
[1] 

 

                         
        ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

               ΝΟΜΟ  ΠΔΛΛΑ 

           ΔΗΜΟ     ΑΛΜΩΠΘΑ                                                     

          ΣΜΖΜΑ  ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ                                 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ 
            ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΔΗΟ:ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

 

      ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Πρακηικό ηης σνεδρίαζης αριθμ. 10/2016  ηης Επιηροπής Ποιόηηηας Ζωής 

ηοσ  Δήμοσ  Αλμωπίας 

Αξηζκ.  Απφθ.: 59/2016 ΘΕΜΑ 6o:  Ειζήγηζη προς ηο Δημοηικό σμβούλιο με θέμα 

«Μεηακίνηζη ηης Λαϊκής Αγοράς Αριδαίας, λόγω ηης 

εκηέλεζης εργαζιών για ηο έργο (Καηαζκεσή αποτεηεσηικού 

δικηύοσ ακαθάρηων οικιζμού Αριδαίας)». 

 

             

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

Δεσηέρα 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  6ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο παξαβξέζεθε ν θ. Αβξακίθαο ηέθαλνο Αληηδήκαξρνο θαη ε θα.Διπαζίδνπ 

Γεσξγία αξκφδηα ππάιιεινο ηνπ Γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο  Δκπνξηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ  Γήκνπ Αικσπίαο,  ρσξίο δηθαίσκα  ςήθνπ ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο 

Εσήο.  

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

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, εηζεγνχκελνο ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε ηα 

παξαθάησ: 

 Σν Γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο  Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ  Γήκνπ 

Αικσπίαο, κε ηελ αξηζκ. πξση. 25161/26-09-2016 εηζήγεζε ηνπ, πνπ απεπζχλεηαη ζηελ 
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Δπηηξνπή Πνηφηεηα Εσήο,  εηζεγείηαη  γηα ηελ κεηαθίλεζε ηεο Λατθήο Αγνξάο Αξηδαίαο,  

ηα εμήο:  
 

Θέμα: Μεηακίνηζη ηης Λαϊκής Αγοράς Αριδαίας,  λόγω ηης εκηέλεζης εργαζιών για 

ηο έργο «Καηαζκεσή αποτεηεσηικού δικηύοσ ακαθάρηων οικιζμού Αριδαίας»  

 

 

   Με ην άρθρο 94 παρ.6 ηοσ Ν.3852/2010 ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ ίδξπζε θαη ηελ ελ γέλεη 

ιεηηνπξγία ησλ ιατθψλ αγνξψλ κεηαβηβάζηεθε απφ ηηο Ννκαξρίεο ζηνπο Γήκνπο. 

πγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα ηελ ππ’ αξηζ.32 αξκνδηφηεηα ηνπ άξζξνπ 94 παξ.6 

Ν.3852/2010 ε νπνία πξνζηέζεθε ζην άρθρο 75 παρ.II ν.3463/06 σο εμήο:  

«32.Ζ έθδνζε απνθάζεσλ γηα ηελ ίδξπζε, ηε κεηαθίλεζε, ηε δηάιπζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ ηξφπνπ ηεο ελ γέλεη ιεηηνπξγίαο Λατθψλ Αγνξψλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ αδεηψλ, θαζψο θαη 

θάζε άιινπ ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ, εθηφο απφ ηελ απφθαζε ηνπνζέηεζεο ησλ πσιεηψλ 

ζηηο Λατθέο Αγνξέο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, αλά πεξηθεξεηαθή 

ελφηεηα. Οη αλσηέξσ αξκνδηφηεηεο δελ αθνξνχλ ηνπο δήκνπο ησλ Ννκψλ Αηηηθήο θαη 

Θεζζαινλίθεο.» 

