριο λειτουργίας των  Λαϊκών Αγορών.  

 Το υπ΄αριθ. 1026/07-03-2005 έγγραφο της Π.Κ.Μ. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ημαθίας με θέμα ¨Εύρυθμη λειτουργία Λαϊκών Αγορών του Νομού μας¨.  

 Την υπ΄αριθ. 633/2000 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας με Θέμα 
¨Καθορισμός ορίων και θέσεων μικροπωλητών της εβδομαδιαίας Λαϊκής Αγοράς Βέροιας.  

 Το υπ΄αριθ. ΔΥ/Ε/1036/04/08/2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  
Καθαριότητας Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με  το οποίο προκύπτει η ανάγκη για 
τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς της Βέροιας.    

 Το με αριθ. 2517/2134-β΄/21-09-2018 έγγραφο της Δ/νσης Αστυνομίας Ημαθίας του 
Τμήματος  Τροχαίας Βεροίας.    

Άρθρο 3° 

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

 
1) Ορίζεται ως  ημέρα λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς της Βέροιας η Τρίτη. Σε περίπτωση 

που η ημέρα είναι εθνική ή τοπική αργία, η ημέρα λειτουργίας μεταφέρεται με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής 
λαϊκών αγορών  της Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας.  

2) Ορίζονται οι ώρες  λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς της Βέροιας από τις 5:00’ π.μ.  έως τις 
4:30’  μ.μ.  Ειδικότερα καθορίζονται τα κάτωθι:   
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α) Ώρες προσέλευσης για την εκφόρτωση των εμπορευμάτων και γενικά προετοιμασία 
πώλησης των ειδών  θα γίνεται από τις 5:00’ π.μ. έως 7:00’ π.μ.. Το διάστημα αυτό  στο 
χώρο της λαϊκής επιτρέπονται να κυκλοφορούν μόνο τα οχήματα  των συμμετεχόντων 
στην Λαϊκή Αγορά.  

β) Ώρες διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές θα γίνεται από τις 7:00’ π.μ. έως 
1:45’ μ.μ. Το διάστημα αυτό  στο χώρο της λαϊκής αγοράς απαγορεύεται η στάση και η 
στάθμευση, κάθε είδους οχήματος. 

    
γ) Ώρες αποχώρησης για την φόρτωση των εμπορευμάτων, το μάζεμα των πάγκων και ο 

καθαρισμός του χώρου που χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες ώστε να 
διευκολύνουν τη υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, θα γίνεται  από τις 1:45’ μ.μ.  
έως 3:00’ μ.μ. . Το διάστημα αυτό  στο χώρο της λαϊκής επιτρέπονται να κυκλοφορούν 
μόνο τα οχήματα  των συμμετεχόντων στην Λαϊκή Αγορά, ενώ στις 3:00’ μ.μ. θα 
ολοκληρώνεται η αποχώρηση των οχημάτων των πωλητών από το χώρο της Λαϊκής 
Αγοράς. Επίσης από τις 2:30’ μ.μ. και σε τμήμα όπου έχει ολοκληρωθεί η απομάκρυνση 
των οχημάτων των πωλητών μπορεί να ξεκινήσει ο καθαρισμός των χώρων από την 
υπηρεσία καθαριότητας.           

 
δ) Ώρες αποκομιδής των απορριμμάτων και καθαρισμός του περιβάλλοντα χώρο από το 

Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου θα γίνεται από τις 3:00’μ.μ. έως 4:30’μ.μ. . Το διάστημα 
αυτό  στο χώρο της λαϊκής αγοράς  επιτρέπονται να κυκλοφορούν μόνο τα όχημα του 
συνεργείου καθαριότητας της Λαϊκής αγοράς της Βέροιας.   

   Τις ανωτέρω  ώρες κατά τις οποίες θα λειτουργεί  η Λαϊκή  Αγορά θεωρείται πεζόδρομος και 
απαγορεύεται, εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται στις παρ. α,γ,δ, η στάση και η 
στάθμευση κάθε είδους οχήματος στο χώρο που αυτή διεξάγεται δηλαδή από την συμβολή της 
οδό Θερμοπυλών με την οδό Κόδρου (ή νέα ονομασία 7 Βλάχων Ηρωίδων-Άγιοι Πάντες 1878), 
μέχρι τη συμβολή της οδού Θερμοπυλών με την οδό Ακροπόλεως, από την αρχή της οδού 
Τραπεζούντος μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αμισσού και από τη συμβολή των οδών 
Θερμοπυλών και Τσελέπογλου, μέχρι τη συμβολή των οδών Τσελέπογλου και Ζεύγου. 

   Οι παραβάτες θα τιμωρούνται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον ΚΟΚ για την κυκλοφορία 
σε πεζόδρομους. Ο έλεγχος των άρθρων του παρόντος Κανονισμού ανατίθεται στην Δημοτική 
Αστυνομία  του Δήμου Βέροιας κατά τα ειδικός οριζόμενα στην περ. (η) του αρθ. 31 
«Κανονισμός Λειτουργίας» του Ν. 4497/2017 . 
   Από την απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τις ώρες  λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς της 
Βέροιας,  δηλαδή από τις 5:00’ π.μ.  έως τις 4:00’ μ.μ., εξαιρούνται τα οχήματα στρατού καθώς 
και κάθε όχημα κρατικής υπηρεσίας  που θα κυκλοφορούν  λόγω υπηρεσιακών αναγκών (π.χ. 
ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, αστυνομικά κ.λ.π). 
   Τα αυτοκίνητα των συμμετεχόντων στην Λαϊκή Αγορά, θα σταθμεύουν εκτός του χώρου που 
αυτή διεξάγεται. Απαγορεύεται η απευθείας διακίνηση, διάθεση, πώληση προϊόντων από το 
αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η μεταφορά τους, (Εξαιρούνται τα ειδικά διασκευασμένα 
αυτοκίνητα όπως αυτά αναφέρονται στο άρθ. 3 του Ν. 4497/17 ). 

                                                                       Άρθρο 4° 

ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

   Η ισχύς του παρόν Κανονισμού, ο οποίος αποτελείτε από 4 άρθρα,  αρχίζει μετά την έγκριση 
του από το Δημοτικό Συμβούλιο και καθίσταται οριστικός μετά την έγκριση του από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας και τη δημοσίευση κατά το πλήρες κείμενό της 
στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου και η περίληψη αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία 
τοπική εφημερίδα με μέριμνά του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.       

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

   Από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν προκαλείτε δαπάνη σε βάρος του  
προϋπολογισμού του Δήμου και καταργεί κάθε προηγούμενη απόφαση που είναι αντίθετη με 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 


