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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 6/2021 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 

 Σήμερα στις 10 του μήνα Μαρτίου  του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  «δ ι α  τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς » 
συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  ύστερα από 
την με αριθ. πρωτ. 1218/05-03-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 
και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς 
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 
6 του Ν. 4172/2013. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 18 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  10. Βλάχος Αθαν. 

2. Μητσογιάννης Nικ.  11. Κακαγιάννης Χρ. 

3. Σίμος Βασ.  12. Κωστή Μαρία   

4. Ζαρδούκας Κων.  13. Χαδουλός Κων. 

5. Καραναστάσης Αθανάσιος  14. Κολλάτος Κων/νος 

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης  15.  Αργυρίου Ιωάννης   

7. Γκανάτσιος Ζήσης   16. Κοντογιάννης Ιωα. 

8. Νικολάου Γεώργιος  17. Διψάνας Αχιλλεύς 

9. Μαϊμάρης Δημ.  18.Τσεργάς Κων/νος 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 9 ) 

1. Τόπη - Σαΐτη Ζωή   6. Σαΐτης Αστέριος 

2. Ντόντος Γεωργ.     7. Τσούγιας Χρήστος 

3. Κρικώνης Χρ.   8. Ανδρέου Νικ. 

4. Ζησάκη Ξανθή   9. Καρατέγος Μιχάλης 

5. Νταναβάρα Αργυρή   Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος,  
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Κυρίτσης,  ύστερα από την διαπίστωση  
ύπαρξης  απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός 
Ημερήσιας Διάταξης Θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα 
εκτός της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 

ΘΕΜΑ (Ε.Η.Δ. 2ο) «Πρόταση Ψηφίσματος από τη Λαϊκή Συσπείρωση Τεμπών, για τις 
Λαϊκές Αγορές» 
Αριθμός   Απόφασης ( 33) 
 

 Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος του Δ.Σ.,  διάβασε την πρόταση ψηφίσματος, 
που έστειλε η επικεφαλής της  παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Τεμπών», για τις Λαϊκές 
Αγορές και η οποία είχε ως εξής: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



Τη στιγμή που οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγούνται στο κλείσιμο και οι αγρότες καταστρέφονται 
από την παρατεταμένη κρίση, την πανδημία, τα καιρικά φαινόμενα, τις χαμηλές τιμές, το μεγάλο κόστος 
παραγωγής, η κυβέρνηση κατεβάζει νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές, που στην ουσία είναι ο 
οδοστρωτήρας που καταργεί όσα κοινωνικά κριτήρια είχαν απομείνει σε ισχύ σ' αυτόν το χώρο.  Φτωχά 
λαϊκά στρώματα (άνεργοι, πολύτεκνοι, άνθρωποι με ποσοστό αναπηρίας), έπαιρναν άδειες 
μικροπωλητών, για πολλές δεκαετίες, για να μπορούν να βιοπορίζονται με αξιοπρέπεια. 
 

Με το νέο νομοσχέδιο πολλοί θα οδηγηθούν στην ανεργία γιατί: 
-Καταργείται η μόνιμη άδεια και η μεταβίβασή της 
-Ενώ μέχρι τώρα υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια για τη χορήγηση άδειας (ανεργία, πολύτεκνοι, αναπηρία 
κλπ.), τώρα μπαίνουν κριτήρια μοριοδότησης σε όσους δίνουν μεγαλύτερη οικονομική προσφορά, ενώ 
προβλέπεται μοριοδότηση σε αποφοίτους πανεπιστημίων, το οποίο είναι και κοροϊδία προς τους 
φοιτητές και τις οικογένειές τους, που, υποτίθεται, σπουδάζουν για να απασχοληθούν στο αντικείμενό 
τους. 
-Ανοίγει το παράθυρο να παίρνουν άδειες και επιχειρήσεις, δημιουργούνται νέοι φορείς με 
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια που θα διαχειρίζονται τις λαϊκές αγορές, υποχρεώνονται να είναι 
ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι οι συμμετέχοντες, αυστηροποιούνται οι έλεγχοι. 
Αυτή η διαδικασία ανατρέπει πλήρως την υπάρχουσα κατάσταση, που έχει διαμορφωθεί δεκαετίες τώρα. 
Το νομοσχέδιο κινείται σε αντιλαϊκή κατεύθυνση, τιμωρώντας και αποκλείοντας τους μικροπαραγωγούς 
και τους μικροπωλητές των λαϊκών αγορών, με μια σειρά ρυθμίσεις αυστηροποίησης των ελέγχων, 
επιβάλλοντας σε πολλές περιπτώσεις εξοντωτικές ποινές. 
Ο ανταγωνισμός θα κλείνει υπέρ του οικονομικά δυνατότερου, (των μεγάλων επιχειρήσεων),οδηγώντας 
έτσι τους αδύνατους στην ανεργία. 
Όλη, βεβαίως, αυτή η διαδικασία θα έχει άμεση επίπτωση στην άνοδο της τιμής των προϊόντων, που 
κυρίως θα βαρύνει τα λαϊκά στρώματα και θα περιορίσει την κατανάλωση. 
Μέχρι τώρα το χαρακτηριστικό στοιχείο των λαϊκών αγορών, ήταν η άμεση διάθεση των προϊόντων από 
τον παραγωγό στον καταναλωτή, εξασφαλίζοντας έτσι προσιτές τιμές στα προϊόντα, αφού δεν υπήρχαν 
διαμεσολαβητές. 
Θυμίζουμε πως έχει ευθύνη και η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που διατήρησε το υπάρχον 
πλαίσιο λειτουργίας των Επιτροπών Λαϊκών Αγορών, λειτουργώντας σαν ένας ισχυρός γραφειοκρατικός 
μηχανισμός, διαμορφώνοντας συσχετισμούς.  Το 2017, με νόμο, έβαζε την προϋπόθεση της ασφαλιστικής 
και φορολογικής ενημερότητας, που όμως, μετά από αντιδράσεις, αναγκάστηκε να πάρει πίσω. 
 

