ΑΔΑ: ΒΟΝΝΩΗ5-ΜΔΟ
Αρ. Απόφασης: 1075

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 42
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Χανίων σήµερα την 15η ∆εκεµβρίου 2011 ηµέρα
Πέµπτη και ώρα 16.00 ύστερα από την υπ’αριθµ. 102957/9-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου του Σώµατος
παρόντος του ∆ηµάρχου Χανίων κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αγγελάκη Ναυσικά, Αλεξανδράκης Νεκτάριος, Αµπαδιωτάκης Ελευθέριος, Αποστολάκη Νίκη, Αρχοντάκης Γεώργιος, Αρχοντάκης Γρηγόριος,
Αρχοντάκης Κωνσταντίνος,

Βάµβουκας

Αναστάσιος,

Βιρβιδάκης

Κυριάκος,

Βλαζάκης Νικόλαος,

Βογιατζόγλου Χαράλαµπος,

Γεωργακάκης Γεώργιος, Γούλας Λάµπρος, ∆αµιανάκης Γεώργιος, Καραµπινάκης Νικόλαος, Καραγιαννάκης Εµµανουήλ, Καστρινάκης
Βασίλειος, Κεµεσίδης Εµµανουήλ, Κοκκινάκη Μαρία, Κοκοτσάκης Πέτρος, Κοτζαµιχάλης Μιχαήλ, Κουρούσης Χαράλαµπος (Μπάµπης),
Κουτράκης Ιωάννης, Κυνηγός Μιχαήλ, Λειψάκης ∆ηµήτριος, Λιονάκης Μανούσος, Μαυρεδάκης Εµµανουήλ, Μυλωνάκη Θεοχαρούλα,
Ξανθουδάκης Γεώργιος,

Ξυνίδης Νικόλαος,

Παπαδάκης ∆ηµήτριος,

Παπαδογιάννης

Αριστείδης,

Παπαντωνάκης

Νικόλαος,

Πουλιδάκης Γεώργιος, Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος, Σταµατάκης Εµµανουήλ, Τσαπάκος Γεώργιος, Φραγγεδάκης Γεώργιος, Φραγκάκης
Εµµανουήλ,

Φραγκογιάννη-Τσάφαρη Χριστίνη,

Χάµπας Βασίλειος,

Χαριτάκη-Μακράκη Χρυσάνθη,

Χατζάκης Ιωάννης,

Χατζηδάκη

-

Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψαρουδακης Ανδρέας.
Απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόµιµα οι κ.κ. ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Αρχοντάκης Γεώργιος, Καραγιαννάκης Εµµανουήλ και Κυριάκος Βιρβιδάκης.
Παραβρέθηκαν οι νοµικοί σύµβουλοι του ∆ήµου Χανίων κ. Ελβίρα Στασίνου, Ευγένιος Αρετάκης και η γραµµατέας - πρακτικογράφος του
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γεωργία ∆ρακακάκη.
Οι υπ’αριθµ. 1048/11 έως και 1057/11 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αφού ερωτήθηκε το Σώµα, οµόφωνα συζητήθηκαν εκτός
ηµερήσιας διάταξης.
Από τους κληθέντες Προέδρους, ήταν παρόντες οι κ.κ. Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αρωνίου ∆ηµήτριος Αναστασάκης και Σούδας
Μιχαηλάκης Χρήστος. Επίσης από τους κληθέντες Προέδρους – Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, ήταν παρόντες οι κ.κ. Απτέρων
Τσικουδάκης Σταύρος, Βαµβακόπουλου Κοκολάκης Μιχαήλ, Βαρυπέτρου Μπόζης Κυριάκος, Παπαδιανών Παπαφιλιππάκη Αικατερίνη,
Τσικαλαριών Χαριτάκης Θεοχάρης, Χορδακίου Καλιτσάκης Ιωάννης µέλος, Θερίσου Αθανάσιος Φυτουράκης και Μαλάξας Σαρικάκης Ιωσήφ.
Μετά τη λήψη της υπ’αριθµ. 1057/2011 απόφασης αποχώρησε η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Θεοχαρούλα Μυλωνάκη, ενώ µετά την λήψη της
υπ’αριθµ. 1073/2011 απόφασης αποχώρησε ο κ. Αναστάσιος Βάµβουκας.