 

   Δπηπιένλ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 3463/2006 νξίδνληαη κεηαμχ άιισλ ηα 

εμήο:  

«1. Οη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο εθδίδνληαο 

ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, κε ηηο νπνίεο: … ε) 

Καζνξίδνπλ 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 ηνπνζεηνχλ ηα κέζα πξνβνιήο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο…»  

 

   χκθσλα κε ηελ παξ.2α ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Ν.3852/2010 ην ζπκβνχιην ηεο ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο πξνηείλεη ζηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο ηνπο ρψξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ 

αγνξψλ. 

 

   ηελ ζπλέρεηα ε επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ην ζρέδην 

θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Κ.Γ.Κ. (άξζξν 73 παξ.1B v. ηνπ 

Ν.3852/2010). 

 

   χκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.4264/2014 ε ίδξπζε, ν αθξηβήο ηφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ε 

ηπρφλ αιιαγή θαη επέθηαζε ηνπο 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 

ζέζεσλ ηεο λέαο ιατθήο αγνξάο θαη ηνλ αθξηβή ηφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο ζην 

πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ηεο Πεξηθέξεηαο ην νπνίν παξέρεη ηελ έγθξηζή ηνπ.  

 

   Σν Γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ κε ην αξηζκ. 

πξση.  23413/15-9-2016 έγγξαθφ ηνπ, εηζεγήζεθε ζην Σ.. ηεο Γ.Κ. Αξηδαίαο, λα νξίζεη – 

πξνηείλεη ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ηνλ ρψξν πξνζσξηλήο κεηαθίλεζεο ηεο Λατθήο 
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Αγνξάο Αξηδαίαο (εκέξα Πέκπηε). χκθσλα κε ην ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ 

Αδεηνδνηήζεσλ, ε αλάγθε πνπ νδεγεί ζηελ κεηαθνξά ηεο ιατθήο αγνξάο, είλαη ε εθηέιεζε 

εξγαζηψλ ιφγσ ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ αθαζάξησλ νηθηζκνχ 

Αξηδαίαο» ζηνλ ρψξν πνπ αλαπηχζζεηαη ε ιατθή αγνξά Αξηδαίαο. Ζ κεηαθίλεζε ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν  ζα ηζρχζεη απφ ηελ έλαξμε κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ 

εξγαζηψλ.  

   Σν πκβνχιην Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Αξηδαίαο κε ηελ ππ’ αξηζ. 67/2016 απφθαζή  ηνπ 

εηζεγήζεθε ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ην ρψξν κεηαθίλεζεο ηεο ιατθήο αγνξάο 

Αξηδαίαο θαη εηδηθφηεξα ηνλ  ρψξν: 

- Δπί ηεο Αζαλαζίνπ Γηάθνπ απφ ηελ νδφ θξα έσο ηνλ θφκβν  

- Δπί ηεο Δκκαλνπήι Παππά απφ ηελ νδφ Αζαλαζίνπ Γηάθνπ έσο ηελ Μ. Αιεμάλδξνπ  

- Δπί ηεο Μ. Αιεμάλδξνπ απφ ηελ νδφ  Δκκαλνπήι Παππά  έσο ην ηέινο ηνπ 3νπ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ.  

   ηε ζπλέρεηα ην Γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ απέζηεηιε ην ππ’ αξηζ. 23816/20-9-2016  

έγγξαθφ  ζην Α.Σ. Αξηδαίαο κε ζπλεκκέλν ράξηε, πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά 

κε ηελ θπθινθνξηαθή επίπησζε απφ ηε κεηαθνξά ηεο Λατθήο Αγνξάο Αξηδαίαο ζηελ 

πξνζσξηλή ζέζε πνπ φξηζε ην Σ. ηεο Γ.Κ. Αξηδαίαο,  γηα ηελ εκέξα Πέκπηε.      

   Σν Αζηπλνκηθφ Σκήκα Αξηδαίαο κε ην ππ’ αξηζκ. 1016/49/139-α/23-9-2016 έγγξαθφ ηνπ, 

ζπλεγνξεί ζηελ κεηαθίλεζε ηεο ιατθήο αγνξάο Αξηδαίαο φπσο απηή πεξηγξάθηεθε ζηελ 

αξηζκ. 67/2016 απφθαζε ηνπ Σ.. Αξηδαίαο, κε ηελ  πξνυπφζεζε φηη ζα εμαζθαιίδεηαη ε 

δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο.  

   Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

Λατθήο Αγνξάο Αξηδαίαο, εηζεγνχκαζηε ηελ κεηαθίλεζε ηεο ιατθήο αγνξάο Αξηδαίαο ζηνλ 

ρψξν πνπ φξηζε ην Σ.. Αξηδαίαο (κε ηελ αξηζκ. 67/2016 απφθαζε ηνπ) δεδνκέλνπ φηη: 

- Δίλαη θαξδχο δξφκνο γεγνλφο πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ νκαιή θαη άλεηε δηέιεπζε ησλ 

επηζθεπηψλ, ηελ έιεπζε ησλ νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο πρ αζζελνθφξσλ, ππξνζβεζηηθήο 

θηι.  

- Γηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ζηνπο πνιίηεο, ζα ππάξρεη άλεηνο ρψξνο ζηάζκεπζεο ζηνπο 

πέξημ δξφκνπο θαη γηα ηνπο πσιεηέο αιιά θαη ηνπο επηζθέπηεο (πρ ζηάζκεπζε ζηνλ δπηηθφ 

πεξηθεξεηαθφ θηι)   

- Ζ ηνπνζέηεζε ησλ πάγθσλ ζε δηπιή ζεηξά (ιφγσ ηνπ κεγάινπ θάξδνπο ηνπ δξφκνπ) ζα 

πεξηνξίζεη ην κήθνο ηεο ιατθήο αγνξάο, γεγνλφο πνπ ζα θάλεη επθνιφηεξε ηελ δηάζρηζή 

ηεο, ηδηαίηεξα απφ ηνπο ειηθησκέλνπο.  

- Τπάξρνπλ θξεάηηα απνρέηεπζεο ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

πσιεηψλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ.  

- Γηαζέηεη επαξθή θσηηζκφ, θαζψο ε πξνζέιεπζε ησλ πσιεηψλ ζηνπο ρψξνπο ηεο ιατθήο 

αγνξάο πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, λα κεηαθέξνπλ 

πάγθνπο, εξγαιεία θαη ηα εκπνξεχκαηά ηνπο, γίλεηαη δπφκηζε (2,5) ψξεο ην πνιχ λσξίηεξα 

απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο ήηνη γηα ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν ζηηο 5:00 

π.κ..  

- Ζ πεξηνρή δελ είλαη ππθλνθαηνηθεκέλε, ζπλεπψο δελ ζα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα πιεζπζκηαθήο φριεζεο.  

- Ζ ερνξχπαλζε ελδερνκέλσο ζα επεξεάζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 2νπ θαη 3νπ  Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ, αιιά ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ν πξνζσξηλφο ραξαθηήξαο ηεο κεηαθίλεζεο. 

Δπίζεο ην Γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζα 

ελεκεξψζεη ηνπο πσιεηέο πνπ ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ θνληά ζηνλ ρψξν ησλ ζρνιείσλ, λα 

κελ πξνβαίλνπλ ζε δηαιάιεζε ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπο. 
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   Ζ κεηαθίλεζε ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν ζα ηζρχζεη απφ ηελ έλαξμε κέρξη θαη ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ (ζην ρψξν πνπ δηελεξγείηαη ζήκεξα ε ιατθή αγνξά),  γηα ην 

απνρεηεπηηθφ έξγν. 

