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                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
                                    

Από το πρακτικό της 27/11/2014 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Ενότητας Σταμάτας.

Στη  Σταμάτα  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα  την  27η του  μηνός 
Νοεμβρίου  του έτους  2014 ημέρα της  εβδομάδας Πέμπτη και  ώρα 11:00 π.μ.  το 
Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική 
δημόσια  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  με  αριθ.  πρωτ.  172/21-11-2014  έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα 
ανακοινώσεων  της  Δημοτικής  Ενότητας  και  επιδόθηκε  σε  κάθε  ένα  Σύμβουλο, 
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρ.  88  του  Ν*  3852/2010,  για  συζήτηση  και 
απόφαση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1ο : Τριάμιση χρόνια Καλλικράτης, οφέλη και συνέπειες για την Δημοτική 
                     ενότητα Σταμάτας.
ΘΕΜΑ   2ο  :  Πρεοέγκριση  επιχείρησης  Μαζικής  Εστίασης  Πλήρους  Γεύματος 
(εστιατόριο  με  διάγραμμα  ροής  παρασκευής  ψωμιού)  ,  επιχείρηση  πρόχειρου 
γεύματος Ζαχαροπλαστείο-Αναψυκτήριο – Παρασκευαστήριο) επιχείρηση Λιανικού-
χονδρικού  εμπορίου   ,  πρατήριο  τυποποιημένων  ειδών,  πρατήριο  άρτου  ειδών 
ζαχαροπλαστικής και γαλακτοκομικών με διακριτικό τίτλο ''ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ 
ΚΑΙ  ΣΙΑ  ΟΕ΄΄  επί  της   Λεωφ.Μαραθώνος  αρ.2  στην  ΔΕ  Σταμάτας  και  νόμιμο 
εκπρόσωπο τον κ. Καραβέλα Νικόλαο του Κων/νου.   
ΘΕΜΑ  3ο : Λειτουργία υπαίθριων αγορών (λαϊκών αγορών). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας είπε ότι σε σύνολο τεσσάρων [4] μελών ήταν από 
τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας  :

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1] Πέππας Γεώργιος                                            Ουδείς
2] Μαραθιά Αγλαϊα    
3] Κόκκαλης Γεώργιος
4] Χρήστου Γεωργία

          
Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας  Σταμάτας  κος  Πέππας  Ευάγγελος,  καθώς  επίσης  και  ο  Πρόεδρος  του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου κ.Σπ. Γιαννουλάτος  και ο σύμβουλος  της 
παράταξης  ΄΄ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ  ΑΝΑΤΡΟΠΗ  ΔΗΜΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ΄΄  κο  Σπ. 
Σπηλιώτης 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου 
Διονύσου Λιάλιαρη Καλλιόπη.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης.



Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  3ο  θέμα  της  εντός  ημερήσιας  διάταξης  είπε  στο 

Συμβούλιο ότι με την υπ'  αρ.πρωτ. 34579/30-10-2014 πρόσκληση της Ε.Π.Ζ. Του 

δήμου Διονύσου η οποία απευθύνεται προς όλες τις Δ.Κ. ζητά να επανεξεταστεί το 

θέμα των λαϊκών αγορών.

   Προτείνεται η  συνέχιση λειτουργίας της λαϊκής αγοράς επί της κεντρικής πλατείας 

Σταμάτας , ημέρα Τετάρτη και από 07:00 π.μ. Εως 14:00 μ.μ.   

   Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  από  την  δημοτική  κοινότητα  Σταμάτας   η 

μετακίνηση της λαϊκής αγοράς είτε προσωρινά λόγω έργων ή άλλων παρεμβάσεων 

που θα προκύψουν από το επιχειρησιακό προγραμματισμό του δήμου ή έκτακτης 

ανάγκης  είτε  η  οριστική  μετακίνηση  τους  για  λόγους  και  τους  σκοπούς  που  θα 

προσδιοριστούν  και  ότι  προβλέπεται  από  την  κείμενη  νομοθεσία  ,  οι  πωλητές  – 

εκθέτες υποχρεούνται να συμμορφωθούν αδιαμαρτύρητα  και άμεσα.

  Πωλητές οι οποίοι δεν έχουν θεωρημένη άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να 

ισχύει για τις λαϊκές αγορές του δήμου Διονύσου δεν θα γίνονται δεκτοί.

  Τα διατιθέμενα προϊόντα στην λαϊκή αγορά πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής 

και ασφάλειας όπως ορίζεται από την νομοθεσία.

  Να  φροντίζουν  για  την  εξασφάλιση  της  τάξης  και  της  καθαριότητας  ,  να 

αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων τη ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις 

κατοικίες της περιοχής μετά την λήξη του χρόνου της λαϊκής αγοράς να φροντίζει 

κάθε πωλητής – εκθέτης για την καθαριότητα του χώρου που του αναλογεί καθώς και 

την συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες 

ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στην συνέχεια οι υπάλληλοι του δήμου.

  Επιβάλλεται δε η χρήσις χημικής τουαλέτας για την υγιεινή και εξυπηρέτηση των 

πωλητών – εκθετών.

  Για  δε  τις  υπόλοιπες  προϋποθέσεις  λειτουργίας  και  χωροθέτησης  αγορών  σε 

περίπτωση πανηγύρεων και τοπικών εορτών , ας αποφασίσουμε όλοι μαζί για τους 

όρους λειτουργίας τους.

  Έπειτα  ο  Πρόεδρος  της  Δ.Ε.  Σταμάτας  κάλεσε  τους  Τοπικούς  Συμβούλους  να 

αποφασίσουν σχετικά.

  Επίσης ο Τοπικός Σύμβουλος κ. Πέππας Γεώργιος πρότεινε να εμφανίζεται στον 

φωτεινό ηλεκτρονικό πίνακα που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Σταμάτας η 

πληροφορία για το ωράριο και την ημέρα λειτουργίας της λαϊκής. 

Το  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Ενότητας  Σταμάτας,  μετά  από  διαλογική 
συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου,



                         Ε ι σ η γ ε ί τ α ι    ο μ ό φ ω ν α 

Σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου.
  

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 36/2014
   
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής          Τα  Μέλη
    Ενότητας Σταμάτας                          

1. ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                                           2.   ΜΑΡΑΘΙΑ ΑΓΛΑΪΑ
 
                                                                           3.   ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 
                                                                           4.   ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

  

Ακριβές αντίγραφο
Σταμάτα 27-11-2014

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Ενότητας

Σταμάτας

ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


