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Από το πρακτικό της 6
ης

  Τακτικής  Συνεδρίασης   στις   31/05/2016  του  Δ.Σ. της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. 

 

Σήμερα  31  Μαϊου  2016, ημέρα  Τρίτη  και ώρα  17:30 το ΔΣ της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της 

Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την υπ’ αρ. 11666/24-05-2016 έγγραφη 

Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο της 

Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε στους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 95 του Ν.3463/06 (ΔΚΚ) . 

 

Αριθμός απόφασης:  22
η
 /2016 

 

 

ΘΕΜΑ: «Λήψη   απόφασης για  την  επανεξέταση του αναβληθέντος θέματος  που 

αφορά την  χωροθέτηση της  Λαϊκής Αγοράς στον Αγ. Στέφανο του Δήμου Διονύσου»  

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είπε ότι σε σύνολο 5 

μελών, ήταν παρόντες από τους κ.κ. συμβούλους οι εξής: 

 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

Κασαπάκης Μιχαήλ  Πρόεδρος          Καριπίδης Ιωάννης  Σύμβουλος 

Μελετίου Βασιλική  Σύμβουλος                          

Νικηφοράκης Νικ. , Σύμβουλος  

Τσάμης  Δημήτριος ,Σύμβουλος 

 

 

Στη συνεδρίαση επίσης παρευρίσκονται  η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος της 

Δημοτικής. Κοιν. Αγ. Στεφάνου & της Πολεοδομίας   κα Ταουξή . 

 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου, 

Γεροντογιάννη   Ιωάννα.   
 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης.  

Για το  πρώτο θέμα  της  Ημερήσιας Διάταξης   ο Πρόεδρος είπε τα εξής : 

 

Σας  γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 «Νέα  

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης»  προβλέπεται  ότι :  



 

Παρ 1. «Το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας ασκεί τις  ακόλουθες  αρμοδιότητες 

στα όρια της δημοτικής κοινότητας : 

    γ) προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται 

η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ,(….)Οι  αποφάσεις του συμβουλίου της 

δημοτικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές ,λαμβάνονται με την απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών του και  αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής 

προκειμένου να διαμορφώσει  την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την 

έκδοση των προβλεπομένων σχετικών τοπικών  κανονιστικών αποφάσεων. 

Παρ 4. «Ο Πρόεδρος και τα συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων ασκούν και  tiw 

 τις αρμοδιότητες του Προέδρου και των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων που 

προβλέπονται   στα  άρθρα 82 και 85  του  παρόντος» 

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) 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 . 

 

Στη συνέχεια  ο κ. Πρόεδρος  ενημέρωσε τα Μέλη του Σ/λίου  για τη σχετική 

αναφορά -έγγραφο από την Περιφέρεια Αττ. ,Δ/νση Λαϊκών Αγορών με αρ. Πρωτ. 

9478/18-5-2016 το οποίο  αναφέρεται  στην ακαταλληλότητα  της οδού 25
ης

 Μαρτίου 

για την λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Αγ. Στεφάνου στο  Δήμο Διονύσου ,διότι 

είναι δρόμος ανηφορικός και δεν επαρκεί για την τοποθέτηση όλων των πωλητών που 

επανδρώνουν την εν λόγω αγορά.  

 

Γι΄ αυτό ζήτησε  από τους Τ.Σ/λους να  καταθέσουν τις προτάσεις τους ,με σκοπό να 

διευκολυνθούν οι δημότες και κάτοικοι που εξυπηρετούνται από αυτήν . 

 

Ακολούθησε  διαλογική συζήτηση με τους Σ/λους και  τους παρευρισκόμενους, οι 

οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις τους : 

Τον λόγο  παίρνει η Εντεταλμένη Σ/λος  ενημερώνοντας το Τ. Σ/λιο  ότι  έκανε εν 

συνεχεία νέο έγγραφο  προς την Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας 

ρωτώντας τους για το ποιος Νόμος ισχύει ακριβώς και τι προβλέπει σχετικά με την 

χωροθέτηση της Λαϊκής. 



Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος προτείνει έως ότου η λαϊκή Αγορά  χωροθετηθεί  μόνιμα 

στη περιοχή Ντέλιζα που είναι στο ύψος της  οδού Ιωαννίνων  να παραμείνει η 

λειτουργία της στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Η Εντεταλμένη  Σ/λος συμπληρώνει 

ότι επειδή εκεί καταλήγει το Πεντελικό όρος ,δεν δικαιολογείται η χρήση του 

συγκεκριμένου χώρου  για  χρήση πολυχώρου. 

Ακολουθεί  η συζήτηση παίρνοντας τον λόγο  ο κ. Τσάμης προτείνοντας η λειτουργία 

της λαϊκής να παραμείνει ένα εξάμηνο στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και ένα 6μηνο 

να λειτουργεί στην οδό Ελ. Βενιζέλου στην περιοχή Λόφου Νυμφών στη Δ.Κ. Αγ. 

Στεφάνου. 

Ο κ. Νικηφοράκης  Νικ.  Σύμβουλος της Δ.Κ. Αγ.  Στεφάνου  προτείνει να ψηφίσουν 

πρώτα αν δέχονται ως Σ/λιο να γίνει η λαϊκή  ανά εξάμηνο και διευκρινίζει ότι ο 

Δήμος όσο αφορά την περιοχή Ντέλιζα ,δεν την εξετάζει καθόλου. 

Συνεχίζοντας τον λόγο παίρνει η κα Μελετίου Σ/λος της  Δ.Κ.  συμφωνώντας στη 

πρόταση να λειτουργήσει  η Λαϊκή ανά εξάμηνο εκ περιτροπής  σε άλλο μέρος. 

 

Ο  Πρόεδρος  αφού άκουσε τις  απόψεις όλων των Σ/λων  κατέθεσε και αυτός την 

άποψη του υποστηρίζοντας να λειτουργήσει  η Λαϊκή ανά εξάμηνο εκ περιτροπής  σε 

άλλο μέρος και διαφοροποιεί την πρόταση του για την περιοχή Ντέλιζα  λόγω του 

Πεντελικού μετά από την σχετική ενημέρωση, οπότε συμφωνεί και αυτός στην 

πρόταση να λειτουργήσει η λαϊκή ένα εξάμηνο στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και 

ένα 6μηνο  στην οδό Ελ. Βενιζέλου στην περιοχή Λόφου Νυμφών της  Δ.Κ. Αγ. 

Στεφάνου. 

 

Το Σ/λιο αφού άκουσε και την  εισήγηση του Προέδρου  και έλαβε υπόψη τις 

διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 83 του Ν. 3852/10 αποφασίζει σχετικά με το 

ανωτέρω θέμα  

 

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  

  

  Εγκρίνει την λειτουργία  της Λαϊκής Αγοράς  στον Άγιο Στέφανο εκ περιτροπής 

κάθε 6άμηνο  στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και στην στην οδό Ελ. Βενιζέλου στην 

περιοχή Λόφου Νυμφών της  Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου Δήμου  Διονύσου. 

Και  να αποστaλλεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ,προκειμένου να διαμορφώσει  την 

εισήγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπομένων 

σχετικών τοπικών  κανονιστικών αποφάσεων. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί 

 

 

          Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    

ΤΗΣ  ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ                           ΤΑ   ΜΕΛΗ: 

 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚ. 

 ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣ. 

         ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΜΗΣ ΔΗΜ. 

 

 

 


