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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
       ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                           
         ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
   πρακτικού 18ης /25-11-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 14ο : Συγκρότηση Επιτροπής λαϊκών αγορών.

Αριθμός Απόφασης  267/2011

Στην  Αγιά σήμερα  25/11/2011 ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  18:00 π.μ.  στην 
αίθουσα  συνεδρίασης  «Χρυσαλίδα»  συνήλθε  σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση  το 
Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Αγιάς,  ύστερα  από  την  υπ’αριθμ.πρωτ.18262-
21/11/2011  γραπτή  πρόσκληση  του  Προέδρου  κου  Σουλιώτη  Θεοδώρου  που 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της 
έδρας του Δήμου,  επιδόθηκε στους  Δημοτικούς  Συμβούλους  και  σε Προέδρους – 
Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων κατά περίπτωση, σύμφωνα 
με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αργύρης Νικόλαος 2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Βαλάρης Γεώργιος 4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Βόγιας Δημήτριος 6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα 8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Καψάλης Βασίλειος 10. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος 12. Μαρούδας Ρίζος
13. Μαυρογιάννης Αντώνιος 14. Μπάτσικας Βασίλειος
15. Μπελιάς Αντώνιος 16. Ξαφάρας Χρήστος
17. Πατσάς Κυριάκος 18. Σμυρλής Βασίλειος
19. Σουλιώτης Θεόδωρος  (Πρόεδρος) 20. Στάθης Νικόλαος
21. Συρακούλης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ 

22. Καλαγιάς Γρηγόριος 23. Σιμούλης Θωμάς
24. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 25. Τσαγκάλης Αντώνιος
26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 27. Τσιτσές Δημήτριος

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
(Σημείωση: ο δημοτικός σύμβουλους κ.  Καλαγιάς προσήλθε αλλά αποχώρησε 

πριν  τη  διαπίστωση  της  απαρτίας  από  τον  Πρόεδρο,  διαμαρτυρόμενος  για  την 
αργοπορία προσέλευσης των δημοτικών συμβούλων).
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Επίσης διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22)  Προέδρων και Εκπροσώπων 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής) 2. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
3. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) 4. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
5. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας) 6. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
7. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) 8. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
9. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης) 10. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
11. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης) 12. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
13. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)

ΑΠΟΝΤΕΣ 

14. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου) 15. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
16. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου) 17. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
18. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου) 19. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
20. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας) 21. Πραντζίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
22. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κος Γκουντάρας 
Αντώνης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κος 
Σπανός  Ιωάννης,  ο  μηχανικός  του  Δήμου  κος  Τσίπας  Ηλίας  και  η  δημοτική 
υπάλληλος, αρμόδια για θέματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» κα Κούκα 
Ελένη. 

Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
έδωσε  το  λόγο  στο  Δήμαρχο  που  ενημέρωσε  το  Σώμα  για  τρέχοντα  θέματα  και 
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.

Στη  συνέχεια  και  πριν  τη  συζήτηση  των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης  το 
Δημοτικό Συμβούλιο  αποφάσισε ομόφωνα,  μετά  από εισήγηση του Δημάρχου,  τη 
συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Ψήφισμα για το Ειδικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Έγκριση υποβολής πρότασης στην 4η πρόσκληση του προγράμματος  
εδαφικής συνεργασίας «Southeast Europe» με θέμα : Ορθολογική χρήση της αγροτικής  
γης και της προστασίας του περιβάλλοντος όσο και του καταναλωτή.
Θέμα  3ο ΕΗΔ: Έγκριση  τον  υπ’  αριθμ.  17/2011,  42/2011,  45/2011  και  51/2011  
αποφάσεων  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  «Καλυψώ»  με  θέμα:  Αναμόρφωση  
προϋπολογισμού. 
Επίσης το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθούν με την εξής σειρά τα θέματα 
της συνεδρίασης: 1ο ΕΗΔ, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 20ο, 21ο, 13ο,  14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 
18ο,19ο,  1ο,  3ο,  2ο,  4ο,  5ο,  6ο,  22ο,  23ο,  24ο,  25ο,  26ο,  27ο,  28ο,  30ο,  29ο   ημερήσιας 
διάταξης, 2ο ΕΗΔ και 3ο ΕΗΔ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω 
τα θέματα της συνεδρίασης:
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Θέμα 14ο : Συγκρότηση Επιτροπής λαϊκών αγορών.

