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        ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

               ΝΟΜΟ  ΠΔΛΛΑ 

           ΔΗΜΟ     ΑΛΜΩΠΘΑ                                                     

          ΣΜΖΜΑ  ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ                                 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ 
            ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΔΗΟ:ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

 

      ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Ππακηικό ηηρ ςνεδπίαζηρ απιθμ. 10/2016  ηηρ Επιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ζωήρ 

ηος  Δήμος  Αλμωπίαρ 

Αξηζκ.  Απφθ.: 58/2016 ΘΕΜΑ 5o:  Ειζήγηζη ππορ ηο Δημοηικό ςμβούλιο, για ηην 

επέκηαζη ηηρ Λαϊκήρ Αγοπάρ Εξαπλαηάνος, καηόπιν 

ππόηαζηρ ηος ςμβοςλίος ηηρ Δημοηικήρ Κοινόηηηαρ 

Εξαπλαηάνος. 

             

            ηελ Αξηδαία θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, ζήκεξα 3  Οκηωβπίος  2016, εκέξα 

Δεςηέπα θαη ψξα 10.00΄ π.μ. ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο, χζηεξα απφ έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 

25586/29-09-2016, πνπ δφζεθε ζην θάζε κέινο ρσξηζηά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ 

ν.3852/10.  
 Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ επηά 

(7) κειψλ ήηαλ παξφληα ηέζζεξα (4), δειαδή: 

 ΠΑΡΟΝΣΔ   ΑΠΟΝΣΔ 

1. Μπίλνο  Γεκήηξηνο  (Γήκαξρνο σο 

Πξφεδξνο Δ.Π.Ε.). 

 1. Κεηηθίδεο Ησάλλεο (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.). 

2. Βέζθνο Γεκήηξηνο (Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.).  2.  Γφληζνο Υξήζηνο  (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.). 

3. Γεσξγίνπ Υξήζηνο  (Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.).     3.  Καιδεξεκηδή  Γέζπνηλα 

(Αληηπξφεδξνο ηεο Δ.Π.Ε.). 

4.  Μπαγθή  Αηθαηεξίλε  (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.). 

  (πνπ  δελ παξνπζηάζζεθαλ αλ 

θαη θιήζεθαλ λφκηκα). 

  

           ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ.Ηληδεκπαηδάθε 

Γήκεηξα,   γηα ηελ ηήξεζε ησλ Πξαθηηθψλ. ηε  ζπλεδξίαζε γηα ην  5ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο παξαβξέζεθε ν θ. Αβξακίθαο ηέθαλνο Αληηδήκαξρνο,  ρσξίο δηθαίσκα  ςήθνπ 

ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο.  

           Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θ. Μπίλνο Γεκήηξηνο, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, εηζεγνχκελνο ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε ηα 

παξαθάησ: 

 Σν Γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο  Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ  Γήκνπ 

Αικσπίαο, κε ηελ αξηζκ. πξση. 25077/26-09-2016 εηζήγεζε ηνπ, πνπ απεπζχλεηαη ζηελ 

Δπηηξνπή Πνηφηεηα Εσήο,  εηζεγείηαη  γηα ηελ επέθηαζε ηεο Λατθήο Αγνξάο Δμαπιαηάλνπ,  

ηα εμήο:  
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   χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 3463/2006 νξίδνληαη κεηαμχ άιισλ ηα 

εμήο: «1. Οη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο 

εθδίδνληαο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, κε ηηο 

νπνίεο:… ε) θαζνξίδνπλ ηνπο ρψξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ, ηηο ζέζεηο πνπ 

επηηξέπεηαη ε άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο, δεκνηηθνχο ή 

θνηλνηηθνχο ρψξνπο, πνπ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ηα κέζα πξνβνιήο ππαίζξηαο 

δηαθήκηζεο…» 

   Με ηελ παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ λ. 3852/2010 ην ζπκβνχιην ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο 

πξνηείλεη ζηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο ηνπο ρψξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ.   

   Με ην άξζξν 73 παξ. 1Β v) ηνπ λ 3852/2010 ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο εηζεγείηαη ζην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ην ζρέδην θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Κ.Γ.Κ..  

