
 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθµ. 31/07-12-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης 
 

Αριθµ. Απόφ.  464/2016      ΘΕΜΑ :  «Πρόταση για ίδρυση λαϊκής 

αγοράς στην Τοπική Κοινότητα Κάτω 

Σχολαρίου» 
 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 07η ∆εκεµβρίου 2016 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ’ 
αριθ. 42082/02-12-2016  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η 
οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 
93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν παρόντα 
28 δηλαδή : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1. Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος ∆.Σ.) 1.  Αποστόλου Στυλιανός 

2.  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)  

2. Ζελιλίδης ∆αµιανός 

3.  Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.)  3. Κεφαλάς Ανέστης 

4. Αναγνώστου Πασχάλης   4. Τσολάκης Απόστολος 

5.  Αγοραστούδη Ευγενία 5. Χρυσοστοµίδου- Σαµαρά Όλγα 

6. Βογιατζής ∆ηµήτριος   

7. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος   

8.  Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   

9. Γκουστίλης Θεόδωρος   

10. Γκιζάρης Στέργιος (αποχώρησε µετά από τη 
συζήτηση του  10ου θέµατος) 

  

11.  Ιωσηφίδης Ιωάννης   

12. Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

13.  Καρκατζίνος Νικόλαος   

14. Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)   

15. Κοντοπίδης Γεώργιος    

16 Κουγιουµτζίδης Σταύρος    

17 Λιάντας ∆ηµήτριος    

18 Λαγός  Νικόλαος   

19 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

20 Μουστάκας Βασίλειος   

21. Μπίκος Κωνσταντίνος   

22 Πονερίδης Παναγιώτης    

23 Πράτανος Απόστολος   
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24 Σαµαράς Σωκράτης   

25 Σαραφιανός Χρήστος   

26 Σφονδύλας ∆ηµήτριος   

27 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   

28  Χρυσοχόου Παύλος   

κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 5ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι µε το άρθρο 94 παρ.6 του 
Ν.3852/2010 η αρµοδιότητα για την ίδρυση και την εν γένει λειτουργία των λαϊκών αγορών 
µεταβιβάστηκε από τις Νοµαρχίες στους ∆ήµους. 
Συγκεκριµένα πρόκειται για την υπ’ αριθ.32 αρµοδιότητα του άρθρου 94 παρ.6 Ν.3852/2010 η 
οποία προστέθηκε στο άρθρο 75 παρ. II Ν.3463/06 ως εξής : 
«32.Η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη µετακίνηση, τη διάλυση και τον καθορισµό του 
τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 
περιλαµβανοµένης της χορήγησης επαγγελµατικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε 
άλλου συναφούς αντικειµένου, εκτός από την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις Λαϊκές 
Αγορές, η οποία εκδίδεται από το περιφερειακό συµβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα. Οι 
ανωτέρω αρµοδιότητες δεν αφορούν τους δήµους των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης». 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 4314/2014 για την ίδρυση, 
µεταφορά, επέκταση και κατάργηση των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής και της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αρµόδιοι φορείς είναι η Περιφέρεια Αττικής και η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα. Μετά από ειδικά εµπεριστατωµένη και 
αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου µετά από γνώµη του οικείου 
∆ήµου και της οικείας Αστυνοµικής Αρχής, η οποία αποφαίνεται µόνον σχετικά µε την 
κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία συγκεκριµένης λαϊκής αγοράς, χωροθετείται και 
καθορίζεται ο ακριβής τόπος λειτουργίας των λαϊκών αγορών και η τυχόν ίδρυση, µεταφορά και 
επέκτασή τους. Εφόσον ο ∆ήµος και η Αστυνοµική Αρχή δεν απαντήσουν εντός τριάντα (30) 
ηµερών από τη σχετική πρόσκληση του αρµόδιου Περιφερειάρχη, η απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου εκδίδεται χωρίς τη γνώµη τους.  
 