Αριθμός Απόφασης  267/2011
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο  στο 

δημοτικό  σύμβουλο  κ.  Μαυρογιάννη  Αντώνιο  που  έθεσε  υπόψη  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου τα εξής:
«Σύμφωνα με :
 το άρθρο 7, παρ.2 του Ν.2323/1995 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4,  

παρ.2,5 του Ν.3377/05 και τροποποιήθηκε με τα:  άρθρο 26 του Ν.3419/05, άρθρο  
12 του Ν.3557/07, άρθρο 2 Υ.Α. Κ-164/17.1.2011: Με απόφαση των, κατά τόπους,  
αρμόδιων νομαρχιακών συμβουλίων επιτρέπεται  να ιδρύονται,  να μετακινούνται  
και να καταργούνται λαϊκές αγορές στις περιφέρειες των οικείων νομών, ύστερα  
από  «πρόταση  του  οικείου  δήμου  στην  οποία  καθορίζεται  ο  ακριβής  χώρος  
λειτουργίας της αγοράς και ο ανώτατος αριθμός των αδειών που θα χορηγηθούν  
και»  γνώμη  της  επιτροπής  που  συγκροτείται  με  απόφαση  του  αρμόδιου  
νομαρχιακού συμβουλίου (δημοτικού συμβουλίου) και αποτελείται: 

1. από  τον  προϊστάμενο  της  υπηρεσίας  Εμπορίου  της  οικείας  Νομαρχιακής  
Αυτοδιοίκησης,  (του  Αυτοτελές  Τμήμα   Τοπικής  Οικονομικής   Ανάπτυξης  του  
Δήμου Αγιάς), ως πρόεδρο και

2. από έναν εκπρόσωπο: 
α) της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων
β) του οικείου Επιμελητηρίου,
δ) της υπηρεσίας Τροχαίας,
ε) της αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού,
στ) της υπηρεσίας Πολεοδομίας,
ζ) της Ομοσπονδίας ή του Συλλόγου Επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών της  
οικείας Ν.Α. και
η)  της  Ομοσπονδίας  ή  του  Συλλόγου  παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών της  
οικείας Ν.Α.
Το νομαρχιακό (δημοτικό) συμβούλιο  μπορεί, με την απόφασή του, να αποδεχθεί ή  
να απορρίψει στο σύνολό της την υποβαλλόμενη πρόταση. 

 το άρθρο 7, παρ.5 του Ν.2323/1995 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 26, του  
Ν.3419/05 «Με απόφαση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου κάθε Νομαρχιακής  
Αυτοδιοίκησης,  εκτός  των  Ν.Α.  Αθηνών-  Πειραιώς  και  Θεσσαλονίκης,  που  
εκδίδεται ύστερα από γνώμη της οικείας επιτροπής η οποία συγκροτείται κατά την  
παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, καθορίζεται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών,  
ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που έχουν προηγουμένως διαγραφεί και τις  
πραγματικές ανάγκες των λαϊκών αγορών κάθε Ν.Α.»

 το άρθρο 94 παρ.6 στοιχείο 33 και το άρθρο 282 παρ.1 του Ν.3852/2010 
 την υπ’ αριθμ 2/2011 Διαπιστωτική Πράξη Απόφαση Δημάρχου
η συγκρότηση της  Επιτροπής λαϊκών αγορών υπόκειται πλέον στη δικαιοδοσία του  
Δήμου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα έγγραφα μου μας απέστειλαν:
• Η τοπική ένωση δήμων και κοινοτήτων Ν. Λάρισας με το υπ’ αριθ. 271/18-7-2011  

έγγραφό του όρισε ως εκπρόσωπό του στην ανωτέρω Επιτροπή τον ΚΟΛΛΑΤΟ  
ΚΩΝ/ΝΟ  με αναπληρωτή του τον ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ.

• Το Επιμελητήριο του Νομού Λάρισας με το υπ’ αριθ. 1547/28-7-11 έγγραφό του  
όρισε ως εκπρόσωπό του στην ανωτέρω Επιτροπή τον ΜΠΙΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ με  
αναπληρωτή του τον ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ.
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• Το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς, υπηρεσία Τροχαίας  με το υπ’ αριθ. 1016/49/221-
β/24-11-11 έγγραφό του όρισε ως εκπρόσωπό του στην ανωτέρω Επιτροπή τον Y/A 
ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ με αναπληρωτή του τον ΑΝΘ/ΜΟ ΛΑΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.

• Η 7Η εφορία βυζαντινών αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού  
με  το  υπ’  αριθ.  3901/25-7-2011   έγγραφό  του  όρισε  ως  εκπρόσωπό  του  στην  
ανωτέρω  Επιτροπή  τον  ΣΔΡΟΛΙΑ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  με  αναπληρωτή  του  τον  
ΔΗΜΗΡΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟ.

• Η Δ/νση Πολεοδομίας και λοιπών ΔΕ ΝΛΑΡΙΣΑΣ. με το υπ’ αριθ.2347/17-10-2011  
έγγραφό  του  όρισε  ως  εκπρόσωπό  του  στην  ανωτέρω  Επιτροπή  τον  
ΓΡΗΓΟΡΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ με αναπληρωτή του τον ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ.

• Το Σωματείο  Πωλητών (ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ)  του  Νομού  Λάρισας  με  το  υπ’  
αριθ.ΔΥ/14-10-2011  έγγραφό  του  όρισε  ως  εκπρόσωπό  του  στην  ανωτέρω  
Επιτροπή τον ΠΟΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ με αναπληρωτή του τον ΧΟΝΤΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.

