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ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής καταγραφής πωλητών, θέσεων, 
βελτίωσης θέσεων πωλητών και απόδοσης θέσεων λαϊκών αγορών». 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  240/2022 
 

                                                  Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας 

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. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», που αφορούν τις αρμοδιότητες του Δημάρχου και τις πρόσθετες 
αρμοδιότητες των δήμων, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

3. Τον Ν.4849/2021 «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.», άρθρο 66 «Μεταβατικές διατάξεις», 

4. Το αριθ.πρωτ.7343/10-06-2022 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης προς το σύλλογο παραγωγών πωλητών λαϊκών 

αγορών Νομού Λακωνίας, 

5. Το αριθ.πρωτ.7346/10-06-2022 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης προς την Ομοσπονδία επαγγελματιών, βιοτεχνών και 

εμπόρων Νομού Λακωνίας, 
6.Το από 16-08-2022 έγγραφο του Συλλόγου παραγωγών πωλητών λαϊκών 

αγορών Ν. Λακωνίας με θέμα τον ορισμό μέλους για την συγκρότηση της εν 
λόγω Επιτροπής, 

7. Το γεγονός ότι η Ομοσπονδία επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων 
Νομού Λακωνίας δεν όρισε εκπρόσωπο, 

 

     Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 

Α. Ορίζει ως μέλη της πενταμελούς επιτροπής τους Δημοτικούς Συμβούλους 
του Δήμου: 

Ως τακτικά μέλη: 
1. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο, αντιδήμαρχο  

2. Κουτσονικολή Χαράλαμπο, αντιδήμαρχο 

3. Χριστάκο Σταύρο, αντιδήμαρχο 

ΑΔΑ: 9ΑΧΚΩΚ9-Φ92



4. Κολλιάκο Ιωάννη, δημοτικό Σύμβουλο  
5. Λιακάκο Σταύρο, παραγωγό πωλητή λαϊκών αγορών, όπως υποδείχτηκε από 

το συλλογικό όργανο των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών. 
 

Αναθέτει στην παραπάνω επιτροπή τις αρμοδιότητες όπως αναφέρονται 
παρακάτω, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ.4 του Ν.4849/2021: 

1. την καταγραφή των πωλητών στους οποίους έχει αποδοθεί θέση με 
διοικητική πράξη και οι οποίοι δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τα στοιχεία της 

άδειάς τους στις λαϊκές αγορές που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δήμου, 
καθώς και την καταγραφή των κενών θέσεων. 

2. την εξέταση των υποβληθέντων δικαιολογητικών των αιτούντων. 
3. την κατάρτιση προσωρινών πινάκων αιτούντων πωλητών (με μοριοδότηση) 

4. την εξέταση τυχόν ενστάσεων. 

5. την κατάρτιση οριστικών πινάκων κατάταξης αιτούντων πωλητών (με 
μοριοδότηση). 

6. την κατάρτιση τελικού πίνακα τοποθετημένων πωλητών και κενών θέσεων. 
 

Β. Ορίζει προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών για την εκδήλωση ενδιαφέροντος 
από όσους πωλητές των Λαϊκών Αγορών Μολάων, Νεάπολης και Μονεμβάσιας 

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 των προαναφερόμενων Λαϊκών Αγορών 
του Δήμου Μονεμβασίας και στην ιστοσελίδα του. 

 

                Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας 

            Ηρακλής Τριχείλης 
 
 

Κοινοποίηση: 

1. Σωματείο παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών Ν. Λακωνίας 
2. Οριζόμενα μέλη της πενταμελούς επιτροπής 
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