   Παξαθαινχκε πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί νκαιά ε ηνπνζέηεζε ησλ πσιεηψλ ζην 

λέν ρψξν θαη γηα ηελ απνθπγή δηαπιεθηηζκψλ κεηαμχ ησλ πσιεηψλ, ζηελ απφθαζε λα γίλεη 

ξεηή αλαθνξά: 

Α) ηελ δηάηαμε, δειαδή ηε ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ πάγθσλ, ηνλ ρψξν ηνπνζέηεζεο ησλ 

πσιεηψλ πνπ δηαζέηνπλ πξντφληα ζάιαζζαο θαη αιηείαο θαζψο θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ 

νρεκάησλ (απηνθηλνχκελσλ ή ξπκνπιθνχκελσλ), ηνπο δξφκνπο πνπ ζα πξέπεη λα 

παξακείλνπλ αλνηρηνί γηα ηελ ειεχζεξε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο θηι 

Β) ηελ δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ πρ. δηαγξακκίζεηο θαη αξίζκεζε ζέζεσλ  απφ ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία 

Γ) ην κήθνο ησλ πάγθσλ θαη ησλ δηαδξφκσλ, δειαδή αλ ζα εθαξκνζηεί ε αξηζκ. 269/2014 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ή αλ ην κήθνο πνπ ζα θαηαιάβνπλ είλαη απηφ πνπ 

αλαγξάθεηαη επί ηεο αδείαο ηνπο.  

 

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 

Σνπηθνχ πκβνχιην ηεο Γ.Κ. Αξηδαίαο,  

 
 

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 γηα ηελ μεηακίνηζη ηης 

λαϊκής αγοράς Αριδαίας,  πνπ ζα ηζρχζεη απφ ηελ έλαξμε κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ 

εξγαζηψλ γηα ην απνρεηεπηηθφ έξγν (ζην ρψξν πνπ δηελεξγείηαη ζήκεξα ε ιατθή αγνξά),  ηα 

εμήο : 

Α) Ζ κεηαθίλεζε λα γίλεη ζηηο παξαθάησ νδνχο: 

-Δπί ηεο Αζαλαζίνπ Γηάθνπ απφ ηελ νδφ θξα έσο ηνλ θφκβν. 

-Δπί ηεο Δκκαλνπήι Παππά απφ ηελ νδφ Αζαλαζίνπ Γηάθνπ έσο ηελ Μ.Αιεμάλδξνπ. 

 -Δπί ηεο Μ.Αιεμάλδξνπ απφ ηελ νδφ Δκκαλνπήι Παππά έσο ην ηέινο ηνπ 3νπ Γεκνηηθνχ            

   ρνιείνπ 

Β) Όζν αθνξά ηελ  ηνπνζέηεζε ησλ πάγθσλ ζα γίλεη κε ηε παξαθάησ ζεηξά (μεθηλψληαο 

επί ηεο νδνχ Αζαλαζίνπ Γηάθνπ απφ ην χςνο ηεο νδνχ θξά) : 

Πξψηνη  ζηε ζεηξά ηνπνζεηνχληαη νη πάγθνη επί ηεο νδνχ  Λνραγνχ Παπαδνπνχινπ απφ ηελ 

νδφ Κχπξνπ έσο ηελ νδφ Κνινθνηξψλε. 

Γεχηεξνη ζηε ζεηξά ηνπνζεηνχληαη νη πάγθνη επί ηεο νδνχ Κνινθνηξψλε απφ ηελ νδφ 

Αζαλαζίνπ Γηάθνπ έσο ηελ νδφ Λνραγνχ Παζζηά. 

Σξίηνη  ζηε ζεηξά ηνπνζεηνχληαη  νη πάγθνη επί ηεο νδνχ Λνραγνχ Παζζηά απφ ηελ νδφ 

Λεσθφξνπ Αλνίμεσο έσο ηελ νδφ Γξαγνχκε. Ζ θα.Λαγνχδε Μαξία ηεο νπνίαο ην 

επαγγεικαηηθφ φρεκα  είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην 1ν Γεκνηηθφ ζρνιείν λα  ηνπνζεηεζεί ζην 
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ηέινο ηεο ηξίηεο ζεηξάο δηφηη ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο είλαη ε πψιεζε 

πνπιεξηθψλ(ηξφθηκα). 