• Το Σωματείο Πωλητών (ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΙΛΙΚΩΝ) του  
Νομού Λάρισας με το υπ’ αριθ.ΔΥ/14-10-2011 έγγραφό του όρισε ως εκπρόσωπό  
του στην ανωτέρω Επιτροπή τον ΤΣΙΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ με αναπληρωτή του τον  
ΤΡΙΤΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.

• Το  Σωματείο  Παραγωγών  του  Νομού  Λάρισας  με  το  υπ’  αριθ.ΔΥ/6-10-2011  
έγγραφό  του  όρισε  ως  εκπρόσωπό του  στην  ανωτέρω Επιτροπή  τον  ΠΟΥΡΙΚΑ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟ με αναπληρωτή του τον ΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΟ

εισηγούμαστε τη συγκρότηση της Επιτροπής λαϊκών αγορών Δήμου Αγιάς, έργο της  
οποίας  θα  είναι  η  γνωμοδότηση  προς  το  δημοτικό  συμβούλιο  για  την  ίδρυση,  την  
μετακίνηση  και  κατάργηση   λαϊκών  αγορών  του  Δήμου  Αγιάς  καθώς  και  για  τον  
καθορισμό του ακριβή χώρου λειτουργίας της αγοράς και του ανώτατου αριθμού των  
προς διάθεση αδειών, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που έχουν προηγουμένως  
διαγραφεί και τις πραγματικές ανάγκες των λαϊκών αγορών του Δήμου Αγιάς».

Το δημοτικό συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
 την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κου Μαυρογιάννη Αντώνιου,
 τις διατάξεις του Ν.3463/2006
 τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ.2 του Ν.2323/1995 όπως αυτό αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 4, παρ.2,5 του Ν.3377/05 και τροποποιήθηκε με τα:  άρθρο 26 του 
Ν.3419/05, άρθρο 12 του Ν.3557/07, άρθρο 2 Υ.Α. Κ-164/17.1.2011,

 τις  διατάξεις  του  άρθρου  94  παρ.6  στοιχείο  33  και  το  άρθρο  282  παρ.1  του 
Ν.3852/2010,

 την υπ’ αριθμ 2/2011 Διαπιστωτική Πράξη Απόφαση Δημάρχου και
 τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Συγκροτεί  την Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Δήμου Αγιάς.

Β. Ορίζει μέλη της Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Δήμου Αγιάς τους παρακάτω:
1) ΣΠΑΝΟ ΙΩΑΝΝΗ, υπάλληλο του Δήμου Αγιάς ως πρόεδρο με αναπληρωτή 

τον ΓΩΓΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ,  υπάλληλο του Δήμου Αγιάς,
2) ΚΟΛΛΑΤΟ ΚΩΝ/ΝΟ  εκπρόσωπος της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων 

Ν. Λάρισας με αναπληρωτή τον ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ,
3) ΜΠΙΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου του Νομού Λάρισας με 

αναπληρωτή τον ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, 
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4) ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ Y/A Εκπρόσωπος  του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς 
με αναπληρωτή του τον ΑΝΘ/ΜΟ ΛΑΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

5) ΓΡΗΓΟΡΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Εκπρόσωπος της Δ/νσης Πολεοδομίας και λοιπών 
ΔΕ με αναπληρωτή τον ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

6) ΣΔΡΟΛΙΑ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Εκπρόσωπος  της  7Η εφορία  βυζαντινών 
αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού  με αναπληρωτή τον 
ΔΗΜΗΡΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟ,

7) ΠΟΤΟΥΛΑ  ΙΩΑΝΝΗ εκπρόσωπο  του  Σωματείου  Πωλητών 
(ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ) του Νομού Λάρισας με αναπληρωτή του τον ΧΟΝΤΟ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟ,

8) ΤΣΙΑΡΑ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ εκπρόσωπο  του  Σωματείου  Πωλητών  (ΕΝΔΥΣΗΣ 
ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΙΛΙΚΩΝ) του Νομού Λάρισας με αναπληρωτή 
του τον ΤΡΙΤΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.

9) ΠΟΥΡΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ εκπρόσωπος του Σωματείου Παραγωγών του Νομού 
Λάρισας με αναπληρωτή τον ΚΑΜΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΟ

Γ. Έργο της επιτροπής θα είναι η γνωμοδότηση προς το δημοτικό συμβούλιο για την 
ίδρυση, την μετακίνηση και κατάργηση  λαϊκών αγορών του Δήμου Αγιάς καθώς και 
για  τον  καθορισμό  του  ακριβή  χώρου λειτουργίας  της  αγοράς  και  του  ανώτατου 
αριθμού των προς διάθεση αδειών, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που έχουν 
προηγουμένως  διαγραφεί  και  τις  πραγματικές  ανάγκες  των  λαϊκών  αγορών  του 
Δήμου Αγιάς.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 267/2011.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

      Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος
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