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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

53/2016 

από το πρακτικό της 5
ης

/ 31.03.2016 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 7:  Κατάργηση Λαϊκής Αγοράς στην θέση «Άγιος Ιωάννης» της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας 

και ίδρυση νέας στην θέση «Λυγαριά» (πλησίον δημοτικού αναψυκτηρίου Μαΐστρα) της 

Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 31 Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

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

αριθμό πρωτοκόλλου 2378/27.03.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 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 τις διατάξεις 

του άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 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. Βατζιάς Αντίγονος
1
 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Κούκας Γεώργιος 11. Μάρκου Σωτήριος 

12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 13. Μασούρας Γεώργιος 

14. Μπάτσικας Βασίλειος 15. Λέτσιος Βασίλειος 

16. Ολύμπιος Αθανάσιος 17. Ριζούλης Στέφανος 

18. Σιμούλης Θωμάς 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Σουλιώτης Θεόδωρος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 23. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

24. Αράπης Χρήστος 25. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

26. Μπεϊνάς Αντώνιος 27. Σκαρκάλης Χρήστος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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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: Αλέξανδρος Δαλαμάγκας (Αμυγδαλής), 

Δημήτριος Κεραμεύς (Ποταμιάς), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Αθανάσιος Κυριάκου (Ομολίου), 

Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Θεόδωρος Μόσχος (Νερομύλων), Γεώργιος Μπαράκος 

(Γερακαρίου), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Αθανάσιος Μπελιάς (Μελιβοίας), Διαμαντής Ντικούδης 

(Αετολόφου), Στέλιος Οικονόμου (Καρίτσας), Ιωάννης Πατσαβούρας (Μεταξοχωρίου), Βασίλειος Πλατής 

(Δήμητρας), Νικόλαος Σαμαράς (Στομίου) και Σωτήριος Τσιάρας (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος Ντελής 

και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δημήτριος Παπακώστας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

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

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα  7:  Κατάργηση Λαϊκής Αγοράς στην θέση «Άγιος Ιωάννης» της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας 

και ίδρυση νέας στην θέση «Λυγαριά» (πλησίον δημοτικού αναψυκτηρίου Μαΐστρα) της 

Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας. 

 

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 ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 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.» 

 

 

ΑΔΑ: 7ΙΘΤΩ6Ι-ΖΚΤ



Σελίδα 3 από 7 

 

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...» 

 

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. 1/2016 απόφασή του εισηγήθηκε στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την μετακίνηση (αλλαγή - κατάργηση θέσης) της Λαϊκής από το γήπεδο 

αθλοπαιδιών (θέση «Άγιος Ιωάννης)  στην θέση Λυγαριά (πλησίον του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Μαΐστρα 

και της ΔΕΥΑ) στην ΤΚ Σωτηρίτσα σε δημοτική έκταση (συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτογραφίας) με 

ημέρες λειτουργίας Τρίτη και Σάββατο για την καλοκαιρινή περίοδο και απογευματινές ώρες. 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ΄άριθμ. 8/2016 απόφασή της αποφάσισε την κατάργηση 

της Λαϊκής στην θέση «Άγιος Ιωάννης» (γήπεδο αθλοπαιδιών) και την ίδρυση και λειτουργία νέας στην 

θέση στην θέση Λυγαριά (πλησίον του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Μαΐστρα και της ΔΕΥΑ) στην ΤΚ 

Σωτηρίτσας, (συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτογραφίας) σε δημοτική έκταση,  με ημέρες λειτουργίας Τρίτη 

και Σάββατο για την καλοκαιρινή περίοδο και απογευματινές ώρες. 

 

Ο Δήμος Αγιάς με το υπ’ αριθ. 947/8-2-16 έγγραφό του ζήτησε τη γνώμη της Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς 

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

στην νέα θέση. 

 

Το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς με το υπ’ αριθ. 1016/49/246-a/16-02-2016 έγγραφό του μας ενημέρωσε πως 

δεν υπάρχει κάποιο κώλυμα ούτε κυκλοφοριακές επιπτώσεις από τη λειτουργία λαϊκής αγοράς στην 

προτεινόμενη θέση  με ημέρες λειτουργίας Τρίτη και Σάββατο για την καλοκαιρινή περίοδο και 

απογευματινές ώρες αρκεί να δημιουργηθεί επαρκής χώρος στάθμευσης ΙΧΕ αυτοκινήτων τοποθετώντας 

την κατάλληλη σήμανση για την ενημέρωση των οδηγών. 

 

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. 

 

Mε την υπ΄άριθμ. 111/2015  απόφαση μας με θέμα «Ίδρυση και λειτουργία Λαϊκής Αγοράς στην Τοπική 

Κοινότητα Σωτηρίτσας του Δήμου Αγιάς» αποφασίσαμε την ίδρυση και λειτουργία λαϊκής αγοράς στην 

Κάτω Σωτηρίτσα με χώρο λειτουργίας το γήπεδο αθλοπαιδιών, στην θέση «Άγιος Ιωάννης» με ημέρα 

λειτουργίας την Πέμπτη για την καλοκαιρινή περίοδο και με αριθμό θέσεων πωλητών τριάντα (30) και για 

την οποία δεν ξεκίνησε η διαδικασία των αιτήσεων και τοποθέτησης των πωλητών λόγω τροποποίησης του 

σχετικού νόμου   

 

Λόγω όμως της αναμενόμενης αύξησης της κίνησης των καταναλωτών στην συγκεκριμένη Λαϊκή η οποία  

μπορεί να προκαλέσει φθορά και καταστροφή του τάπητα του γηπέδου προτείνουμε την κατάργηση της και 

την ίδρυση και λειτουργία της σε νέα θέση και συγκεκριμένα στην θέση Λυγαριά (πλησίον του Δημοτικού 

Αναψυκτηρίου Μαΐστρα και της ΔΕΥΑ) στην ΤΚ Σωτηρίτσα σε δημοτική έκταση (συνημμένο απόσπασμα 

ορθοφωτογραφίας) με ημέρες λειτουργίας Τρίτη και Σάββατο για την καλοκαιρινή περίοδο και 

απογευματινές ώρες από 18:00 μμ - 24:00 πμ διότι θα υπάρχει αυξημένος αριθμός καταναλωτικού κοινού 

και καλύτερη εξυπηρέτηση αυτού. 
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Οι διαστάσεις του συγκεκριμένου χώρου, όπως φαίνονται από το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, 

καλύπτουν είκοσι δύο θέσεις (22) θέσεις παραγωγών πωλητών (συμβατικών και βιοκαλλιεργητών) με 

διαστάσεις 3Χ3, είκοσι δύο (22) θέσεις επαγγελματιών πωλητών οπωροκηπευτικών με διαστάσεις 3Χ3  και 

επτά (7) θέσεις επαγγελματιών βιοτεχνικών ειδών (ενδύματα- ψιλικά- υποδήματα) εκ των οποίων οι έξι (6) 

με διαστάσεις  6Χ4 και η μία με διάσταση 4Χ4.   

 

Συνολικά οι θέσεις των πωλητών θα είναι συνολικά πενήντα μία (51) και συγκεκριμένα σαράντα τέσσερις 

(44) με διαστάσεις 3Χ3, έξι (6) με διαστάσεις 6Χ4 και μία (1) με διαστάσεις 4Χ3. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

- 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 απόφαση ΔΣ περί «Κανονισμού λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δήμου Αγιάς» 

- την υπ’ αριθ.  1/2016  απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας 

- την υπ’ αριθ. 8/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

- το υπ’ αριθ. 1016/49/246-a/16-02-2016 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς 

- την ανάγκη για την ίδρυση λαϊκής σε νέα θέση με κατάργηση της παλιάς στην περιοχή για τους 

λόγους που αναφέρθηκαν 

σας καλούμε να αποφασίσουμε: (προσοχή!!! Με απόλυτη πλειοψηφία—σύμφωνα με παρ. 2, άρθρο 79 του 

Ν.3463/2006 Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου (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) λαμβάνονται από τα δημοτικά ή κοινοτικά  συμβούλια με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 

των μελών τους, δηλ. τουλάχιστον 14 το συντομότερο δυνατό διάστημα από την έναρξη της δημοτικής ή 

κοινοτικής περιόδου), 

1. Την κατάργηση λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στην θέση Άγιος Ιωάννης στην ΤΚ Σωτηρίτσας, η 

ίδρυση και λειτουργία της οποίας είχε αποφασισθεί με την υπ’ αριθμ. 111/2015 απόφαση μας 

2. Την ίδρυση και λειτουργία νέας Λαϊκής Αγοράς στην θέση Λυγαριά (πλησίον του Δημοτικού 

Αναψυκτηρίου Μαΐστρα και της ΔΕΥΑ) στην ΤΚ Σωτηρίτσα σε δημοτική έκταση (συνημμένο 

απόσπασμα ορθοφωτογραφίας και τοπογραφικό) με ημέρες λειτουργίας Τρίτη και Σάββατο για την 

