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Προς 
Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου στεφάνου

ΘΕΜΑ: Eπανεξέταση  της   απόφασης  για  τη  χωροθέτηση και  λειτουργία  της
λαϊκής Αγοράς  του Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ

Πριν  την  συζήτηση  της  ημερήσιας  διάταξης  ο  Πρόεδρος  εισηγήθηκε  για  τον
κατεπείγοντα  χαρακτήρα του θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 παρ.7
του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  -  Πρόγραμμα  Καλλικράτης),  επικαλούμενος  την  άμεση  ανάγκη  λήψης
απόφασης λόγω της  σοβαρότητας  του θέματος της χωροθέτησης και λειτουργίας της
λαϊκής Αγοράς  του Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου.

Σας γνωρίζουμε ότι :

Στη  1η  συνεδρίαση  η  Δημ.  Κοιν.  Αγ.  Στεφάνου  με  απόντα  τον  τοπικό  Σ/λο  κ.
Καρυπίδη λόγω ασθένειας αποφάσισε με την υπ’ αρ.  3/  2016 Απόφαση της ,  την
λειτουργία της  Λαϊκής Αγοράς  στον Άγιο Στέφανο εκ περιτροπής κάθε 6άμηνο  στην
οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και στην οδό 25ης Μαρτίου,  αντίστοιχα , με την προοπτική
να βρεθεί  από τον Δήμο δικός της μόνιμος χώρος λειτουργίας.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό της χωροθέτησης και  λειτουργίας της
Λαϊκής Αγοράς μετά από τα νεότερα στοιχεία που προέκυψαν από την  έρευνα μου
και με τις συζητήσεις που έκανα με τους κατοίκους και τους καταστηματάρχες και
των δύο περιοχών  και τις τεχνικές δυσκολίες που θα σας αναφέρω ,σας καλώ σε
έκτακτη  συνεδρίαση   να  ξανασυζητήσουμε  το  θέμα  πριν  την  συζήτηση  του  στο
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου την Τρίτη στις 29/03/2016.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε να ληφθεί εκ νέου  απόφαση για το παραπάνω
θέμα. 

             Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ   ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ



Τα τεχνικά θέματα που προκύπτουν όπως :
Α) 117 πάγκοι Λαϊκών (117 φορτηγά αυτοκίνητα τα οποία θα τοποθετηθούν στη γύρω
περιοχή) ,
Β)μετακίνηση αυτοκινήτων των κατοίκων στην συγκεκριμένη οδό που προτείνουμε
Γ) τα πεζοδρόμια για τους διερχόμενους είναι μικρού φάρδους και δενδροφυτευμένα
διαστάσκρίνω ττη πραγματική δυσκολία λειτουργίας στην νέα προτεινόμενη οδό 

         


