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Έκτακτης Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης
Αριθµ. Απόφασης. 12/2017

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Καθορισµός αριθµού θέσεων πωλητών  στη νεοϊδρυθείσα λαϊκή αγορά Νέας Ραιδεστού. 

Στη Θέρµη   και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 30η Μαΐου 2017  ηµέρα της εβδοµάδας

Τρίτη  και ώρα 9:00π.µ. συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

µετά από την αριθµ. 17586/26-05-2017  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  5 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Σαµαράς Σωκράτης, πρόεδρος 1.Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα

2.Γκιζάρης Στέργιος 2.Χρυσοχόου Παύλος

3.Ζελιλίδης ∆αµιανός 3.Ιωσηφίδης Ιωάννης

4.Κουγιουµτζίδης  Σταύρος 4. Σφονδύλας ∆ηµήτριος

5.Σαραφιανός  Χρήστος

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

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 είπε ότι µε την αριθ. 501/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προτάθηκε
στη ∆/νση Λαϊκών Αγορών της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης της ΠΚΜ η ίδρυση λαΊκής αγοράς στη ∆ηµοτική
Κοινότητα Ν..Ραιδεστού και προτάθηκε ως ηµέρα λειτουργίας αυτής η Τετάρτη.

Στη συνέχεια µε την αριθ. 6/9-1-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κ.Μ. (ΦΕΚ 1250/Β/2017)
εγκρίθηκε η ίδρυση της λαϊκής αγοράς στη ∆.Κ. Ν.Ραιδεστού επί των οδών α) Αθανασίου ∆ιάκου από την
Ε.Ο. Θες/νίκης-Πολυγύρου έως την οδό Πολυτεχνείου και β) Πολυτεχνείου από την οδό Καβάφη έως την
οδό Κολοκοτρώνη µόνο επί της οδού που εφάπτεται στο πάρκο και όχι επί της οδού όπου υπάρχουν κατοικί-
ες και καθορίστηκε η Τετάρτη ως ηµέρα λειτουργίας αυτής. 

Με το αριθ. 188384/1953/12-5-2017 έγγραφό του το Τµήµα Οργάνωσης και λειτουργίας λαϊκών αγορών σε
εκτέλεση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.  4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014) ζητά τη λήψη
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί καθορισµού ανώτατου αριθµού θέσεων πωλητών προκειµένου η
υπηρεσία να προβεί στις περαιτέρω νόµιµες σχετικές µε τη χορήγηση θέσεων στην εν λόγω λαϊκή αγορά
ενέργειες κατόπιν έγκρισης της απόφασης από τον Περιφερειάρχη Κ.Μ.



Ύστερα  από  τα  παραπάνω  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  την  αριθ.  5/2017  απόφαση  του  συµβουλίου  της
∆ηµοτικής Κοινότητς Ν.Ραιδεστού µε την οποία προτείνεται οι θέσεις των πωλητών στη νεοϊδρυθείσα λαϊκή
αγορά Ν.Ραιδεστού να είναι πενήντα (50) και κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει 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 έλαβε υπόψη της
την  αριθµ. 05/2017 απόφαση 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

Εισηγείται  στο  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  και  προτείνει  στη ∆/νση Λαϊκών  Αγορών της  Γενικής  ∆ιεύθυνσης
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τον ανώτατο αριθµό θέσεων πωλητών στη νεοϊδρυθείσα
λαϊκή αγορά Ν.Ραιδεστού σε πενήντα (50) θέσεις. 

                                             Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 12/2017

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασµα

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                                ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ


