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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της ΕΚΤΑΚΤΗΣ  3ης  Συνεδρίασης   στις   28/03/2016  του  Δ.Σ. της
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

Σήμερα  28  Μαρτίου  2016, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  19:00 το ΔΣ της Δημοτικής
Κοινότητας  Αγίου  Στεφάνου  συνήλθε  σε  ΄Εκτακτη  Συνεδρίαση  στα  γραφεία  της
Δημοτικής  Κοινότητας,  ύστερα  από  την  υπ’  αρ.  7869/28-03-2016  έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που εστάλει με email  στα Μέλη της Δημοτικής
Κοινότητας και επιδόθηκε στους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
95 του Ν.3463/06 (ΔΚΚ) .

Αριθμός απόφασης    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 13/2016

Θέμα: « Επανεξέταση της  απόφασης  για τη  χωροθέτηση 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. Τ. Σύμβουλοι οι εξής:

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                ΑΠΟΝΤΕΣ:
Κασαπάκης Μιχαήλ  Πρόεδρος                 Μελετίου Βασιλική ,Τ. Σύμβουλος
Νικηφοράκης Νικ. ,Τ. Σύμβουλος
 Καριπίδης Ιωάννης ,Τ. Σύμβουλος 
Τσάμης Δημήτριος,  Τ.Σύμβουλος

Στη συνεδρίαση επίσης παρευρίσκονται  ο Δ.Σ. και Επικεφαλής της Δημ. Παράταξης
«ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» κ. Καλαφατέλης ,η  Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου
Διονύσου κα Ντούντα ,ο Δημοτικός Σ/λος του Δήμου κ. Κρητικός .

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

O Πρόεδρος της Δημοτικής κοινότητας, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης. 

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

Συνεδρίαση 3η  
στις   28/03/2016
Αρ. Απόφασης  13/2016



Διοίκησης  -  Πρόγραμμα  Καλλικράτης),  επικαλούμενος  την  άμεση  ανάγκη
επανεξέτασης  της  απόφασης  για  το σοβαρό  χαρακτήρα  της   χωροθέτησης   και
λειτουργίας της Λαϊκής  Αγοράς  στη Δ.Κ. Αγ.  Στεφάνου  λόγω των νέων στοιχείων που
παρουσιάστηκαν κατά την έρευνα του.

Το  Συμβούλιο  απεφάνθη  κατά   πλειοψηφία για  το  επείγον  του  θέματος  με
μειοψηφούντα  τον  Τ. Σ/λο  κ. Νικηφοράκη .

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  
 τις αρμοδιότητες του Προέδρου και των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων
 που προβλέπονται   στα  άρθρα 82 και 85  του  παρόντος»

Στη  συνέχεια   ο  κ.  Πρόεδρος   ενημέρωσε  τα  μέλη  του  Σ/λίου  σχετικά   με  την
απόφαση της  1ης  Τ. Συνεδρίασης  της Δημ. Κοιν.  Αγ. Στεφάνου με απόντα τον
τοπικό Σ/λο κ. Καρυπίδη λόγω ασθένειας  ότι αποφάσισε με την υπ’ αρ. 3/ 2016   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 θέμα 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   διαπίστωσα  ότι  δημιουργούνται   τεχνικές  δυσκολίες  που
προκύπτουν από :
  - 1. Τις διαστάσεις των δρόμων: α)της 25ης Μαρτίου η οποία έχει με μήκος 150 m
και  πλάτος 12m μαζί με τα πεζοδρόμια ,αφαιρώντας τις διαστάσεις των πεζοδρομίων
περίπου 1,80 /το κάθε ένα ,και μένει καθαρό οδόστρωμα πλέον 8m β)Όσο αφορά  την
οδό Κένεντυ  (αν θα την χρησιμοποιήσουμε) η οποία έχει  μήκος 180 m και πλάτος
10  m μαζί με τα πεζοδρόμια, αφαιρώντας 2m εκατέρωθεν των πεζοδρομίων, μένει
καθαρό οδόστρωμα 8 m περίπου. 
 - 2. Διευκρινίζοντας  ότι οι ωφελούμενοι πάγκοι της Λαϊκής είναι 117 πάγκοι σας
ενημερώνω ότι σύμφωνα με τα καινούργια στοιχεία της Περιφέρειας-Δ/νση Λαϊκών
Αγορών το  επιτρεπτό  μήκος  των  πάγκων των  παραγωγών είναι  μίνιμουμ 3m και
μάξιμουμ 5  m ανάλογα με το μήκος του δρόμου συν τον διάδρομο ανάμεσα στους
πάγκους. Για τους λιανέμπορους το επιτρεπτό μήκος των πάγκων  είναι μίνιμουμ 4m
και μάξιμουμ 8 m ανάλογα με το μήκος του δρόμου συν τον διάδρομο ανάμεσα στους
πάγκους. Τα ίδια θα συμβούν και στην οδό Κένεντυ.



 - 3.Πάρκινγκ . 117 αυτοκίνητα  μεσαίου μήκους από τους ωφελούμενους  Εμπόρους-
Παραγωγούς  συν  κατά  μέτριους  υπολογισμούς  40  με  60   αυτοκίνητα  των
κατοίκων   ,αυτά  όλα  μαζί   κατά  την  ημέρα  της  διεξαγωγής  της  Λαϊκής  θα
αναγκαστούν  να  μετακινηθούν  στους  παράπλευρους  δρόμους  ,οι  οποίοι  είναι
ελάχιστοι και στενοί.
Αν λάβουμε  υπόψη  μας  τι  θα  συμβεί  σε   περίπτωση   έκτακτης  ανάγκης  όπως
διέλευσης ασθενοφόρου  ή  .πυροσβεστικού οχήματος. 

- 4. Θέμα υγιεινής σχετικά με τα απόβλητα των  Ψαράδων.

Για τους παραπάνω λόγους διαφωνώ για το προηγούμενο ψήφισμά μου και  καλώ
τους Τ.Σ/λους να επανεξετάσουμε το θέμα και να καταθέσουν τις προτάσεις τους ,με
σκοπό να διευκολυνθούν οι δημότες και κάτοικοι που εξυπηρετούνται από την  Λ. Α.
και να μην  δημιουργήσουμε επιπλέον προβλήματα  με αυτήν την μεταφορά.

Ακολούθησε  διαλογική συζήτηση με τους Τ. Σ/λους και  τους παρευρισκόμενους, οι
οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις τους :

Το Συμβούλιο  αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου  και  την  πρόταση του  ,
πήραν το λόγο οι  Τ.Σύμβουλοι :
Ο Τ. Σ/λος κ. Νικηφοράκης δηλώντας ότι αφού ήδη έχουμε όλοι συμφωνήσει  να
γίνεται η Λ.Α. εκ περιτροπής  στη τελευταία απόφαση του Τ. Σ/λίου της Δημοτικής
Κοινότητας ,επίσης ότι όπως υπάρχουν κάποιοι κάτοικοι που παραπονιούνται  έτσι
υπάρχουν και κάποιοι  άλλοι  κάτοικοι  που παραπονιούνται ότι  η Λ.Α. είναι  πάντα
μακριά τους , συν ότι δεν έχει γίνει διεξοδικά έρευνα  για το μόνιμο μέρος διεξαγωγής
της Λαϊκής. Καταλήγοντας προτείνει η απόφαση του Τ. Σ/λίου να μείνει ως έχει για
το Δ.Σ/λιο του Δήμου και να  αναλάβει το Δ.Σ/λιο αν συμφωνούν να πάρουν απόφαση
για  το  εκ  περιτροπής   και  μετά  να  ζητήσουν  από  τις  Τ.Υ.  να  δώσουν  πιο
εμπεριστατωμένα στοιχεία για το μόνιμο και οριστικό  μέρος διεξαγωγής λειτουργίας
της Λαϊκής.

Στη συνέχεια ο Τ. Σ/λος κ. Τσάμης  δηλώνει ότι αφού παρουσιάστηκαν νέα στοιχεία,
προτείνει να αποσυρθεί η απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας από το Δημοτικό Σ/λιο
και να επαναξεταστεί με πιο εμπεριστατωμένα στοιχεία στο Τ. Σ/λιο ώστε να είναι
ολοκληρωμένη για να κατέβει  στο Δ.Σ. του Δήμου.