   Σν άξζξν 4 ηνπ Ν.4264/15-5-2014, νξίδεη φηη, ε ίδξπζε ιατθψλ αγνξψλ, ν αθξηβήο ηφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, ε ηπρφλ αιιαγή θαη επέκηαζή ηοςρ θαζνξίδνληαη κε εηδηθά 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κεηά απφ γλψκε ηεο νηθείαο 

Αζηπλνκηθήο Αξρήο, ε νπνία απνθαίλεηαη κφλνλ ζρεηηθά κε ηελ θπθινθνξηαθή επίπησζε 

απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιατθήο αγνξάο, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. Οη Γήκνη, πξνθεηκέλνπ γηα ίδξπζε 

λέαο ιατθήο αγνξάο εληφο ησλ νξίσλ ηεο ρσξηθήο ηνπο αξκνδηφηεηαο, γλσζηνπνηνχλ ην 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ ηεο λέαο ιατθήο θαη ηνλ αθξηβή ηφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο 

αγνξάο ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ηεο Πεξηθέξεηαο, ην νπνίν παξέρεη ηελ έγθξηζή ηνπ.  

     χκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4264/2014, ε νπνία αληηθαηαζηάζεθε κε 

ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4328/2015, νη θνξείο ιεηηνπξγίαο ππνρξενχληαη λα 

παξέρνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηνπο παξαγσγνχο φιεο ηεο ρψξαο ζέζεηο ζηηο ιατθέο 

αγνξέο επζχλεο ηνπο. Με ηελ αξηζκ. 129/2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαζνξίζηεθε ν αλψηαηνο αξηζκφο ζέζεσλ πσιεηψλ γηα ηελ ιατθή αγνξά Δμαπιαηαλνπ ζηηο 

60 ζέζεηο. Οη ζέζεηο απηέο έρνπλ  θαιπθζεί, ελψ λένη πσιεηέο έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ  

γηα ηελ ρνξήγεζε ζέζεσο. πλεπψο θα ππέπει να δημιοςπγηθούν νέερ θέζειρ ώζηε ο 

δήμορ να έσει ηην δςναηόηηηα να σοπηγήζει μέπορ ζηοςρ παπαγωγούρ ωρ έσει 

ςποσπέωζη.  

   Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

Λατθήο Αγνξάο Δμαπιαηάλνπ, ην Γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ κε ην αξηζκ. πξση. 19559/3-8-2016 έγγξαθφ ηνπ εηζεγήζεθε ζην Σ.. 

Δμαπιαηάλνπ λα νξίζεη – πξνηείλεη ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ηνλ ρψξν επέθηαζεο 

ηεο Λατθήο Αγνξάο Δμαπιαηάλνπ, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ  ησλ ζέζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηνλ ρψξν απηφ.  

Σν πκβνχιην ηεο Σ.Κ. Δμαπιαηάλνπ κε ηελ αξηζκ. 6/2016 απφθαζή ηνπ, εηζεγήζεθε ηελ 

επέθηαζε ηεο ιατθήο αγνξάο Δμαπιαηάλνπ ζηνπο εμήο ρψξνπο: 

1. Δπί ηελ νδφ 25ε Μαξηίνπ, απφ ην θαηάζηεκα ηνπ θ. Υαηδερξηζηνδνχινπ Γ. κέρξη 

ηελ νηθία ηεο θαο. Λφηθνπ  

2. Δπί ηελ νδφ Κνινθνηξψλε, απφ ην πξψελ Αζηπλνκηθφ ηαζκφ κέρξη ηελ αξρή ηεο 

νηθίαο ηνπ θ. Υαιθίδε Λ.  

3. Δπί ηελ νδφ Π. Παηξψλ Γεξκαλνχ, απφ ηελ νηθία ηνπ θ. Καξπνχδε Υ. κέρξη ην ηέινο 

ηεο αίζνπζαο ηνπ Ηεξνχ Νανχ Δμαπιαηάλνπ 
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Ο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ επέθηαζε ζχκθσλα κε ην Σνπηθφ πκβνχιην 

είλαη δέθα πέληε (15) ζέζεηο.  