καλοκαιρινή περίοδο και απογευματινές ώρες από 18:00 μμ-24:00 πμ 

3. Την χορήγηση συνολικά πενήντα μία θέσεων (51) και συγκεκριμένα: είκοσι δύο θέσεις (22) θέσεις 

παραγωγών πωλητών (συμβατικών και βιοκαλλιεργητών) με διαστάσεις 3Χ3 (ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΘΕΕΩΝ 1-

22), είκοσι δύο (22) θέσεις επαγγελματιών πωλητών οπωροκηπευτικών με διαστάσεις 3Χ3 

(ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 23-44)  και επτά (7) θέσεις επαγγελματιών βιοτεχνικών ειδών (ενδύματα- 

ψιλικά- υποδήματα) εκ των οποίων οι έξι (6) (ΑΡΙΘΜΗΣΗ 46-51) με διαστάσεις  6Χ4 και η μία με 

διάσταση 4Χ4 (ΑΡΙΘΜΗΣΗ 45) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο διάγραμμα   

4. Η συμμετοχή στη λαϊκή αγορά επιτρέπεται μόνο σε κατόχους της σχετικής άδειας και η τοποθέτηση θα 

γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκής αγοράς 

Δήμου Αγιάς  και κατόπιν πρόσκλησης- ανακοίνωσης στον τύπο αφού εκδοθούν οι σχετικές εγκριτικές 

αποφάσεις  

5. Κατά τα λοιπά ισχύει ο κανονισμός λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Δήμου Αγιάς. 

6. Η παρούσα να δημοσιευθεί κατά το πλήρες κείμενο στο δημοτικό κατάστημα και περίληψη αυτής σε 

µία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. 

7. Ο συνολικός αριθμός θέσεων της λαϊκής αγοράς και ο ακριβής τόπος λειτουργίας της (νέα θέση), να 

γνωστοποιηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να παρέχει 

την σχετική έγκριση. 
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Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος Καλαγιάς είπε στην 

τοποθέτησή του: «Καταργούμε μια λαϊκή που ψηφίσαμε και μας απασχόλησε αρκετό χρονικό διάστημα 
πέρυσι, δεν λειτούργησε ποτέ και δεν ξέρουμε τον λόγο, τώρα πάμε να βρούμε μια άλλη θέση γιατί μας 
πείραζε το γήπεδο. Τώρα πάμε σ’ άλλο μέρος. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι λαϊκή, αυτό είναι παζάρι, γιατί οι 
λαϊκές είναι μόνο το πρωί απ’ ότι ξέρω, εκτός αν είναι στην Τουρκία που είναι ολοήμερες. Εγώ δεν θα ψηφίσω 
για έναν και μοναδικό λόγο: στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει υπερβολική φόρτιση από σταθμευμένα 
αυτοκίνητα και θα γίνει σίγουρα ατύχημα. Στο σημείο αυτό δεν πρόκειται να πάει κόσμος και του χρόνου θα 
ξαναζητήσουμε μεταφορά της θέσης. Πιστεύω θα πάει εκεί που τη ζητάει ο κόσμος, στο ρέμα της Βελίκας, 
δηλαδή εκεί που λειτουργεί παράνομα τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ θα έλεγα να μεταφερθεί σε άλλο μέρος, 
γιατί η παραλία 13 χιλ. είναι επιβαρυμένη λόγω έλλειψης σχεδίων εδώ και μια εικοσαετία και έχει γίνει ένα 
κορδόνι, ένα τρένο και όλοι πηγαίνουν με χίλια και σταματάει όπου θέλει ο καθένας. Αρκετά μας απασχόλησε 
το θέμα της λαϊκής και όταν γίνεται απόγευμα δεν είναι λαϊκή αλλά παζάρι». 
 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Αθανάσιος 

