
                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Α.Π.    13778 / 19-08-2011
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ   
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Από το πρακτικό της με αρίθμ. 17/2011  Τακτικής Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Ξηρομέρου.

Αριθμός Αποφάσεως :  114/ 2011  
                                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανάκληση της 100/2011 Απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας περί
Έγκριση της 19/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου
 Ξηρομέρου περί «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών »

Στον Αστακό και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα της  έδρας  του Δήμου Ξηρομέρου,  σήμερα την 
Δεκάτη Έκτη ( 16η ) του Μήνα Αυγούστου του  έτους 2011  ημέρα της Εβδομάδας  Τρίτη 
και ώρα  20:00 μ.μ. συνήλθε σε  Τακτική  Συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Ξηρομέρου,  μετά  την  από  13580/12-08-2011 έγγραφη  Πρόσκληση  του   Προέδρου   που 
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα Μέλη,  σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο  Είκοσι  Επτά (27) 
μελών ευρέθησαν παρόντα  Είκοσι Τέσσερις  (24), ήτοι : 
 
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ  
                          

1. Μουρκούσης Χ. Βασίλειος (Πρόεδρος)             1.  Λύτρας Θ.  Σπυρίδων 
2. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα                 2.   Ρετούλης Θωμάς 
3. Λιβάνης  Π. Φώτιος                                            3.   Κατσιπάνος Χ. Αναστάσιος 
4. Μαγγίνας Α. Ανδρέας                                         
5. Ζορμπάς Α. Ιωάννης                                           
6. Γιώτης Αλέξανδρος                                             
7. Καραπάνου-Κολοβού Χ. Ευθυμία                     
8. Μητσάνης Χ. Ζώης                                              
9. Παπαναστάσης Στυλιανός 
10. Γαζέτας Ε. Παναγιώτης 
11.  Μπίτας Νικόλαος                                    
12. Ταμπάκης  Ηλίας 
13. Καυμενάκης Σπυρίδων                                                                           
14. Λυμπεράτος Σπυρίδων
15. Λύτρας Γ. Ιωάννης (αρχηγός μείζονος μειοψηφίας) 
16. Μπαμπούρης Θ. Κων/νος                                                                                 
17. Ντίνος Π. Απόστολος
18. Γαλούνης Π. Ερωτόκριτος
19. Λαϊνάς Ι. Κων/νος 
20. Κατσαούνης Δ. Ελευθέριος
21. Ψηλός Παντελής  
22. Κυριάκος Κων/νος                                                                                       
23. Τζαχρήστας Παναγιώτης
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24. Βότσης Δ. Γεράσιμος (αρχηγός ελάσσονος μειοψηφίας)   

                                                             Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Πυθαγόρας Σαμαράς. Επίσης 
παρευρέθη  και  ο ορισθείς  Υπάλληλος του Δήμου κος  Γερόλυμος Σωτήριος  για την τήρηση 
των Πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  εισηγούμενος  το  8ο  θέμα της  ημερήσιας  διάταξης 
έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κ. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά, η  οποία είπε τα εξής: 
Με την 19/18-07-2011 απόφαση της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξηρομέρου 
εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, με την οποία να γνωμοδοτεί θετικά για την «Έγκριση 
Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών» του Δήμου Ξηρομέρου και ο οποίος έχει ως εξής:
 
                          ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
                                                        Άρθρο 1° :
Χώροι – Χρόνοι λειτουργίας των λαϊκών αγορών
Στα Δημοτικές ενότητες του Δήμου  Ξηρομέρου  δύνανται να  λειτουργούν ανά μία   λαϊκή αγορά .
Στη  Δημοτική Ενότητα Αστακού  η λαική αγορά γίνεται   κατά μήκος της οδού Μπουμπουλίνας,  από το 
ύψος  των γραφείων της  ΕΑΣ  μέχρι το νηπιαγωγείο, κάθε Πέμπτη  από τις 07.00 το πρωί μέχρι τις 14.00
Σε περίπτωση που οι ημέρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών συμπίπτουν να είναι επίσημες 
αργίες απαγορεύεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών, που όμως μπορούν να λειτουργήσουν 
την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
                                                                 Άρθρο 2°:
Επιτρεπόμενα είδη προς πώληση
Στην λαϊκή αγορά επιτρέπεται να διατίθενται προς κατανάλωση τα παρακάτω είδη:
1. Προϊόντα αγροτικής οικονομίας, δηλαδή :
α. Οπωροκηπευτικά (καρπούζια, πατάτες, άγρια χόρτα κλπ)
β. Πτηνοτροφικά (πουλερικά κλπ)
γ. Κτηνοτροφικά (απαγορευμένων των ζώντων ζώων)
δ. Αλιευτικά (δηλαδή ψάρια κλπ) απαγορευμένων όμως των κατεψυγμένων και των παστών.
ε. Μελισσοκομικά και
στ. Φυτοριακά υλικά, άνθη, βότανα, αρωματικά, κλπ.
2. Είδη Οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, και ελαφριάς βιοτεχνίας:
Ρητά απαγορεύεται η πώληση βιομηχανικών και ειδών βαριάς βιοτεχνίας και μάλιστα κάθε εισαγόμενο 
είδος εν γένει ευάλωτων προϊόντων, πλην αυγών, ιχθύων και νωπών κοτόπουλων.
                                              
                                                          Άρθρο 3°:
Πινακίδες
1. Καθιερώνεται για τους κατόχους αδειών η υποχρεωτική ανάρτηση μεταλλικής
πινακίδας (διαστάσεων 0,25μ.Χ0,30μ.) σε εμφανές μέρος του σημείου πώλησης (πάγκου). Στην 
πινακίδα αναγράφονται με ευδιάκριτα στοιχεία τα εξής:
1) Το ονοματεπώνυμο
2) Η ιδιότητά του κατόχου αυτής (επαγγελματίας-παραγωγός).
3) Ο αριθμός μητρώου πωλητή
4) Η περιοχή παραγωγής των προϊόντων από τους κατόχους αδειών παραγωγού
5.) Αναλυτικά για όλες τις ημέρες της εβδομάδας οι περιοχές των λαϊκών αγορών στις οποίες 
ασκεί τη δραστηριότητά του ο κάτοχος της άδειας

ΑΔΑ: 4ΑΜ0ΩΚΖ-8ΓΕ



6.) Οι πωλητές προϊόντων βιολογικής γεωργίας, αναρτούν πινακίδα με διακριτικό χρώμα 
ανοικτό πράσινο. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο 300 ευρώ. (Άρθρο 2 της 
υπ’αριθμ. Υ.Α. Α2/1150/14.06.2004 του Υφυπουργού Ανάπτυξης)
2. Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη μπροστά στο μπάγκο των προϊόντων τους και 
σε εμφανές σημείο πινακίδα στην οποία θα αναγράφουν την ιδιότητα, τον τόπο παραγωγής και 
την τιμή πώλησης των προϊόντων τους. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο 300 
ευρώ.  (Άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Υ.Α. Α2/1150/14.06.2004 του Υφυπουργού Ανάπτυξης)
3. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι ώστε 
να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας αυτών.
                                                                Άρθρο 4°:
Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου Ξηρομέρου έχουν:
1. Οι επαγγελματίες πωλητές και παραγωγοί που έχουν πραγματική και μόνιμη εγκατάσταση 
μέσα στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Ξηρομέρου και που είναι κάτοχοι αδειών πωλητών 
Λαϊκών Αγορών, ελλείψει των προαναφερόμενων επαγγελματίες πωλητές και παραγωγοί από 
τον Νομό Αιτωλοακαρνανίας και ελλείψει αυτών από άλλος μέρος της χώρας.
2. Οι συνεταιρισμοί των διαφόρων κλάδων της Αγροτικής οικονομίας εφ' όσον τα προς πώληση 
προϊόντα συγκεντρώνονται ή παράγονται από αυτούς.
3.Οι χειροτέχνες και βιοτέχνες κατά τα παραπάνω (συμπεριλαμβανομένων και των 
συνεταιρισμών) εφ' όσον τα είδη που διαθέτουν είναι δική τους παραγωγής.
                                                                 Άρθρο 5°:
Άδειες πωλητών λαϊκών αγορών
Ο ανώτερος αριθμός αδειών καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Καθιερώνονται δύο τύποι άδειας:
1. Ειδική άδεια με την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ»
Οι άδειες χορηγούνται ύστερα από προκήρυξη και επιλέγονται με ποσόστωση ανά κατηγορία με 
κοινωνικά κριτήρια.
Οι δικαιούχοι των αδειών αυτών πρέπει να είναι άνεργοι.
Σε κάθε περίπτωση, το 90% του αριθμού των αδειών οι οποίες χορηγούνται πρέπει να έχουν ως 
αντικείμενο την πώληση προϊόντων γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη) αλιείας και 
ιχθυοκαλλιέργειας.
2. Ειδική άδεια με την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ»
Οι άδειες αυτές χορηγούνται σε μόνιμους κατοίκους του Δήμου Ξηρομέρου  με απόφαση 
τριμελούς επιτροπής σε όσους παράγουν πρωτογενή προϊόντα.
Οι άδειες ισχύουν για τις λαϊκές αγορές όλης της χώρας ύστερα από παραχώρηση θέσης 
πώλησης λαϊκής αγοράς από το Δήμο που ενδιαφέρει τον δικαιούχο.

