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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ  

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                    

Αριθμ. Απόφ. 50/2011     

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το Πρακτικό της 18ης συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου 

της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. 

 

 

ΘΕΜΑ: Επανακαθορισμός νέων σημείων για την εκ περιτροπής 
λειτουργία της Λαϊκής αγοράς. 
 

 

   Στη Δροσιά σήμερα, 4 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 09.00π.μ., 

στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς συνήλθε σε 

συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο, ύστερα από την 33446/01-11-

2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τα άρθρο 88 παρ. 1,2 και 3 

του Ν.3852/10. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη 

απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα 

τα τέσσερα (4) μέλη ήτοι: 

 

 

 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Ιωαννίδης Χαράλαμπος              Τεχλικίδης Μιχάλης  

(αν και κλήθηκε νομίμως) 

2.Μήλα Λαμπρινή                         

3.Κωνσταντίνου Βίκτωρ 

4.Καρκούλης Νικόλαος 

 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Σεϊντή Μαρία. 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης λέει ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ 1 

άρθρο γ του Ν.3852/2010, κατά το οποίο το 

Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας προτείνει τους 

χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών και τις 

θέσεις όπου επιτρέπεται η λειτουργία τους. 
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Η απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 

αποστέλλεται στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής 

προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς 

το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση της 

προβλεπόμενης σχετικής απόφασης. 
Προτείνω ως χώροι και χρονικά διαστήματα λειτουργίας της 

λαϊκής αγοράς, τις οδούς Παλαμά ή Πλατεία Μαβίλη ή την 

οδό Πολέμη από Μαβίλη έως Καρδερίνας για το διάστημα από 

αρχές Νοεμβρίου μέχρι και τέλος Απριλίου και το τμήμα της 

οδού Κέδρων μεταξύ των οδών Λ.Διονύσου και Κύπρου από 

αρχές Μαϊου μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. 

 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση καθώς και τη διόρθωση της εισήγησης 

του Προέδρου ως προς την οδό, από οδό Κύπρου σε οδό Ιάσωνος  
       

 Το Τοπικό Συμβούλιο 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Καθορίζει νέα σημεία και χρονικά διαστήματα λειτουργίας 

της λαϊκής αγοράς ως εξής: 

 

Α)από αρχές Νοεμβρίου μέχρι και τέλος Απριλίου στην οδό 

Μαβίλη και συγκεκριμένα στο πεζοδρόμιο της πλατείας 

Μαβίλη και  

Β) από αρχές Μαϊου μέχρι και τέλος Οκτωβρίου στην οδό 

Κέδρων,μεταξύ των οδών Λ.Διονύσου και Ιάσωνος. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 50/2011 και υπογράφεται 

από όλα τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, που συμμετείχαν 

στη Συνεδρίαση. 

 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ              ΜΗΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

                                  ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡ 

 

 

 

       Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 

 

 

 

    Ιωαννίδης Χαράλαμπος  


