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                                                                                   ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ. 27/ 2019 

 
 Έθθξαζε ζύκθσλεο γλώκεο  γηα ηελ παξακνλή ή κε ησλ  

                                                   επαγγεικαηηώλ πσιεηώλ  θαη παξαγσγώλ ππαίζξηνπ  

                                                   ζηάζηκνπ εκπνξίνπ  ηεο Γεκνηηθήο  Λατθήο αγνξάο  

                                                   ειελίσλ  ζηελ νδό Αηόινπ  θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ  

                                                   ρξόλνπ. 

 

 

   ηε αιακίλα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ζηηο 17  ηνπ κελόο  

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ  ηνπ έηνπο…2019…εκέξα ηεο εβδνκάδαο ΣΡΗΣΖ  θαη ώξα…12.00  ζπλήιζε 

ζε  ΣΑΚΣΗΚΖ   πλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ αιακίλνο, ύζηεξα από 

ηελ ππ’ αξηζκ. 22369/13-12.2019…πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο θ. Παλαγόπνπινπ 

Γεώξγηνπ , πνπ γλσζηνπνηήζεθε  ζε όια ηα κέιε ηεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75   

ηνπ Ν.3852/10 θαη βξέζεθε ζε απαξηία κε ηελ παξνπζία νθηώ  (8) εθ ησλ ελλέα (9)  ηαθηηθώλ 

κειώλ ηεο.           

                                                                                                                                                                 

      ΠΑΡΟΝΣΑ  ΜΔΛΖ                                                ΑΠΟΝΣΑ  ΜΔΛΖ  

 Λέλεο   Κσλζηαληίλνο 

    Παλαγόπνπινο  Γεώξγηνο  

    Μπίιιηα  Διέλε  

    Γηνιέηηεο  Παληειήο  

    Νάλλνο  σηήξηνο 

    Σζαβαξήο  Ησάλλεο  

    Καξαγηάλλε – Αλησλίνπ  Δπαγγειή 

    Αιαίζθαο  Βαζίιεηνο 

    Παπακηραήι- Γηγελάθε Καινκνίξα 

 

 

              πλερίδεηαη  ε  πλεδξίαζε θαη ν Πξόεδξνο απηήο θ. Παλαγόπνπινο 

Γεώξγηνο , Γήκαξρνο αιακίλαο  εηζεγείηαη  ην ζέκα  : Έθθξαζε ζύκθσλεο γλώκεο  γηα 

ηελ παξακνλή ή κε ησλ  επαγγεικαηηώλ πσιεηώλ  θαη παξαγσγώλ ππαίζξηνπ                                                    

ζηάζηκνπ εκπνξίνπ  ηεο Γεκνηηθήο  Λατθήο αγνξάο  ειελίσλ  ζηελ νδό Αηόινπ  θαζ’ όιε 

ηελ δηάξθεηα ηνπ  ρξόλνπ. 

ηε ζπλέρεηα ππνβάιιεη ππόςε ησλ κειώλ ηνλ θάθειν ηεο ππόζεζεο θαη ηελ 

εηζήγεζε ηεο αξκόδηα ππεξεζίαο πνπ έρεη σο εμήο: 

 

  ΔΗΖΓΖΖ 
 

 

ΥΔΣ. : α) Ζ ππ’ αξηζκ. 297/2012 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ αιακίλαο                    

              β) Ζ ππ’ αξηζκ.  13/2018 απόθαζε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο ειελίσλ  

              γ) Ζ  ππ’ αξηζκ.   221/2018  απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ αιακίλαο                    

              δ) Ζ ππ’ αξ. πξση.  18510/2019 αίηεζε ησλ επαγγεικαηηώλ πσιεηώλ θαη  

                παξαγσγώλ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ  πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ 

δεκνηηθή  

                αγνξά ειελίσλ  

              ε) Σελ ππ’ αξ.09/2019 απόθαζε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο ειελίσλ  

 

ΑΔΑ: ΩΧ6ΝΩ1Ε-Υ2Δ



        ηελ δεκνηηθή Κνηλόηεηα ειελίσλ ε δεκνηηθή ιατθή αγνξά έρεη νξηνζεηεζεί επί 

ηεο νδνύ Παλζέαο από ηελ νδό Αγίνπ Νηθνιάνπ έσο ηελ νδό Αξηζηείδνπ (ζρεηηθό α).  

 Ωζηόζν ζύκθσλα κε ην β & γ ζρεηηθό απνθαζίζηεθε λα κεηαθέξεηαη θάζε δεύηεξε 

εβδνκάδα ηνπ κελόο Απξηιίνπ ε ιατθή αγνξά από ηελ νδό Μήινπ ζηελ νδό  Αηόινπ θαη 

θάζε πξώηε εβδνκάδα ηνπ κελόο Οθησβξίνπ λα κεηαθέξεηαη από ηελ νδό Αηόινπ ζηελ 

νδό Μήινπ γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ. 

        Με αίηεζή ηνπο (δ ζρεηηθό) νη επαγγεικαηίεο πσιεηέο θαη νη  παξαγσγνί ππαίζξηνπ 

ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ηεο δεκνηηθήο ιατθήο αγνξάο ειελίσλ δεηνύλ λα παξακείλνπλ επί 

ηεο νδνύ Αηόινπ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ. 

      Ζ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα ειελίσλ θαηόπηλ απηνύ  απνθάζηζε  ηελ παξακνλή ηεο 

Λατθήο αγνξάο επί ηεο νδνύ Αηόινπ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ (ζρεηηθό ε). 

       ε  ζπλέρεηα  ησλ  αλσηέξσ  ζρεηηθώλ εγγξάθσλ θαη ιακβάλνληαο ππ’όςηλ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Γ/Κ.Κ (Ν. 3852/2010) παξαθαινύκε όπσο  πξνβείηε ζηελ 

ιήςε απόθαζεο πεξί ηεο εθ λένπ νξηνζέηεζεο ή κε ηεο δεκνηηθήο ιατθήο αγνξάο 

ειελίσλ, όπνπ ζπκκεηέρνπλ επαγγεικαηίεο πσιεηέο θαη παξαγσγνί ππαίζξηνπ 

ζηάζηκνπ εκπνξίνπ , ζηελ νδό Αηόινπ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ.  

 

Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, αθνύ  έιαβε ππόςε ηνλ ζρεηηθό θάθειν, ηηο αηηήζεηο   

ησλ  ελδηαθεξνκέλσλ, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε , 

 

                                               ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Σελ παξακνλή ησλ  επαγγεικαηηώλ πσιεηώλ  θαη παξαγσγώλ ππαίζξηνπ                                                    

ζηάζηκνπ εκπνξίνπ  ηεο Γεκνηηθήο  Λατθήο αγνξάο  ειελίσλ  ζηελ νδό Αηόινπ  

θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ  ρξόλνπ. 

 

2.   Δηζάγεη ην ζέκα πξνο έγθξηζε ζην Γ./ιην , ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ 

Ν. 3852/2010. 

 

 

Έηζη ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεθε.  

     Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ  ΓΔΩΡΓΗΟ                                         ΣΑ  ΜΔΛΖ  

                                   

                                                                                           Μπίιιηα  Διέλε  

                                                                                   Γηνιέηηεο  Παληειήο  

                                                                                   Νάλλνο  σηήξηνο 

                                                                                   Σζαβαξήο  Ησάλλεο  

                                                                                   Καξαγηάλλε – Αλησλίνπ   

                                                                                       Δπαγγειή 

                                                                                   Αιαίζθαο  Βαζίιεηνο 

                                                                                   Παπακηραήι-Γηγελάθε     

                                                                                       Καινκνίξα 
 

                                                                                 

                                                                                                                      

 

                                                                                Α θ ξ η β έ ο    Α λ η ί γ ξ α θ ν 

                                                                αιακίλα  21-12-2019 

                                                  

          Ο  Γήκαξρνο  αιακίλνο                                                         

                                            ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ  ΓΔΩΡΓΗΟ 

ΑΔΑ: ΩΧ6ΝΩ1Ε-Υ2Δ
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