
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 11/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, 

Αρ. Απόφασης: 79/2022 
 

ΘΕΜΑ: Μετακίνηση λαϊκής αγοράς Ραχών (Παραλία Ραχών) λόγω επικείμενης έναρξης εργασιών για την 

δημιουργία Πολυδύναμου Πολυιατρείου στο χώρο του πρώην συνεταιριστικού ελαιοτριβείου Ραχών 

(Παραλία Ραχών)  

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η  του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2022 και 

ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου. 67 παρ.5 του Ν.3852/2010, η οποία πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά και ύστερα από την 

αριθ. 9016/16-09-2022 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών ήταν 

παρόντα τα 27 μέλη του ήτοι: 
 

         Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

   1) ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

  2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

   3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

   4) ΚΟΡΜΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

   5) ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

   6) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

   7) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  

   8) ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

   9) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

      10) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  

      11) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

      12) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

      13) ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

      14) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  

      15) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

      16) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

      17) ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

      18) ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
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      19) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

      20) ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

      21) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

      22) ΧΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑΣ  

      23) ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

      24) ΒΕΝΤΟΥΡΗ-ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  

      25) ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

      26) ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  

      27) ΚΑΡΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

 

Στην δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχε και η Δήμαρχος, Στεργίου Βιργινία.  

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Τριανταφύλλου Σπυριδούλα, υπάλληλος του Δήμου.  

Ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το μοναδικό θέμα της δια περιφοράς συνεδρίασης,  του οποίου το 

κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι στον χώρο του πρώην συνεταιριστικού ελαιοτριβείου Ραχών (Παραλία 

Ραχών) όπου διενεργείτε η Λαϊκή αγορά Ραχών  θα ξεκινήσουν άμεσα εργασίες  για την δημιουργία 

Πολυδύναμου Πολυιατρείου Ραχών και είπε τα εξής :  

 

       Έχοντας υπόψη: 
 

1) Το Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ.Α.’/05-11-2021) : «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», όπως συμπληρώθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις 
που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 67 του ανωτέρω νόμου, και ισχύει. 

2) Το άρθρο 28 του Ν. 4933/2022 (ΦΕΚ 99/τ. Α’/20-05-2022) : «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας 
προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 
98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
στην καλύτερη επιβολή και στον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των 
καταναλωτών και άλλες διατάξεις». 

3) Το άρθρο 13, παράγραφος 1, 2 και 3 (α) και το άρθρο 16 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ.Α.’/05-11-
2021), αναφορικά με την χορήγηση αδειών, θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο 
υπαίθριο εμπόριο κατόπιν έκδοσης προκήρυξης και τα κριτήρια χορήγησης άδειας και θέσης 
δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο.   

4) Το άρθρο 23 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ.Α.’/05-11-2021), αναφορικά με τον καθορισμό τέλους 
θέσης και δικαιώματος δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο. 

5) Την υπ’ αριθμ. 55332/30-05-2022 (ΦΕΚ 2660/τ. Β.’/30-05-2022) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων αναφορικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση, τη μεταβίβαση 
και την ανανέωση της άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή και των αντίστοιχων θέσεων ή 
δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο. 

6)  Την υπ’ αριθμ. 21057/25-02-2022 (ΦΕΚ 981/τ. Β.’/3-3-2022) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων αναφορικά με τα στοιχεία της άδειας χορήγησης θέσης και δικαιώματος 
δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο παραγωγού και επαγγελματία πωλητή υπαίθριου 
εμπορίου.  
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7) Την υπ’ αριθμ. 9170/01-02-2022 (ΦΕΚ 481/τ. Β.’/8-2-2022) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων αναφορικά με τον αριθμό των θέσεων, τομείς των διατιθέμενων προϊόντων ανά είδος 
στις λαϊκές αγορές και ειδικότεροι όροι δραστηριοποίησης πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο. 

