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Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 12.06.2018
Αριθμ. πρωτ.: 4567

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Ταχ/κος Κώδικας: 40003
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350320
email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ης

106/2018

από το πρακτικό της 8 / 11.06.2018 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 4ο :

Έγκριση της νέας χωροθέτησης εντός της λαϊκής αγοράς της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 11-06-2018, ώρα 8:00 μ.μ.,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 4369/07-06-2018 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. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Αγγελακόπουλος Ρίζος
4. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Ζιούλη Αναστασία
8. Κασίδας Ιωάννης
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Κούκας Γεώργιος
11. Μασούρας Γεώργιος
12. Μπάτσικας Βασίλειος
13. Μπεϊνάς Αντώνιος
14. Λέτσιος Βασίλειος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Σιμούλης Θωμάς
17. Σκαπέτης Αντώνιος
18. Σκαρκάλης Χρήστος
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Σουλιώτης Θεόδωρος
21. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
22. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
23. Αναστασίου Ιωάννης
24. Βατζιάς Αντίγονος
25. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
26. Ριζούλης Στέφανος
27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ώρα λήξης συνεδρίασης, Δευτέρα 11/06/2018 ώρα 21:35.

ΑΔΑ: ΡΓ55Ω6Ι-6ΤΔ

Σελίδα 2 από 5

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), και
Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών
Υπηρεσιών.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 4ο :

Έγκριση της νέας χωροθέτησης εντός της λαϊκής αγοράς της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας.

Πριν τη συζήτηση του θέματος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την υποχρέωση ως προς την
πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας στο Δημοτικό
Συμβούλιο, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Το θέμα εισηγήθηκε η Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον
συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 14 του N. 4541/18 (ΦΕΚ 93/31.05.2018 τεύχος Α’) : “Τροποποίηση του
ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις.” αντικαθίσταται η περίπτ. στ΄ της
παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4497/2017 και απαλείφεται από τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Λαϊκών
Αγορών η γνωμοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την επέκταση των αγορών, καθώς και η
εισήγηση στις υπηρεσίες των φορέων λειτουργίας των αγορών για τη μετακίνηση και τη χωροθέτηση αυτών
Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010: «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρμοδιότητες» η ΕΠΖ Β.
Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.
Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 32 αρμοδιότητα του άρθρου 94 παρ.6 Ν.3852/2010 η οποία προστέθηκε
στο άρθρο 75 παρ.II ν.3463/06, οι Δήμοι είναι αρμόδιοι για :
«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 υπ’ αριθμ. 53/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς με θέμα
«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»
(ΑΔΑ:7ΙΘΤΩ6Ι-ΖΚΤ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 70/2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου (ΑΔΑ: ΨΤΒ7Ω6Ι-69Υ), οριοθετήθηκε ο ακριβής χώρος λειτουργίας της, ο αριθμός των
θέσεων για παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές και οι κατηγορίες των αδειών ανά αντικείμενο
εκμετάλλευσης.
Συνολικά καθορίστηκαν 51 θέσεις πωλητών εκ των οποίων οι 33 για παραγωγούς και οι 18 για
επαγγελματίες πωλητές σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία . Η εν
λόγω λαϊκή η οποία λειτουργεί τα δυο τελευταία χρόνια, τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της μεγάλης και
μη αναμενόμενης προσέλευσης επισκεπτών παρατηρείται στενότητα χώρου που εμποδίζει την ομαλή και
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άνετη διέλευση αυτών καθώς και την τοποθέτηση των εμπορευμάτων από τους πωλητές με αποτέλεσμα να
δυσχεραίνεται η ομαλή διενέργεια αυτής.
Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την τροποποίηση της χωροθέτησης ως εξής: Συνολικά οι θέσεις
πωλητών να γίνουν 36 εκ των οποίων οι 18 θέσεις για παραγωγούς οπωρολαχανικών (συμβατικά και
βιολογικά), οι 10 θέσεις για επαγγελματίες βιοτεχνικών ειδών και οι 8 θέσεις επαγγελματιών με είδος
πώλησης πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης (συμβατικά και βιολογικά) όπως εμφανίζονται αναλυτικά
στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του
παρόντος στο οποίο υπάρχει οριοθέτηση, διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων όπου
τοποθετούνται οι πωλητές και οι διάδρομοι μεταξύ των θέσεων. Οι διαστάσεις και το εμβαδό του
υφιστάμενου χώρου που λειτουργεί η λαϊκή αγορά παραμένουν αμετάβλητες
Η ανωτέρω χωροθέτηση είναι σύμφωνη με την παρ. 2 του άρθρο 29 του Ν. 4497/17 δηλαδή η αναλογία
των θέσεων παραγωγών προς επαγγελματίες πωλητές είναι 1:1 και σύμφωνη με το άρθρο 30 παρ. 2 του
ιδίου νόμου δηλαδή η αναλογία βιομηχανικών ειδών σε σχέση με τα πρωτογενή προϊόντα γης δεν
διαφοροποιεί το χαρακτήρα της αγοράς, ο οποίος συνίσταται στην προμήθεια του καταναλωτικού κοινού
κυρίως με αγροτοδιατροφικά προϊόντα. Επίσης δεν θίγεται η υπάρχουσα κατάσταση πωλητών που είχαν
τοποθετηθεί σε μόνιμη θέση σύμφωνα με τις ισχύουσες τότε διατάξεις. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 7,
παρ. 1 του 4497/2017 το μήκος πρόσοψης των Εγκαταστάσεων Πώλησης, είναι ίσο κατά κατηγορία
πωλούμενων ειδών (κατηγορία Επαγγελματιών πωλητών), και δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα έξι (6)
μέτρα.
Η κατανομή και προσωρινή τοποθέτηση παραγωγών πωλητών στις κενές θέσεις της λαϊκής αγοράς θα γίνει
σύμφωνα με τα άρθρα 32 & 33 του Ν. 4497/2017 ενώ οι πωλητές που είχαν τοποθετηθεί μόνιμα με την
ίδρυση αυτής παραμένουν στην θέση τους.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και :
1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 121 του Ν.4512/18 και τον N. 4541/18 (ΦΕΚ 93/31.05.2018 τεύχος Α’) :
“Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις.”
2. Την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006
3. Tο άρθρο 94 παρ.6 στοιχείο 32 του Ν.3852/2010
4. Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010: «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρμοδιότητες»
5. Την υπ’ αριθμ. 53/2016 (ΑΔΑ:7ΙΘΤΩ6Ι-ΖΚΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς με
θέμα «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», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 70/2017 (ΑΔΑ: ΨΤΒ7Ω6Ι-69Υ)
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
