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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 

 
 

Α/Α απόφασης: 33/2020 
Αρ. πρωτ. οικ.3536/2020 

 

Α π ό σ π α σ μ α   
από το πρακτικό της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης του  

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας,  
από 22 Απριλίου 2020 

 
Στην Ερέτρια σήμερα, την 22α του μηνός Απριλίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερέτριας συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση μέσω 

τηλεδιάσκεψης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 

55/Α’/11.03.2020) και της με αριθ. 18318/13.03.2020 σχετικής εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 

9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), ύστερα από την με αριθ. οικ.3415/16.04.2020 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου του Δ.Σ..  

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο [27] μελών συμμετείχαν στην 

τηλεδιάσκεψη [22] μέλη του Δ.Σ., ονομαστικά οι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Ανδρουλάκης Αντώνιος 

(Πρόεδρος Δ.Σ.) 

2. Παπαγγελή Μαρία 

3. Μπούγα - Μπαραμπούτη 

Παναγιώτα 

4. Σμιλάκος Πέτρος 

5. Βελέντζας Ιωάννης  

6. Σμπιλίρης Γεώργιος  

7. Τσούμαρης Δημήτριος  

8. Γουρνής Νικόλαος 

9. Τσώκος Ευάγγελος 

10. Αμερικάνου-Κικίδου 

Παρασκευή  

11. Δασκαλάκης Ηλίας 

12. Τερζάκης Αντώνιος 

13. Βράκας Γεώργιος 

14. Πετρογιάννης Ιωάννης  

15. Αλημπατέ Αμφιτρίτη 

16. Σταματούκος Πέτρος 

17. Κατσής Νικόλαος 

18. Καραβάς Χαράλαμπος 

19. Καραβάς Αργύριος 

(αποχώρησε πριν την 

ψήφιση του θέματος) 

20. Καρράς Σταμάτιος 

21. Σαράπης Γεώργιος 

22. Καραμπέτσου Ασημίνα 

 

1. Μπασινάς Κηρύκος  

2. Κουμπιάς Ιωάννης  

3. Μίγγος Δημήτριος  

4. Αλεξανδρής Ευάγγελος 

5. Σταματούκος Σπυρίδων  

 

 

 

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Δημητρόπουλος. 

Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος Κ. Ερέτριας Παντελής Μάριος, ο Πρόεδρος Κ. Αμαρύνθου Ζαχαριάς 

Κωνσταντίνος, ο Πρόεδρος Κ. Καλλιθέας Κοντογιάννης Βασίλειος και η Πρόεδρος Κ. Σέττας Αργύρη 

Ευαγγελία. 

Απόντες ήταν, ο Πρόεδρος Κ. Γυμνού Χαϊνάς Γεώργιος και ο Πρόεδρος Κ. Άνω Βάθειας Μακρής 

Παναγιώτης.  

Για την τήρηση των πρακτικών, παραστάθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Καλογιάννης Ιωάννης. 
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1ο θέμα Η.Δ. - Αριθμός απόφασης 33/2020: Ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς στην 

Κοινότητα Ερέτριας. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρθηκε εν συντομία σε  

σχετική συζήτηση που είχε αναπτυχθεί στην 17η συνεδρίαση του Σώματος η οποία είχε 

πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του περασμένου έτους. Κατόπιν αναφέρθηκε στις σχετικές 

αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου Ερέτριας (α/α απόφασης: 7/2020) και της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου (α/α απόφασης: 16/3447/2020, ΑΔΑ: ΨΣΕ1ΩΡ9-ΛΣ7) που ελήφθησαν 

κατά πλειοψηφία καθώς και στις διατάξεις του κείμενου νομοθετικού πλαισίου (ν. 4497/207) κι 

έδωσε το λόγο στην κ. Μπούγα-Μπαραμπούτη να προβεί στην εισήγηση του θέματος ως αρμόδια 

Αντιδήμαρχος. 

Στη συνέχεια η κ. Μπούγα-Μπαραμπούτη έθεσε υπόψη του Σώματος την με αριθ. 

οικ.3412/16.04.2020 εισήγηση του αρμόδιου Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης του Δήμου, στην οποία ορίζονται τα ακόλουθα: 

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Ερέτριας.  

ΣΧΕΤ: 1. Το με αριθ. οικ.12722/18.12.2019 έγγραφο του Δήμου Ερέτριας προς την Δ/νση 

Ανάπτυξης της Π.Ε. Ευβοίας.  

2. Το με αριθ. 3/02.01.2020 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ευβοίας. 

3. Το με αριθ. οικ.1287/05.02.2020 έγγραφο του Δήμου Ερέτριας προς το Υπουργείο 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

4. Το με αριθ. 19387/19.02.2020 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

5. Το με αριθ. οικ.2631/16.03.2020 έγγραφό του Δήμου προς το Σύλλογο Παραγωγών 

Πωλητών Λαϊκών Αγορών Επαρχίας Χαλκίδας. 

6. Η με αριθ. 03/20.03.2020 έγγραφη απάντησή του Συλλόγου (αρ. πρωτ. εισερχ. 

2720/20.03.2020). 

7. Το με αριθ. οικ.2718/20.03.2020 επαναληπτικό έγγραφο του Δήμου προς το Σύλλογο 

Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Επαρχίας Χαλκίδας. 

8. Το με αριθ. οικ.2632/16.03.2020 έγγραφό του Δήμου προς το Επαγγελματικό Σωματείο 

Λαϊκών Αγορών «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» Ν. Ευβοίας και το Πανευβοϊκό Σωματείο 

Μικροπωλητών Υπαίθριων Αγορών «Η ΔΡΑΣΗ». 

9. Η από 20.03.2020 έγγραφη απάντηση του Επαγγελματικού Σωματείου Λαϊκών Αγορών 

«ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» Ν. Ευβοίας. 

10. Το με αριθ. οικ.2742/26.03.2020 επαναληπτικό έγγραφο του Δήμου προς το 

Επαγγελματικό Σωματείο Λαϊκών Αγορών «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» Ν. Ευβοίας. 

11. Το με αριθ. οικ.3234/08.04.2020 έγγραφο του Αυτ. Τμήματος Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης προς το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ερέτριας.  

12. Η με αριθ. 3392/15.04.2020 αίτηση τοπικών παραγωγών. 

13. Το με αρ. πρωτ. εισερχ. 3400/16.04.2020 έγγραφο του Επαγγελματικού Σωματείου 

Λαϊκών Αγορών «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» Ν. Ευβοίας. 
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Με το ανωτέρω [1] σχετικό, ο Δήμος Ερέτριας ζήτησε από την αρμόδια υπηρεσία της Π.Ε. Ευβοίας, 

γνωμοδότηση αναφορικά με τη νομιμότητα λειτουργίας της Κυριακάτικης Αγοράς Ερέτριας και σε αντίθετη 

περίπτωση, τον προσδιορισμό των απαιτούμενων ενεργειών για τη νομιμοποίησή της. 

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ευβοίας με το [2] σχετικό της, γνωστοποίησε στο Δήμο Ερέτριας ότι, η 

λειτουργία της Κυριακάτικης Αγοράς είναι νόμιμη και θα πρέπει ο Δήμος Ερέτριας να προβεί είτε σε 

τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης λειτουργίας με εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν. 

4497/2017 -ιδίως του άρθρου 38 που αφορά στην απαγόρευση πώλησης νωπών διατροφικών 

προϊόντων- είτε στη δημιουργία νέας λαϊκής αγοράς, σε ημέρα λειτουργίας από Δευτέρα έως και Σάββατο, 

με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Κατόπιν ο Δήμος, με το [3] σχετικό και παραθέτοντας την προγενέστερη αλληλογραφία με την Π.Ε. Ευβοίας, 

ζήτησε επιπρόσθετες διευκρινίσεις από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

Το Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου, με το ανωτέρω [4] σχετικό ουσιαστικά επανέλαβε την απάντηση που έλαβε ο 

Δήμος από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ευβοίας. 

Σε εφαρμογή λοιπόν της κείμενης νομοθεσίας και της προαναφερθείσας αλληλογραφίας, δημιουργούνται τα 

ακόλουθα δεδομένα: 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α’/13.11.2017), στις 

Κυριακάτικες Αγορές «πωλούνται πάσης φύσεως προϊόντα πλην νωπών διατροφικών». Αυτό σημαίνει 

ότι απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή παραγωγών και πωλητών νωπών διατροφικών 

προϊόντων στην Κυριακάτικη Αγορά της Ερέτριας. 

2. Σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 59 του ν. 4497/2017, ο Δήμος όφειλε να προβεί σε εναρμόνιση 

του Κανονισμού Λειτουργίας της Κυριακάτικης αγοράς με τις διατάξεις του [1] σχετικού εντός τριών 

μηνών από την δημοσίευση του νόμου, κάτι που δεν έγινε. Συνεπώς η συμμετοχή παραγωγών και 

πωλητών νωπών διατροφικών προϊόντων στην Κυριακάτικη Αγορά της Ερέτριας δεν είναι 

νόμιμη, από τη λήξη του εν λόγω τριμήνου που αναφέρεται στις μεταβατικές διατάξεις.  

3. Ο Δήμος οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα με τις κείμενες διατάξεις και τις υποδείξεις των αρμόδιων 

εποπτικών αρχών, ήτοι του αρμόδιου Τμήματος Υπαίθριου Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 

Επενδύσεων καθώς και της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ευβοίας. Δηλαδή. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος, προκειμένου να αποφευχθεί χρονοκαθυστέρηση προς όφελος των τοπικών 

παραγωγών και των δημοτών, καθώς πρόκειται για διαδικασία (η ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς) πολλών 

σταδίων που απαιτεί πολλαπλές εγκρίσεις, ενημέρωσε σχετικά τους παραγωγούς αλλά και τους εμπόρους που 

συμμετέχουν στην Κυριακάτικη Αγορά της Ερέτριας.  

Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τους παραγωγούς και πωλητές νωπών διατροφικών προϊόντων: 

1) Με το [5] σχετικό προς το Σύλλογο Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Επαρχίας Χαλκίδας, ζητήθηκε 

να μας γνωστοποιηθεί επιθυμητή ημέρα λειτουργίας νέας Λαϊκής Αγοράς Ερέτριας, από Δευτέρα έως και 

Σάββατο, προκειμένου ο Δήμος να προβεί στις διαδικασίες αδειοδότησης και λειτουργίας της, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ν. 4497/2017. 

2) Με το [6] σχετικό ο Σύλλογος ζήτησε παράταση στη λήψη απόφασης, λόγω των συνθηκών που 

επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας. 

3) Ο Δήμος επανήλθε με το [7] σχετικό έγγραφό του, ζητώντας εκ νέου πρόταση για επιθυμητή ημέρα 

λειτουργίας νέας Λαϊκής Αγοράς Ερέτριας. Σημειώνεται ότι, μέχρι την σύνταξη του παρόντος, δεν 

έχει λάβει κάποια σχετική απάντηση ο Δήμος. 

Σε ότι αφορά τους πωλητές βιομηχανικών ειδών: 

1) Με το [8] σχετικό έγγραφό του, ο Δήμος Ερέτριας απευθύνθηκε στο Επαγγελματικό Σωματείο Λαϊκών 

Αγορών «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» Ν. Ευβοίας και το Πανευβοϊκό Σωματείο Μικροπωλητών Υπαίθριων Αγορών 

«Η ΔΡΑΣΗ», ζητώντας να γνωστοποιηθεί: 
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i. Η πρόθεσή τους για συμμετοχή σας και συνέχιση της λειτουργίας της Κυριακάτικης Αγοράς 

Ερέτριας και 

ii.  Να προτείνουν επιθυμητή ημέρα λειτουργίας νέας Λαϊκής Αγοράς Ερέτριας, με ημέρα 

λειτουργίας από Δευτέρα έως και Σάββατο, στην οποία –εκ του νόμου- δικαιούνται να 

συμμετέχουν.  

2) Το Επαγγελματικό Σωματείο Λαϊκών Αγορών «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» Ν. Ευβοίας με το [9] σχετικό έγγραφό, 

ζήτησε ομοίως παράταση στη λήψη απόφασης, λόγω των συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της 

πανδημίας. 

3) Ο Δήμος επανήλθε με το [10] σχετικό έγγραφό του, προς το Επαγγελματικό Σωματείο Λαϊκών Αγορών 

«ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» Ν. Ευβοίας, αφενός επαναλαμβάνοντας το αίτημά του και αφετέρου 

επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα χρονίζει εις γνώση του Σωματείου. Σημειώνεται ότι, μέχρι την 

σύνταξη του παρόντος, δεν έχει λάβει κάποια σχετική απάντηση ο Δήμος από τα δύο 

προαναφερόμενα Σωματεία. 

4) Το Σωματείο επανήλθε στις 16.04.2020 με το [13] σχετικό έγγραφό, ζητώντας να μην ληφθεί σχετική 

απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο την παρούσα περίοδο (της πανδημίας) καθώς θίγονται τα 

δικαιώματά τους. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, να σημειωθεί ότι, για την περίπτωση του Δήμου Ερέτριας, λειτουργήσαν 

επιβαρυντικά οι διατάξεις των υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/14.03.2020 (ΦΕΚ 859/Β’/14.03.2020) και 

Δ1α/ΓΠ.οικ.21268/28.03.2020 (ΦΕΚ 1081/Β’/28.03.2020) Κ.Υ.Α., με τις οποίες ανεστάλη προσωρινά, για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, η λειτουργία των αγορών των άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017, 

δηλαδή των Αγορών των καταναλωτών, Εμποροπανηγύρεων, Κυριακάτικων αγορών, Χριστουγεννιάτικων και 

Πασχαλινών αγορών και λοιπών οργανωμένων αγορών. Συνεπώς, απαγορεύτηκε και η Κυριακάτικη 

Αγορά Ερέτριας, χωρίς νομοθετική δυνατότητα μεταφοράς λειτουργίας σε άλλη ημέρα της 

εβδομάδας. 

Αυτή η εύλογη νομοθετική απαγόρευση προκάλεσε ποικίλα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης 

της Ερέτριας και συγκεκριμένα: 

1. Επιβάρυνση των δημοτών καθώς δημιουργήθηκε σημαντικό κενό στην προμήθεια νωπών 

διατροφικών προϊόντων. 

2. Οικονομική επιβάρυνση και ζημία σημαντική για τους συμμετέχοντες παραγωγούς και εμπόρους 

προϊόντων πρωτογενή τομέα. 

Για την πρόσκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος, ο Δήμος Ερέτριας επικοινώνησε με το αρμόδιο Τμήμα της 

Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ευβοίας, αμέσως μετά την απαγόρευση, προκειμένου να εξεταστεί το 

ενδεχόμενο μεταφοράς των παραγωγών και εμπόρων νωπών διατροφικών προϊόντων σε μία άλλη ημέρα της 

εβδομάδας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι δημότες μας και να μετριαστεί το μέγεθος της ζημιάς των 

παραγωγών. Ωστόσο, η απάντηση που δόθηκε ήταν αρνητική, καθώς δεν υπάρχει σχετικό νομοθετικό 

πλαίσιο που να επιτρέπει τέτοια ενέργεια και θα πρέπει να εφαρμοστεί η κείμενη νομοθεσία σε ότι αφορά την 

ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς. 

Το ανωτέρω σχετικό ιστορικό ενεργειών και εγγράφων του Δήμου Ερέτριας με τους συναρμόδιους φορείς, 

διαβιβάστηκε στο Τοπικό Συμβούλιο της Κ. Ερέτριας με το [11] σχετικό έγγραφο, ζητώντας σχετική 

γνωμοδότηση. 

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι είκοσι-ένας (21) τοπικοί παραγωγοί, υπέβαλλαν στις 15.04.2020 αίτηση 

προς το Δήμο, ζητώντας επίλυση του προβλήματος που τους έχει φέρει σε δυσχερή οικονομική θέση 

[σχετ. 12]. 

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η διαδικασία ίδρυσης νέας λαϊκής αγοράς σε έναν δήμο, είναι η 

ακόλουθη: 
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1. Γνώμη του συμβουλίου κοινότητας άνω των 300 κατοίκων ή του Προέδρου Κοινότητας έως 300 

κατοίκων ανάλογα με το χώρο διενέργειας της αγοράς (παρ.2ιγ άρθρο 82 ν. 3852/2010 ή παρ.1ιβ άρθρο 

83 ν. 3852/2010). 

2. Εισήγηση της Επιτροπής ποιότητας ζωής προς το δημοτικό συμβούλιο για πρόταση ίδρυσης λαϊκής 

αγοράς (άρθρο 73 ν. 3852/2010). 

3. Απόφαση - πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου προς το Περιφερειακό συμβούλιο για ίδρυση λαϊκής 

αγοράς (παρ. 1 άρθρο 29 ν. 4497/2017). 

4. Κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης του ΔΣ στην οικεία Περιφέρεια συνοδευόμενης από αίτημα για 

κάλυψη των νέων θέσεων είτε για έκδοση νέων επαγγελματικών αδειών ανά κατηγορία προϊόντων (παρ. 

2 άρθρο 29 ν. 4497/2017). 

5. Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς, κατόπιν γνωμοδότησης της 

αρμόδιας αστυνομικής αρχής (παρ. 1 άρθρο 29 ν. 4497/2017). 

Με δεδομένα τα παραπάνω και το γεγονός ότι η διαδικασία ίδρυσης νέας λαϊκής αγοράς σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4497/2017 είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, προκειμένου ο Δήμος να εκμεταλλευτεί το 

τρέχον χρονικό διάστημα και να επιλύσει οριστικά το πρόβλημα που ανέκυψε, παρακαλούμε για 

την λήψη απόφασης αναφορικά με την ίδρυση νέας Λαϊκής Αγοράς στην Δ.Κ. Ερέτριας. 

Σε σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να αναφέρονται: 

1. Ημέρα διεξαγωγής νέας λαϊκής αγοράς. Κατόπιν προφορικής επικοινωνίας με τοπικούς παραγωγούς 

προτείνεται ημέρα Σάββατο, όπως λειτουργούσε και στο παρελθόν η λαϊκή αγορά της Ερέτριας. 

2. Χώρος διενέργειας της λαϊκής αγοράς. Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ο υφιστάμενος χώρος όπου 

πραγματοποιείται η Κυριακάτικη Αγορά. Εναλλακτική πρόταση αποτελεί η χρήση της πλατείας αγοράς 

κατά τους χειμερινούς μήνες (πχ κατά τους μήνες Νοέμβριο – Απρίλιο) και τους υπόλοιπους μήνες 

(Μάιος – Οκτώβριος) ο χώρος στον οποίο γίνεται σήμερα η Κυριακάτικη Αγορά. Η εναλλακτική πρόταση 

υποβάλλεται καθώς στους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, διατυπώθηκαν παράπονα από 

ορισμένους συμμετέχοντες στην Κυριακάτικη Αγορά για την δυσλειτουργία που τους δημιουργούν οι 

καιρικές συνθήκες κατά τους χειμερινούς μήνες. Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει η όποια απόφαση 

του Δήμου, να διαβιβαστεί στο Αστυνομικό Τμήμα Ερέτριας προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τις 

κυκλοφοριακές επιπτώσεις (παρ. 1 άρθρο 29 Ν.4497/17). 

3. Ο συνολικός αριθμός των διατιθέμενων θέσεων. Στην υπάρχουσα Κυριακάτικη Αγορά, ο συνολικός 

αριθμός των θέσεων είναι 204, και αναφέρονται σε τρίμετρο ανάπτυγμα προσώπου πάγκου. Ως 

ανάπτυγμα προσώπου ορίζεται αυτό που έρχεται σε επαφή ο καταναλωτής με τον πάγκο πώλησης. Ο 

ίδιος αριθμός εννοείται ότι ισχύει και για την Πλατεία Αγοράς. Η αναλογία των θέσεων παραγωγών 

προς επαγγελματίες πωλητές θα είναι 1 προς 1 (παρ. 2 άρθρο 29 ν.4497/2017). 

Μετά την έγκριση από την Περιφέρεια, θα πρέπει να ψηφιστεί Κανονισμός Λειτουργίας της λαϊκής αγοράς 

από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο και να υποβληθεί αίτημα για την κάλυψη των 

θέσεων εκ νέου προς την Περιφέρεια. Δηλαδή θα ακολουθήσει διαδικασία έκδοσης σχετικής προκήρυξης από 

τον Δήμο και μοριοδότησης από την Επιτροπή Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας, προκειμένου να λειτουργήσει 

νόμιμα και απρόσκοπτα η νέα λαϊκή αγορά. 

