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Από ην πξαθηηθό ηεο 4
εο

 πλεδξίαζεο έηνπο 2020 ηεο  Κνηλόηεηαο Γαιαηά  ηνπ 

Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ. 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Λήυη απόυασης στετικά με λειτοσργία λαϊκής αγοράς 

 

 

ηνλ Γαιαηά  ζήκεξα ηελ 15
ε
  Οθησβξίνπ  2020 εκέξα Πέκπηε  θαη ώξα 29:00  

ζπλήιζε ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα Γαιαηά  ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην ηνπηθό 

ζπκβνύιην Γαιαηά ύζηεξα από ηελ ππ αξηζ. 4369/29-9-20 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

θ. Δπ. Γεξαζίκνπ  πνπ επηδόζεθε ζε θάζε έλαλ από ηνπο πκβνύινπο λόκηκα κε 

απνδεηθηηθό επίδνζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 88 ηνπ Ν3852/10. 

 

Ο Πξόεδξνο δηαπίζησζε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά κειώλ  

επξέζεζαλ παξόληα έμη κέιε: 

 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ                                                                                 

 

Δπάγγεινο Γεξαζίκνπ (Πξόεδξνο) , Ι.Μπίζζηαο, Κσλ/λα αξαληνπνύινπ, 

Γ.ηακαηέιινο, Υξ.Πεξηζηεξίδεο. Μαιακαηέληα όκπα                                      

 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

 

Αλ.Λαδάο.                                    

 

 

 

 

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ ηαθηηθό ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Δπαγ. Κόιιηα. 

 



 

 

Θέμα 1
ο
                                                                            Αριθ. απου. 9/2020 

 

Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ην 1
ν
 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο «Λήυη απόυασης 

στετικά με λειτοσργία λαϊκής αγοράς» ζέηεη ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ ηελ ππ αξηζ. 

5/20 πξνεγνύκελε απόθαζή ηνπ θαη θαιεί ηνλ παξεπξηζθόκελν, αξκόδην γηα ζέκαηα 

ιατθώλ αγνξώλ, Αλη/ξρν θ. νύρια  λα ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηνπο θνηλνηηθνύο 

πκβνύινπο. 

 

Ο θ. νύριαο δήισζε: 

 
«Σην α.2 παξ.9 ηνπ λνκνύ 4497/2017 νξίδεηαη όηη << Λατθή αγνξά είλαη ε ππαίζξηα , 
κεηαθηλνύκελε ,νξγαλσκέλε αγνξά ,ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνύληαη παξαγσγνί πξσηνγελώλ 
θαη κεηαπνηεκέλσλ πξντόλησλ νηθνηερλίαο, θαζώο θαη επαγγεικαηίεο πσιεηέο γηα ηελ δηάζεζε 
θπξίσο πξσηνγελώλ αιιά θαη βηνκεραληθώλ εηδώλ >> 
Αθνινύζσο ζηελ παξ.17 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ νξίδεηαη όηη <<[…] Γηα ηηο ιατθέο αγνξέο πνπ 
ιεηηνπξγνύλ εληόο ησλ γεσγξαθηθώλ νξίσλ ηεο πεξηθεξείαο Αηηηθήο , αξκόδηνο θνξέαο 
νξίδεηαη ε πεξηθέξεηα Αηηηθήο>>. 
Σην α. 28 νξίδεηαη όηη <<ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο(…)ζπγθξαηνύληαη κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ 
πεξηθεξεηάξρε ε <<επηηξνπή ιατθώλ αγνξώλ Αηηηθήο>>(…) κε δεθαηξία (13) ηαθηηθά θαη 
ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά κέιε κε ηξηεηή ζεηεία>> 
Σύκθσλα κε ην α.29ηνπ Ν. 4497/2017 <<Τν νηθείν Πεξηθεξηθό ζπκβνύιην , πζηέξα από 
πξόηαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη γλσκνδόηεζε ηεο νηθείαο επηηξνπήο ιατθώλ 
αγνξώλ θαη ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο γηα ηηο θπθινθνξηαθέο επηπηώζεηο , απνθαζίδεη γηα ηελ 
ίδξπζε θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο ιατθήο αγνξάο[…] Αλ νη γλσκνδνηήζεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηηο 
παξνύζαο δελ παξαζρεζνύλ εληόο ζαξάληα πέληε (45) εκεξώλ , ε ζρεηηθή απόθαζε εθδίδεηαη 
ρσξίο απηέο . ηελ πξσηνβνπιία ίδξπζεο λέαο ιατθήο αγνξάο έρεη είηε ην δεκνηηθό είηε ην 
πεξηθεξηθό ζπκβνύιην . Η αλσηέξσ απόθαζε  ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνύιηνπ θνηλνπνηείηαη ζηελ 
νηθεία πεξηθέξεηα […] >> 
Οη δήκνη πξνθεηκέλνπ λα ηδξπζεί ιατθή αγνξά εληόο ησλ νξίσλ ηεο ρσξηθήο ηνπο 
αξκνδηόηεηαο , γλσζηνπνηνύλ ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ ζέζεσλ ηεο λέαο ιατθήο αγνξάο θαη ηνλ 
αθξηβή ηόπν ιεηηνπξγίαο ζην πεξηθεξεηαθό ζπκβνύιην ηεο πεξηθέξεηαο, ην νπνίν παξέρεη ηελ 
έγθξηζε ηνπ. 
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζύκθσλα κε ην α.36 ηνπ Ν. 4497/2017 νη πξνζεξρόκελνη ζηηο ιατθέο 
αγνξέο ππνρξενύληαη λα θαηαβάινπλ ην εκεξήζην αληαπνδνηηθό ηέινο ζηνπο θνξείο 
ιεηηνπξγίαο απηώλ . Τν ύςνο ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο θαζνξίδεηαη γηα ηηο ιατθέο αγνξέο πνπ 
ιεηηνπξγνύλ ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο κε απόθαζε ην νηθείνπ πεξηθεξεηαθνύ ζπκβνύιηνπ , 
πζηέξα από πξόηαζε ηεο νηθείαο πεξηθεξηθήο έλσζεο δήκσλ θαη ηηο νηθείαο επηηξνπήο ιατθώλ 
αγνξώλ. Από ηα έζνδα πνπ εηζπξάηηνληαη από ηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο, από ηηο ιατθέο αγνξέο 
πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο, πνζνζηό 60%πεξηεξρεηαη ζηηο νηθίεο πεξηθέξεηεο θαη 
πνζνζηό 40% ζηνπο δήκνπο. 
Σην δήκν καο έσο θαη ζήκεξα δελ έρεη ηδξπζεί ιατθή αγνξά. Πξέπεη επνκέλσο λα πξνβνύκε 
ζε ίδξπζε  ηεο βάζεη ηνπ Ν. 4497/2017. 
Σύκθσλα κε ην άξζξν 59 ηνπ Ν. 4497/2007 ηεο παξ. 4, ε έθδνζε λέσλ αδεηώλ ππαίζξηνπ 
εκπνξίνπ νπνηαζδήπνηε κνξθήο, θαζώο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ιατθώλ αγνξώλ, επηηξέπνληαη 
κόλν κεηά ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ ΟΠΣΠΑ, ε νπνία αλαθνηλώλεηαη από ην Υπνπξγείν 
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, κέζσ εγθύθιηαο νδεγίαο. Ωζηόζν, κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ 
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κπνξεί λα επηηξαπεί ε έθδνζε λέσλ αδεηώλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, 



