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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών Τρίτη 26.07.2022, ώρα 17:15. 

                

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 
Αγιά, 26.07.2022  
Αριθμ. πρωτ.: 7957 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 
email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
66/2022 

από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 10ης/ 26.07.2022 τακτικής συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom 

 
 
Θέμα  2ο :  Έγκριση νέας χωροθέτησης (διαμόρφωσης) εντός της λαϊκής αγοράς της Κοινότητας Αγιάς. 
 
 
Σήμερα Τρίτη 26-07-2022, ώρα 14:30, συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αγιάς, με τη χρήση της εφαρμογής zoom, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  
7817/22.07.2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης 22.07.2022) 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. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 
6. Κορδίλας Δημήτριος 7. Κασίδας Ιωάννης 
8. Κρανιώτης Ευάγγελος 9. Μακροβασίλης Βασίλειος 
10. Μπατζιόλας Ζάχος 11. Μπελιάς Αντώνιος 
12. Ντάγκας Νικόλαος 13. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) 
14. Σκαρκάλης Χρήστος 15. Σμυρλής Βασίλειος 
16. Σωτηρίου Βασίλειος 17. Τσιντζιράκος Ιωάννης 
18. Τσιαγκάλης Νικόλαος 19. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 
20. Αλεξανδρίδου Βασιλική 21. Καλαγιάς Γρηγόριος 
22. Καφετσιούλης Απόστολος 23. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) 
24. Κατσιάβας Αστέριος 25. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 
26. Μπαρμπέρης Πέτρος 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 
που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος 
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: 
 
 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://www.dimosagias.gr/municipality/dimotiko-symvoylio/
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Θέμα  2ο : Έγκριση νέας χωροθέτησης (διαμόρφωσης) εντός της λαϊκής αγοράς της Κοινότητας Αγιάς. 
 
Το θέμα εισηγήθηκε ο Βασίλειος Σμυρλής, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Αλιείας, που ανέφερε τα εξής: 
 
Με το άρθρο 26 παρ. 1 και 2  του ν. 4849/21 ορίζεται ότι: «Αρμόδιες αρχές για τη λειτουργία των λαϊκών 
αγορών, και φορείς λειτουργίας τους, είναι οι δήμοι της χώρας εντός των ορίων των οποίων αυτές 
λειτουργούν ……» Οι αρμόδιες αρχές της παρ. 1 έχουν, για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν ή πρόκειται να 
λειτουργήσουν εντός των ορίων τους, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Την ίδρυση, την κατάργηση, τη 
μετακίνηση, την επέκταση και τη χωροθέτηση των λαϊκών αγορών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
27, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία τους, και ιδίως την καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια και μετά 
το πέρας της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.». 
 
Με την υπ’ αριθμ. 37/99 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Καθορισμός νέου χώρου 
εγκατάστασης της Λαϊκής Αγοράς της έδρας του Δήμου Αγιάς» αποφασίστηκε η λειτουργία της λαϊκής αγοράς 
στην Δημοτική Κοινότητα ΑΓΙΑΣ του Δήμου ΑΓΙΑΣ κάθε Παρασκευή στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
που βρίσκεται στην συνοικία Αγίου Αντωνίου, εντός του οικισμού Αγιάς, στη θέση Αγία Άννα και 
συγκεκριμένα στην έκταση που περικλείεται μεταξύ της οικίας Β. Ντάπα, πρώην τυροκομείου Μόλλα – 
Μπακούλα, του χείμαρρου Άμυρου και διαχωρίζεται σε δύο τμήματα από τον δρόμο Αγίου Αντωνίου προς 
κλειστό Γυμναστήριο και γήπεδο ποδοσφαίρου. Με την ίδια απόφαση καθορίσθηκαν οι θέσεις των 
πωλητών σύνολο 116,  που κατανέμονταν ως εξής: 

- πενήντα δυο (52) θέσεις επαγγελματιών πωλητών βιοτεχνικών προϊόντων  (Α1-Α20, Β1-Β17, Γ1-
Γ15)  