   ηε ζπλέρεηα ην Γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ κε ην ππ’ αξηζ. 21040/24-8-2016 έγγξαθφ ηνπ, 

δήηεζε ηε γλψκε ηνπ Αζηπλνκηθνχ Σκήκαηνο Αξηδαίαο πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί ζρεηηθά 

κε ηελ θπθινθνξηαθή επίπησζε απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο ιατθήο αγνξάο ζηνλ αλσηέξσ ρψξν 

επέθηαζεο.     

   Σν Αζηπλνκηθφ Σκήκα Αξηδαίαο κε ην ππ’ αξηζκ. 1016/49/140/23-9-2016 έγγξαθφ ηνπ, 

ζπλεγνξεί ζηελ επέθηαζε ηεο ιατθήο αγνξάο Δμαπιαηάλνπ φπσο απηή πεξηγξάθηεθε ζηελ 

αξηζκ. 6/2016 απφθαζε ηνπ Σ.. Δμαπιαηάλνπ, κε ηελ  πξνυπφζεζε φηη ζα εμαζθαιίδεηαη ε 

δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο.  

   πλεπψο  παξαθαινχκε, φπσο θαζνξίζεηε ηνλ ρψξν επέθηαζεο ηεο ιατθήο αγνξάο 

Δμαπιαηάλνπ ζχκθσλα ηα σο άλσ νξηδφκελα ζηελ ζρεηηθή λνκνζεζία.  

   χκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 1 Β v) ηνπ λ. 3852/2010  ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο 

εηζεγείηαη ην αλσηέξσ ζέκα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην . Ζ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ  ζα πξέπεη λα ιεθζεί κε απφιπηε πιεηνςεθία (αξζξ. 79 ηνπ λ. 3463/2006).  

 

Καηφπηλ ν Πξφεδξνο, θάιεζε ηα κέιε ηεο  επηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, 

έρνληαο ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Σνπηθήο – Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Γήκνπ  

Αικσπίαο,   ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73   ηνπ Ν.3852/2010  θαη ηελ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ 

πκβνχιην ηεο Σ.Κ. Δμαπιαηάλνπ,  

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ο μ ό φ ω ν α 

 

Δηζεγείηαη θαη γλσκνδνηεί ζεηηθά  πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην  ηελ επέκηαζη ηηρ λαϊκήρ 

αγοπάρ Εξαπλαηάνος (δηφηη νη πθηζηάκελεο ζέζεηο έρνπλ θαιπθηεί), ωρ εξήρ: 

1.  Δπί ηελ νδφ 25ε Μαξηίνπ, απφ ην θαηάζηεκα ηνπ θ. Υαηδερξηζηνδνχινπ Γ. κέρξη 

ηελ νηθία ηεο θαο. Λφηθνπ  

2. Δπί ηελ νδφ Κνινθνηξψλε, απφ ην πξψελ Αζηπλνκηθφ ηαζκφ κέρξη ηελ αξρή ηεο 

νηθίαο ηνπ θ. Υαιθίδε Λ.  

3. Δπί ηελ νδφ Π. Παηξψλ Γεξκαλνχ, απφ ηελ νηθία ηνπ θ. Καξπνχδε Υ. κέρξη ην ηέινο 

ηεο αίζνπζαο ηνπ Ηεξνχ Νανχ Δμαπιαηάλνπ 

 θαη νξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ρψξν, ζπλνιηθά 15 ζέζεηο 

ζχκθσλα κε ην Σνπηθφ πκβνχιην Δμαπιαηάλνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ζα 

εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή δηέιεπζε νρεκάησλ θαη πεδψλ. 
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                           Η απόθαζη αςηή πήπε αύξ. απιθμ. 58/2016 
...................................................................................................……………………… 

Αθού ηελείωζαν ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ λύνεηαι η ζςνεδπίαζη. 
 Για αςηό ζςνηάσθηκε ηο ππακηικό αςηό και ςπογπάθεηαι όπωρ παπακάηω: 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΑ  ΜΔΛΖ 
                      (Α κ ο λ ο σ θ ο ύ ν     Τ π ο γ ρ α φ έ ς) 

  ΑΚΡΗΒΔ  ΑΠΟΠΑΜΑ 
  Αριδαία 10-10-2016 

   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Δ.Π.Ε. 
 

 

 

 

                  ΜΠΗΝΟ  Γ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
                  ΓΖΜΑΡΥΟ  ΑΛΜΩΠΗΑ 
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