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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 10
ης

    Συνεδρίασης  στις  21/11/2014 του Δ.Σ. της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. 

 

Σήμερα 21 Νοεμβρίου  2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 το Δ.Σ. της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία 

της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την υπ’ αρ. 311/17-11-2014 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) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο 

κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 

Αριθμός απόφασης: 38/2014 

 

 

Θέμα: «Έγκριση   των όρων και των προϋποθέσεων  για την ασφαλή & 

απρόσκοπη λειτουργία των υπαίθριων αγορών (Λαϊκών αγορών ) εντός των 

ορίων  της  Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου  » 

 

 

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

μελών, ήταν από τους κ.κ. συμβούλους: 

 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 5                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ:  0 

1. Κασαπάκης  Μιχαήλ , Πρόεδρος    

2. Νικηφοράκη Νικηφόρο 

3. Μελετίου Βασιλική 

4.  Τσάμη Δημήτριο 

5. Καριπίδη Ιωάννη 

 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι : η εντεταλμένη 

Δημοτική Σύμβουλος της Δημοτικής. Κοιν. Αγ. Στεφάνου   κα Ταουξή Καλλιόπη ,ο 

Επικεφαλής της παράταξης ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, 

ο Αντιπρόεδρος Δημ. Σ/λίου του Δήμου Διονύσου κ. Ίσσαρης Γρηγόριος και  πρώην 

Αντιδ/ρχος Καθαριότητας-Περιβάλλοντος,o κ. Παπαβασιλείου Χρήστος. 

 

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

Γεροντογιάννη Ιωάννα .   

                            

 

 

10 η  Συνεδρίαση  

 της 21/11/2014 

Αρ.. Απόφασης  38/2014 



O Πρόεδρος της Δημοτικής κοινότητας, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

Για το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κ. Κασαπάκης  Μιχαήλ , 

είπε τα εξής: 

 

Σας γνωρίζουμε ότι με το υπ’ αρ. 34579/30-10-2014 έγγραφό – Πρόσκληση της 

Eπιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου  μας κοινοποίησε την υπ΄αρ. 

30/2014  Απόφαση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με το 5
ο
 θέμα τους που είχε τίτλο: «Λήψη 

απόφασης για τη μεταφορά θέσης της λαϊκής αγοράς στη Δ.Κ. Κρυονερίου» και οι 

οποίοι με αφορμή αυτού αποφάσισαν όλα τα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου Διονύσου 

να επανεξετάσουν συνολικά το θέμα των «λαϊκών αγορών» λαμβάνοντας  υπ΄όψιν  

όλες τις παραμέτρους κοινωνικές, οικονομικές ,κ.α. που υπεισέρχονται στη 

λειτουργία τους. 

  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ζητά τις απόψεις μας για το θέμα σύμφωνα με τις 

διατάξεις  της παρ. 2γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010, επισημαίνοντας ότι 

προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία της λαϊκής  ασφαλής και απρόσκοπη   ως 

έχει , η οποία να εξυπηρετεί το δημόσιο και τοπικό  συμφέρον. 

 

Καταρχάς όλα τα μέλη  κατανοώντας τη μεγάλη αναγκαιότητα και σημασία που  έχει 

για την περιοχή μας η λειτουργία λαϊκής αγοράς αναγνωρίζουν όμως  ότι στη θέση 

που βρίσκεται σήμερα υπάρχει πρόβλημα γιατί : α) κλείνει  το κέντρο και β) «κόβει» 

στα δύο  τον ΄Αγιο Στέφανο .  

 

Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών του Δ.Σ. που ακολούθησε καθώς και των 

παρευρισκομένων Δ.Σ.  και αφού η εντεταλμένη Δ.Σ. κα Ταουξή  ενημέρωσε  

ακριβώς σχετικά για τη χωροθέτηση της Λαϊκής όπως επίσης και για προηγούμενα 

επεισόδια από συγκεκριμένο έμπορα, τα οποία επιβεβαίωσε και ο Πρόεδρος και 

συμπλήρωσε ακόμη  ότι έχουν ζητήσει από τον Πρόεδρο τους τις άδειες όλων των 

εμπόρων καθώς και τι χώρο πρέπει να καταλαμβάνουν χωρίς  ανταπόκριση του ,στη 

συνέχεια  προτάθηκε η άποψη να μεταφερθεί η λειτουργία της λαϊκής στη οδό 

Βενιζέλου από τον κ. Καριπίδη και τον κ. Νικηφοράκη  στη οποία συμφώνησε και ο 

κ. Τσάμης .Στο σημείο αυτό η εντεταλμένη Δ.Σ. κα Ταουξή μας  ενημέρωσε ότι 

παλαιότερα είχε ειπωθεί για την μεταφορά της στην οδό Λακωνίας ,αλλά υπήρχε 

θέμα γιατί δεν υπάρχει εκεί αποχέτευση, όπως και στη  οδό Βενιζέλου αλλά είχαν 

πιέσει αρνητικά οι έμποροι γιατί δεν ήθελαν. 

 

Ο Πρόεδρος της  Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου αφού άκουσε τις απόψεις των μελών του Δ.Σ. 

και των περευρισκομένων Δ.Σ. αναγνωρίζοντας ότι η λειτουργία της Λαϊκής σε αυτή 

τη θέση δημιουργεί κυκλοφοριακό πρόβλημα καθώς και προβλήματα ασφάλειας 

προτείνει και αυτός με τη σειρά του να παραμείνει προς το παρόν εκεί που είναι  και 

παράλληλα να βρεθεί ένας μεγάλος χώρος  που μπορεί να μεταφερθεί η  λαϊκή και ο 

συγκεκριμένος χώρος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χώρος  πολλαπλών χρήσεων 

σύμφωνα με την πρόταση του Δ.Σ. κ. ΄Ισσαρη .Με την  δέσμευση να επαναξεταστεί 

το θέμα σε επόμενο Δ. Συμβούλιο της Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου 

.  

 Μετά τα παραπάνω και αφού το Δ. Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση του Προέδρου 

και έλαβε υπ’ όψη τις διατάξεις της παρ.2
  
 του άρθρου 83 του Ν3582/2010.  

 παρακαλούμε να ληφθεί σχετική απόφαση για τη διατύπωση των απόψεών μας . 



 

Σύμφωνα με το παραπάνω, το  Διοικητικό  Συμβούλιο  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Για την Έγκριση  α)των όρων όσο αφορά την καθαριότητα του χώρου και τα έσοδα 

υπέρ Δήμου για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων , β) των  αναγκαίων 

προϋποθέσεων  για τη ασφαλή και απρόσκοπη  λειτουργία της Λαϊκής αγοράς  εντός  

των ορίων της Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου  και γ) την μεταφορά της σε ένα μεγάλο 

χώρο που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλαπλές χρήσεις (Εκθέσεις, Παζάρια, 

κ.λ.π) 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί 

 

 

 

 

Ο  Πρόεδρος                                                                         Τα μέλη 

Της  Δημ. Κοιν. Αγίου  Στεφάνου 

 

Κασαπάκης  Μιχαήλ     Νικηφοράκη Νικηφόρο 

                                                                                   Μελετίου Βασιλική 

                                                                                    Τσάμη Δημήτριο 

                                                                                      Καριπίδη Ιωάννη 

 

 


