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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης Τετάρτη 27.04.2022, ώρα 18:25. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 28.04.2022  

Αριθμ. πρωτ.: 3939 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

48/2022 
από το πρακτικό της 6ης/ 27.04.2022 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη 

 

 

Θέμα 2ο :  Ίδρυση και λειτουργία λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Στομίου Δήμου Αγιάς. 

 

 

Σήμερα Τετάρτη 27.04.2022 ώρα 15:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, 

με φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη με τη χρήση της εφαρμογής zoom, μετά από την υπ’ αριθμ. 

πρωτοκόλλου  3786/23.04.2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης 23.04.2022) πρόσκληση του Προέδρου του. 

 

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. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) 

6. Κασίδας Ιωάννης 7. Καφετσιούλης Απόστολος 

8. Κορδίλας Δημήτριος 9. Κρανιώτης Ευάγγελος 

10. Μακροβασίλης Βασίλειος 11. Μπελιάς Αντώνιος 

12. Ντάγκας Νικόλαος 13. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) 

14. Σκαρκάλης Χρήστος 15. Σμυρλής Βασίλειος 

16. Σωτηρίου Βασίλειος 17. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

18. Τσιντζιράκος Ιωάννης 19. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

20. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

21. Αλεξανδρίδου Βασιλική 22. Γαλλής Γεώργιος 

23. Καλαγιάς Γρηγόριος 24. Κατσιάβας Αστέριος 

25. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 26. Μπαρμπέρης Πέτρος 

27. Μπατζιόλας Ζάχος  

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίασε συμμετείχαν: ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μεταξοχωρίου Ιωάννης Πατσαβούρας και ο 

Εκπρόσωπος της Κοινότητας Μεγαλοβρύσου Ευάγγελος Λάμπρου.  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://www.dimosagias.gr/municipality/dimotiko-symvoylio/
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Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 2ο: Ίδρυση και λειτουργία λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Στομίου Δήμου Αγιάς. 

 

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

την πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας Στομίου στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε εφαρμογή των 

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

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Βασίλειος Σμυρλής, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Αλιείας, που ανέφερε τα εξής: 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν . 4849/21 (Α’ 207): «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού 

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών 

δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην 

επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες 

διατάξεις.» και συγκεκριμένα με το άρθρο 27 παρ,1,3,4: «Ίδρυση, μετακίνηση, επέκταση και κατάργηση 

λαϊκών αγορών», προβλέπεται ότι: 

 «1.Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ίδρυση, η κατάργηση, η μετακίνηση και η επέκταση των λαϊκών αγορών 

γίνεται με απόφαση του φορέα λειτουργίας μετά από την επιλογή του χώρου λειτουργίας τους σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στο άρθρο 25. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου κοινοποιείται στην Περιφέρεια του δήμου εντός των 

ορίων του οποίου λειτουργεί η λαϊκή αγορά. 

3.Με την απόφαση ίδρυσης νέας λαϊκής αγοράς καθορίζονται ο αριθμός των θέσεων αυτής για παραγωγούς 

πωλητές και επαγγελματίες πωλητές και οι κατηγορίες των θέσεων δραστηριοποίησης ανά αντικείμενο 

εκμετάλλευσης. Σε κάθε νέα λαϊκή αγορά ο αριθμός των θέσεων που αποδίδονται σε παραγωγούς πωλητές 

είναι ίσος με τον αριθμό των θέσεων που αποδίδονται σε επαγγελματίες πωλητές. 

4.Η απόφαση ίδρυσης νέας λαϊκής αγοράς συνοδεύεται από αίτημα έκδοσης προκήρυξης για την κάλυψη των 

θέσεων της νέας λαϊκής αγοράς από υφιστάμενους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία 

πωλητή στην ίδια περιφέρεια και την έκδοση νέων αδειών παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή.» 

 

Επίσης με τις διατάξεις του Ν . 4849/21 (Α’ 207), άρθρο 25: «Επιλογή χώρου λειτουργίας υπαίθριων 

οργανωμένων αγορών», προβλέπεται ότι:  

«1.Η λειτουργία υπαίθριων οργανωμένων αγορών επιτρέπεται σε υπαίθριους χώρους που ορίζονται με 

απόφαση της αρμόδιας αρχής, και στους οποίους υπάρχει ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση για το κοινό, 

περιλαμβανόμενων των ατόμων με αναπηρία, και ιδίως σε οδούς, πλατείες, πάρκα και εξωτερικούς χώρους 

εκκλησιών. Οι υπαίθριοι χώροι του πρώτου εδαφίου μπορούν να είναι δημόσιοι ή μισθωμένοι από το 

Δημόσιο. 

