
   

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση  πενταμελούς επιτροπής βελτίωσης και χορήγησης  θέσης λαϊκών 
αγορών» 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

 

 Έχοντας υπ΄ όψιν 
1.  Τις διατάξεις των άρθρων 75 & 86 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», 

που αφορούν τις αρμοδιότητες του Δήμου και του Δημάρχου, 
2. Το Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το εδάφιο ζ της παρ. 1 του 
άρθρου 58 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου  και τα άρθρα 94 «Πρόσθετες αρμοδιότητες 
δήμων» και 95 «Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 άρθρο 66 παρ.4 «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του 
ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις 
για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου 
δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, 
άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες 
διατάξεις.»,  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν. 4964/30-7-2022 Φεκ 150 Α΄ 30-
7-2022 άρθρο 126 

4. Την με αρ.55/2022 Α. Δ. Σ. σχετικά με τον ορισμό των τριών μελών ως εκπρόσωποι του 
Δήμου Ευρώτα  

5. Το με αρ. πρωτ. 382 /25-8-2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων Λακωνίας 

6. Την με αρ. 60/2022 Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό του επιπρόσθετου 
μέλους της εν λόγω επιτροπής καθώς ο Αγροτικός Σύλλογος Ευρώτα δεν όρισε 
εκπρόσωπο. 

7. Την αναγκαιότητα συγκρότησης της πενταμελούς επιτροπής βελτίωσης και 
χορήγησης θέσης λαϊκών αγορών του Δήμου Ευρώτα   

Αποφασίζει 
 

Α. Την συγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής βελτίωσης και χορήγησης θέσης 
λαϊκών αγορών του Δήμου Ευρώτα η οποία αποτελείται από τα παρακάτω τακτικά μέλη: 

I.  Εκπρόσωποι του Δήμου 
1. Μπούτσαλης Ζαχαρίας, Αντιδήμαρχος 
2. Γεωργοστάθης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος 
3. Μπατσάκης Γρηγόριος, Δημοτικός Σύμβουλος 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

 

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης  
Πηροφορίες : Γ. Πανοτοπούλου 
Ταχ. Δ/νση : Βλαχιώτη   
Ταχ. Κώδικας  : 23051 
Τηλέφωνο  : 2735360225 
Email: gpanotopoulou@1499.syzefxis.gov.gr 
 

Βλαχιώτη,  10-10-2022    
Αριθ. Πρωτ.   : 12451 

        Αρ. Αποφ.:  61 
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II. Εκπρόσωπος των επαγγελματιών πωλητών 
4. Σταματάκος Γεώργιος  

III.  Ελλείψει παραγωγού πωλητή εκπρόσωπος του Δήμου 
5. Λυμπέρης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος 

 
Αναθέτει στην παραπάνω επιτροπή τις αρμοδιότητες, όπως αναφέρονται 

παρακάτω , σύμφωνα με τον N.4849/2021 άρθρο 66 παρ.4 όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει με τον Ν.4964/30-7-2022 Φεκ150Α΄30-7-02022 άρθρο 126: 

 

α)Την  καταγραφή των πωλητών και τις θέσεις που καταλαμβάνουν, καθώς και τις κενές 

θέσεις στη Λαϊκή Αγορά της Σκάλας. Ως κενές θέσεις, νοούνται  όσες δεν έχουν αποδοθεί  

σε πωλητή με διοικητική πράξη και  όσες καταλαμβάνονται από πωλητές που 

συμμετέχουν στη διαδικασία βελτίωσης θέσης  και μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας. 

β) την κατάρτιση του οριστικού πίνακα στον οποίο καταγράφονται οι  πωλητές με τις 

θέσεις επιλογής  τους, μετά την διενέργεια της διοικητικής διαδικασίας σύμφωνα με τον 

ανωτέρω σχετικό νόμο 

 

Β. Ορίζει προθεσμία δέκα (10) ημερών για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από όσους 

πωλητές της Λαϊκής Αγοράς της Σκάλας κατέχουν θέση που τους έχει αποδοθεί με 

διοικητική πράξη και επιθυμούν βελτίωση αυτής σύμφωνα με την περ.β της παρ.4 του 

άρθρου 66 του Ν.4849/2021, όπου αναφέρεται ότι: «Με την απόφαση της περ. α) ορίζεται 

προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όσους πωλητές κατέχουν θέση που τους έχει 

αποδοθεί με διοικητική πράξη και επιθυμούν βελτίωση αυτής. Η εκδήλωση 

ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία βελτίωσης καθιστά αυτομάτως τη θέση 

την οποία κατείχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή κενή. Με το πέρας της διαδικασίας ο πωλητής 

επανέρχεται είτε στην αρχική θέση που κατείχε είτε σε όποια του αποδοθεί μέσω της 

διαδικασίας.» 

 

Για το μέρος Β του αποφασιστικού να εκδοθεί Πρόσκληση η οποία θα αναρτηθεί στον 

χώρο ανακοινώσεων της  Λαϊκής  Αγοράς της Σκάλας του Δήμου Ευρώτα και στην 

ιστοσελίδα του. 

 
 

Ο Δήμαρχος Ευρώτα 
 
 

Δήμος Βέρδος 
 
 

Κοινοποίηση: 
1. Οριζόμενα μέλη της πενταμελούς επιτροπής 
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Λακωνίας 
3. Αγροτικός Σύλλογος Ευρώτα 
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