Το δημοτικό συμβούλιο Τεμπών, είναι αντίθετο με το νομοσχέδιο και ζητάει την άμεση απόσυρσή του. 
Υπερασπίζεται τον σημερινό χαρακτήρα των λαϊκών αγορών, χωρίς να είναι αντίθετο, σε ένα τμήμα των 
λαϊκών αγορών, να δραστηριοποιούνται και πωλητές άλλων ειδών, διατηρώντας τα κοινωνικά κριτήρια 
που ισχύουν σήμερα για την απόκτηση της άδειας. 
Η λειτουργία των λαϊκών αγορών πρέπει να είναι στην ευθύνη δημοσίων φορέων (κεντρικά, περιφέρειες, 
δήμοι).  Τα κάθε είδους προβλήματα διαχείρισης και συνεπώς τα πάσης φύσεως έξοδα λειτουργίας, 
πρέπει να είναι στην ευθύνη αυτών των φορέων και όχι στα συνδικαλιστικά όργανα, όπως σήμερα. 
Ταυτόχρονα αυτοί οι φορείς δεν πρέπει να λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, πρέπει να 
ενισχύονται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού και όχι αποκλειστικά από το τέλος που πληρώνει ο 
κάθε επαγγελματίας, το οποίο ζητάμε να μειωθεί. 
Στα πλαίσια αυτών των φορέων δεν έχουμε αντίρρηση να συμμετέχουν συμβουλευτικά και οι αντίστοιχοι 
συνδικαλιστικοί φορείς. 
Επίσης ζητάμε την επιστροφή στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και του 
τέλους επιτηδεύματος, για τους μικρούς αγρότες και επαγγελματίες. 
Αναστολή ρυθμίσεων σε τράπεζες, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, διαγραφή τόκων, προστίμων, αναστολή 
κατασχέσεων και απαγόρευση πλειστηριασμών Α' κατοικίας. 
Μείωση κόστους παραγωγής και εγγυημένες τιμές στους παραγωγούς.  Αφορολόγητο πετρέλαιο. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Στη συνέχεια κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά. 

ΔΔήήμμααρρχχοοςς: νομίζω πως είναι σε λάθος γραμμή το όλο ψήφισμα …..... Θα έπρεπε να υπάρχουν οι 
προτάσεις των ανθρώπων που εργάζονται στις λαϊκές… αναγνωρίζω το δίκαιο των ανθρώπων 
των λαϊκών αγορών, πιστεύουμε όμως στον εκσυγχρονισμό των λαϊκών αγορών.. Εδώ 
μπερδεύουμε διάφορα πράγματα πχ ΕΝΦΙΑ, πετρέλαιο κλπ.. Προτείνω να είμαστε αντίθετοι στο 



Σχέδιο. Να ζητήσουμε την απόσυρσή του … να υπάρξει Διαβούλευση, να κατατεθούν οι 
προτάσεις των παραγωγών … Είμαστε υπέρ της απόσυρσης του νομοσχεδίου , όχι όμως  με 
αυτού του στυλ των ψηφισμάτων..  

ΚΚοολλλλάάττοοςς: πιστεύουμε ότι με αυτό το νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζονται τα πραγματικά 
προβλήματα των λαϊκών αγορών αλλά δημιουργούνται και άλλα….. Σημαντικός ο θεσμός των 
Λαϊκών Αγορών. .. Ναι συμφωνώ να υπάρξει ψήφισμα για την απόσυρση του νομοσχεδίου, 
ώστε να υπάρξει χρόνος για διάλογο… Συμφωνώ με το ψήφισμα, δεν είναι κακό να παράγεται 
πολιτική από το δημοτικό συμβούλιο. 
 

 Tο Δ.Σ.  λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, το προταθέν ψήφισμα και μετά από διαλογική συζήτηση  και ψηφοφορία.  
[ΥΥππέέρρ / Κωστή, Χαδουλός, Κολλάτος, Διψάνας, Κοντογιάννης, Τσεργάς & Αργυρίου.  ΚΚααττάά /  Κυρίτσης, 
Μητσογιάννης, Ζαρδούκας, Καραναστάσης, Κακαγιάννης, Βλάχος, Γκατζόγιας, Γκανάτσιος, Μαϊμάρης, 
Νικολάου & Σίμος] 
 

Αποφασίζει  Κατά Πλειοψηφία 
[7 υπέρ & 11 κατά] 

 
 Δ ι α φ ω ν ε ί  με το Ψήφισμα που προτάθηκε από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση 
Τεμπών», για τις Λαϊκές Αγορές.  
  

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό     33/2021 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου ως παρακάτω: 

 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

  Κυρίτσης Γεώργιος 

 