- είκοσι δυο θέσεις (22) επαγγελματιών πωλητών οπωρολαχανικών και τριάντα εννέα  (39) θέσεις 
παραγώγων οπωρολαχανικών (Γ16-Γ18, Δ1-Δ26, Ε1-Ε21, Ζ1-Ζ11)  - τρεις (3) θέσεις 
επαγγελματιών πωλητών ιχθύων (ΗΙ-Η3) 

 
Με την υπ’ αρ. 9170/01.02.2022 (ΦΕΚ 481/08.02.2022 τεύχος Β’) απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων με θέμα «Αριθμός των θέσεων, τομείς των διατιθέμενων προϊόντων ανά είδος στις λαϊκές αγορές 
και ειδικότεροι όροι δραστηριοποίησης πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο» ορίζονται τα εξής:  

- στο άρθρο 1 παρ. 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. ……» και  

- στο άρθρο 2  της παρ. 2 και 3:  «Ο αριθμός των θέσεων υφιστάμενων λαϊκών αγορών μπορεί να 
τροποποιείται με απόφαση του αρμόδιου φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Σε περίπτωση που ο 
αριθμός των θέσεων υφιστάμενης λαϊκής αγοράς αυξηθεί, οι νέες θέσεις αποδίδονται κατόπιν έκδοσης 
προκήρυξης. Ο αριθμός των νέων θέσεων που αποδίδονται σε παραγωγούς πωλητές είναι ίσος με 
τον αριθμό των θέσεων που αποδίδονται σε επαγγελματίες πωλητές» και  «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» 

 
Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 6050/20-06-22 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 66 παρ.4 του ν.4849/2021, 
κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας χορήγησης και απόδοσης θέσεων, προέκυψαν είκοσι (20) κενές 
θέσεις επαγγελματιών πωλητών βιοτεχνικών ειδών και δέκα εννέα (19) κενές θέσεις παραγωγών και 
επαγγελματιών οπωροκηπευτικών. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και για να εξασφαλίσουμε  κυρίως τον αγροδιατροφικό χαρακτήρα της 
λαϊκής αγοράς και την αναλογία παραγώγων και επαγγελματιών 1:1 προτείνουμε την χωροθέτηση -
διαμόρφωση της Λαϊκής Αγοράς Αγιάς, που θα περιλαμβάνει συνολικά  110 θέσεις πωλητών που έχουν ως 
εξής:  

- Σαράντα (40) θέσεις για επαγγελματίες βιοτεχνικών ειδών (Α1 ΕΩΣ Α14/ Β1 ΕΩΣ Β14/ Γ1 ΕΩΣ 
Γ12) 

- Δεκαπέντε (15) θέσεις επαγγελματιών με είδος πώλησης πρωτογενή διατροφικά προϊόντα  γης 
(συμβατικά και βιολογικά) (Δ: 1,19,23,24, 25 (νωπά και κατεψυγμένα σφάγια πουλερικών και 
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κουνελιών,) και 26 (νωπά και κατεψυγμένα σφάγια πουλερικών και κουνελιών) / Ε:2,16,19 / Η:1 
ΚΑΙ 2 (ΙΧΘΥΣ) / Ζ: 3, 8, 9, 10) 

- Πενήντα πέντε (55) θέσεις για παραγωγούς οπωρολαχανικών (Β:15,16,17 / Γ:13,14,15,16,17,18,19 / 
Δ: 2 ΕΩΣ 18, 20 ΕΩΣ 22 / Ε:1, 3 ΕΩΣ 15, 17, 18, 20 (άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και 
φαρμακευτικά φυτά) / Ζ:1 (άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά), 2, 4, 5, 
6, 7, 11, 12) όπως εμφανίζονται αναλυτικά στο τοπογραφικό διάγραμμα της από 21/07/2022 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 απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων 9170/01.02.2022 
(ΦΕΚ 481/08.02.2022 τεύχος Β’) δηλαδή η αναλογία των θέσεων παραγωγών προς επαγγελματίες πωλητές 
είναι 1:1 και 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 την ισχύουσα νομοθεσία και θα εξακολουθεί να ισχύει ο Κανονισμός 
Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών (αριθμός απόφασης ΔΣ 86/2018) και η υπ’ αριθμ. 52/2016 απόφαση του ΔΣ  
περί «Καθορισμού ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκής αγοράς Δήμου Αγιάς» όπως θα ισχύει 
με την εκάστοτε νομοθεσία. 
 
