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Προς  

Τα   Μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου 

 

ΘΕΜΑ:  Λήψη  απόφασης του αναβληθέντος θέματος για τη  χωροθέτηση 

 και τη λειτουργία  της λαϊκής Αγοράς  του Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα: 

Α)Με  την  υπ΄ αρ. 3
η
 /2016 Α.Δ.Σ. με αρ.Πρωτ. 2325/29-1-2016 της Δημ. Κοιν. Αγ. 

Στεφάνου στην οποία  εγκρίνετε  η λαϊκή αγορά που γίνεται  σήμερα στον Άγ. 

Στέφανο  επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου κάθε Παρασκευή , να  γίνεται εκ 

περιτροπής κάθε 6άμηνο στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και στην οδό 25
ης

 Μαρτίου , 

αντίστοιχα  και 

Β)Την  υπ΄ αρ. 13
η
/ 2016 Α.Δ.Σ. με αρ. Πρωτ.  7973/29-03-2016 της Δημ. Κοιν. 

 Αγ. Στεφάνου  στην οποία  εγκρίνετε η  επανεξέταση της   χωροθέτησης  και λει – 

τουργίας  της  Λαϊκής Αγοράς  στη Δημ. Κοιν.  Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου   

καθώς και η αναβολή του θέματος από το Δ. Σ/λιο του Δήμου με την προϋπό- 

θεση  να  διευκρινιστεί από τις  Τ.Υ. του Δήμου  με  πιο εμπεριστατωμένα στοιχεία.  

Γ)Και τις  αποφάσεις της Ε.Π.Ζ. για τις παραπάνω αποφάσεις της Δημ. Κοινότητας 

Αγ. Στεφάνου με αρ. 6/2016 στις 16-2-2016 και η με αρ.8/2016 στις 29-03-2016 

αντίστοιχα οι οποίες είναι σύμφωνες  ,καθώς και 

Δ) Το  έγγραφο   της Περιφέρειας Αττ. της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών του Τμήματος 

Οργάνωσης και Λειτουργίας μας ενημερώνει ότι μετά  από αυτοψία που έγινε από 

την υπηρεσία  τους  διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω προτεινόμενος δρόμος  της οδού 25
ης

 

Μαρτίου δεν είναι κατάλληλος για την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς . 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Μετά τα παραπάνω και προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό θέμα της χωροθέτησης 

και  της λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς μετά από τα νεότερα στοιχεία που προέκυψαν  

παρακαλούμε να ληφθεί   απόφαση για το αναβληθέν θέμα σχετικά με την  χωροθέτηση  και  

την λειτουργία  της λαϊκής Αγοράς  του Αγ. Στεφάνου του Δήμου Διονύσου. 

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

 

             Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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