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και μετά από ανταλλαγή απόψεων 

των μελών του, κατέληξε στη διατύπωση των ακόλουθων τριών προτάσεων προς ψήφιση: 

Η πρώτη πρόταση αφορά στην ψήφιση της εισήγησης ως έχει, δηλαδή την ίδρυση λαϊκής αγοράς 

ημέρα Σάββατο, στην υπάρχουσα θέση λειτουργίας (χώρος έμπροσθεν νηπιαγωγείου), με αριθμό 
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θέσεων συμμετεχόντων συνολικά [204] (σύμφωνα με το υφιστάμενο σχέδιο της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου) και υποβολή αιτήματος κάλυψης θέσεων στην Περιφέρεια. 

Η δεύτερη πρόταση που διατυπώθηκε από την κ. Αλημπατέ, αφορά στην αναβολή συζήτησης του 

θέματος για επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου να συμμετέχουν οι παραγωγοί και το σωματείο 

εμπόρων και παράλληλα να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να προσαρμοστεί η Κυριακάτικη Αγορά 

στα σημερινά δεδομένα. 

Η τρίτη πρόταση που διατυπώθηκε από την κ. Καραμπέτσου αφορά στην προσωρινή λειτουργία 

της λαϊκής αγοράς κάθε Σάββατο και για όσο ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα με συμμετοχή 

αποκλειστικά των αδειοδοτημένων παραγωγών. Με την άρση των περιοριστικών μέτρων να 

συγκληθεί νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να αποφασιστεί η ημέρα 

λειτουργίας της νέας λαϊκής, στην οποία θα ισχύουν οι υφιστάμενες άδειες. 

 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στη σχετική ψηφοφορία και να 

αποφασίσει σχετικά. 

……………………………………………………………………………….. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν ψηφοφορίας 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

(Την πρόταση της δημοτικής αρχής ψήφισαν οι κ.κ. Ανδρουλάκης Α., Παπαγγελή Μ., Μπούγα-

Μπαραμπούτη Π., Σμιλάκος Π., Βελέντζας Ι., Σμπιλίρης Ι., Τσούμαρης Δ., Γουρνής Ν., Τσώκος Ε., 

Αμερικάνου-Κικίδου Π., Δασκαλάκης Η., Τερζάκης Α., Βράκας Γ., Πετρογιάννης Ι., Καρράς Στ., Σαράπης Γ.. 

Την πρόταση της κ. Αλημπατέ ψήφισαν οι κ.κ. Αλημπατέ Α., Σταματούκος Π., Κατσής Ν.. 

Την πρόταση της κ. Καραμπέτσου ψήφισαν οι κ.κ. Καραμπέτσου Α. και Καραβάς Χ.) 

 

 

1. Εγκρίνει την ίδρυση λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Ερέτριας. 

2. Ως ημέρα λειτουργίας της ορίζεται η ημέρα Σάββατο. 

3. Ο χώρος διενέργειας της λαϊκής αγοράς θα είναι ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος που 

πραγματοποιείται η Κυριακάτικη Αγορά.  

4. Ο συνολικός αριθμός των διατιθέμενων θέσεων είναι [204], και αναφέρονται σε 

τρίμετρο ανάπτυγμα προσώπου πάγκου. Ως ανάπτυγμα προσώπου ορίζεται αυτό που έρχεται 

σε επαφή ο καταναλωτής με τον πάγκο πώλησης.  
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5. Η αναλογία των θέσεων παραγωγών προς επαγγελματίες πωλητές θα είναι 1 προς 1, 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4497/2017.  

6. Με την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της νέας λαϊκής αγοράς, θα υποβληθεί και σχετικό 

αίτημα κάλυψης των θέσεων αυτών προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 33/2020. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ορίζει ο Νόμος. 
Ακριβές Απόσπασμα  

Ερέτρια, 23.04.2020 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αντώνιος Ανδρουλάκης 
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