Επίσης σύμφωνα με άρθρο 14 παρ.2 Ν.4849/21 οι Δήμοι, γνωστοποιούν δύο (2) φορές το έτος στην οικεία 
Περιφέρεια μέχρι την 31η Ιανουαρίου και την 31 Ιουλίου κάθε έτους τις κενές θέσεις, τις άδειες των 
πωλητών ως προς τα πωλούμενα είδη και τις ημέρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών για τις οποίες 
υπάρχουν κενές θέσεις, καθώς και τον αριθμό των πωλητών που δραστηριοποιούνται λιγότερο από έξι (6) 
ημέρες την εβδομάδα και σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.3 Ν.4849/21, όπως προστέθηκε από το άρθρο 28 
του Ν.4933/22 οι Περιφέρειες είναι, σε κάθε περίπτωση, αρμόδιες, για; 
α) την έκδοση της προκήρυξης για τη χορήγηση αδειών και θέσεων στις λαϊκές αγορές,  
β) την έκδοση, τη χορήγηση και την ανανέωση αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή σε λαϊκή 
αγορά και την παραχώρηση των νέων θέσεων δραστηριοποίησης σε κάθε λαϊκή αγορά, σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στα άρθρα 14 έως 17, και τη σχετική ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α. 
 
Η παρούσα απόφαση με το 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 του 
Νόμου 4849/21 και αποστέλλεται στην Επιτροπή του άρθρου 66 παρ.. 4 του Ν. 4849/21 για να 
τροποποιήσει το υπ’ αριθμ. 6050/20-06-22 Πρακτικό της. 
 
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-14-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%cf%8c%cf%81%ce%bf%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%b4/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-26-%ce%b1%cf%81%ce%bc%cf%8c%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%ad%cf%82-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af%cf%82-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-28-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ad%ce%ba%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b7-%cf%87%ce%bf%cf%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-28-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ad%ce%ba%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b7-%cf%87%ce%bf%cf%81/
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 
- την εισήγηση του Δημάρχου, 
- τις διατάξεις 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 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.»,    

- τις διατάξεις του ν. 4849/21 (Α΄): «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.», 

- την υπ. αρ. 9170/01.02.2022 (Β΄ 481) απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Αριθμός 
των θέσεων, τομείς των διατιθέμενων προϊόντων ανά είδος στις λαϊκές αγορές και ειδικότεροι όροι 
δραστηριοποίησης πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο», 

- την υπ’ αρ. 37/99 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Καθορισμός νέου χώρου 
εγκατάστασης της Λαϊκής Αγοράς της έδρας του Δήμου Αγιάς»,  

- την υπ’ αρ. 52/2016 (ΑΔΑ: 6ΕΥ8Ω6Ι-9Ω1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 
«Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών Λαϊκής Αγοράς Δήμου Αγιάς», η οποία 
ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμιμη με την αρ. πρ. 5687/65083/28-04-2016 (ΑΔΑ: Ω9ΩΑΟΡ10-2Ι5) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, 

- την υπ’ αρ. 86/2018 (ΑΔΑ: Ψ6ΠΘΩ6Ι-ΠΔ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 
«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών αγορών του Δήμου Αγιάς», η οποία ελέγχθηκε και 
κρίθηκε νόμιμη με την αρ. πρ. 9108/88825/16-07-2018 (ΑΔΑ: 7Ζ89ΟΡ10-ΓΤ2) απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, 

- το υπ’ αρ. 6050/20-06-2022 πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 66 παρ.4 του Ν.4849/2021, 
- το από 21-07-2022 τοπογραφικό διάγραμμα των νέων θέσεων της λαϊκής αγοράς της Κοινότητας 

