
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ.Αποφ.05/2017

Από το υπ’ αριθ. 4/2017 Πρακτικό συνεδρίασης του Τοπικού Συµβουλίου 
Ν. Ραιδεστού.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

Καθορισµός αριθµού θέσεων πωλητών στη νεοϊδρυθείσα λαϊκή αγορά Ν.Ραιδεστού

Στη Ν. Ραιδεστό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 23/05/2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 18.00 µ.µ. 
συνεδρίασε  το Τοπικό Συµβούλιο της ∆ηµ.Κοιν.  Ν. Ραιδεστού µετά  την  µε αρ.πρωτ.15605/12-05
-2017, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του  Τοπικού  Συµβουλίου  που επιδόθηκε σε καθένα 
σύµβουλο σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ.88 Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί  σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 5 
δηλαδή:
              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ    
1.Κατρανιάς Παναγιώτης  
                                                                                
2.Ιζδράς Ανέστης     
3.Αµπουµατχανά Μάριαµ                                                  
4.Σαµψωνίδου Μαρία
5.Κυριακίδου Ειρήνη

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Κετσενεβλή Αικατερίνη γραµµατέας της ∆ηµ. Κοινότητας  
Ν.Ραιδεστού  του ∆ήµου Θέρµης για την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου.
  
Κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος αναφερόµενος στο έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της ∆ιεύθυνσης 
Λαϊκών Αγορών, Τµήµα οργάνωσης και λειτουργίας Λαϊκών Αγορών µε αρ. Πρωτ.188384/1953/12-
05-2017, µας ζητείτε να αποφασίσουµε περί καθορισµού ανωτάτου αριθµού θέσεων 
πωλητών στη νεοϊδρυθείσα λαϊκή αγορά Ν.Ραιδεστού συνάρτηση του πληθυσµού του 
∆ήµου βάσει τελευταίας απογραφής επί των οδών:

α) Αθ.∆ιάκου απο την Ε.Ο.Θεσσαλονίκης – Πόλυγύρου εως την οδό Πολυτεχνείου

β) Πολυτεχνείου απο την οδό Καβάφη εώς την οδό Κολοκοτρώνη (Αλφα Ιατρική) 
µόνον επί της οδού που εφάπτεται στο πάρκο και όχι επί της πλευράς της οδού όπου 
υπάρχουν κατοικίες, µε ηµέρα λειτουργίας την Τετάρτη.
 

Το Τοπικό  Συµβούλιο  ύστερα  από διαλογική  συζήτηση και  αφού έλαβε  υπόψη του,  την
εισήγηση  του Προέδρου  

                                               ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ – ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Οµόφωνα προτείνει οι θέσεις των πωλητών να είναι πενήντα (50) στη νεοϊδρυθείσα

λαϊκή αγορά Ν.Ραιδεστού επί των οδών:

α) Αθ.∆ιάκου απο την Ε.Ο.Θεσσαλονίκης – Πόλυγύρου εως την οδό Πολυτεχνείου



β) Πολυτεχνείου απο την οδό Καβάφη εώς την οδό Κολοκοτρώνη (Αλφα Ιατρική) µόνον επί

της οδού που εφάπτεται στο πάρκο και όχι  επί της πλευράς της οδού όπου υπάρχουν

κατοικίες, µε ηµέρα λειτουργίας την Τετάρτη.

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως λύνεται η συνεδρίαση.

Αρ.Αποφ. 05/2017

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

    

                                                   Ακριβές Απόσπασµα

                                                       Ο Πρόεδρος

                                                 ΚΑΤΡΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