Τριανταφύλλου είπε στην τοποθέτησή του: «Εγώ Πρόεδρε θεωρώ ότι το θέμα δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
Δεν άλλαξε τίποτα στην περιοχή μας απ’ τη λειτουργία της λαϊκής όπου και όπως λειτούργησε, δεν θα αλλάξει 
τίποτα και αν τη μεταφέρουμε και εάν την περιφέρουμε. Σημεία πώλησης ζαρζαβατικών στα παράλια έχουμε 
δόξα τον Θεό πάρα πολλά. Δεν χρειάζεται να αναφέρω τώρα σουπερ-μάρκετ, γωνιές κλπ. Αξίζει όμως να δούμε 
λίγο το χρονικό της ιστορίας του θέματος και πως εξελίσσεται. Έχει τη σημασία του αυτό. Στις 25.01 συνέρχεται 
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για να συζητήσει ένα θέμα για το οποίο, ποιος το πήγε, το Τοπικό Συμβούλιο δεν 
το συζήτησε. Στις 08.02 έχουμε τη σύμφωνη γνώμη του Α.Τ. Αγιάς. Στις 23.02 έρχεται το θέμα για συζήτηση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. Επικαλείστε την απουσία του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, το παίρνετε πίσω. Στις 
18.03 συνέρχεται το Τοπικό Συμβούλιο και σήμερα έρχεται το θέμα ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο μεταξύ 
και πριν από τις 18.03, πριν πάρει την ετεροχρονισμένη απόφαση το Τοπικό Συμβούλιο, κάποιοι πήραν την 
απόφαση και την πήγαν εκεί τη λαϊκή. Έβαλαν τον χωματουργό, πήγε το φορτηγό, καθάρισε τον χώρο, τον 
έπλυνε δεν ξέρω αν έγινε και διαγράμμιση. Και σήμερα συζητούμε τι; Το μόνο που μπορούμε να συζητήσουμε 
είναι να επικυρώσουμε την πράξη αυτή που έκαναν κάποιοι, αυτοί που αποφάσισαν. Έτσι όμως, με τέτοιες 
διαδικασίες Πρόεδρε, ευτελίζουμε τη διαδικασία, τους θεσμούς, τα πρόσωπα. Άντε εμάς, αυτό το πέταλο, μας 
έχετε γραμμένους αντιπολίτευση είμαστε, αλλά εσείς εδώ; Λοιπόν και ύστερα απ’ όλα αυτά θα ήταν αστείο, 
για να μην πω γελοίο, να προτείνω άλλο σημείο για λαϊκή, γιατί όπως σας είπα έχουν γίνει όλα και βέβαια θα 
ήταν αστείο και να την ψηφίσω. Την καταψηφίζω». 
 
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Ιωάννης Αναστασίου 

είπε στην τοποθέτησή του: «Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να μεταφερθεί, δεν πείσθηκα. Τα γήπεδα εφόσον 
υπάρχουν είναι πιο σημαντικά. Μπορούμε να βρούμε άλλους χώρους. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα 
είναι, όπως το έθιξε και ο κ. Τριανταφύλλου, ότι δεν μπορεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίζει με 
στηριζόμενη σε μια απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου που δεν υπάρχει και έχει μεταγενέστερη ημερομηνία. 
Επίσης δεν μπορεί υπάλληλοι του Δήμου να πιέζουν συμβούλους να υπογράψουν παράνομα αποφάσεις, 
τηλεφωνικά, ενώ οι σύμβουλοι είναι στην Αθήνα». 
 
Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Βασίλειος Λέτσιος είπε τα εξής: «Την τελευταία 
φορά αναβλήθηκε το θέμα γιατί είχε πει ότι θα παρασταθεί ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας για να 
υποστηρίξει τη θέση του, αλλά και γιατί θεσμικά έπρεπε να είναι παρών στη συνεδρίαση, δεν ήταν και γι’ αυτό 
ζήτησα την αναβολή της συζήτησης. Όταν ήρθε το θέμα την πρώτη φορά για συζήτηση είχα τη διαβεβαίωση ότι 
υπήρχε απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας. Προφανώς υπήρξε μια εμπλοκή στη μάζωξη του 
Τοπικού Συμβουλίου, επειδή έλειπε ένα μέλος, δεν υπήρξε κάποια πίεση, απλά δεν συνήλθε το Τοπικό 
Συμβούλιο. Αυτός ήταν ένας ακόμα λόγος που προτείναμε την αναβολή της συζήτησης του θέματος στην 
προηγούμενη συνεδρίασή μας. Τώρα φέραμε ξανά το θέμα, με όλα αυτά που προβλέπονται και ζητάμε την 
έγκριση του». 
 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Αθανάσιος Ολύμπιος 

είπε στην τοποθέτησή του: «Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας 
Σωτηρίτσας θα υπερψηφίσω την εισήγηση». 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβαμε υπόψη : 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Βασίλειου Λέτσιου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.1 του ν. 3463/06 (Α' 114) : «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1Bv, του άρθρου 84 παρ.2α και του άρθρου 94 παρ.6 στοιχείο 32 

του ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 και του άρθρου 5 του ν.4264/2014 (Α΄118): «Άσκηση εμπορικών 

δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.», 

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

θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δήμου Αγιάς», 

- την υπ’ αριθμ. 111/2015 (ΑΔΑ: Ω894Ω6Ι-ΖΔΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με 

θέμα: «Ίδρυση και λειτουργία Λαϊκής Αγοράς στην Τοπική Κοινότητα Σωτηρίτσας του Δήμου Αγιάς», 

η οποία είχε ελεγχθεί και κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10209/120203/06.07.2015 (ΑΔΑ: 

67ΚΥΟΡ10-ΕΧΨ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 

Στερεάς Ελλάδας, 

- την υπ’ αριθμ.  1/2016  απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας, με θέμα: 

«Μετακίνηση της λαϊκής αγοράς ΤΚ Σωτηρίτσας», 

- την υπ’ αριθ. 8/2016 (ΑΔΑ: ΨΠ4ΖΩ6Ι-9Γ9) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με θέμα: 

«Κατάργηση Λαϊκής Αγοράς θέση ‘Άγιος Ιωάννης’ Τ.Κ. Σωτηρίτσας και ίδρυση νέας στην θέση 

‘Λυγαριά’», 

- το υπ’ αριθ. 1016/49/246-α/16-02-2016 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς, 

- την ανάγκη για την ίδρυση λαϊκής αγοράς στην Τοπική Κοινότητα Σωτηρίτσας σε νέα θέση με 

ταυτόχρονη κατάργηση της παλιάς για τους λόγους που αναφέρθηκαν 

- τη θετική ψήφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας, 

- τις τοποθετήσεις και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζουμε  κατά πλειοψηφία  
(με την απόλυτη  πλειοψηφία  των μελών του  

και με ψήφους 17  υπέρ και 5  κατά) 

 

 
Εγκρίνουμε: 

1. Την κατάργηση λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στην θέση Άγιος Ιωάννης στην ΤΚ Σωτηρίτσας, η 

ίδρυση και λειτουργία της οποίας είχε αποφασισθεί με την υπ’ αριθμ. 111/2015 (ΑΔΑ: Ω894Ω6Ι-

ΖΔΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. 

 

2. Την ίδρυση και λειτουργία νέας Λαϊκής Αγοράς στην θέση «Λυγαριά» (πλησίον του Δημοτικού 

Αναψυκτηρίου «Μαΐστρα» και της ΔΕΥΑ) στην Τοπική Κοινότητα Σωτηρίτσα σε δημοτική έκταση, 

όπως αυτή απεικονίζεται στο συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτογραφίας και στο τοπογραφικό 

διάγραμμα, με ημέρες λειτουργίας Τρίτη και Σάββατο για την καλοκαιρινή περίοδο και 

απογευματινές ώρες από 18:00 - 24:00. 

 

3. Την χορήγηση συνολικά πενήντα μία θέσεων (51) και συγκεκριμένα: είκοσι δύο θέσεις (22) θέσεις 

παραγωγών πωλητών (συμβατικών και βιοκαλλιεργητών) με διαστάσεις 3Χ3 (ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΘΕΕΩΝ 

1-22), είκοσι δύο (22) θέσεις επαγγελματιών πωλητών οπωροκηπευτικών με διαστάσεις 3Χ3 

(ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 23-44)  και επτά (7) θέσεις επαγγελματιών βιοτεχνικών ειδών (ενδύματα- 

ψιλικά- υποδήματα) εκ των οποίων οι έξι (6) (ΑΡΙΘΜΗΣΗ 46-51) με διαστάσεις  6Χ4 και η μία με 

διάσταση 4Χ4 (ΑΡΙΘΜΗΣΗ 45) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο διάγραμμα.   

 

4. Η συμμετοχή στη λαϊκή αγορά επιτρέπεται μόνο σε κατόχους της σχετικής άδειας και η τοποθέτηση 

θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας λαϊκής 

αγοράς Δήμου Αγιάς  και κατόπιν πρόσκλησης- ανακοίνωσης στον τύπο αφού εκδοθούν οι σχετικές 

εγκριτικές αποφάσεις.  

http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023297
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023297
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5. Κατά τα λοιπά ισχύει ο κανονισμός λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Δήμου Αγιάς. 

 

6. Ο συνολικός αριθμός θέσεων της λαϊκής αγοράς και ο ακριβής τόπος λειτουργίας της (νέα θέση), 

να γνωστοποιηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να 

παρέχει την σχετική έγκριση. 

 

7. Η παρούσα να δημοσιευθεί κατά το πλήρες κείμενο στο δημοτικό κατάστημα και περίληψη αυτής σε 

µία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. 

 

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος 

Καλαγιάς (επικεφαλής), Ιωάννης Αναστασίου, Γεώργιος Μασούρας, Θωμάς Σιμούλης και Αθανάσιος 

Τριανταφύλλου, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 53/2016. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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