Ζήτησε τον λόγο  και ο επικεφαλής Δ.Σ. κ.  Καλαφατέλης  προτείνοντας ότι είναι
καλύτερα να αποσυρθεί το θέμα από το Δ.Σ/λιο  αφού προέκυψαν νέα στοιχεία .

Όπως και ο Δ.Σ/λος κ. Κρητικός προτείνει  με την σειρά του ότι είναι σωστή η έρευνα
που  έμπραξε ο Πρόεδρος  γιατί θεωρεί ότι η προηγούμενη απόφαση της Δημ. Κοιν.
Αγ.  Στεφάνου   ήταν  «λίγο  βιαστική»  και  πρέπει  να   επανεξεταστεί  το  θέμα  της
μεταφοράς της Λ.Α. Ενημερώνοντας ότι και παλαιότερα έχει διεξαχθεί  έρευνα για
την εξεύρεση  μόνιμης  θέσης    διεξαγωγής με  υγιεινές  προδιαγραφές  και  με  την
υποστήριξη  της   Δημοτικής   Συγκοινωνίας  να  εξυπηρετηθούν  οι   γύρω κάτοικοι
.Σχετικά όμως με την πρόταση του κου Νικηφοράκη νομίζει  ότι αν ψηφιστεί από το
Δ.Σ/λιο του Δήμου  μόνο η εκ περιτροπής μεταφορά της Λ.Α. δεν θα ψάξουν  μετά  οι
Τ.Υ. για μόνιμη θέση  της Λαϊκής και θα μείνει πάλι σε εκκρεμότητα  το σοβαρό
θέμα. 



Συμπληρώνοντας η Δ.Σ/λος κα Ντούντα  διευκρινίζει ότι η   οδός 25η Μαρτίου είναι
πολύ πυκνοκατοικημένη και κατά την άποψη της δεν γίνεται να μεταφερθεί εκεί η
Λ.Α.
  
Κλείνοντας  ζητάει  τον  λόγο  ο  Τ. Σ/λος  κ.  Καρυπίδης  δηλώνοντας  ότι  πρέπει  να
ψηφιστεί από το Δ.Σ/λιο το εκ περιτροπής  στη  25η Μαρτίου και μετά από έρευνα να
προτείνουν  οι Τ.Υ. την  μόνιμη θέση της Λαϊκής .

Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος  καταλήγoντας προτείνει  στο Δ.Σ. της Δημ. Κοιν. αφού
επανεξέτασαν το παραπάνω θέμα σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που προέκυψαν , να
εγκρίνουν την αναβολή του θέματος από το Δ. Σ/λιο του Δήμου με την προϋπόθεση
να  διευκρινιστεί από τις  Τ.Υ. του Δήμου μόνιμη και οριστική θέση διεξαγωγής και
λειτουργίας της Λαϊκής. 

Ο    Πρόεδρος  της Δημ. Κοιν.   αφού  άκουσε τις απόψεις των Συμβούλων  και  αφού
έλαβε υπ’ όψιν  του τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 παρ.2  ε   προτείνει
στα  Μέλη  του Δ.Σ. να  αποφασίσουν.
Το  Τ. Σ/λιο μετά από διαλογική συζήτηση 
 
                             ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ
        2  ΥΠΕΡ (Συμπεριλαμβανομένου του ψήφου του Προέδρου ) &  2  ΚΑΤΑ 

Εγκρίνουν την  επανεξέταση της   χωροθέτησης  και λειτουργίας  της  Λαϊκής 
Αγοράς  στη Δημ. Κοιν.  Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου  καθώς και την αναβολή του
θέματος από το Δ. Σ/λιο του Δήμου με την προϋπόθεση  να  διευκρινιστεί από τις
Τ.Υ. του Δήμου  με  πιο εμπεριστατωμένα στοιχεία. 

Nα  προωθηθεί στην Ε.Π.Ζ. για την ενημέρωση με τα νέα στοιχεία και την  σύμφωνη
γνώμη της  .

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί

                Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            
ΤΗΣ  ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
                                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ :
                                                                                              NIKΗΦΟΡΑΚΗΣ  ΝΙΚ.

ΤΣΑΜΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ   ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ


