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Από το πρακτικό της αριθµ. 23/2016

Έκτακτης Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης
Αριθµ. Απόφασης. 61/2016

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Πρόταση  ίδρυσης  λαϊκής αγοράς στην ∆ηµοτική Κοινότητας Νέας Ραιδεστού. 

Στη  Θέρµη    και  στο  ∆ηµοτικό   Κατάστηµα  Θέρµης,  σήµερα  την  20η  ∆εκεµβρίου  2016   ηµέρα  της

εβδοµάδας   Τρίτη  και ώρα 14:30µ.µ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του

∆ήµου Θέρµης µετά από την αριθµ.44474/20-12-2016  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής

που επιδόθηκε σε καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

(Φ.Ε.Κ.  87/τεύχος  Α’/2010)  περί  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης  Πρόγραµµα  Καλλικράτης»  και  αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  η  νόµιµη  απαρτία,  γιατί  σε

σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα  6 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Χρυσοχόου Παύλος, πρόεδρος 1.Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα

2.Ιωσηφίδης Ιωάννης, αντιπρόεδρος 2.Ζελιλίδης ∆αµιανός

3.Σαµαράς Σωκράτης 3.Καρκατζούνης Θεοφάνης

4.Τιτέλης Κωνσταντίνος

5.Σαραφιανός  Χρήστος

6.Κουγιουµτζίδης  Σταύρος

Στη  συνεδρίαση  παρέστη  και  η  υπάλληλος  του  ∆ήµου,  Πριτζάκη  Αικατερίνη,  για  την  τήρηση  των
πρακτικών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι η συνεδρίαση αυτή κρίθηκε αναγκαία καθώς επίκειται τροποποίηση των
διατάξεων του Ν. 4264/2014 και θα πρέπει άµεσα να γνωµοδοτήσουν τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητηθεί θέµα ως κατεπείγον από την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό, πρέπει πρώτα η Επιτροπή  να αποφανθεί για το

κατεπείγον του θέµατος. 

Η Επιτροπή  αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 και µετά από
διαλογική συζήτηση, από την οποία προέκυψε ότι το ανωτέρω θέµα είναι πράγµατι κατεπείγον

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  οµόφωνα
 Κρίνει το ανωτέρω θέµα ως κατεπείγον

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και  εισηγούµενος  το 1o

θέµα της  ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: 
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...»

Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δηµοτικό
συµβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ..

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε στα µέλη της Επιτροπής την αριθµ.23/2016 απόφαση του Συµβουλίου

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού, σύµφωνα µε την οποία προτείνει- αποφασίζει οµόφωνα την
ίδρυση  λαϊκής αγοράς στην ∆ηµοτική Κοινότητα Νέας Ραιδεστού και να χωροθετηθεί ως εξής:
α)Αθ. ∆ιάκου από την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου έως την οδό  Πολυτεχνείου



β)Πολυτεχνείου από την οδό Καβάφη έως την οδό Κολοκοτρώνη (Αλφα Ιατρική) µόνον επί της οδού που
εφάπτεται στο πάρκο και όχι επί της πλευράς της οδού όπου υπάρχουν κατοικίες.

Ορίζει µέρα λειτουργίας την Τετάρτη

Κατόπιν ο Πρόεδρος έθεσε  υπόψη των µελών της Επιτροπής  την αριθµ. πρωτ: 44218/20-12-2016 εισήγηση
του Γραφείου Απαλλοτριώσεων και ∆ηµοτικής Περιουσίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύµφωνα
µε την οποία η υπηρεσία λαµβάνοντας υπόψη : 

α)  τις  διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 «Πρόσθετες αρµοδιότητες δήµων»
σύµφωνα µε την οποία στο άρθρο 75 παρ.ΙΙ του Κώδικα ∆ήµων και κοινοτήτων προστίθενται οι ακόλουθες

αρµοδιότητες : «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.»
β) τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 «Αρµοδιότητες συµβουλίου τοπικής

κοινότητας» σύµφωνα µε την οποία «Το συµβούλιο στα όρια της τοπικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες
αρµοδιότητες : προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής του χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών και τις
θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, η λειτουργία των εµποροπανηγύρεων, των

χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων στην περιφέρεια του.»
γ) τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - Αρµοδιότητες»

δ)  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  4 του  άρθρου  2  του  Ν.4264/2014 «Ορισµοί» σύµφωνα µε την  οποία
«Λαϊκή Αγορά: χώρος άσκησης υπαίθριας οργανωµένης αγοράς, σε συγκεκριµένο και καθορισµένο δηµόσιο

ή δηµοτικό χώρο όπου οι αδειούχοι πωλητές διαθέτουν τα προϊόντα που προσδιορίζονται στις διατάξεις του
παρόντος»
ε)  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  4  του  Ν.4264/2014  «Ίδρυση,  µεταφορά,  επέκταση,

κατάργηση λαϊκών αγορών» σύµφωνα µε την οποία : «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 επέκταση 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.»

στ) τις  διατάξεις  της παραγράφου 2α του άρθρου 83 του Ν.4314/2014 «Σύσταση ∆ιευθύνσεων Λαϊκών
Αγορών στις Περιφέρειες Αττικής και  Κεντρικής Μακεδονίας» σύµφωνα µε την οποία :  «Η ∆ιεύθυνση
Λαϊκών  Αγορών έχει  ως  αρµοδιότητες  τη  µελέτη,  το  σχεδιασµό και  την  εισήγηση δράσεων για  :α)την

εύρυθµη λειτουργία των λαϊκών αγορών, την ίδρυση, µεταφορά, επέκταση και κατάργηση λαϊκών αγορών,
τον καθορισµό των θέσεων και  την τακτοποίηση των πωλητών σε αυτές  στους κατάλληλους από κάθε

άποψη  χώρους  που  διατίθενται  από  τους  οικείους  ∆ήµους,  την  επίβλεψη  για  την  καθαριότητα,  την
απολύµανση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και για την αποκοµιδή των απορριµµάτων που
γίνονται  µε  την  φροντίδα  των  ∆ήµων  της  Περιφέρειας  Αττικής  και  της  Μητροπολιτικής  Ενότητας

Θεσσαλονίκης, αντιστοίχως.»
ζ)  την  αριθ.174/2015  Απόφαση  του  Περιφερειακού  Συµβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας  “Έγκριση

κανονισµού λειτουργίας των λαϊκών αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης” (ΦΕΚ 2056Β΄/18-
09-2015) όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την αριθ. 116/2016 Απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής

Μακεδονίας “ Τροποποίηση του άρθρου 6 του κανονισµού λειτουργίας λαϊκών αγορών της µητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης” (ΦΕΚ 3211Β΄/06-10-2016)
η) το γεγονός ότι στην ∆ηµοτική Κοινότητα της Νέας Ραιδεστού δεν λειτουργεί άλλη λαϊκή αγορά ούτε στην
ευρύτερη περιοχή, καθιστώντας την ίδρυση της λαϊκής αγοράς απαραίτητη καθώς θα εξυπηρετήσει όχι µόνο 
τους κατοίκους της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού αλλά και αυτούς των όµορων κοινοτήτων (π.χ. 

Τριαδίου, Λακκιάς, Ταγαράδων κ.λ.π.) 

θ) το µε αριθ. 220404/2412/13-12-2016 έγγραφο της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών της Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης µε το οποίο ζητείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις η σύµφωνη γνώµη του 
∆ήµου για την ίδρυση λαϊκής αγοράς στη ∆ηµοτική Κοινότητα της Νέας Ραιδεστού 



ι) την τροποποίηση της αριθ. 419/2015 απόφασης ∆.Σ. λόγω της αλλαγής των οδών ανάπτυξης της 
προτεινόµενης υπό ίδρυσης λαϊκής αγοράς σύµφωνα µε το ανωτέρω (β) σχετικό έγγραφο της Μ.Ε. 

