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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 03/22-05-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 7/2020
Θέμα 3ο: Περί ίδρυσης λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Σκοτούσσης.
Σήμερα την 22α Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της
Π.Ν.Π (ΦΕΚ 55/11-03-2020) με χρήση της επίσημης υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων του ελληνικού
δημοσίου e-presence (www.epresence.gov.gr) και ύστερα από την με αρ. 4744/18-05-2020 πρόσκληση
του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Επιτροπής, την επικεφαλής της παράταξης που
δεν εξέλεξε μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας
Σκοτούσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η
νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, αφού σε
σύνολο 7 μελών συμμετείχαν 6:
Συμμετείχαν οι :

Δεν συμμετείχαν οι:

Όνομα

Επώνυμο

Αξίωμα

1 Κουτσάκης

Γεώργιος

Πρόεδρος

2 Χατζηιωαννίδης

Στέφανος

Αντιπρόεδρος

3 Στοϊλας

Ελευθέριος

Μέλος

4 Σταυρακάρας

Αθανάσιος

Μέλος

5 Κοτσακιαχίδης

Κλεάνθης

Μέλος

6 Κοσμίδης

Δήμος

Μέλος

Ονοματεπώνυμο
1. Αυτζή Δημητρούλα

Ακόμα, συμμετείχε η επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής κ. Χατζίδου Δέσποινα.
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
O Πρόεδρος της Επιτροπής κατά την εισήγηση του τρίτου θέματος ανέφερε ότι από τις διατάξεις
του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
όπως αυτές περιγράφονται στο ανωτέρω άρθρο, είναι και η εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του
σχεδίου των κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. Στο αρ.79 παρ1ε΄ του Κ.Δ.Κ.
ορίζεται ότι οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους 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.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι είχε ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο της Κοινότητας
Σκοτούσσας μάλλον το 1992, για την πραγματοποίηση λαϊκής αγοράς στη Σκοτούσσα κάθε Σάββατο. Η
απόφαση αυτή αναζητήθηκε στο αρχείο της πρώην Νομαρχίας Σερρών αλλά δεν βρέθηκε. Για τον λόγο
αυτό προτείνεται η ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Σκοτούσσας.
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ. 4725/18-052020 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηράκλειας, η οποία έχει ως
εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Την παρ 1 άρθρου 29 του ν.4497/2017
Την εγκύκλιο 1/37698/03.04.2018
Την παρ.2ιγ άρθρο 82 Ν.3852/10 ή παρ.1ιβ άρθρο 83 Ν.3852/10
Την ανάγκη ίδρυσης νέας λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Σκοτούσσης
Τη δημιουργία προϋποθέσεων που θα συμβάλλουν στον υγιή ανταγωνισμό
Το τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ηράκλειας

ΖΗΤΟΥΜΕ Την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την ίδρυση λαϊκής αγοράς, η
οποία θα αποτελείται από 25 θέσεις που θα κατανεμηθούν κατά 50% σε παραγωγούς και κατά 50% σε
επαγγελματίες. Προσκομίζουμε και χάρτη των οδών.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της την με
αρ. πρωτ. 4725/18-05-2020 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου
Ηράκλειας, το τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηράκλειας και τις σχετικές
διατάξεις
ομόφωνα

αποφασίζει

1. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Σκοτούσσας
του Δήμου Ηράκλειας, όπως ορίζεται στην υπ΄ αρ. 4725/18-05-2020 εισήγηση του τμήματος
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηράκλειας και σύμφωνα με το τοπογραφικό
διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηράκλειας.
2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7/2020.
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Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Υπογραφή 1

Τα μέλη
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Υπογραφές 5
Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 22/05/2020
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κουτσάκης Γεώργιος
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