Αγιάς που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγιάς, 
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 
Αποφασίζουμε ομόφωνα 

 
Εγκρίνουμε τη νέα χωροθέτηση - διαμόρφωση της Λαϊκής Αγοράς Αγιάς που θα περιλαμβάνει συνολικά 
εκατόν δέκα (110) θέσεις πωλητών και συγκεκριμένα: 

1. Σαράντα (40) θέσεις για επαγγελματίες βιοτεχνικών ειδών (Α1 ΕΩΣ Α14/ Β1 ΕΩΣ Β14/ Γ1 ΕΩΣ 
Γ12), 

2. Δεκαπέντε (15) θέσεις επαγγελματιών με είδος πώλησης πρωτογενή διατροφικά προϊόντα  γης 
(συμβατικά και βιολογικά) (Δ: 1,19,23,24, 25 (νωπά και κατεψυγμένα σφάγια πουλερικών και 
κουνελιών,) και 26 (νωπά και κατεψυγμένα σφάγια πουλερικών και κουνελιών) / Ε:2,16,19 / Η:1 
ΚΑΙ 2 (ΙΧΘΥΣ) / Ζ: 3, 8, 9, 10), 

3. Πενήντα πέντε (55) θέσεις για παραγωγούς οπωρολαχανικών (Β:15,16,17 / 
Γ:13,14,15,16,17,18,19 / Δ: 2 ΕΩΣ 18, 20 ΕΩΣ 22 / Ε:1, 3 ΕΩΣ 15, 17, 18, 20 (άνθη, καλλωπιστικά 
φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά) / Ζ:1 (άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και 
φαρμακευτικά φυτά), 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12), 

όπως αυτές εμφανίζονται αναλυτικά στο από 21/07/2022 τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τεχνική 
Υπηρεσία Δήμου Αγιάς, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης και στο οποίο υπάρχει 
οριοθέτηση, διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων όπου τοποθετούνται οι πωλητές, καθώς 
και οι διάδρομοι μεταξύ των θέσεων. Οι διαστάσεις και το εμβαδό του υφιστάμενου χώρου που λειτουργεί η 
λαϊκή αγορά παραμένουν αμετάβλητες . 
 
 
 

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%95%CE%A58%CE%A96%CE%99-9%CE%A91
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A99%CE%A9%CE%91%CE%9F%CE%A110-2%CE%995
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A86%CE%A0%CE%98%CE%A96%CE%99-%CE%A0%CE%948
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9689%CE%9F%CE%A110-%CE%93%CE%A42
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Σελίδα 5 από 5 

Η ανωτέρω χωροθέτηση είναι σύμφωνη με την απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρ.απ. 
9170/01.02.2022 (ΦΕΚ 481/08.02.2022 τεύχος Β’), δηλαδή η αναλογία των θέσεων παραγωγών προς 
επαγγελματίες πωλητές είναι 1:1 και 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 την ισχύουσα νομοθεσία και θα εξακολουθεί να ισχύει ο 
Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 86/2018 (ΑΔΑ: Ψ6ΠΘΩ6Ι-ΠΔ8) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, καθώς και η υπ’ αρ. 52/2016 (ΑΔΑ: 6ΕΥ8Ω6Ι-9Ω1) απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών Λαϊκής 
Αγοράς Δήμου Αγιάς», σε εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία.  
 
Η παρούσα απόφαση με το 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 του 
ν. 4849/21 και αποστέλλεται στην επιτροπή του άρθρου 66 παρ.. 4 του ν. 4849/21 για να τροποποιήσει το 
υπ’ αρ.6050/20-06-22 πρακτικό της.  
 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγιάς για 
τις επιπλέον ενέργειες. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 66/2022. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

Ιωάννης Αργυρούλης  

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A86%CE%A0%CE%98%CE%A96%CE%99-%CE%A0%CE%948
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%95%CE%A58%CE%A96%CE%99-9%CE%A91
ΑΔΑ: Ψ86ΕΩ6Ι-Ξ1Η
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