8) Τα Άρθρο 25 και 26, του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207 /τ.Α.’/05-11-2017).  
9) Τα Άρθρα 27, 28, 29, 30 και 31 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207 /τ.Α.’/05-11-2017).  
10) Το άρθρο 5 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207 /τ.Α.’/05-11-2017), αναφορικά με την χρονική διάρκεια 

αδειών και βεβαιώσεων δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο (λαϊκές αγορές). 
11) Το άρθρο 21 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207 /τ.Α.’/05-11-2017), αναφορικά με την αναστολή, παραίτηση 

και απώλεια θέσης δραστηριοποίησης και δικαιώματος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο – 
ανάκληση άδειας. 

12) Το Άρθρο 14, 15, 16, 17 και 18 , του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207 /τ.Α.’/05-11-2017).  
13) Τα άρθρα 56, παράγραφος 2, 66 και 67, παράγραφος 1, 2, 3 και 4  του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207 

/τ.Α.’/05-11-2017).  
14) Η Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ.: 18982 / ΦΕΚ 925/τ. Β.’/1-3-2022), κατ’ εξουσιοδότηση της 

παραγράφου 1, και παραγράφου 2, εδάφιο (α) του άρθρου 67 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207 /τ.Α.’/05-
11-2017), αναφορικά με «Είδη πώλησης για τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες πωλητές 
υπαίθριου εμπορίου». 

15) Η Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ.: 21057 / ΦΕΚ 981/τ. Β.’/3-3-2022), κατ’ εξουσιοδότηση της 
παραγράφου 7, του άρθρου 67 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207 /τ.Α.’/05-11-2017). αναφορικά με 
«Στοιχεία της άδειας χορήγησης θέσης και δικαιώματος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο 
παραγωγού και επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου». 

16) Η Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ.: 9170 / ΦΕΚ 481/τ. Β.’/8-2-2022), κατ’ εξουσιοδότηση της 
παραγράφου 4, του άρθρου 67 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207 /τ.Α.’/05-11-2017). αναφορικά με 
«Αριθμό των θέσεων, τομείς των διατιθέμενων προϊόντων ανά είδος στις λαϊκές αγορές και 
ειδικότεροι όροι δραστηριοποίησης πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο». 

17) Η Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ.: 9181 / ΦΕΚ 433/τ. Β.’/7-2-2022), κατ’ εξουσιοδότηση της 
παραγράφου 2, εδάφιο (β) του άρθρου 67 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207 /τ.Α.’/05-11-2017), 
αναφορικά με «Συνδυασμούς προϊόντων που πωλούνται στο υπαίθριο εμπόριο, αλλαγές και 
προσθήκες προϊόντων, στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα που αναρτάται στο σημείο 
πώλησης και αντιστοίχιση ειδών παλαιότερων ρυθμίσεων που πωλούνται από επαγγελματίες 
πωλητές».  

18) Το άρθρο 18 παράγραφος 3 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207 /τ.Α.’/05-11-2017).  
19) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α’/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 
4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018). 

20) Το Άρθρο 285 του Νόμου 3463/2006 «περί μη οφειλής» και το άρθρο 15 παράγραφος 5 του Ν. 
4849/2021 (ΦΕΚ 207 /τ.Α.’/05-11-2017). 

21) Το άρθρο 73 παρ.1B περ. v) του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40. παράγραφος 

3, του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α.’/12-20-2020). 

22) Την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 

23) Την παρ. 1γ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 2α του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 84, παράγραφος 1, (ιβ) του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) 

24) Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας (ΦΕΚ 1564/τ. Β.’/17-04-
2021), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

25) Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 10778/04-11-2021 απόφαση της Δημάρχου Στυλίδας, με θέμα : «Απόφαση 
Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων». 

26) Τον Κανονισμό λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Στυλίδας. 
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27) Την υπ’ αριθμ.: 26/2022 γνωμοδότη του Συμβουλίου της Κοινότητας Ραχών περί μετακίνησης της 
λαϊκής αγοράς Ραχών (Παραλία Ραχών) από το χώρο του πρώην συνεταιριστικού ελαιοτριβείου 
Ραχών (Παραλία Ραχών) στην νέα θέση που οριοθετείται από τη στροφή έμπροσθεν καταστήματος 
ιδιοκτησίας Δημητρίου Καραγιώργου προς Εκκλησία Αγίου Γρηγορίου και περιμετρικά στο μικρό 
παρκάκι κάτω από την εκκλησία. 

28) Την υπ’ αριθμ.: 21/2022 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία εγκρίνει και 
εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς Ραχών (Παραλία 
Ραχών) από τον χώρο του πρώην συνεταιριστικού ελαιοτριβείου Ραχών (Παραλία Ραχών), λόγω 
επικείμενης έναρξης εργασιών για την δημιουργία Πολυδύναμου Πολυιατρείου, στην νέα θέση που 
οριοθετείται από τη στροφή έμπροσθεν καταστήματος ιδιοκτησίας Δημητρίου Καραγιώργου προς 
Εκκλησία Αγίου Γρηγορίου και περιμετρικά στο μικρό παρκάκι κάτω από την εκκλησία, με τον ίδιο 
αριθμό θέσεων τριάντα τέσσερις (34), τις ίδιες θέσεις πωλητών και την ίδια ημέρα λειτουργίας ήτοι 
κάθε ξμέρα της εβδομάδας, Τετάρτη. 

29) Το γεγονός ότι αριθμός των θέσεων της λαϊκής αγοράς Ραχών (Παραλία Ραχών) θα παραμείνει ο ίδιος, 
δηλαδή τριάντα τέσσερις θέσεις (34) θέσεις όπως και η κάλυψη των θέσεων από τους πωλητές θα 
παραμείνει η ίδια. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Στυλίδας, να αποφασίσει σχετικά 
με την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς Ραχών (Παραλία Ραχών) από τον χώρο του πρώην 
συνεταιριστικού ελαιοτριβείου Ραχών (Παραλία Ραχών), λόγω επικείμενης έναρξης εργασιών για την 
δημιουργία Πολυδύναμου Πολυιατρείου, στην νέα θέση που οριοθετείται από τη στροφή έμπροσθεν 
καταστήματος ιδιοκτησίας Δημητρίου Καραγιώργου προς Εκκλησία Αγίου Γρηγορίου και περιμετρικά 
στο μικρό παρκάκι κάτω από την εκκλησία, με τον ίδιο αριθμό θέσεων τριάντα τέσσερις (34), τις ίδιες 
θέσεις πωλητών και την ίδια ημέρα λειτουργίας ήτοι κάθε ημέρα της εβδομάδας, Τετάρτη. 
 
Η Δημοτική Σύμβουλος Καρκάνη Ευαγγελία δήλωσε πώς ψηφίζει θετικά επί του θέματος διότι αφορά 
κάλυψη των αναγκών του κόσμου.  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την αναφερόμενη εισήγηση και μετά από διαλογική 
συζήτηση,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Με είκοσι έξι (26) ψήφους «υπέρ» και μία (1) ψήφο «κατά», του Δημοτικού Συμβούλου Νασόπουλου 

Κωνσταντίνου τα εξής :  

 

1. Την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς Ραχών (Παραλία Ραχών) από τον χώρο του πρώην 

συνεταιριστικού ελαιοτριβείου Ραχών (Παραλία Ραχών), στην νέα θέση που οριοθετείται από τη 

στροφή έμπροσθεν καταστήματος ιδιοκτησίας Δημητρίου Καραγιώργου προς Εκκλησία Αγίου 

Γρηγορίου και περιμετρικά στο μικρό παρκάκι κάτω από την εκκλησία, με τον ίδιο αριθμό θέσεων 

τριάντα τέσσερις (34), τις ίδιες θέσεις πωλητών και την ίδια ημέρα λειτουργίας ήτοι κάθε ημέρα της 

εβδομάδας, Τετάρτη. 

2. Την τήρηση της κείμενης Νομοθεσίας. 

3. Ότι δεν θα παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη κυκλοφορία οχημάτων χρηστών της Παλαιάς Εθνικής 

Οδού (Π.Ε.Ο.) Λαμίας – Βόλου. 
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4. Την τοποθέτηση κατάλληλης κάθετης σήμανσης επί των εν λόγω οδών κατά τις ημέρες και ώρες 

λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. 

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 

 

Πιστό Απόσπασμα 

Στυλίδα 19 Σεπτεμβρίου 2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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