
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 17/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2012, ημέρα 
Τρίτη  και  ώρα 14:00 το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε  σε  τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 
την  με  αριθ.  17/23.8.2012 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δ.Σ.  κ.  Δημητρίου 
Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Α/
Α

Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 18 Παρθενιώτης Νικόλαος
2 Κυριάκου Ιφιγένεια 19 Ευαγγελινός Δημήτριος
3 Λιόντας Γεώργιος 20 Μπάτσιος Αστέριος
4 Σαράντη Μαρία
5 Ζούνη Στέλλα
6 Αβέρης Αθανάσιος
7 Πλιάκος Αστέριος
8 Σοφοτάσιος Χρήστος
9 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
10 Κοντογιώργης Δημήτριος
11 Χλιούμης Ανδρέας
12 Δημητριάδης Χρήστος
13 Μπογδάνος Κων/νος
14 Σιμώνης Ιωάννης
15 Λαφαζάνης Βασίλειος
16 Καπλάνης Θωμάς
17 Γκολόης Γεώργιος

         ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Βαγιωνάς Αθανάσιος
2 Γκλάβας Γεώργιος
3 Βορδός Χρήστος
4 Δήμητσας Δημήτριος
5 Λακρός Αλέξανδρος
6 Πύρρος Ιωάννης
7 Σταμούδης Ελευθέριος

      
  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πραβίτα Γ. Μαρία για την 

τήρηση των πρακτικών. 
       Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 
και δεν παραβρέθηκε κανείς.

Αριθμός θέματος: 3ο Ίδρυση Λαϊκής αγοράς στην 
Τοπική κοινότητα Παλαιόχωρας

Αριθμός Απόφασης : 330

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 3ο 
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θέμα,  έδωσε τον λόγο  στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Κοντογιώργη, ο οποίος ανέφερε τα 
παρακάτω: «Με το άρθρο 94 παρ.6 του Ν.3852/2010 η αρμοδιότητα για την ίδρυση και την εν 
γένει  λειτουργία  των  λαϊκών  αγορών  μεταβιβάστηκε  από  τις  Νομαρχίες  στους  Δήμους. 
Συγκεκριμένα πρόκειται για την υπ’ αριθ.32 αρμοδιότητα του άρθρου 94 παρ.6 Ν.3852/2010 η 
οποία προστέθηκε στο άρθρο 75 παρ.II ν.3463/06 ως εξής:
«32.Η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη μετακίνηση, τη διάλυση και τον καθορισμό του 
τρόπου  της  εν  γένει  λειτουργίας  Λαϊκών  Αγορών,  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία 
περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε 
άλλου συναφούς αντικειμένου, εκτός από την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις Λαϊκές 
Αγορές,  η οποία εκδίδεται  από το περιφερειακό συμβούλιο,  ανά περιφερειακή ενότητα.  Οι 
ανωτέρω αρμοδιότητες δεν αφορούν τους δήμους των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.»

Με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.2323/95 ορίζονται τα εξής:
«Με  απόφαση  των,  κατά  τόπους,  αρμόδιων  νομαρχιακών  συμβουλίων  επιτρέπεται  να 
ιδρύονται, να μετακινούνται και να καταργούνται λαϊκές αγορές στις περιφέρειες των οικείων 
νομών,  ύστερα από πρόταση του οικείου δήμου στην οποία καθορίζεται  ο  ακριβής  χώρος 
λειτουργίας της αγοράς και ο ανώτατος αριθμός των αδειών που θα χορηγηθούν και γνώμη της  
επιτροπής  που  συγκροτείται  με  απόφαση  του  αρμόδιου  νομαρχιακού  συμβουλίου  και 
αποτελείται:  1)  από  τον  προϊστάμενο  της  υπηρεσίας  Εμπορίου  της  οικείας  Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, ως πρόεδρο και 
2) από έναν εκπρόσωπο: 
α) της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων, 
β) του οικείου Επιμελητηρίου, 
γ) του οικείου Εμπορικού Συλλόγου, 
δ) της υπηρεσίας Τροχαίας, 
ε) της αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, 
στ) της υπηρεσίας Πολεοδομίας, 
ζ)  της  Ομοσπονδίας ή του Συλλόγου Επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών της οικείας 
Ν.Α. και 
η) της Ομοσπονδίας ή του Συλλόγου παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών της οικείας Ν.Α..

Το νομαρχιακό συμβούλιο μπορεί, με την απόφασή του, να αποδεχθεί ή να απορρίψει 
στο σύνολό της την υποβαλλόμενη πρόταση. Αν η πρόταση αυτή απορριφθεί, ο δήμος μπορεί  
να επανέλθει με νέα τροποποιημένη πρόταση.»

Ως  απαραίτητη  προϋπόθεση  όμως  για  την  άσκηση  της  αρμοδιότητας,  ίδρυσης, 
μετακίνησης και διάλυσης (κατάργησης) λαϊκής αγοράς, από τους οικείους δήμους, θεωρείται 
η ύπαρξη γνώμης της νομαρχιακής επιτροπής (νυν επιτροπής περιφερειακής ενότητας της παρ. 
2 του άρθρου 7 του ν. 2323/95 όπως ισχύει μετά την προσθήκη των εδαφίων α, β και γ της παρ. 
8 του άρθρου 12 του ν. 3557/07 (Α' 100), (σε συνδυασμό με την παρ. 1α του άρθρου 282 του ν. 
3852/2010),  στα  πλαίσια  των  προκαταρτικών  ενεργειών  για  την  έκδοση  της  σχετικής 
απόφασης.