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

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 1075
Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώµα το ακόλουθο υπ’ αριθµ. 95360/30-11-11 έγγραφο του Γρ.
Ποιότητας Ζωής, που αφορά τον Κανονισµό λειτουργίας λαϊκών αγορών, που έχει ως εξής:
Σας διαβιβάζουµε την υπ’ αριθµ. 106/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε θέµα: «Κανονισµός
λειτουργίας λαϊκών αγορών».
Σας παρακαλούµε για την λήψη της σχετικής απόφασης από το Συµβούλιο σας.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το Πρακτικό της 15

συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
∆ήµου Χανίων

ΘΕΜΑ: Κανονισµός λειτουργίας Λαϊκών Αγορών.
Στα Χανιά, σήµερα 23-11-11 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 95342/14-11-11 πρόσκληση του προέδρου που δηµοσιεύθηκε και
επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους δηµοτικούς συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε η
νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

Νικόλαος Ξυνίδης Πρόεδρος

Βασ. Καστρινάκης

2.

∆ηµήτριος Παπαδάκης

Ναυσικά Αγγελάκη
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3.

Νικόλαος Παπαντωνάκης

4.

Νικόλαος Βλαζάκης

5.

Γιώργος Τσαπάκος

6.

Γεώργιος Πουλιδάκης

7.

Αριστ. Παπαδογιάννης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Ζερβουδάκη Αννα υπάλληλο ∆ήµου Χανίων.
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής το υπ’ αριθµ. 95360/14-11-2011 εισήγηση του Τµ. Αδειοδοτήσεων και
Ρυθµίσεων Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων που έχει ως εξής:
«Σας διαβιβάζουµε το υπ’ αριθµ. 3/11 πρακτικό της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών σχετικά: «Θέµατα λειτουργίας λαϊκών
αγορών» και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.»
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2011
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Σήµερα 8-11-11 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.30 π.µ. συνεδρίασε στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Επιτροπή
Λαϊκών Αγορών ύστερα από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Αµπαδιωτάκη Ελευθέριου.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν :
1.

Αµπαδιωτάκης Ελευθέριος, Αντιδήµαρχος Χανίων, Πρόεδρος της Επιτροπής.

2.

Στεργίου Αγγελική υπάλληλος του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου
Χανίων

3.

Γρηγορίου Μαρία, εκπρόσωπος της ∆/νσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Χανίων.

4.

Καµηλάκης Στέφανος, εκπρόσωπος Ε.Β.Ε. Χανίων

5.

Ζερβουδάκης Παναγιώτης, εκπρόσωπος Εµπορικού Συλλόγου Χανίων.

6.

Καψωµενάκης Κων/νος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Παραγωγών – πωλητών Λαϊκών Αγορών.

7.

Μαρκουλάκης Σταύρος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Επαγγελµατιών πωλητών Λαϊκών Αγορών.
Απουσίαζαν από τη συνεδρίαση, αν και νόµιµα και εµπρόθεσµα προσκλήθηκαν, ο εκπρόσωπος

του Τµήµατος

Τροχαίας Χανίων, η εκπρόσωπος της Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
Χρέη γραµµατέα άσκησε ο υπάλληλος του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων,
Βλαζάκης Νικόλαος.