Θεσσαλονίκης

κ) την αριθ.  23/2016 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού 
σύµφωνα µε την οποία προτείνεται η ίδρυση λαϊκής αγοράς αφού λήφθηκε υπ΄όψη το παραπάνω αριθ. 
220405/2414/13-12-2016 έγγραφο της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης επί των οδών :

► Αθανασίου ∆ιάκου από τη συµβολή της µε την Εθνικό Οδό Θεσσαλονίκης Πολυγύρου έως τη 
συµβολή της µε την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και 

► Ηρώων Πολυτεχνείου, από τη συµβολή της µε την οδό Κολοκοτρώνη έως τη συµβολή της µε την 
οδό Καβάφη, όχι εκατέρωθεν της οδού παρά µόνον επί της πλευράς της οδού που εφάπτεται στο πάρκο 

 και µε ηµέρα λειτουργίας την Τετάρτη.
 
εισηγείται :

● Τη λήψη νέας απόφασης σχετικά µε την ίδρυση λαϊκής αγοράς επί των οδών Αθανασίου ∆ιάκου και  
Ηρώων Πολυτεχνείου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού, έτσι όπως αναλυτικά περιγράφεται 
ανωτέρω στην αριθ. 23/2016 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου ∆.Κ. Νέας Ραιδεστού 

●  την τροποποίηση της αριθ. 419/2015 απόφασης ∆.Σ. λόγω της αλλαγής των οδών ανάπτυξης της 

προτεινόµενης υπό ίδρυσης λαϊκής αγοράς 

● τον ορισµό ως ηµέρας λειτουργίας της Τετάρτης. 

● την εισαγωγή θέµατος ως εκτός ηµερησίας διατάξεως στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της
20ης–12-2016 λόγω του ότι επίκειται τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4264/2014 και πρέπει άµεσα να 

γνωµοδοτήσουν τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου σχετικά µε την πρόταση ίδρυσης λαϊκής αγοράς στην 
∆ηµοτική Κοινότητα Νέας Ραιδεστού »

● Την προώθηση του θέµατος ως εκτός ηµερησίας διατάξεως θέµα στο ∆ηµοτικό συµβούλιο της 20ης-12-
2016 για τους ανωτέρω λόγους ώστε να γνωµοδοτήσει σχετικά

Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος έθεσε ως προϋπόθεση για την εύρυθµη λειτουργία της λαϊκής να τηρηθεί ο κα-

νονισµός καθαριότητας λαϊκών αγορών, η οποία και βρήκε σύµφωνους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους. 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και την εισήγηση της

αρµόδιας Υπηρεσίας, τα συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια, και έλαβε υπόψη της την  αριθµ. 23/2016 απόφα-
ση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής  Κοινότητας Νέας Ραιδεστού, σύµφωνα µε  τις διατάξεις του Ν. 3852/10

άρθρο 73 παρ. 1Α και Β «περί αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί την αριθµ. 37/2015 απόφαση της για την ίδρυση της λαϊκής αγοράς στη ∆ηµοτική Κοινότητα
Ν.Ραιδεστού και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την ίδρυση λαϊκής αγοράς επί των οδών:

►  Αθανασίου  ∆ιάκου από  την  Εθνικό  Οδό  Θεσσαλονίκης  Πολυγύρου  έως  την  οδό  Ηρώων

Πολυτεχνείου και 

► Ηρώων Πολυτεχνείου, από την οδό Κολοκοτρώνη έως την οδό Καβάφη, όχι εκατέρωθεν της οδού

παρά µόνον επί της πλευράς της οδού που εφάπτεται στο πάρκο 

Προτείνεται ως ηµέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς η Τετάρτη.

                                             Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 61/2016

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω



Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασµα

                                             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                      ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΥΛΟΣ


