
 

 

 

 

                                                         Μέγαρα, 26 Ιουνίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ, ηθτεί με επιςτολι του  

προσ το Υπουργείο Οικονομικών,  να αναλάβει ο Διμοσ  
τθν αρμοδιότθτα λειτουργίασ των Λαϊκών Αγορών 

 
Η αλικεια και θ πραγματικότθτα, όπωσ αυτι προκφπτει από τθν Νομοκεςία 

και τισ κείμενεσ διατάξεισ, είναι πωσ όλεσ οι αρμοδιότθτεσ, που αφοροφν ςτθν 
λειτουργία των Λαϊκϊν αγορϊν ςε όλθ τθν Αττικι ανικουν ςτθν Περιφζρεια 
Αττικισ, ενϊ για τθν υπόλοιπθ Ελλάδα αυτι θ αρμοδιότθτα ανικει ςτουσ Διμουσ. 

Και ενϊ λοιπόν ο Διμοσ Μεγαρζων και κατ’ επζκταςθ ο Διμαρχοσ δεν ζχει 
καμία αρμοδιότθτα, οφτε λόγο, οφτε ευκφνθ για τισ Λαϊκζσ Αγορζσ, που λειτουργοφν 
ςτα όρια του Διμου, γίνεται αυτόσ αποδζκτθσ των παραπόνων από πωλθτζσ και 
πελάτεσ και όχι θ Περιφζρεια, που ειςπράττει κιόλασ τα ζςοδα από τουσ 
επαγγελματίεσ των Λαϊκϊν Αγορϊν. 

Με άλλα λόγια και δυςτυχϊσ θ Διοίκθςθ του Διμου εκ του Νόμου ΔΕΝ 
μπορεί να παρζμβει ςτθν λειτουργία των Λαϊκϊν Αγορϊν και να λφςει τα όποια 
προβλιματα προκφπτουν. 

 
Ετςι λοιπόν ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ  ζςτειλε επιςτολι 

ςτον Υπουργό Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ κ. Διμο Παπαδθμθτρίου  με τθν οποία 
ηθτεί , όπωσ θ αρμοδιότθτα των λαϊκϊν Αγορϊν να περιζλκει ςτο Διμο Μεγάρων 
για να ζχει ο Διμαρχοσ το νόμιμο δικαίωμα να παρζμβει και να λφςει τα 
προβλιματα, που ζχουν προκφψει από κάποια κυκλϊματα, που λυμαίνονται τισ 
Λαϊκζσ. 

Το κείμενο τθσ επιςτολισ ζχει ωσ εξισ:  

«Κύξηε Υπνπξγέ,  

 Όπσο είλαη γλσζηό ε αξκνδηόηεηα ησλ ιατθώλ αγνξώλ ζε όιε ηε ρώξα αλήθεη 

ζηνπο Δήκνπο, εθηόο ησλ Δήκσλ Αηηηθήο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, πνπ ε ππόςε 

αξκνδηόηεηα έρεη παξαρσξεζεί ζηηο αληίζηνηρεο Πεξηθέξεηεο.  



 Τν παξαπάλσ έρεη σο απνηέιεζκα γηα κία πνιύ ζεκαληηθή δξάζε, όπσο είλαη 

ε ιατθή αγνξά, ε νπνία επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ιεηηνπξγία κηαο πόιεο κε ζνβαξέο 

θνηλσληθέο θαη ινηπέο ιεηηνπξγηθέο πξνεθηάζεηο, ν ξόινο ηνπ Δήκνπ ζηελ Αηηηθή 

είλαη απιά γλσκνδνηηθόο θαη κόλν ζε ό,ηη αθνξά ζηελ ρσξνζέηεζε απηήο. 

 Έηζη ινηπόλ, ελώ ε Πεξηθέξεηα εηζπξάηηεη ηα έζνδα ησλ ιατθώλ αγνξώλ κε 

έλα κηθξό πνζνζηό λα κεηαβηβάδεηαη ζηνλ Δήκν, ν Δήκνο επσκίδεηαη ζρεδόλ ηα 

πάληα, πνπ αθνξνύλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη δέρεηαη όια ηα παξάπνλα θαη ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πνιηηώλ θαζώο θαη ησλ πσιεηώλ ιατθώλ αγνξώλ, ρσξίο όκσο λα έρεη 

ηελ δπλαηόηεηα επίιπζήο ηνπο, αθνύ δελ έρεη ηελ αξκνδηόηεηα. 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ παξαθαινύκε πνιύ, όπσο πξνβείηε ζηηο δένπζεο 

ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ ε αξκνδηόηεηα ησλ ιατθώλ αγνξώλ, λα πεξηέιζεη ζηελ 

αξκνδηόηεηα ησλ Δήκσλ ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, όπσο απηό εμάιινπ 

ηζρύεη γηα όινπο ηνπο ινηπνύο Δήκνπο ηεο Ειιάδαο.» 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δθμοςίων Σχζςεων 

 

 

 