Θέµατα για συζήτηση :
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ»
Στην αρχή της συνεδρίασης και αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγούµενος το θέµα,
ανέφερε :
‘‘ Όπως γνωρίζετε οι λαϊκές αγορές του ∆ήµου Χανίων διέπονται από κανόνες ως προς τη λειτουργία τους, οι οποίοι
ίσχυαν σύµφωνα µε την απόφαση 62/16-3-2007 του Νοµαρχιακού Συµβουλίου «Λοιπά θέµατα λειτουργίας λαϊκών
αγορών». Με το άρθρο 7 του Π.∆. 51/2006 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Π.∆. 116/2008 και σύµφωνα
µε την παράγραφο 4 θα πρέπει να βγει καινούργια απόφαση κανονιστικού περιεχοµένου ως προς τη λειτουργία των
λαϊκών αγορών.’’
Α) Πώληση Προϊόντων (Π.∆. 51/06, άρθρα 7 & 9)
Η πώληση όλων των προϊόντων θα γίνεται υποχρεωτικά από πάγκους :
α. Πάγκοι πωλητών προϊόντων γης και θάλασσας :
∆ιαστάσεις : πλάτος 3,00µ. και µήκος 1,25µ. (2 τεµάχια 1,50µ. Χ 1,25µ.).
β. Πάγκοι πωλητών βιοµηχανικών ειδών :
∆ιαστάσεις : πλάτος 4,00µ. και µήκος 2,50µ. (4 τεµάχια 1,00µ. Χ 2,50µ.).
Σηµείωση : Το µήκος των πάγκων των πωλητών βιοµηχανικών ειδών αυξήθηκε από 1,75 σε 2,50 µέτρα ύστερα από
την πρόταση του εκπροσώπου του Συλλόγου Επαγγελµατιών πωλητών Λαϊκών Αγορών.
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Τα µήκη και πλάτη των πάγκων όλων των πωλητών ισχύουν αναλόγως τον δρόµο που γίνεται η λαϊκή αγορά και
µπορεί να αλλάξουν εάν δεν υπάρχει χώρος για την άνετη και ασφαλή κυκλοφορία του καταναλωτικού κοινού.
Οι πάγκοι πρέπει να τοποθετούνται στο οδόστρωµα των κάθε φορά εγκεκριµένων δρόµων. Απαγορεύεται η
είσοδος και στάθµευση των αυτοκινήτων των πωλητών εντός των χώρων των λαϊκών αγορών, η πώληση των
προϊόντων απ' αυτά και η κατάληψη των πεζοδροµίων µε εµπορεύµατα και οχήµατα. Εξαιρούνται οι πωλητές νωπών
αλιευµάτων και τυροκοµικών προϊόντων.
Οι πωλητές νωπών αλιευµάτων υποχρεούνται να διαθέτουν δοχεία συλλογής υγρών.
Τα διατιθέµενα στις λαϊκές αγορές προϊόντα πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των
τροφίµων, όπως ορίζονται από τον Κώδικα τροφίµων και ποτών και από τις ισχύουσες υγειονοµικές, αγορανοµικές και
αστυκτηνιατρικές διατάξεις.
Β) Τοποθέτηση πωλητών (Ν. 3377/05, άρθρα 4 & 8 και άρθρο94 παρ.32 του Ν.3852/2010)
Η απόφαση τοποθέτησης των πωλητών λαϊκών αγορών θα εκδοθεί από το Περιφερειακό Συµβούλιο σύµφωνα µε
άρθρο 94 παρ. 32 του Ν.3852/2010
Γ) Ηµέρες και ώρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών (άρθρο 8 Π.∆. 51/06)
Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν τις εργάσιµες ηµέρες από ∆ευτέρα µέχρι Σάββατο. Όταν η ηµέρα λαϊκής συµπίπτει µε
επίσηµη ή τοπική αργία η λαϊκή απαγορεύεται να λειτουργήσει. Επίσης απαγορεύεται η µεταφορά της σε άλλη ηµέρα.
Το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών που ισχύει σήµερα έχει καθοριστεί µε τη µε αριθµό 62/16-03-07
απόφαση του Ν.Σ. και είναι ενιαίο χειµώνα-καλοκαίρι από 7:30 έως 13:30.
Ύστερα από πρόταση του εκπροσώπου του Συλλόγου Παραγωγών – πωλητών Λαϊκών Αγορών ζήτησε να
ισχύσει ενιαίο ωράριο από 6:30 π.µ έως 14:00 µ.µ.
Προσέλευση µετά τις 6:30 και πέρας προσέλευσης στις 07:30. Αποχώρηση πωλητών από τους χώρους των λαϊκών
οπωσδήποτε µέχρι τις 15:30.
Να απαγορεύεται η είσοδος ή έξοδος οχηµάτων και η διέλευση στους χώρους και τις ώρες λειτουργίας των
λαϊκών, δηλαδή από 06:30 – 14:00. Οι θέσεις των πωλητών που δεν έχουν προσέλθει µέχρι την 07:30 να
καταλαµβάνονται από πωλητές που δεν έχουν θέση.
Κατά την αποχώρηση οι πωλητές είναι υποχρεωµένοι πρώτα να µαζεύουν τους πάγκους τους και µετά να τα
τοποθετούν στα αµάξια τους.
Σε καµία περίπτωση το φόρτωµα να γίνεται απευθείας στα αµάξια.
∆) Παραγωγοί άλλων Νοµών
Σύµφωνα µε το Ν. 3377/05, άρθρο 4 παρ. 7 οι παραγωγικές άδειες λαϊκών αγορών ισχύουν για όλες τις λαϊκές της
χώρας.
Επειδή ο Νοµός Χανίων είναι ελλειµµατικός ως προς την παραγωγή κάποιων προϊόντων (µπανάνες, σταφύλια, κ.α.)
προτείνουµε να συµµετέχει στις λαϊκές αγορές των Χανίων µικρός αριθµός παραγωγών άλλων Νοµών - κατά
προτεραιότητα τέτοιων προϊόντων και εφόσον υπάρχει χώρος – οι οποίοι κατέχουν νόµιµη άδεια και ύστερα από τη
θεώρησή των αδειών αυτών από το τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου
Χανίων. Εξάλλου αυτό γίνεται και µε τους δικούς µας παραγωγούς εσπεριδοειδών που συµµετέχουν σε λαϊκές εκτός
Χανίων.
Ε) Γενική ρύθµιση
Κάθε προηγούµενη απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, η οποία ρυθµίζει διαφορετικά θέµατα λειτουργίας λαϊκών
αγορών, καταργείται.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ
αποφάσισε να εισηγηθεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής :
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οµόφωνα
Την προαναφερόµενη εισήγηση ως έχει
Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως :»
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη της το άρθρο 73 του Ν. 3852/10 και 76 του Ν. 3463/06
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον κανονισµό λειτουργίας Λαϊκών Αγορών όπως παρατίθεται ανωτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό

106/2011

Επακολουθεί µικρή συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 περί ∆.Κ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον κανονισµό λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, ως εξής:
Α) Πώληση Προϊόντων (Π.∆. 51/06, άρθρα 7 & 9)
Η πώληση όλων των προϊόντων θα γίνεται υποχρεωτικά από πάγκους :
α. Πάγκοι πωλητών προϊόντων γης και θάλασσας :
∆ιαστάσεις : πλάτος 3,00µ. και µήκος 1,25µ. (2 τεµάχια 1,50µ. Χ 1,25µ.).
β. Πάγκοι πωλητών βιοµηχανικών ειδών :
∆ιαστάσεις : πλάτος 4,00µ. και µήκος 2,50µ. (4 τεµάχια 1,00µ. Χ 2,50µ.).
Σηµείωση : Το µήκος των πάγκων των πωλητών βιοµηχανικών ειδών αυξήθηκε από 1,75 σε 2,50 µέτρα ύστερα από
την πρόταση του εκπροσώπου του Συλλόγου Επαγγελµατιών πωλητών Λαϊκών Αγορών.
Τα µήκη και πλάτη των πάγκων όλων των πωλητών ισχύουν αναλόγως τον δρόµο που γίνεται η λαϊκή αγορά και
µπορεί να αλλάξουν εάν δεν υπάρχει χώρος για την άνετη και ασφαλή κυκλοφορία του καταναλωτικού κοινού.
Οι πάγκοι πρέπει να τοποθετούνται στο οδόστρωµα των κάθε φορά εγκεκριµένων δρόµων. Απαγορεύεται η
είσοδος και στάθµευση των αυτοκινήτων των πωλητών εντός των χώρων των λαϊκών αγορών, η πώληση των
προϊόντων απ' αυτά και η κατάληψη των πεζοδροµίων µε εµπορεύµατα και οχήµατα. Εξαιρούνται οι πωλητές νωπών
αλιευµάτων και τυροκοµικών προϊόντων.
Οι πωλητές νωπών αλιευµάτων υποχρεούνται να διαθέτουν δοχεία συλλογής υγρών.
Τα διατιθέµενα στις λαϊκές αγορές προϊόντα πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των
τροφίµων, όπως ορίζονται από τον Κώδικα τροφίµων και ποτών και από τις ισχύουσες υγειονοµικές, αγορανοµικές και
αστυκτηνιατρικές διατάξεις.
Β) Τοποθέτηση πωλητών (Ν. 3377/05, άρθρα 4 & 8 και άρθρο94 παρ.32 του Ν.3852/2010)
Η απόφαση τοποθέτησης των πωλητών λαϊκών αγορών θα εκδοθεί από το Περιφερειακό Συµβούλιο σύµφωνα µε
άρθρο 94 παρ. 32 του Ν.3852/2010.
Γ) Ηµέρες και ώρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών (άρθρο 8 Π.∆. 51/06)
Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν τις εργάσιµες ηµέρες από ∆ευτέρα µέχρι Σάββατο. Όταν η ηµέρα λαϊκής
συµπίπτει µε επίσηµη ή τοπική αργία η λαϊκή απαγορεύεται να λειτουργήσει. Επίσης απαγορεύεται η µεταφορά της σε
άλλη ηµέρα.
Το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών που ισχύει σήµερα έχει καθοριστεί µε τη µε αριθµό 62/16-03-07
απόφαση του Ν.Σ. και είναι ενιαίο χειµώνα-καλοκαίρι από 7:30 έως 13:30.
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Ύστερα από πρόταση του εκπροσώπου του Συλλόγου Παραγωγών – πωλητών Λαϊκών Αγορών ζήτησε να
ισχύσει ενιαίο ωράριο από 6:30 π.µ έως 14:00 µ.µ.
Προσέλευση µετά τις 6:30 και πέρας προσέλευσης στις 07:30. Αποχώρηση πωλητών από τους χώρους των λαϊκών
οπωσδήποτε µέχρι τις 15:30.
Να απαγορεύεται η είσοδος ή έξοδος οχηµάτων και η διέλευση στους χώρους και τις ώρες λειτουργίας των
λαϊκών, δηλαδή από 06:30 – 14:00. Οι θέσεις των πωλητών που δεν έχουν προσέλθει µέχρι την 07:30 να
καταλαµβάνονται από πωλητές που δεν έχουν θέση.
Κατά την αποχώρηση οι πωλητές είναι υποχρεωµένοι πρώτα να µαζεύουν τους πάγκους τους και µετά να τα
τοποθετούν στα αµάξια τους.
Σε καµία περίπτωση το φόρτωµα να γίνεται απευθείας στα αµάξια.
∆) Παραγωγοί άλλων Νοµών
Σύµφωνα µε το Ν. 3377/05, άρθρο 4 παρ. 7 οι παραγωγικές άδειες λαϊκών αγορών ισχύουν για όλες τις λαϊκές της
χώρας.
Επειδή ο Νοµός Χανίων είναι ελλειµµατικός ως προς την παραγωγή κάποιων προϊόντων (µπανάνες, σταφύλια, κ.α.)
προτείνουµε να συµµετέχει στις λαϊκές αγορές των Χανίων µικρός αριθµός παραγωγών άλλων Νοµών - κατά