2.Η απόφαση ορισμού των χώρων λειτουργίας της παρ. 1 εκδίδεται μετά από γνώμη της αρμόδιας 

αστυνομικής αρχής σχετικά με τις επιπτώσεις στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Η γνώμη της 

αρμόδιας αστυνομικής αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών αφότου ζητηθεί, και 

αν αυτή παρέλθει άπρακτη, η απόφαση του φορέα λειτουργίας μπορεί να εκδίδεται χωρίς αυτή. 

3.Ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας οφείλει να διασφαλίζει ότι, με τον ορισμό των χώρων λειτουργίας των 

υπαίθριων οργανωμένων αγορών, δεν εμποδίζεται η πρόσβαση σε σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, 

σταθμούς του αστικού και του προαστιακού σιδηρόδρομου, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, 

αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, χώρους άσκησης θρησκευτικής λατρείας, αστυνομικούς, 

λιμενικούς και πυροσβεστικούς σταθμούς, εισόδους κατοικιών και καταστημάτων, ξενοδοχειακές μονάδες, 

καθώς και ότι δεν δυσχεραίνονται η λειτουργία των ανωτέρω και ο εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων 

και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 

4.Η απόφαση ορισμού του χώρου λειτουργίας υπαίθριας οργανωμένης αγοράς συνοδεύεται από τοπογραφικό 

διάγραμμα, που συντάσσεται με μέριμνα του φορέα λειτουργίας και στο οποίο απεικονίζονται: 

α) τα όρια που αυτή καταλαμβάνει, 

β) η χωροθέτηση των θέσεων, ανά κατηγορία προϊόντων, 

γ) το σύνολο των θέσεων που καλύπτουν οι πωλητές με αρίθμηση, αναφορά στο αντικείμενο εκμετάλλευσης 

κάθε πάγκου πωλητών στις αγορές που απαιτείται και δ) οι κενές θέσεις. 

Το ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα, καταχωρείται στο Ο.Π.Σ.A.Α. και κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση 

Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, εντός της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 56. 
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5.Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, η κατασκευή και 

τοποθέτηση στους χώρους λειτουργίας υπαίθριας οργανωμένης αγοράς προσωρινών στεγάστρων ή σκιάστρων 

ανοιχτού τύπου, ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής τους ή τον τρόπο στήριξής τους στο έδαφος, δεν αναιρεί 

τον υπαίθριο χαρακτήρα της. Για τη λειτουργία υπαίθριας αγοράς, οι ανωτέρω κατασκευές εγκαθίστανται από 

τον αρμόδιο φορέα λειτουργίας, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του σχετικά με την 

ασφάλεια χρήσης και τη στατική επάρκεια των κατασκευών. 

6.Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, και ιδίως πανδημίας ή θεομηνίας, ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας μπορεί 

να ορίζει με απόφασή του, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή, επιπρόσθετο χώρο λειτουργίας υφιστάμενης υπαίθριας οργανωμένης αγοράς, εντός 

των ορίων του ίδιου Δήμου, που καλείται «παράλληλη αγορά». Η παράλληλη αγορά λειτουργεί κατά την ίδια 

ημέρα και κατά τις ώρες που προβλέπονται για την υφιστάμενη υπαίθρια οργανωμένη αγορά. Στην παράλληλη 

αγορά δραστηριοποιείται μέγιστος αριθμός πωλητών ίσος με το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού 

αριθμού, ανά κατηγορία πωλητών, που προβλέπονται για την υφιστάμενη υπαίθρια αγορά. Η απόφαση 

ορισμού παράλληλης αγοράς συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με την παρ. 4. 

7.Η παράλληλη αγορά της παρ. 6 έχει προσωρινό χαρακτήρα και δεν συνιστά νέα υπαίθρια οργανωμένη αγορά 

ή επέκταση υπάρχουσας. Το άθροισμα των δραστηριοποιούμενων πωλητών στην υφιστάμενη και την 

παράλληλη υπαίθρια οργανωμένη αγορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των πωλητών που 

προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της υφιστάμενης υπαίθριας οργανωμένης αγοράς.» 

 

Με το άρθρο 1 παρ. 1-2 της ΚΥΑ Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων 9170/01.02.2022 (ΦΕΚ 

481/08.02.2022 τεύχος Β’): «Αριθμός των θέσεων, τομείς των διατιθέμενων προϊόντων ανά είδος στις λαϊκές 

αγορές και ειδικότεροι όροι δραστηριοποίησης πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο» ορίζεται ότι: 

«Άρθρο 1: Τομείς διατιθέμενων προϊόντων: 

«1.Οι θέσεις σε κάθε λαϊκή αγορά ταξινομούνται ανάλογα με τη φύση των πωλούμενων προϊόντων στους εξής 

τομείς:α. Τομέας πωλητών διατροφικών προϊόντων. β. Τομέας πωλητών βιομηχανικών ειδών.γ. Τομέας 

πωλητών βραχυχρόνιας (δεκαπενθήμερης) δραστηριοποίησης. 

2.Το μέγεθος του τομέα πωλητών βιομηχανικών ειδών δεν επιτρέπεται να διαφοροποιεί τον χαρακτήρα της 

αγοράς, ο οποίος συνίσταται στην προμήθεια του καταναλωτικού κοινού κυρίως με αγροτοδιατροφικά 

προϊόντα. Οι φορείς λειτουργίας λαϊκών αγορών μεριμνούν για τη διαφύλαξη του χαρακτήρα της αγοράς. Τα 

αναφερόμενα στην παρούσα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την προκήρυξη νέων αδειών και τον 

καθορισμό του είδους αυτών.» 

 

Με το άρθρο 2 παρ. 1 και 3 της ΚΥΑ Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων 9170/01.02.2022 (ΦΕΚ 

481/08.02.2022 τεύχος Β’): «Αριθμός των θέσεων, τομείς των διατιθέμενων προϊόντων ανά είδος στις λαϊκές 

αγορές και ειδικότεροι όροι δραστηριοποίησης πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο» ορίζεται ότι: 

 «Άρθρο 2: Αριθμός θέσεων στις λαϊκές αγορές: 

 «1.Ο αριθμός των θέσεων για νέες λαϊκές αγορές ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου φορέα λειτουργίας της 

λαϊκής αγοράς σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4849/2021 

3.Οι θέσεις σε κάθε λαϊκή αγορά είναι αριθμημένες και αναφέρονται υποχρεωτικά στον Κανονισμό 

λειτουργίας της σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 28 του ν. 4849/2021. 

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 το άρθρο 73 παρ.1β του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: «β. Εισηγείται στο 

δημοτικό συμβούλιο: βε. το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αλλά και: 

- την υπ’ αριθμ. 2/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Στομίου,   

- το υπ’ αριθμ. 1016/49/8-α/31-3-2022 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Τεμπών,  

- το τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας, το οποίο ακολουθεί την παρούσα,  

- το γεγονός ότι η Επιτροπή Ποιότητας εισηγείται θετικά με την υπ’ αριθμ. 6/2022 απόφασή της την 

ίδρυση και λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς κατά μήκος του δρόμου (περίπου 70 μέτρων) μεταξύ του 

Δημοτικού και Νηπιαγωγείου της Κοινότητας Στομίου, στην Κοινότητα Στομίου, από τις  ώρες από 

18:00μμ έως 10:30μμ κάθε Πέμπτη τους καλοκαιρινούς μήνες ΙΟΥΛΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ με συνολικό 

αριθμό θέσεων 32 και αναλυτικά ανά κατηγορία: α. Τομέας πωλητών διατροφικών προϊόντων (πλην 

ιχθύων), 26 θέσεις πωλητών ήτοι, παραγωγοί 16 θέσεις, επαγγελματίες 10 θέσεις και β. Τομέας 

πωλητών βιομηχανικών ειδών, 6 θέσεις,  

- τις ανάγκες του Δήμου  Αγιάς για την ίδρυση της εν λόγω Λαϊκής  

και σύμφωνα με τις  

1. τις διατάξεις του Ν. 4849/21 

2. το άρθρο 79 του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α')  

3. το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 

Καλούμαστε να αποφασίσουμε   

1. την ίδρυση και λειτουργία λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Στομίου Δήμου Αγιάς κατά μήκος του 

δρόμου (περίπου 70 μέτρων) μεταξύ του Δημοτικού και Νηπιαγωγείου της Κοινότητας Στομίου, 

όπως αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας, το οποίο ακολουθεί την 

παρούσα, από τις  ώρες από 18:00μμ έως 10:30μμ κάθε Πέμπτη τους καλοκαιρινούς μήνες ΙΟΥΛΙΟ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟ με συνολικό αριθμό θέσεων 32 και αναλυτικά ανά κατηγορία: 

α. Τομέας πωλητών διατροφικών προϊόντων, 26 θέσεις (Νο 4 έως 16 και Νο17 έως 29) ήτοι, 

παραγωγοί 16 θέσεις, επαγγελματίες 10 θέσεις.  

β. Τομέας πωλητών βιομηχανικών ειδών, 6 θέσεις πωλητών (Νο1-2-3 και Νο 30-31-32). 

