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Από το πρακτικό της 1
ης

  συνεδρίασης   στις   15/01/2016  του  Δ.Σ. της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. 

 

Σήμερα  15  Iανουαρίου  2016, ημέρα  Παρασκευή 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. 801/11-01-2016 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:  3
η
 /2016 

 

 

ΘΕΜΑ: «Λήψη  ή μη  απόφασης  για τη  χοροθέτηση και λειτουργία  της  

λαϊκής Αγοράς  στη Δημ. Κοιν.  Αγ. Στεφάνου 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  

 

 

 

Στη συνεδρίαση επίσης παρευρίσκονται  η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος της 

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

δημοσιογράφος κα Χαζάπη Μαρία. 

 

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 τρίτο θέμα   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) Το υπ΄ αρ. Πρωτ. 28238/7-10-2015 έγγραφο  της  Δ/νσης  Πολεοδομίας Δήμου 

Διονύσου και πρόταση  της Εντεταλμένης Δ.Σ/λου  Τμ. Πολεοδομίας και της Δημ. 

Κοιν. Αγ. Στεφάνου προς την Περιφέρεια Αττ.- Γενική Δ/νση Ανάπτυξης  με το οποίο  

προτείνει  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 ,με την επισήμανση 

ότι  στη συγκεκριμένη οδό λειτουργούσε και στο παρελθόν. 

 

Β)Το υπ΄αρ. Πρωτ. 22686 Α/4-11-2015 έγγραφο  της Περιφέρειας Αττ., η Δ/νση 

Λαϊκών Αγορών ,Τμήμα οργάνωσης και λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τΑ΄/15-5-2014) το οποίο 

μας ενημερώνει ότι μετά και από την γνώμη της οικείας Δημοτικής Κοινότητας το 

Συμβούλιο τους αποφαίνεται σε εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη απόφαση. 

Διευκρινίζοντας  μας ότι είναι απαραίτητο να αποσταλεί η απάντηση μας εντός 30 

ημερών ,προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση του άρθρου 4 του Ν. 

4264/2014. 

 

Γ)Το υπ΄ αρ. 34794/10-12-2015 ενημερωτικό  έγγραφο της Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου 

Δήμου Διονύσου προς την Δ/νση Λαϊκών  Αγορών σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα  

για παράταση της σύγκλησης  του αντίστοιχου  Σ/λίου λόγω του ότι δεν είχε 

ενημερωθεί ώστε να προχωρήσει   σε απόφαση. 

 

Στη συνέχεια  ο κ. Πρόεδρος  ενημέρωσε τα μέλη του Σ/λίου σχετικά με την ίδρυση 

της Λαϊκής Αγοράς του Αγ. Στεφάνου και τις  θέσεις στις οποίες  είχε λειτουργήσει 

ως σήμερα με τα σχετικά έγγραφα. Όπως επίσης ότι το σχετικό έγγραφο από την 

Περιφέρεια ήρθε στην Δ.Κ. αρκετά καθυστερημένο επικοινώνησε τόσο με τον 

υπεύθυνο της Περιφέρειας για την Λαϊκή , όσο και με τον επόπτη της  και συζήτησαν 

για την ομαλή λειτουργία της.  

 

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 : 



Ο κ. Νικηφοράκης  Νικ.  Σύμβουλος της Δ.Κ. Αγ.  Στεφάνου θέτει την ερώτηση γιατί 

ενώ το έγγραφο της Περιφέρειας έχει προθεσμία 30 ημέρες (Σχετικό έγγραφο με αρ. 

Πρωτ. 22686 Α/4-11-2015) έρχεται στο τρέχον Σ/λιο  χωρίς την εμπεριστατωμένη  

ενημέρωση  από τις Υπηρεσίες  του Δήμου και δεν δέχεται  να πάρει απόφαση  χωρίς 

να ξέρει τις ενέργειες που έχουν γίνει και τι θέση έχει πάρει η Αστυνομική Αρχή  για 

την κυκλοφοριακή επιβάρυνση.  

Συνεχίζοντας τον λόγο παίρνει ο κ. Τσάμης Δημ. Σ/λος της Δ.Κ. ο οποίος  

υποστηρίζει ότι είναι από τους πρώτους που είπαν ότι η Λαϊκή πρέπει να φύγει από 

την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου αλλά δεν γνωρίζει αν θα  συμφωνήσουν οι κάτοικοι 

της προτεινόμενης οδού της 25
ης

 Μαρτίου  καταλήγοντας προτείνει το καλοκαίρι η 

Λαϊκή Αγορά του Αγ. Στεφάνου να λειτουργεί στην οδό 25
η
 Μαρτίου και το χειμώνα 

στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου εκ περιτροπής. ΄Οσο αφορά την λειτουργία των 

υπηρεσιών του Δήμου να αναλάβει ο Δήμαρχος  για τα περαιτέρω. 

Και η κα Μελετίου Σ/λος της  Δ.Κ.  συμφωνεί να λειτουργεί  η Λαϊκή ανά εξάμηνο 

εκ περιτροπής  σε άλλο μέρος. 

Στη συνέχεια η Εντεταλμένη Δ.Σ. Αγ. Στεφάνου κα Ταουξή υποστηρίζει ως πρόταση 

της  δηλαδή να γίνει η λειτουργία της Λαϊκής εκ περιτροπής  και υπενθύμισε ότι  

έχουν κατά καιρούς προταθεί πολλοί χώροι , αλλά δεν προχώρησαν. 

 

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

άποψη του υποστηρίζοντας για τη λειτουργία θα πρέπει ο Δήμος   να βρεί δικό του 

μόνιμο χώρο  και έως τότε η Λαϊκή να λειτουργεί εκ περιτροπής κάθε εξάμηνο  σε 

άλλο μέρος. 

 

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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 3 ΥΠΕΡ ΚΑΙ   1 ΚΑΤΑ 

 

  Εγκρίνει την λειτουργία  της Λαϊκής Αγοράς  στον Άγιο Στέφανο εκ περιτροπής 

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

 Μαρτίου,  

αντίστοιχα , με την προοπτική να βρεθεί  από τον Δήμο δικός της μόνιμος χώρος 

λειτουργίας. 

Και  να αποστέλλει 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. 

 

 

 



 

 

 