Σέηαξηνη ζηε ζεηξά ηνπνζεηνχληαη  νη πάγθνη επί  ηεο νδνχ Λνραγνχ Παζζηά απφ ηελ 

Γξαγνχκε έσο ηελ Κεληξηθή Πιαηεία. Ο θ.Παξνχηνγινπ  ηνπ νπνίνπ ν πάγθνο  είλαη 

ηνπνζεηεκέλνο επί ηεο Κεληξηθήο Πιαηείαο (ζην ρψξν πνπ αλαπηχζζνληαη  ηα αλζνθνκηθά 

πξντφληα)  λα  ηνπνζεηεζεί ζην ηέινο ηεο ηέηαξηεο ζεηξάο δηφηη ην αληηθείκελν 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ είλαη ε πψιεζε ελδπκάησλ. 

Πέκπηνη ζηε ζεηξά ηνπνζεηνχληαη  νη πάγθνη επί  ηεο νδνχ  Καπεηάλ Γαξέθη  απφ ηελ 

Κεληξηθή Πιαηεία έσο ην  1ν Γεκνηηθφ ρνιείν. 

Έθηνη ζηε ζεηξά θαη ηειεπηαίνη  ηνπνζεηνχληαη  νη πάγθνη ησλ επνρηθψλ πσιεηψλ πνπ 

βξίζθνληαη επί  ηεο Κεληξηθήο Πιαηείαο απφ ηελ νδφ Καπεηάλ Γαξέθη έσο ηελ νδφ Κχπξνπ.  

Γ) Οη πσιεηέο πνπ δηαζέηνπλ πξντφληα ζάιαζζαο θαη αιηείαο ζα ηνπνζεηεζνχλ επί ηεο νδνχ 

Αζαλαζίνπ Γηάθνπ ζην ζεκείν πνπ ππάξρεη κεγάιν θξεάηην-απνρέηεπζε (πεξίπνπ 178 

κέηξα απφ ηελ αξρή ηεο Λατθήο Αγνξάο αλάκεζα ζηηο δπν αιάλεο). 

Γ)Σα επαγγεικαηηθά νρήκαηα (απηνθηλνχκελα ή ξπκνπιθνχκελα) ζα κείλνπλ ζηε 

πθηζηάκελε ζεηξά. 

Δ)Οη δξφκνη πνπ ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ αλνηρηνί γηα ηελ ειεχζεξε δηέιεπζε ησλ 

νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο  ζα είλαη, ε δεμηά πιεπξά ηεο νδνχ Φηιίππνπ (κπαίλνληαο ζηε 

Λατθή Αγνξά απφ ηελ νδφ θξα), ε νδφο Δκκαλνπήι Παππά  θαη ε πξψηε παξάιιειε απφ 

αξηζηεξά ηεο νδνχ Φηιίππνπ (κπαίλνληαο ζηε Λατθή Αγνξά απφ ηελ νδφ θξα, 

ρσκαηφδξνκνο). 

Σ) Ζ δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ δειαδή ε δηαγξάκκηζε θαη ε αξίζκεζε ησλ ζέζεσλ ζα γίλεη 

απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία. 

Ε)Όζν αθνξά ην κήθνο ησλ πάγθσλ θαη ησλ δηαδξφκσλ, δε ζα εθαξκνζηεί  ε 

αξηζκ.269/2014 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζα ηζρχεη ην πθηζηάκελν κήθνο 

ησλ πάγθσλ ησλ πσιεηψλ θαζψο θαη ησλ δηαδξφκσλ (ην κήθνο ησλ δηαδξφκσλ ζα είλαη 60 

εθαηνζηά). 

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ζα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή δηέιεπζε νρεκάησλ θαη πεδψλ. 

    

                                                       
                           Η απόθαζη αςηή πήπε αύξ. απιθμ. 59/2016 
...................................................................................................……………………… 

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 13-10-2016 

   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Δ.Π.Ε. 
 

 

 

 

                  ΜΠΗΝΟ  Γ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
                  ΓΖΜΑΡΥΟ  ΑΛΜΩΠΗΑ 
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