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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2013 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Από το πρακτικό 6/2013  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
    Στην Ελαφόνησο σήμερα την  26Η  του μηνός  ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους  2013,  ημέρα 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα  11:00΄     το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση 

στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό  515/22-4-2013 πρόσκληση του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ Αρώνη Γεωργίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους Δημ. 

Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006), 

για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

     Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους 

Δημοτικούς Συμβούλους ήταν: 

               Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                            ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                               ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ                        ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ             

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                        

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

 ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ο σύμβουλος  Αρώνης Μιχαήλ απουσιάζει  στο εξωτερικό (με την  19]13 ΑΔΣ του  

χορηγήθηκε άδεια)   

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να εισηγηθεί το 1ο  θέμα 

της ημερήσιας διάταξης.

Αριθ. Απόφ. 24./2013 Θέμα:   ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το 7ο είπε:

Το Νομαρχιακό συμβούλιο Λακωνίας με την 79]12-7-1999 ομόφωνη απόφασή του  

αποφάσισε την ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην Ελαφόνησο.

Με την 1136/23-8-199 Απόφαση του Νομάρχη  Λακωνίας είχε οριστεί  ο τρόπος λειτουργίας της 

Λαϊκής Αγοράς Ελαφονήσου και η διαδικασία έκδοσης αδειών συμμετοχής  σε αυτή. 

Σύμφωνα με αυτή η Λαϊκή αγορά στην Ελαφόνησο θα λειτουργεί κάθε Τετάρτη  από τις 

7.00 μέχρι 13.30 μ.μ. στην περιοχή Μεγάλο Τηγάνι.

ΑΔΑ: ΒΕΝΓΩΡ4-ΞΡΜ



Με το άρθρο 94 παρ. 6. του ν. 3852/10 η αρμοδιότητα   και για την ίδρυση και λειτουργία 

λαϊκών αγορών ανήκει πλέον στους Δήμους.

Επισημαίνεται όμως ότι με την έναρξη των αρμοδιοτήτων από τα νέα όργανα διοίκησης από 

1]1]2011, δεν θίγεται η ήδη διαμορφωθείσα κατάσταση μέχρι την 31-12-2010 ως προς τις 

υπάρχουσες αγορές, την οργανωτική δομή αυτών και τους κατόχους αδειών πωλητές 

(  εγκύκλιος Α2-2024/16-12-2011 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας)

Ως εκ τούτου για τη  Λαϊκή Αγορά Ελαφονήσου, που λειτουργεί υποτονικά,  

εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα με την ανωτέρω απόφαση του Νομάρχη.

Επειδή υπάρχει  το φαινόμενο του παραεμπορίου, ο αρμόδιος δημοτικός σύμβουλος κ. Ιωάννης 

Μελάς ζήτησε  την πιο οργανωμένη ενημέρωση του κόσμου περί της λειτουργίας της και την 

ευρύτερη γνωστοποίηση του τρόπου λειτουργίας της. 

Βέβαια ο Δήμος εφεξής  θα έχει την αρμοδιότητα  για την λειτουργία της και όσα 

απορρέουν από την εφαρμογή  του ν. 3852/10 – εξάλλου  με την περαιτέρω στελέχωσή του θα 

οργανωθούν καλλίτερα τα θέματα εμπορίου και μεταξύ αυτών και της Λαϊκής Αγοράς-

Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά

Το Δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να δοθεί  ευρεία δημοσιότητα ως προς τον τόπο και το χρόνο λειτουργίας της Λαϊκής 

Αγοράς Ελαφονήσου  και την  ενημέρωση και παρότρυνση των  παραγωγών και εμπόρων να  

λειτουργήσουν νομίμως.

Η απόφαση έλαβε α.α. 24/2013 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το  πρακτικό  6/26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
2013   του Δ.Σ. που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε  και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Σ. Αρώνης                      ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,  ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ     

           ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΜΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ,  ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤ.   

   ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

                            ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,    

 

ΑΔΑ: ΒΕΝΓΩΡ4-ΞΡΜ