6. Την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β')
7. Την υπ’ αριθ. 8/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
8. Το τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για τα όρια κατάληψης της λαϊκής
αγοράς και των θέσεων των πωλητών
Καλούμαστε να αποφασίσουμε για: την νέα χωροθέτηση (2η τροπ. της υπ’ αριθμ. 53/2016 απόφασης ΔΣ)
της λαϊκής αγορά στην θέση «Λυγαριά» στην ΤΚ Σωτηρίτσας ως προς την οριοθέτηση και κατανομή των
διατιθέμενων θέσεων των πωλητών ανά είδος προϊόντος που λειτουργεί τους καλοκαιρινούς μήνες με ημέρα
λειτουργίας την Τρίτη), ως εξής:
1. Συνολικά 36 θέσεις πωλητών εκ των οποίων οι 18 θέσεις για παραγωγούς οπωρολαχανικών, οι 10
θέσεις για επαγγελματίες βιοτεχνικών ειδών και οι 8 θέσεις επαγγελματιών με είδος πώλησης
πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης (συμβατικά και βιολογικά) όπως εμφανίζονται αναλυτικά στο
τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του
παρόντος στο οποίο υπάρχει οριοθέτηση, διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων όπου
τοποθετούνται οι πωλητές και οι διάδρομοι μεταξύ των θέσεων
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2. Η κατανομή και τοποθέτηση των πωλητών στις κενές θέσεις της λαϊκής αγοράς θα γίνει σύμφωνα με τα
άρθρα 32 , 33 και 34 του Ν. 4497/2017 ενώ οι πωλητές που είχαν τοποθετηθεί μόνιμα με την ίδρυση
αυτής παραμένουν στην θέση τους
3. Κατά τα άλλα θα τηρείται η υπ’ αριθμ. 86/2018 (ΑΔΑ:Ψ6ΠΘΩ6Ι-ΠΔ8) απόφαση ΔΣ με θέμα «Έγκριση
Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αγιάς».
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις:
Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση
Δήμου Αγιάς» είπε στην τοποθέτησή του: «Επειδή μετέχω στο Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου και επειδή
έχουμε αποφασίσει να κάνουμε και νομική προσφυγή διότι έχουμε ενστάσεις ως προς τη βραδινή ώρα
λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στη Σωτηρίτσα, για τους λόγους αυτούς θα ψηφίσουμε «παρών».
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 των άρθρων 73 παρ.1βv και 94 παρ.6 στοιχείο 32 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87): «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.»,
- τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (Α’ 171): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 121 του Ν.4512/18 και τον N. 4541/18 (Α’ 93) : «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί
Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις.»,
- την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (Β’ 2161): «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις
λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις.»,
- την υπ’ αριθμ. 86/2018 (ΑΔΑ:Ψ6ΠΘΩ6Ι-ΠΔ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με
θέμα «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αγιάς»,
- την υπ’ αριθμ 8/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με θέμα: «Νέα χωροθέτηση εντός της
Λαϊκής Αγοράς Τ.Κ. Σωτηρίτσας (2η τροπ/ση της 53/2016 απόφαση Δ.Σ.)»,
- την απουσία του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας,
- το τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για τα όρια κατάληψης της λαϊκής
αγοράς και των θέσεων των πωλητών,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Α ποφασί ζου με κα τά πλειοψηφί α
Εγκρίνουμε την νέα χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς στην θέση «Λυγαριά» της Τοπικής Κοινότητας
Σωτηρίτσας, που λειτουργεί κάθε Τρίτη τους καλοκαιρινούς μήνες, ως προς την οριοθέτηση και κατανομή
των διατιθέμενων θέσεων των πωλητών ανά είδος προϊόντος, ως εξής:
1. Ορίζουμε συνολικά τριάντα έξι (36) θέσεις πωλητών εκ των οποίων: δεκαοκτώ (18) θέσεις για
παραγωγούς οπωρολαχανικών (συμβατικά και βιολογικά), δέκα (10) θέσεις για επαγγελματίες
βιοτεχνικών ειδών και οκτώ (8) θέσεις επαγγελματιών με είδος πώλησης πρωτογενή διατροφικά
προϊόντα γης (συμβατικά και βιολογικά), όπως εμφανίζονται αναλυτικά στο τοπογραφικό
διάγραμμα που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία και το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας, στο οποίο υπάρχει οριοθέτηση, διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων
θέσεων όπου τοποθετούνται οι πωλητές και οι διάδρομοι μεταξύ των θέσεων.
2. Η κατανομή και τοποθέτηση των πωλητών στις κενές θέσεις της λαϊκής αγοράς θα γίνει σύμφωνα
με τα άρθρα 32 , 33 και 34 του Ν. 4497/2017 ενώ οι πωλητές που είχαν τοποθετηθεί μόνιμα με την
ίδρυση αυτής παραμένουν στην θέση τους.
3. Κατά τα άλλα θα τηρείται η υπ’ αριθμ. 86/2018 (ΑΔΑ:Ψ6ΠΘΩ6Ι-ΠΔ8) απόφαση ΔΣ με θέμα
«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αγιάς».
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Δήλωσε «Παρών» και μειοψήφισε ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος
μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι
της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 106/2018.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Μάρκου
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