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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
70/2017
ης
από το πρακτικό της 9 / 25.05.2017 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 1ο ΕΗΔ

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53/2016 (ΑΔΑ: 7ΙΘΤΩ6Ι-ΖΚΤ) απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγιάς, με τίτλο: «Κατάργηση Λαϊκής Αγοράς στην θέση “Άγιος Ιωάννης” της
Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας και ίδρυση νέας στη θέση “Λυγαριά” (πλησίον δημοτικού
αναψυκτηρίου Μαΐστρα) της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας».

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 25.05.2017, ώρα 7:00 μ.μ.,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 4365/19.05.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, 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. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης
4. Αργυρούλης Ιωάννης
5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα
7. Ζιούλη Αναστασία
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Κούκας Γεώργιος
11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μασούρας Γεώργιος
13. Σκαρκάλης Χρήστος
14. Ολύμπιος Αθανάσιος
15. Ριζούλης Στέφανος
16. Σιμούλης Θωμάς
17. Σκαπέτης Αντώνιος
18. Σουλιώτης Θεόδωρος
19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
20. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
21. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
22. Βατζιάς Αντίγονος
23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
24. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
25. Μπάτσικας Βασίλειος
26. Μπεϊνάς Αντώνιος
27. Σμυρλής Βασίλειος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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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: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Δαλαμάγκας
Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και
Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας .
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος
Ντελής.
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 1ο ΕΗΔ Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53/2016 (ΑΔΑ: 7ΙΘΤΩ6Ι-ΖΚΤ) απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγιάς, με τίτλο: «Κατάργηση Λαϊκής Αγοράς στην θέση “Άγιος Ιωάννης” της
Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας και ίδρυση νέας στη θέση “Λυγαριά” (πλησίον δημοτικού
αναψυκτηρίου Μαΐστρα) της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας».
Το θέμα συζητήθηκε με την μορφή του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του
Ν.3852/2010 και το εισηγήθηκε η αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του
Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Χριστίνα Γιαννουλέα, που έθεσε υπόψη του
Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη :
- Το γεγονός ότι η ημέρα έναρξης της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στη θέση “Λυγαριά” (πλησίον
δημοτικού αναψυκτηρίου Μαΐστρα) της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας καθορίστηκε η 1η Ιουνίου
και ως εκ τούτου πρέπει να ληφθεί άμεσα η όποια απόφαση καθορίζει ή επηρεάζει τη λειτουργία
της.
- Την αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο, την ημέρα του
Σαββάτου, εξαιτίας της οποίας μπορεί να προκληθεί ατύχημα.
- Την εμφάνιση του αθέμιτου ανταγωνισμού με τα ομοειδή εμπορικά καταστήματα της περιοχής
την συγκεκριμένη ημέρα.
- Την υπ. αριθ. 53/2016 (ΑΔΑ: 7ΙΘΤΩ6Ι-ΖΚΤ) απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Αγιάς περί «Κατάργηση
Λαϊκής Αγοράς στην θέση «Άγιος Ιωάννης» της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας και ίδρυση νέας
στη θέση «Λυγαριά» (πλησίον δημοτικού αναψυκτηρίου Μαΐστρα) της Τοπικής Κοινότητας
Σωτηρίτσας» (εγκριτική απόφαση ελέγχου νομιμότητας με αρ. πρωτ. 5686/65082 /28-4-16 28 - 04
– 2016 του Γ. Γ. Απ. Δ/σης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω8ΩΨΟΡΙΟ-3ΟΑ)
- Την υπ’ αριθμ. 54/2016 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας (ΑΔΑ:
ΩΛ557ΛΡ-ΕΞΟ),
- Την υπ’ αριθμ. 6/2017 απόφαση του συμβούλιου της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας με την οποία
εισηγήθηκε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την κατάργηση της λειτουργίας της Λαικής Αγοράς
στην θέση ΜΑΙΣΤΡΑ ΤΖΟΥΒΑΡΑ (πλησίον του Δημοτικού Αναψυκτηρίου και της ΔΕΥΑ) στην ΤΚ
Σωτηρίτσα την ημέρα του Σαββάτου κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου
- Την υπ’ αριθμ. 11/2017 απόφαση της ΕΠΖ σύμφωνα με την οποία εισηγείται στο ΔΣ την κατάργηση
της λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στην θέση ΜΑΙΣΤΡΑ ΤΖΟΥΒΑΡΑ (πλησίον του Δημοτικού
Αναψυκτηρίου και της ΔΕΥΑ) στην ΤΚ Σωτηρίτσα την ημέρα του Σαββάτου κατά την διάρκεια της
καλοκαιρινής περιόδου
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και σύμφωνα με :
- 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 και 2 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»,
εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας:
1. Την κατάργηση λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στην θέση «ΜΑΙΣΤΡΑ ΤΖΟΥΒΑΡΑ» (πλησίον του
Δημοτικού Αναψυκτηρίου και ΔΕΥΑ) στην ΤΚ Σωτηρίτσα, την ημέρα του Σαββάτου κατά την διάρκεια της
καλοκαιρινής περιόδου, λόγω αθέμιτου ανταγωνισμού με τα ομοειδή εμπορικά καταστήματα της
περιοχής την συγκεκριμένη ημέρα, σε συνδυασμό με την αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση οχημάτων στο
συγκεκριμένο σημείο την ημέρα του Σαββάτου, για την αποφυγή ατυχήματος.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει ο κανονισμός λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Δήμου Αγιάς και η υπ’ αριθμ.