                                                                   Άρθρο 6°:
Θέσεις πωλητών λαϊκών αγορών
Οι θέσεις που καταλαμβάνουν οι πωλητές προϊόντων καθορίζονται σύμφωνα με το συνολικό 
αριθμό των υφιστάμενων θέσεων ανά κατηγορία προϊόντων, τον αριθμό των πωλητών 
συγκεκριμένου είδους προϊόντων, τα είδη των πωλούμενων προϊόντων και την ποιότητα αυτών. 
Οι θέσεις δεν υπερβαίνουν τα 5 μέτρα  και δεν μπορεί να είναι πάνω από δύο για κάθε πωλητή ή 
παραγωγό 
Οι επαγγελματίες πωλητές που δεν διαθέτουν πρωτογενή προϊόντα γης και άνθη και δεν είναι 
κάτοχοι άδειας παραγωγού, τοποθετούνται στην αρχή και το τέλος των λαϊκών αγορών για να 
είναι απολύτως διακριτοί. Η τοποθέτηση των πωλητών γίνεται με απόφαση Δημάρχου.
                                                                    Άρθρο 7°:
Συμπεριφορά των πωλητών
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1. Απαγορεύεται αυστηρά η καταστρατήγηση και μη εφαρμογή του ωραρίου λειτουργίας της 
Λαϊκής Αγοράς. Ώρα προσέλευσης το πρωί, το νωρίτερο μισή (1/2) ώρα πριν την έναρξη 
λειτουργίας, ώρα αναχώρησης το μεσημέρι, το αργότερο μισή (1/2) ώρα μετά την λήξη 
λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο
300 ευρώ.
2. Απαγορεύεται αυστηρότατα η «ρύπανση» (με «απορρίμματα») πεζοδρομίων, αύλειων χώρων, 
κ.τ.λ. Οι παραβάτες που «συλλαμβάνονται επ' αυτόφωρο», τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο 
300 ευρώ και δεν τους χορηγείται θέση πώλησης για 45 ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής το 
χρηματικό πρόστιμο είναι 600 ευρώ και με αναστολή του δικαιώματος συμμετοχής στις λαϊκές 
αγορές του Δήμου για 90 ημέρες.
3. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρμοστη συμπεριφορά των «πωλητών» της Λαϊκής Αγοράς 
(φωνές, αντεγκλήσεις, διαλάληση των εμπορευμάτων κ.τ.λ). Οι παραβάτες τιμωρούνται με 
χρηματικό πρόστιμο 100 ευρώ και με αναστολή του δικαιώματος συμμετοχής στις λαϊκές αγορές 
του Δήμου  για 30 ημέρες.
4. Απαγορεύεται αυστηρά η φθορά ξένης περιουσίας στα κάγκελα, στις σωληνώσεις, στα φυτά, 
κ.λ.π.) των περιοίκων συμπολιτών μας. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο 100 
ευρώ και με αναστολή του δικαιώματος συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου  για 30 
ημέρες.
5. Απαγορεύεται αυστηρά η ρύπανση των χώρων με τα πάσης φύσεως αγροτικά απορρίμματα, 
άχρηστα προϊόντα και υλικά συσκευασίας. Ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη του 
χρόνου της λαϊκής αγοράς να φροντίζουνοι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του 
χώρου τους, καθώς και για την συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο 
καθένας σε σακούλες τις οποίες θα συλλέγουν στην συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου. Οι 
παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο 100 ευρώ και με αναστολή του δικαιώματος 
συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου  για 30 ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής το 
χρηματικό πρόστιμο είναι 200 ευρώ και με αναστολή του δικαιώματος συμμετοχής στις λαϊκές 
αγορές του Δήμου Ι για 60 ημέρες.
6. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους ιχθυοπώλες ακριβώς λόγω της φύσης της εργασίας των 
οι οποίοι και υποχρεούνται να καθαρίζουν καλά το χώρο και να συλλέγουν τα απορρίμματα με 
επιμέλεια. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο 100 ευρώ και με αναστολή του 
δικαιώματος συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου για 30 ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής 
το χρηματικό πρόστιμο είναι 200 ευρώ και με αναστολή του δικαιώματος συμμετοχής στις 
λαϊκές αγορές του Δήμου 
για 60 ημέρες.
7. Απαγορεύεται αυστηρά η στάθμευση παντός αυτοκινήτου, των πωλητών της Λαϊκής Αγοράς:
i. σε απόσταση μικρότερη των πέντε (5) μέτρων από την τομή οικοδομικών γραμμών ή των 
νοητών προεκτάσεων αυτών (όπως στις διασταυρώσεις των οδών με την οδό που 
πραγματοποιείται η λαϊκή αγορά)
ii. επάνω στα πεζοδρόμια Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο 80 ευρώ. (Άρθρο 
34 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας)
8. Όλοι πωλητές της Λαϊκής Αγοράς υποχρεούνται να εξασφαλίζουν πίσω από τον πάγκο 
πώλησης των προϊόντων τους ελεύθερη ζώνη όδευσης, τουλάχιστον πλάτους 1,50μ. για την 
απρόσκοπτη και συνεχή διέλευση των πεζών. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο 
50 ευρώ και με αναστολή του δικαιώματος συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου  για 30 
ημέρες.
                                                                  Άρθρο 8°:
Επόπτες Λαϊκών Αγορών
Οι σύλλογοι παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών Αγορών δύναται να ορίσουν 
επόπτη Λαϊκών Αγορών (η απόφαση του ορισμού του θα κοινοποιείται στο Τμήμα Εμπορίου και 
στον Δήμο ), ο οποίος θα βοηθά τον επόπτη του Δήμου και τις αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες.
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Οι Επόπτες Λαϊκών Αγορών του Δήμου:
i. Είναι τακτικοί υπάλληλοι του Δήμου, οι οποίοι θα διακρίνονται για το ήθος και την 
εργατικότητα τους
ii. Ορίζονται με απόφαση του αρμοδίου Αντιδημάρχου και σύμφωνα με όσα προβλέπονται από 
την κείμενη νομοθεσία 
iii. Θα αλλάζουν όταν κρίνεται σκόπιμο
Οι επόπτες προσέρχονται στις Λαϊκές Αγορές κατά την ημέρα λειτουργίας τους μισή ώρα 
προτού αρχίσει και φεύγουν μετά την απομάκρυνση και του τελευταίου πωλητή Λαϊκών 
Αγορών, και τα καθήκοντά τους είναι:
α) Να επιβλέπουν την τοποθέτηση των προσερχόμενων πωλητών στις προκαθορισμένες θέσεις 
τους και να φροντίζουν για την τάξη στις Λαϊκές Αγορές.
β) Να απομακρύνουν από τον χώρο Λαϊκών Αγορών τους πωλητές που στερούνται αδείας 
πωλητών Λαϊκών Αγορών ή είναι τιμωρημένοι ή δεν έχουν θέση στις Λαϊκές Αγορές.
γ) Να σημειώνουν τα τυχόν παραπτώματα και παραβάσεις των πωλητών και να υποβάλλουν στις 
Υπηρεσίες Εμπορίου σχετική αναφορά δια του Δημάρχου .
δ) Να εποπτεύουν γενικώς τις Λαϊκές Αγορές για την εφαρμογή της παρούσης απόφασης, όσον 
αφορά την λειτουργία τους, με την υποχρέωση να καταγράφουν κάθε παράβαση, ώστε να 
ενημερώνεται το Τμήμα Εμπορίου .
Οι Επόπτες λαϊκής αγοράς από κοινού με την συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) 
όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, θα διενεργούν ελέγχους για την καλή και ομαλή λειτουργία της 
λαϊκής αγοράς, την διατήρηση της τάξης και την από κάθε άποψη ορθή και εύρυθμη διεξαγωγή 
αυτής, εφαρμόζοντας και επιβάλλοντας κυρώσεις για κάθε παράβαση.
                                                                   
                                                             Άρθρο 9°:
Κυρώσεις
Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχουν. Οι παραβάτες 
τιμωρούνται με αποβολή από την λαϊκή αγορά, με αφαίρεση του δικαιώματος συμμετοχής στις 
λαϊκές αγορές του Δήμου  για ένα (1) χρόνο και με τις ποινές που προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των πωλητών με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας και τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, θα επιβάλλεται η διοικητική 
ποινή της αποβολής από τη λαϊκή αγορά για χρονικό διάστημα μέχρι 3 μηνών και σε περίπτωση 
υποτροπής η οριστική αποβολή.
Ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες από τον Αγορανομικό Κώδικα ποινικές κυρώσεις, ειδικά οι 
παρακάτω παραβάσεις τιμωρούνται αποκλειστικά (Άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Υ.Α. 
Α2/1150/14.06.2004 του Υφυπουργού Ανάπτυξης):
α)με πρόστιμο 1000 ευρώ η έλλειψη αδείας.
β)με πρόστιμο 500 ευρώ η στέρηση του προβλεπόμενου από το άρθρο 7α του παρόντος νόμου 
τριπλότυπου δελτίου αποστολής, καθώς και τιμολογίων, εν γένει, και λοιπών παραστατικών,
γ) με πρόστιμο 300 ευρώ η μη τήρηση όρων καθαριότητας,
δ) με πρόστιμο 300 ευρώ η μη τήρηση ωραρίου,
ε)με πρόστιμο 350 ευρώ η αυθαίρετη κατάληψη θέσης ή αλλαγή αγοράς,
στ)με πρόστιμο 300 ευρώ η μη αυτοπρόσωπη προσέλευση,
ζ)με πρόστιμο 300 ευρώ η μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο,
η)με πρόστιμο 300 ευρώ η μη τοποθέτηση πινακίδων για κάθε πωλούμενο προϊόν με τις 
ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας του προϊόντος ή της προέλευσης, καθώς και η 
αναγραφή αναληθούς προέλευσης αυτού.
θ)με πρόστιμο 300 ευρώ η μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας όπου θα αναγράφεται ο αριθμός 
άδειας και το όνομα του κατόχου αυτής.
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                                                                    Άρθρο 10°:
Ετήσιο τέλος
Το ετήσιο τίμημα των πωλητών των λαϊκών αγορών θα ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του 
Δημοτικού  Συμβουλίου και θα πληρώνετε σε δύο (2) εξαμηνιαίες δόσεις και μέχρι το τέλος του 
πρωτου μήνα του εξαμήνου. 
Σε περίπτωση μή πληρωμής του τιμήματος αποστέλλεται ειδοποίηση με την οποία καλείται ο 
υπόχρεως να καταβάλλλει το τίμημα εντός δεκαημέρου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
αποβάλλεται από την αγορά μέχρις  εξοφλήσεως του τιμήματος
                                                                   Άρθρο 11°:
Ακροτελευταίες διατάξεις
Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για να ρυθμίσει προβλήματα λαϊκής αγορά και υπερισχύει κάθε 
άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης.
Κάθε τι που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό επιλύεται με απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξηρομέρου.
Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους
συναλλασσόμενους (πωλητές του Δήμου).
Έπειτα από τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να πάρει σχετική απόφαση.
Το Συμβούλιο  αφού  άκουσε  την εισήγηση  της Αντιδημάρχου κ. κ. Κωστούλας 
Κουμανδράκη-Σαμαρά, μελέτησε  τα  ανωτέρω  έγγραφα  και τις σχετικές διατάξεις  &  μετά 
από διαλογική συζήτηση

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

                                                        
1.Ανακαλεί την  100/2011 Απόφαση  Δ.Σ.  περί
   Έγκριση της 19/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου
   Ξηρομέρου περί «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών »

2. Εγκρίνει τον «Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών» Δήμου Ξηρομέρου, 
    ως   ανωτέρω.  

Αυτή   η  Απόφαση  έλαβε αύξοντα    Αριθμό     114 / 2011.

   
Για το ανωτέρω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

                        Ο  Πρόεδρος                                                       Τα  Μέλη

                                                                                        Ακολουθούν Υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Δ.Σ.                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                        ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ
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