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      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 26ος ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 26/2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

 
ΘΔΜΑ: «Σποποποίηζη ηηρ ςπ απιθ. 25/2018 απόθαζηρ Γ.. η οποία αθοπά ηην Ίδπςζη 
και Λειηοςπγία Λαϊκών Αγοπών ζηο Γήμο Σποιζηνίαρ-Μεθάνων, ζύμθωνα με ηον 
Ν.4497/2017» 
 
 
ήκεξα ηελ 20ε  Οθησβξίνπ  2020 εκέξα Σξίηε θαη  από θαη 19:00 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε, δηα δώζεο θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ, ζην Ακθηζέαηξν ηνπ Γπκλαζίνπ Γαιαηά 
θαηόπηλ ηεο ππ’αξηζκ.4817/16-10-20 έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..,  πνπ 
επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. 
(Ν.3463/2006) & 67 ηνπ Ν.3852/2010 θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, 
δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 15 , ήηνη: 
 
 Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παπόνηερ      

 
1) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.) Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο ,4.) Μάγεηξα- 
Πάιιε  Αλαζηαζία,5.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 6.))νύρια ηπιηαλή,  7.)Παληειήο Βαζίιεηνο, 
8..)Αλδξένπ Υξπζνύια,9.)  Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,10.) Θενδσξνπνύινπ νθία,11.)  
Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,12.)  νύριαο σηήξηνο,13.) ακπάλεο Γεκήηξηνο (απνρώξεζε ζην 
10ν ζέκα),14.) Αζαλαζίνπ άββαο (απνρώξεζε ζην 5ν ζέκα),15.) Λαδάξνπ Κσλ/λνο 
 
 

 
Απόνηερ 
1) Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο,2.) Λεζηώηεο ππξίδσλ,3.) Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια 
,4.)Καξλέδεο ππξίδσλ,5.) Κεξακίδαο Γεώξγηνο, 6..)Μέιινο Ησάλλεο 
 
(Οη θ.θ. Κεξακίδαο θαη Καξλέδεο ελεκέξσζαλ ηειεθσληθά ηνλ Πξόεδξν γηα ηνλ ιόγν ηεο 
απνπζίαο ηνπο) 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάληρ Υπ. πςπίδων, Παπών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παπόνηερ  
1)Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ, 3.)  Παπιήο 
Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο,  
 
Απόνηερ 
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1.) Κνηδηάο ηακάηηνο, Κ.Σαθηηθνύπνιεο,2.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο, Κ.Γξπόπεο, 
3.)Λαδάξνπ Διεπζέξηνο, Κ.Λνπηξνπόιεσο , 4.)Νηάλνο Αζαλάζηνο , Κ.Σξνηδήλνο , 5.)Λίιινο 
ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,6) Μνύγηνπ Μαξία, Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,7.) Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο, Κ.  
Γαιαηά. 
 
 
Σα  πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο Τπάιιεινο  θ. Κόιιηαο 
Δπάγγεινο 
 
 
  Απιθμόρ Θέμαηορ: 10ος Ζ/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 177/2020 
 
ΘΔΜΑ: «Σποποποίηζη ηηρ ςπ απιθ. 25/2018 απόθαζηρ Γ.. η οποία αθοπά ηην Ίδπςζη 
και Λειηοςπγία Λαϊκών Αγοπών ζηο Γήμο Σποιζηνίαρ-Μεθάνων, ζύμθωνα με ηον 
Ν.4497/2017» 
 
 
Ο Πξόεδξνο αθνύ έζεζε ζην Γ.. ην 10ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. 
νύρια ν νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ Γ.. ηα εμήο: 
 