Επιπλέον µε την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται µεταξύ άλλων τα εξής:  
«1.Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας 
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες: ...ε) 
Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση 
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου και τους κοινόχρηστους, δηµοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που 
επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα µέσα προβολής υπαίθριας διαφήµισης...» 
Πριν την έκδοση των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
εισηγείται σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 στο δηµοτικό συµβούλιο, το 
σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ. ενώ κατά την παρ.1γ του άρθρου 
83 και την παρ.2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 το συµβούλιο της δηµοτικής ή της τοπικής 
κοινότητας αντίστοιχα προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής τους χώρους λειτουργίας των 
λαϊκών αγορών. 
 
Ακολούθως η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου :  
 

1. την αριθ. 38308/07-11-2016 εισήγηση του Γραφείου Απαλλοτριώσεων και ∆ηµοτικής 
Περιουσίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες 
διατάξεις και το γεγονός ότι ούτε στη Τοπική Κοινότητα Κάτω Σχολαρίου λειτουργεί λαϊκή αγορά 
ούτε στην ευρύτερη περιοχή, καθιστώντας την ίδρυση της λαϊκής αγοράς απαραίτητη, καθώς θα 
εξυπηρετήσει, όχι µόνο τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου αλλά και αυτούς 
των όµορων κοινοτήτων (π.χ. Μεσηµερίου, Άνω Σχολαρίου κ.λ.π.) προτείνεται : 
-η ίδρυση λαϊκής αγοράς επί της οδού Παναγιώτη Φερενίδη, από τη συµβολή της µε την οδό 
Μικράς Ασίας έως τη συµβολή της µε την οδό Αναπαύσεως, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
απόσπασµα 
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- ο ορισµός ως ηµέρας λειτουργίας την Τετάρτη  
- o ορισµός του αριθµού των θέσεων σε είκοσι (20) 
 
2. την αριθ. 12/2016 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου, σύµφωνα µε την οποία 
το συµβούλιο αποφάσισε οµόφωνα και πρότεινε την ίδρυση και λειτουργία µόνιµης λαϊκής 
αγοράς στη Τοπική Κοινότητα Κάτω Σχολαρίου, µία φορά την εβδοµάδα, ηµέρα Τετάρτη µε 20 
θέσεις για τους παραγωγούς ανακαλώντας την αριθµ. 06/2016 απόφαση του Συµβουλίου της 
Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου ως προς τον προτεινόµενο χώρο λειτουργίας προτείνοντας 
πλέον την οδό Παναγιώτη Φερενίδη, από την οδό Μικράς Ασίας έως την οδό Αναπαύσεως.  
 
3. την υπ αριθµ. 51/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, µε την οποία εισηγείται στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο την ίδρυση λαϊκής αγοράς στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Σχολαρίου,  επί 
της οδού Παναγιώτη Φερενίδη, από τη συµβολή της µε την οδό Μικράς Ασίας έως τη συµβολή 
της µε την οδό Αναπαύσεως, σύµφωνα µε το συνηµµένο απόσπασµα, τον ορισµό του αριθµού 
των θέσεων σε είκοσι (20),  και προτείνει ως ηµέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς την Τετάρτη, 
µε την προϋπόθεση να τηρηθεί ο κανονισµός  καθαριότητας λαϊκών αγορών. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Το συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της 
Προέδρου και της αρµόδιας υπηρεσίας, τις αποφάσεις του συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας 
Κάτω Σχολαρίου, την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 
4314/2014, του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      οµόφωνα 

 

Προτείνει στη ∆/νση Λαϊκών Αγορών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας την ίδρυση λαϊκής αγοράς στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Σχολαρίου επί 
της οδού Παναγιώτη Φερενίδη, από τη συµβολή της µε την οδό Μικράς Ασίας έως τη συµβολή 
της µε την οδό Αναπαύσεως, σύµφωνα µε το συνηµµένο απόσπασµα. 
Προτείνεται ως ηµέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς η Τετάρτη, και ο αριθµός των θέσεων σε 
είκοσι (20)  
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 464 /2016. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

 
              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

 

          ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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