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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό της 6

ης
/ 15-6-2015 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 22
ο
:  Ίδρυση και λειτουργία Λαϊκής Αγοράς στην Τοπική Κοινότητα Σωτηρίτσας του Δήμου 

Αγιάς. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 15 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 5785/10-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους 

Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Αράπης Χρήστος 5. Βατζιάς Αντίγονος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
 1

 11. Μάρκου Σωτήριος 

12. Μασούρας Γεώργιος 13. Μπάτσικας Βασίλειος 

14. Λέτσιος Βασίλειος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Ριζούλης Στέφανος 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σουλιώτης Θεόδωρος 

20. Τσιώνης Αστέριος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος  

Απόντες 
23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 24. Ζιούλη Αναστασία 

25. Κούκας Γεώργιος 26. Μπεϊνάς Αντώνιος 

27. Σιμούλης Θωμάς  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

                                                 
1  Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), 

Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), 

Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας) και 

Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας). 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 

κ. Δημήτριος Παπακώστας και η Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα.  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 22
ο
:  Ίδρυση και λειτουργία Λαϊκής Αγοράς στην Τοπική Κοινότητα Σωτηρίτσας του Δήμου 

Αγιάς. 

 

Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την υποχρέωση ως προς 

την πρόσκληση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε 

εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας κ. Βασίλειος Λέτσιος, που έθεσε 

υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

 «Με το άρθρο 94 παρ.6 του Ν.3852/2010 η αρμοδιότητα για την ίδρυση και την εν γένει λειτουργία των 

λαϊκών αγορών μεταβιβάστηκε από τις Νομαρχίες στους Δήμους. Συγκεκριμένα πρόκειται για την υπ’ αριθ.32 

αρμοδιότητα του άρθρου 94 παρ.6 Ν.3852/2010 η οποία προστέθηκε στο άρθρο 75 παρ.II ν.3463/06 ως εξής: 

«32.Η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη μετακίνηση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν 

γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγησης 

επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου, εκτός από την 

απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές, η οποία εκδίδεται από το περιφερειακό συμβούλιο, 

ανά περιφερειακή ενότητα. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες δεν αφορούν τους δήμους των Νομών Αττικής και 

Θεσσαλονίκης.» 

 

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'): «Για τις λαϊκές αγορές 

της υπόλοιπης χώρας, η ίδρυση, ο ακριβής τόπος λειτουργίας τους, η τυχόν αλλαγή και επέκτασή τους 

καθορίζονται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνώμη της 

οικείας Αστυνομικής Αρχής, η οποία αποφαίνεται μόνον σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη 

λειτουργία συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής 

πρόσκλησης του οικείου Δήμου. Οι Δήμοι, προκειμένου για ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς εντός των ορίων της 

χωρικής τους αρμοδιότητας, γνωστοποιούν το συνολικό αριθμό των θέσεων της νέας λαϊκής και τον ακριβή 

τόπο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας, το οποίο παρέχει την 

έγκρισή του.». 

 

Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:  «1.Οι δημοτικές και 

κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας  τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο 

πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: 

… ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η  άσκηση 

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς  χώρους, που επιτρέπεται να 

τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης...». 
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Σύμφωνα με την παρ.2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας προτείνει στην 

επιτροπή ποιότητας ζωής τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό 

συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ.. 

 

Το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας με την υπ’ αριθ.  3/2012 απόφασή του εισηγήθηκε στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για το χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ. 20/2012 απόφασή της πρότεινε ως χώρο 

λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στην θέση «Άγιος Ιωάννης» (γήπεδο αθλοπαιδιών) στην Κάτω Σωτηρίτσα, με 

ημέρα λειτουργίας κάθε Πέμπτη για την καλοκαιρινή περίοδο  

 

Ο Δήμος Αγιάς με το υπ’ αριθ. 3004/31-3-15 έγγραφό του ζήτησε τη γνώμη της Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς 

προκειμένου να αποφανθεί σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στην 

ανωτέρω περιοχή (άρθρο 4 παρ.2 του Ν.4264/2014). 

 

Το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς με το υπ’ αριθ. 1016/49/233-α έγγραφό του, ενημερώνει πως δεν υπάρχει κάποιο 

κώλυμα ούτε κυκλοφοριακές επιπτώσεις από τη λειτουργία λαϊκής αγοράς στην θέση «Άγιος Ιωάννης» (γήπεδο 

αθλοπαιδιών) στην Κάτω Σωτηρίτσα, με ημέρα λειτουργίας κάθε Πέμπτη την καλοκαιρινή περίοδο αρκεί να 

δημιουργηθεί επαρκής χώρος στάθμευσης ΙΧΕ αυτοκινήτων  και είσοδος – έξοδος για τα οχήματα, 

τοποθετώντας και την κατάλληλη σήμανση για την ενημέρωση των οδηγών και την αποφυγή ατυχημάτων 

(απαγόρευση στάθμευσης επί της παραλιακής). 

 

Στην περιοχή της Σωτηρίτσας την καλοκαιρινή περίοδο υπάρχει ανάγκη για λειτουργία λαϊκής αγοράς, καθώς 

αυτή θα εξυπηρετεί όχι μόνο τους μόνιμους κατοίκους, τους παραθεριστές και εκείνους που διατηρούν εξοχική 

κατοικία αλλά και το καταναλωτικό κοινό και των όµορων τοπικών κοινοτήτων καθώς δεν λειτουργεί άλλη 

λαϊκή αγορά στην ευρύτερη περιοχή. Προτείνουμε ως ημέρα λειτουργίας το Σάββατο διότι θα υπάρχει 

αυξημένος αριθμός καταναλωτικού κοινού και καλύτερη εξυπηρέτηση αυτού και ώρες λειτουργίας της από 

18:00 μμ μέχρι 24:00 πμ. 

 

Οι διαστάσεις του συγκεκριμένου χώρου, όπως φαίνονται από το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, 

καλύπτουν εικοσιτέσσερις θέσεις (24) θέσεις παραγωγών πωλητών με διαστάσεις 4χ3, δύο (2) θέσεις 

επαγγελματία πωλητή οπωροκηπευτικών με διάσταση 4χ3 και τέσσερις (4) θέσεις επαγγελματιών  βιοτεχνικών 

ειδών με διαστάσεις  6χ3 . 

 

Συνολικά οι θέσεις των πωλητών θα είναι τριάντα (30)  και συγκεκριμένα είκοσι έξι (26) με διαστάσεις 4χ3 

και τέσσερις (4) με διαστάσεις 6χ3. 

 

Κατόπιν τούτων, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά». 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.  Αναστασίου 

Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του:  

«Θεωρώ την ίδρυση και λειτουργία λαϊκής αγοράς στα παράλια πολύ θετική κίνηση γιατί θα βοηθήσει 

αναπτυξιακά την περιοχή και τα γύρω καταστήματα. Όμως πιστεύω ότι η επιλογή της ημέρας και ώρας 

(Σάββατο 18:00 έως 24:00) όπως και της τοποθέτησής της πάνω στο γήπεδο Μπάσκετ είναι εντελώς λάθος, 

σε βαθμό που το πιθανότερο είναι  να προκαλέσουν αποτυχία της. 

Το απόγευμα του Σαββάτου η περιοχή έχει πάρα πολλούς επισκέπτες και πάρα πολλά αυτοκίνητα. Αν 

προσθέσουμε ακόμη ένα βάρος από τους επισκέπτες της Λαϊκής το ποιο πιθανό είναι ότι θα προκαλέσουμε 

ασφυξία η οποία με τη σειρά της θα οδηγήσει σε αποτυχία της Λαϊκής. Το να σκεφτεί κανείς ότι ο αυξημένος 

αριθμός επισκεπτών εκείνης της χρονικής στιγμής θα αυξήσει  και την επισκεψιμότητα της Λαϊκής είναι πολύ 

επιπόλαιο γιατί αυτοί οι επισκέπτες είναι για το μπάνιο τους εκεί και όχι για ψώνια. 
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Επίσης θεωρώ ότι το να καταλάβει η λαϊκή το γήπεδο του μπάσκετ ειδικά εκείνη την ώρα είναι εντελώς 

απαράδεκτο για τους νέους της ευρύτερης περιοχής που έχουν κυριολεκτικά αγκαλιάσει τις συγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις. 

Ακόμη θα ήθελα να διευκρινιστεί αν η Αστυνομία αποφαίνεται/γνωμοδοτεί  για οποιαδήποτε ημέρα ή για το 

Σάββατο. Γιατί αν αποφαίνεται για την Πέμπτη όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς από το κείμενο της 

εισήγησης θα πρέπει να ζητηθεί εκ νέου γνωμοδότηση. 

Τέλος θα είναι πολύ δύσκολο να καθαριστεί η περιοχή μετά τη λήξη της αγοράς (μετά τις 12:00 το βράδυ.) και 

υπάρχει περίπτωση να υπάρχει πρόβλημα καθαριότητας στην περιοχή.  

 

Γι' αυτούς τους λόγους ψηφίζω μεν την ίδρυσή της λαμβάνοντας υπόψη και την δέσμευση του Δημάρχου , ο 

οποίος συμμεριζόμενος τις ενστάσεις μου, δεσμεύτηκε πως αν αυτές αποδειχτούν στην πράξη τότε θα 

επανεξεταστεί η ημέρα και ώρα λειτουργίας, καθώς και ο τόπος, διατηρώ όμως σοβαρές επιφυλάξεις ως προς 

το αποτέλεσμα της απόφασης αυτής». 