53/2016 (ΑΔΑ: 7ΙΘΤΩ6Ι-ΖΚΤ) απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Αγιάς περί «Κατάργηση Λαϊκής Αγοράς στην θέση
«Άγιος Ιωάννης» της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας και ίδρυση νέας στη θέση «Λυγαριά» (πλησίον
δημοτικού αναψυκτηρίου Μαΐστρα) της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας».
3. Η παρούσα να δημοσιευθεί κατά το πλήρες κείμενο στο δημοτικό κατάστημα και περίληψη αυτής σε
µία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.
4. Η παρούσα να γνωστοποιηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου
να παρέχει την σχετική έγκριση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση της αρμόδιας δημοτικής Συμβούλου για την εποπτεία και τον συντονισμό του
Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης,
- τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες
αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος,
- 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’ αριθ. 11/2017 (ΑΔΑ: 6Ξ3ΘΩ6Ι-4Σ9) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με θέμα:
«Τροποποίηση της αριθμ.8/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ. «περί λειτουργία λαϊκής αγοράς στην Τ.Κ.
Σωτηρίτσα»,
- την υπ’ αριθμ. 6/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας, με θέμα:
«Τροποποίηση της αριθμ.8/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.», καθώς και την απουσία του Προέδρου της
Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας,
- τις τοποθετήσεις του Δημάρχου, των δημοτικών Συμβούλων και του Προέδρου μικροπωλητών Ν.
Λάρισας, που έχουν καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά της συνεδρίασης,
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Αποφασίζουμε ομόφωνα
(με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών)
1. Εγκρίνουμε την κατάργηση λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στην θέση «ΜΑΙΣΤΡΑ ΤΖΟΥΒΑΡΑ»
(πλησίον του Δημοτικού Αναψυκτηρίου και ΔΕΥΑ) της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας, την ημέρα
του Σαββάτου κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, για τους λόγους που αναφέρονται στο
εισηγητικό κομμάτι της παρούσας και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11/2017 (ΑΔΑ: 6Ξ3ΘΩ6Ι-4Σ9)
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγιάς.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει ο Κανονισμός Λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Δήμου Αγιάς που έχει εγκριθεί με
την υπ’ αριθμ. 51/2015 (ΑΔΑ: 6ΞΜΚΩ6Ι-Γ77) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, καθώς και
η υπ’ αριθμ. 53/2016 (ΑΔΑ: 7ΙΘΤΩ6Ι-ΖΚΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα:
«Κατάργηση Λαϊκής Αγοράς στην θέση «Άγιος Ιωάννης» της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας και ίδρυση
νέας στη θέση «Λυγαριά» (πλησίον δημοτικού αναψυκτηρίου Μαΐστρα) της Τοπικής Κοινότητας
Σωτηρίτσας».
3. Η παρούσα να δημοσιευθεί κατά το πλήρες κείμενο στο δημοτικό κατάστημα και περίληψη αυτής σε
µία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.
4. Η παρούσα να γνωστοποιηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για τις
επιπλέον ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 70/2017.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Μάρκου