προτεραιότητα τέτοιων προϊόντων και εφόσον υπάρχει χώρος – οι οποίοι κατέχουν νόµιµη άδεια και ύστερα από τη
θεώρησή των αδειών αυτών από το τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου
Χανίων. Εξάλλου αυτό γίνεται και µε τους δικούς µας παραγωγούς εσπεριδοειδών που συµµετέχουν σε λαϊκές εκτός
Χανίων.
Ε) Γενική ρύθµιση
Κάθε προηγούµενη απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, η οποία ρυθµίζει διαφορετικά θέµατα λειτουργίας λαϊκών
αγορών, καταργείται.

Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύµφωνα µε το νόµο.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΗ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ - ΤΣΑΦΑΡΗ

ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΝΑΥΣΙΚΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ

16. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

31. ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ

2. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ

17. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ

32. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΜΠΑ∆ΙΩΤΑΚΗΣ

18. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΜΕΣΙ∆ΗΣ

33. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΙ∆ΑΚΗΣ

4. ΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

19. ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ

34. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ

5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ

20. ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ

35. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ

6. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ

21. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ

36. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΑΚΟΣ

7. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ

22. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ

37. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΕ∆ΑΚΗΣ

8. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ

23. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ

38. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ

9. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙ∆ΑΚΗΣ

24. ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΝΗΓΟΣ

39. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΜΠΑΣ

10. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΖΑΚΗΣ

25. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΙΨΑΚΗΣ

40. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΑΡΙΤΑΚΗ - ΜΑΚΡΑΚΗ

11. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ

26. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ

41. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ

12. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ

27. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΕ∆ΑΚΗΣ

42. ΧΡΥΣΗ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ - ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ

13. ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

28. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΥ∆ΑΚΗΣ

43. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΨΑΡΟΥ∆ΑΚΗΣ

14. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΜΙΑΝΑΚΗΣ

29. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ

15. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ

30. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Γραµµατέας

Γεωργία ∆ρακακάκη
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