 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.  Καλαγιάς Γρηγόριος 

είπε στην τοποθέτησή του: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα και θα ψηφίσω να γίνει η λαϊκή και όποια μέρα αν 

αποφασισθεί. Απλά να φροντίσουμε για το θέμα της ασφάλειας. Επισημαίνω με την ευκαιρία ότι στην 

παραλιακή οδό δεν υπάρχουν πινακίδες και όλοι τρέχουν με "χίλια". Πρέπει να βρούμε κάποια λύση σ’ αυτό. 

Ας βάλουμε κάμερες ή περισσότερη αστυνόμευση. Όσον αφορά τη λαϊκή εγώ υπερψηφίζω. Θα μπορούσαμε 

βέβαια να ζητήσουμε να μας παραχωρηθεί το Εκκλησιαστικό κτήμα που νομίζω είναι ιδανικό για χώρο 

λαϊκής». 

 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» κ. 

Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Ψηφίζουμε την εισήγηση με την προϋπόθεση να πάρουμε 

γνωμάτευση από την Αστυνομία που θα λέει ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας της λαϊκής το Σάββατο. 

Διαφορετικά θα μπούμε σε περιπέτειες». 

 

Ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνης είπε στην τοποθέτησή του: «Ας το δοκιμάσουμε για φέτος το 

Σάββατο, αφού έχει γίνει επαφή με τους λαϊκατζήδες που συμφωνούν για το Σάββατο, που έτσι κι αλλιώς έχει 

πάρα πολύ κόσμο την καλοκαιρινή περίοδο. Αν δημιουργηθούν προβλήματα ή αυτό αποτύχει, τότε εδώ είμαστε 

να το ξανασυζητήσουμε. Αλλά ας κάνουμε τώρα αυτό το βήμα γιατί το παλεύουμε χρόνια. Φυσικά και θα 

ζητήσουμε διευκρίνηση από την Αστυνομία και θα επιστήσουμε την προσοχή στην Ποιότητα Ζωής να λάβει 

όλα τα απαραίτητα μέτρα για την σήμανση, τη στάθμευση, την καθαριότητα και γενικά την ομαλή λειτουργία 

της λαϊκής». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Λέτσιου Βασίλειου, 

- το άρθρο 94 παρ.6 στοιχείο 32 του Ν.3852/2010, 

- την παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'), 

- το άρθρο 5 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'), 

- το άρθρο 73 παρ.1B v του Ν.3852/2010, 

- την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, 

- την παρ.2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010, 

- την υπ’ αριθμ. 51/2015 (ΑΔΑ: 6ΞΜΚΩ6Ι-Γ77) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δήμου Αγιάς», 

- την υπ’ αριθ.  3/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας, 

- την υπ’ αριθ.  20/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

- το υπ’ αριθ. 1016/49/233-α έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς, 

- την ανάγκη λειτουργίας λαϊκής αγοράς στην περιοχή για τους λόγους που αναφέρθηκαν, 

- τη θετική ψήφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας, 

και μετά από συζήτηση 
 

Αποφασίζει ομόφωνα  

(με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του)  

ΑΔΑ: Ω894Ω6Ι-ΖΔΧ



Σελίδα 5 από 5 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 
 

 
1. Την λειτουργία της λαϊκής αγοράς στην θέση «Άγιος Ιωάννης» (γήπεδο αθλοπαιδιών) στην Κάτω 

Σωτηρίτσα, με ημέρα λειτουργίας κάθε Σάββατο, την καλοκαιρινή περίοδο και απογευματινές ώρες 

λειτουργίας από 18:00 μμ-24:00 πμ.  

 

2. Θα χορηγηθούν συνολικά τριάντα θέσεις (30) και συγκεκριμένα είκοσι έξι (26) με διαστάσεις 4χ3 και 

τέσσερις (4) με διαστάσεις 6χ3. 

 

3. Η συμμετοχή στη λαϊκή αγορά επιτρέπεται μόνο σε κατόχους της σχετικής άδειας. 

 

4. Κατά τα λοιπά ισχύει ο κανονισμός λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. 

 

5. Η παρούσα να δημοσιευτεί κατά το πλήρες κείμενο στο δημοτικό κατάστημα και περίληψη αυτής σε µία 

ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. 

 

6. Ο συνολικός αριθμός θέσεων της λαϊκής αγοράς και ο ακριβής τόπος λειτουργίας της, να 

γνωστοποιηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να παρέχει 

την σχετική έγκριση. 

 

7. Στην παρούσα απόφαση να ζητηθεί και να επισυναφθεί επικαιροποιημένο έγγραφο του Αστυνομικού 

Τμήματος Αγιάς. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 111/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 

ΑΔΑ: Ω894Ω6Ι-ΖΔΧ
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