2. Η εν λόγω Λαϊκή θα ακολουθεί τον Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών (αριθμός απόφασης 

ΔΣ 86/2018) όπως αυτός θα ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την υπ’ 

αριθμ. απόφαση 52/2016 του ΔΣ  περί «καθορισμού ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών 

λαϊκής αγοράς Δήμου Αγιάς» όπως αυτή θα ισχύει 

3. Η απόφαση ίδρυσης νέας λαϊκής αγοράς θα συνοδευτεί από αίτημα έκδοσης προκήρυξης για την 

κάλυψη των θέσεων της νέας λαϊκής αγοράς από υφιστάμενους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή 

και επαγγελματία πωλητή στο αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με προτεραιότητα, εάν είναι 

εφικτό, το μόνιμο κατοικίας των πωλητών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγιάς 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου του ν. 3463/06 Α’  114): «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1β του ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις των 

άρθρων 25 και 27 παρ,1,3,4 του ν. 4849/21 (Α’ 207): «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του 

ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση 

ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, 

βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.», 

- τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 2 και 2 παρ. 1 και 3 της ΚΥΑ Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων 9170/01.02.2022 (ΦΕΚ 481/08.02.2022 τεύχος Β’): «Αριθμός των θέσεων, τομείς των 

διατιθέμενων προϊόντων ανά είδος στις λαϊκές αγορές και ειδικότεροι όροι δραστηριοποίησης 

πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο», 

- την υπ’ αριθμ. 52/2016 (ΑΔΑ: 6ΕΥ8Ω6Ι-9Ω1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα  

«Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκής αγοράς Δήμου Αγιάς», που 

ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμιμη με την με αριθμό πρωτοκόλλου 5687/65083/28-04-2018 (ΑΔΑ: 

Ω9ΩΑΟΡ10-2Ι5) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς 

Ελλάδας, 

- την υπ’ αριθμ. 86/2018 (ΑΔΑ: Ψ6ΠΘΩ6Ι-ΠΔ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με 

θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών αγορών του Δήμου Αγιάς», που ελέγχθηκε και 

κρίθηκε νόμιμη με την με αριθμό πρωτοκόλλου 9108/88825/16-07-2018 (ΑΔΑ: 7Ζ89ΟΡ10-ΓΤ2) 

απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, 

- την υπ’ αριθμ. 6/2022 (ΑΔΑ: ΨΠΑ9Ω6Ι-ΣΨΧ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

Αγιάς, 

- την υπ’ αριθμ. 2/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Στομίου,  

- την απουσία του Προέδρου της Κοινότητας Στομίου, 

- το υπ’ αριθμ. 1016/49/8-α/31-3-2022 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Τεμπών,  

- το τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας, το οποίο επισυνάπτεται την παρούσα,  

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
1. Την ίδρυση και λειτουργία λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Στομίου Δήμου Αγιάς κατά μήκος του 

δρόμου (περίπου 70 μέτρων) μεταξύ του Δημοτικού και Νηπιαγωγείου της Κοινότητας Στομίου, 

στην Κοινότητα Στομίου, όπως αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

το οποίο ακολουθεί την παρούσα, από τις  ώρες από 18:00μμ έως 10:30μμ κάθε Πέμπτη τους 

καλοκαιρινούς μήνες ΙΟΥΛΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ με συνολικό αριθμό θέσεων 32 και αναλυτικά ανά 

κατηγορία: 

α. Τομέας πωλητών διατροφικών προϊόντων, 26 θέσεις (Νο 4 έως 16 και Νο17 έως 29) ήτοι, 

παραγωγοί 16 θέσεις, επαγγελματίες 10 θέσεις. 

β. Τομέας πωλητών βιομηχανικών ειδών, 6 θέσεις πωλητών (Νο1-2-3 και Νο 30-31-32). 

 

2. Η εν λόγω Λαϊκή θα ακολουθεί τον Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών (αριθμός απόφασης 

ΔΣ 86/2018) όπως αυτός θα ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την υπ’ 

αριθμ. απόφαση 52/2016 του ΔΣ  περί «καθορισμού ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών 

λαϊκής αγοράς Δήμου Αγιάς» όπως αυτή θα ισχύει. 

 

3. Η απόφαση ίδρυσης νέας λαϊκής αγοράς θα συνοδευτεί από αίτημα έκδοσης προκήρυξης για την 

κάλυψη των θέσεων της νέας λαϊκής αγοράς από υφιστάμενους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή 

και επαγγελματία πωλητή στο αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με προτεραιότητα, εάν 

είναι εφικτό, το μόνιμο κατοικίας των πωλητών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγιάς. 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%95%CE%A58%CE%A96%CE%99-9%CE%A91
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A99%CE%A9%CE%91%CE%9F%CE%A110-2%CE%995
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A99%CE%A9%CE%91%CE%9F%CE%A110-2%CE%995
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A86%CE%A0%CE%98%CE%A96%CE%99-%CE%A0%CE%948
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9689%CE%9F%CE%A110-%CE%93%CE%A42
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A0%CE%919%CE%A96%CE%99-%CE%A3%CE%A8%CE%A7
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4. Η παρούσα να δημοσιευτεί κατά το πλήρες κείμενο στο δημοτικό κατάστημα και περίληψη αυτής σε 

µία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 48/2022. 
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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