«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 Πεξηθέξεηαο 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 
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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. 
Τν ηνπηθό ζπκβνύιην Γαιαηά θαη ην ηνπηθό ζπκβνύιην Λνπηξόπνιεο κε ηηο ππ΄ αξηζ. 9/2020 
θαη  12/2020 απνθάζεηο αληίζηνηρα, απνθάζηζαλ ηελ ίδξπζε ιατθήο αγνξάο ζε ρώξνπο πνπ 
ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ παξνύζα εηζήγεζε. 
Τα ζεκεία πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ ίδξπζε ιατθήο αγνξάο ζην δήκν καο είλαη ηα εμήο :  
Όζνλ αθνξά ηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα Τξνηδήλαο, ζηνλ νηθηζκό Γαιαηά ηεο Γ.Κ γαιαηά δεθαέμη 
(16) ζέζεηο: 
 ζην ρώξν απέλαληη από ην παξθηλγθ θαη ζπγθεθξηκέλα από ην λόηην πεδνδξόκην ηεο 
παξαιηαθήο νδνύ , κε ηηο εμήο ζπληεηαγκέλεο:        
 
   

Α/Α X Ψ 

0 37295086 37295042 

1 23264807 23265020 

  
 
 
Σηα αλσηέξα ζεκεία , ζηα νπνία απεηθνλίδεηαη ν ρώξνο ζηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε 
Λατθή αγνξά, θαίλεηαη μεθάζαξα όηη ν ρώξνο απηόο, είλαη εθηόο ρεξζαίαο δώλεο ιηκέλα.  
 
Η Λατθή αγνξά ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν πξνηείλνπκε λα πξαγκαηνπνηείηαη θάζε Τξίηε θαη 
Σάββαην από ηηο 06:00 π. κ έσο 15:00  κ. κ  . 
 
 
Όζνλ αθνξά ηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Μεζάλσλ ,ζηνλ νηθηζκό Λνπηξόπνιεο ηεο Τ.Κ  
Λνπηξόπνιεο Μεζάλσλ είθνζη (20) ζέζεηο: 

 
 
Θα άξρεηαη από ηελ ζπκβνιή ηεο 25εο Μαξηίνπ κε θαηεύζπλζε πξνο ηελ νδό ηνπ Χξ. 
Μαιηέδνπ        
 

Α/Α Χ Ψ 

0 446027.06 4159250.38 

1 446000.60 4159270.22 

 
 
 
● 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.  
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● Η Λαϊθή αγνξά ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, πξνηείλνπκε λα πξαγκαηνπνηείηαη θάζε 
Δεπηέξα θαη Πέκπηε  από ηηο 06:00 π. κ έωο 15:00 κ. κ 
 
● Επίζεο,  ζηνπο δηθαηνύρνπο από ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο πξνηείλνπκε λα δνζνύλ 15 
ζέζεηο ζπλνιηθά, ελώ ζε πεξίπηωζε πνπ θαιπθζνύλ νη ζέζεηο θαη δεηεζνύλ επηπιένλ 
άδεηεο, ην Τνπηθό Σπκβνύιην λα ζπλεδξηάζεη μαλά, γηα λα ιάβεη λέα απόθαζε. 
 
Επεηδή, νη ζέζεηο πξέπεη λα είλαη αλαινγηθέο ( 1 πξνο 1 ) κεηαμύ ηωλ παξαγωγώλ θαη 
ηωλ επαγγεικαηηώλ  πωιεηώλ  πξνηείλω λα δνζνύλ 16 ζέζεηο αληί γηα 15» 
 
Ο θ. Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο δήισζε όηη δελ ζπκθσλεί κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο ιατθήο ζηνλ 
Γαιαηά  ζε κία ζέζε, δηόηη απηό ζα δπζθνιέςεη ηελ εμππεξέηεζε (θπξίσο) ησλ ειηθησκέλσλ 
δεκνηώλ καο. Θεσξεί όηη ε πξνεγνύκελε απόθαζε κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο ιατθήο ελαιιάμ ζην 
αλαηνιηθό ηκήκα (Άγην Νηθόιαν) θαη ζην δπηηθό ηκήκα  (πιεζίνλ ρώξνπ ζηάζκεπζεο) είλαη  ε 
ζσζηή.  
Ο θ. Παληειήο δήισζε όηη κε ηελ πξνηεηλόκελε ηξνπνπνίεζε ε ιεηηνπξγία ηεο ιατθήο ζηελ 
Λνπηξόπνιε Μεζάλσλ κεηώλεηαη θαηά κία εκέξα ( δύν  αληί ηξηώλ), θάηη πνπ ηνλ βξίζθεη 
αληίζεην. 