θαζώο επίζεο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ιατθώλ αγνξώλ θαη πξηλ ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ 
ΟΠΣΠΑ. 
 
Δπεηδή ινηπόλ, έρεη παξζεί Απόθαζε ηνπ Γήκνπ καο γηα ίδξπζε ιατθήο αγνξάο από ην 2018 
θαη είκαζηε αθόκα ζε αλακνλή γηα ην πόηε ζα ιεηηνπξγήζεη πιήξσο ην Ο.Π.Σ.Π.Α, κε ην ππ’ 
αξηζκό 2896/09-07-2020 Αίηεκα ηνπ Γήκνπ καο , αηηεζήθακε ζηνλ Υπνπξγό Αλάπηπμεο θαη 
Δπελδύζεσλ ηελ Ίδξπζε Λατθώλ Αγνξώλ ζηνλ Γήκν καο. 
Καηόπηλ  απηνύ, εθδόζεθε ην ΦΔΚ 3241 Τεύρνο Β’, όπνπ ζύκθσλα κε απηό, επηηξέπεηαη ε 
Ίδξπζε Λατθώλ Αγνξώλ ζην Γήκν Τξνηδελίαο – Μεζάλσλ , πξηλ ηελ πιήξε  ιεηηνπξγία ηνπ 
Ο.Π.Σ.Π.Α.» 
Αθνινύζωο ν Πξόεδξνο αθνύ επραξίζηεζε ηνλ Αλη/ξρν ηόζν γηα ηελ παξνπζία ηνπ ζην 
Σπκβνύιην όζν θαη γηα ηηο ρξήζηκεο θαη απαξαίηεηεο  δηεπθξηλίζεηο ηνπ επί ηνπ ζέκαηνο, 
πξνηείλεη λα ιεηηνπξγεί ε ιαϊθή αγνξά ζηνλ Γαιαηά  κε  δεθαέμη (16) ζέζεηο, ζην ρώξν 
απέλαληη από ην παξθηλγθ θαη ζπγθεθξηκέλα  ζην λόηην πεδνδξόκην ηεο παξαιηαθήο νδνύ , κε 
ηηο εμήο ζπληεηαγκέλεο:        
 
   

Α/Α X Ψ 

0 37295086 37295042 

1 23264807 23265020 

  
 
 
Σηα αλωηέξα ζεκεία , ζηα νπνία απεηθνλίδεηαη ν ρώξνο ζηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε 
Λαϊθή αγνξά, θαίλεηαη μεθάζαξα όηη ν ρώξνο απηόο, είλαη εθηόο ρεξζαίαο δώλεο ιηκέλα.  
 
Η Λαϊθή αγνξά ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν πξνηείλνπκε λα πξαγκαηνπνηείηαη θάζε Τξίηε θαη 
Σάββαην από ηηο 06:00 π. κ έωο 15:00  κ. κ . 
 
 
ηελ ζπλέρεηα θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν πκβνύιην κεηά από ζπδήηεζε, 

 

                               Α π ν θ α ζ ί δ ε η  

Οκόθσλα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ιατθήο αγνξάο ζηνλ Γαιαηά  κε  δεθαέμη (16) ζέζεηο, ζην 
ρώξν απέλαληη από ην παξθηλγθ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην λόηην πεδνδξόκην ηεο παξαιηαθήο νδνύ 
, θάζε Τξίηε θαη Σάββαην από ηηο 06:00 π. κ έωο 15:00  κ. κ  .κε ηηο εμήο ζπληεηαγκέλεο:        
 
   

Α/Α X Ψ 

0 37295086 37295042 

1 23264807 23265020 

  
 
 
 
 
 

 Η παξνύζα λα θνηλνπνηεζεί ζην Γεκνηηθό πκβνύιην. 

  Η παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 9/2020  



 

                                  

                                ΑΚΡΙΒΔ   ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

                                        Ο   ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

 

                               ΔΤΑΓΓΔΛΟ  Π. ΓΔΡΑΙΜΟΤ 

 

 

 

 