Η επιτροπή λόγω της αντιπροσωπευτικής σύνθεσης (από τοπικούς φορείς), για θέματα 
που  έχουν  σχέση  με  ίδρυση,  μετακίνηση  διάλυση  (κατάργηση)  λαϊκής  αγοράς,  μπορεί  να 
συμβάλει  με  τη  γνώμη  της,  στην  επίτευξη  της  μεγαλύτερης  δυνατής  συναίνεσης  για  την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, των κατόχων αδειών πωλητών, αλλά και στάθμισης 
των  επιπτώσεων  (θετικών  ή  αρνητικών)  που  μπορεί  να  επιφέρει  στην  τοπική  αγορά  του 
στεγασμένου εμπορίου, η λειτουργία σε περίπτωση ίδρυσης ή μετακίνησης λαϊκής αγοράς και 
το παραεμπόριο που σε αυτές τις περιπτώσεις αναπτύσσεται στις παρυφές της αυτής.

Η  επιτροπή  για  την  περιφερειακή  ενότητα  είναι  ενιαία  και  συγκροτείται  από  το 
αντίστοιχο με το νομαρχιακό συμβούλιο όργανο διοίκησης, που σε αυτή την περίπτωση είναι 
το Περιφερειακό συμβούλιο.  Κάθε επιτροπή έχει την ίδια εδαφική αρμοδιότητα που είχε η 
αντίστοιχη νομαρχιακή επιτροπή πριν την εφαρμογή του ν. 3852/2010.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 02/2011 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Παλαιόχωρας 
αποφασίστηκε  η  ίδρυση  Λαϊκής  Αγοράς  στην  Παλαιόχωρα.  Ορίζεται  ως  χώρος 
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λειτουργίας από το πάρκο (μπγάδι)  μιας πλευράς του δρόμου ως  την οικία Φυλαχτού 
Αναστασίου,  και προς την οικία του Χρήστου Βαρβαριώτη συνέχεια προς ΚΑΠΗ και 
Φουρνούδια  οικία  Νίνου  Γεωργίου  και  από  τις  δύο  πλευρές  του  δρόμου  με  ημέρα 
λειτουργίας κάθε Σάββατο και ώρες 7.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. και με την προϋπόθεση να 
υπάρχει πρόσβαση προς τις εισόδους των οικιών.

Μετά την συνεδρίαση της 6/7/2012 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής όπως ορίζεται 
παραπάνω,  από  την  Περιφερειακή  Ενότητα  Χαλκιδικής,  αυτή  αποφάσισε  την  θετική 
γνωμοδότηση  της  στον  Δήμο  Πολυγύρου  για  την  ίδρυση  της  Λαϊκής  Αγοράς  της 
Παλαιόχωρας  στο  σημείο  που  αναφέρεται  παραπάνω  στην  απόφαση  της  Τοπικής 
Κοινότητας Παλαιόχωρας.

Η  Λαϊκή  Αγορά  της  Παλαιόχωρας  λειτουργεί  άτυπα  στον  συγκεκριμένο 
προτεινόμενο χώρο εδώ και δύο περίπου χρόνια.

Η απόφαση του οικείου δήμου σε κάθε περίπτωση ίδρυσης,  μετακίνησης,  διάλυσης 
(κατάργησης) λαϊκής αγοράς, πρέπει να καταστεί γνωστή (αρ. 94 παρ. 32) στην αρμόδια με 
θέματα  εμπορίου  υπηρεσία  της  Περιφερειακής  ενότητας,  προκειμένου  στο  μέλλον  να 
στελεχώσει τις νέες λαϊκές αγορές με πωλητές ή σε περίπτωση διάλυσης (κατάργησης) λαϊκής 
αγοράς να μεριμνήσει για την τοποθέτηση των πωλητών σε λειτουργούσες ήδη λαϊκές αγορές.»

Συνημμένα στον εισηγητικό φάκελο, παρατίθενται τα αποσπάσματα της Τοπικής 
Κοινότητας  Παλαιόχωρας  και  της  Γνωμοδοτικής  Επιτροπής  για  θέματα  Λαϊκών,  και 
γνωμοδοτήσεις φορέων προς τον Δήμο Πολυγύρου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο  του  Δήμου Πολυγύρου,  μετά  από αυτή τη διαδικασία, 
καλείται να εγκρίνει ή όχι την ίδρυση της Λαϊκής Αγοράς Παλαιόχωρας στον παραπάνω 
χώρο”. 
Ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
        Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 174 
του Ν 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση  

           Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α
          Την ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην Παλαιόχωρα. Ορίζεται ως χώρος λειτουργίας από  
το πάρκο (μπγάδι) μιας πλευράς του δρόμου ως την οικία Φυλαχτού Αναστασίου, και προς 
την οικία του Χρήστου Βαρβαριώτη συνέχεια προς ΚΑΠΗ και Φουρνούδια οικία Νίνου 
Γεωργίου και από τις δύο πλευρές του δρόμου με ημέρα λειτουργίας κάθε Σάββατο και 
ώρες  7.00  π.μ.  έως  14.00 μ.μ.  και  με  την προϋπόθεση να υπάρχει  πρόσβαση προς τις 
εισόδους των οικιών.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 330/2012

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή              Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Πολύγυρος 4-10-2012
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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