 
 ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ζέηεη ζε ςεθνθνξία ηελ πξόηαζε ηνπ θ. νύρια θαη απηή ηνπ θ. 

Καξαγηάλλε (πεξί κε ηξνπνπνίεζεο)  θαιώληαο ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

  Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

Α Π Ο Φ Α  ΙΕ Δ Ι : 

 

Καηά πιεηνςεθία «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζ. 25/2018 απόθαζεο Γ.. ε νπνία αθνξά ηελ 
Ίδξπζε θαη Λεηηνπξγία Λατθώλ Αγνξώλ ζην Γήκν Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, ζύκθσλα κε ηνλ 
Ν.4497/2017», ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. νύρια, ε νπνία έρεη σο εμήο: 
 

Όζνλ αθνξά ηελ Γημοηική Δνόηηηα Σποιζήναρ, ζηον οικιζμό Γαλαηά ηηρ Γ.Κ Γαλαηά 
δεκαέξι (16) θέζειρ: 
 ζην ρώξν απέλαληη από ην παξθηλγθ θαη ζπγθεθξηκέλα από ην λόηην πεδνδξόκην ηεο 
παξαιηαθήο νδνύ , κε ηηο εμήο ζπληεηαγκέλεο:        
 
   

Α/Α X Ψ 

0 37295086 37295042 

1 23264807 23265020 

  
 
 
Σηα αλσηέξα ζεκεία , ζηα νπνία απεηθνλίδεηαη ν ρώξνο ζηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε 
Λατθή αγνξά, θαίλεηαη μεθάζαξα όηη ν ρώξνο απηόο, είλαη εθηόο ρεξζαίαο δώλεο ιηκέλα.  
 
Η Λατθή αγνξά ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν πξνηείλνπκε λα πξαγκαηνπνηείηαη θάζε Τξίηε θαη 
Σάββαην από ηηο 06:00 π. κ έσο 15:00  κ. κ  . 
 
 
Όζνλ αθνξά ηε Γημοηική Δνόηηηα Μεθάνων ,ζηον οικιζμό Λοςηπόποληρ ηηρ Σ.Κ  
Λοςηπόποληρ Μεθάνων είκοζι (20) θέζειρ: 
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Θα άξρεηαη από ηελ ζπκβνιή ηεο 25εο Μαξηίνπ κε θαηεύζπλζε πξνο ηελ νδό ηνπ Χξ. 
Μαιηέδνπ        
 

Α/Α Χ Ψ 

0 446027.06 4159250.38 

1 446000.60 4159270.22 

 
 
 
● 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 
Δεπηέξα θαη Πέκπηε  από ηηο 06:00 π. κ έωο 15:00 κ. κ 
 
● Επίζεο,  ζηνπο δηθαηνύρνπο από ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο πξνηείλνπκε λα δνζνύλ 15 
ζέζεηο ζπλνιηθά, ελώ ζε πεξίπηωζε πνπ θαιπθζνύλ νη ζέζεηο θαη δεηεζνύλ επηπιένλ 
άδεηεο, ην Τνπηθό Σπκβνύιην λα ζπλεδξηάζεη μαλά, γηα λα ιάβεη λέα απόθαζε. 
 
Επεηδή, νη ζέζεηο πξέπεη λα είλαη αλαινγηθέο ( 1 πξνο 1 ) κεηαμύ ηωλ παξαγωγώλ θαη 
ηωλ επαγγεικαηηώλ  πωιεηώλ  πξνηείλω λα δνζνύλ 16 ζέζεηο αληί γηα 15» 
 
Μεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Καξαγηάλλε Κσλ/λνπ, Παληειή Βαζηιείνπ, Αλδξένπ Υξπζνύια, 
Καξαγηάλλε Γεσξγίνπ, Λαδάξνπ Κσλ/λνπ & ακπάλε Γεκεηξίνπ, νη νπνίνη ςήθηζαλ ηελ 
πξόηαζε ηνπ θ. Καξαγηάλλε. 
 
 
 

 
                   Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 177/2020 
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