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Αριθ. Απόφασης: 9/2018
Θέμα 2ο: Διατύπωση γνώμης σχετικά με την κατάργηση ή μη τμήματος Λαϊκής στη δημοτική
Κοινότητα Ηράκλειας.
Σήμερα την 05η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30’, το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Ηράκλειας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο γραφείο της Προέδρου, ύστερα από την με
αρ. 18/31-10-2018 πρόσκληση της Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του
Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη
απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο
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1 Δόστογλου Κωνσταντίνος – Μέλος

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Τουτουντζή Φωτεινή για
την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας, πριν τη συζήτηση των θεμάτων ενημέρωσε τα
μέλη ότι τοποθετήθηκαν τα κολωνάκια επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου.
Το λόγο πήρε η κα Καλαϊτζή και είπε ότι δεν της άρεσαν τα κολωνάκια για αισθητικούς λόγους.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κα Σταμπουλή και ανέφερε ότι της άρεσε αυτή η κίνηση και θα ήταν
ακόμη πιο ωραίο να έχει γίνει πεζόδρομος ο συγκεκριμένος δρόμος.
Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας, κατά την εισήγηση του δεύτερου θέματος
ανέφερε ότι από τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, όπως αυτές περιγράφονται στο ανωτέρω άρθρο, είναι να
προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση
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υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά
οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αρ. 11290/11-10-2018 εισήγηση
του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηράκλειας, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ 1 άρθρου 29 του ν.4497/2017
2. Την εγκύκλιο 1/37698/03.04.2018 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (τέως ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)
3. Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Ηράκλειας
4. Τη διασφάλιση των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού
5. Τη δημιουργία προϋποθέσεων που θα συμβάλλουν στον υγιή ανταγωνισμό
6. Την αρ. 20/2016 απόφαση Συμβουλίου Δ.Κ. Ηράκλειας
ΖΗΤΟΥΜΕ
Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας σχετικά με το αν θα
διατηρηθεί ή θα καταργηθεί το τμήμα της τοποθέτησης των εκθετηρίων στην οδό Πολυτεχνείου, από τη
συμβολή της με την οδό Πάζη έως την συμβολή της με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, μήκους 174
μέτρων.
Οι εκθέτες θα μεταφερθούν στις υπάρχουσες θέσεις επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου.
Προσκομίζουμε και χάρτη των οδών».
Στη συνέχεια η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας, αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου,
έλαβε υπόψη του την υπ΄ αρ. 11290/11-10-2018 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης του Δήμου Ηράκλειας, τις σχετικές διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου σχετικά με την κατάργηση τμήματος της
τοποθέτησης των εκθετηρίων στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, από τη συμβολή της με την οδό Δ.
Πάζη έως τη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου.
2. Θα παραμείνουν εκθέτες της Λαϊκής Αγοράς, μόνο στις εσοχές – «αγκαλιές» που υπάρχουν επί
της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου και οι υπόλοιποι εκθέτες θα μεταφερθούν στην οδό Ελ. Βενιζέλου.
3. Τη διαβίβαση της Απόφασης στο Δήμο Ηράκλειας για τις περαιτέρω ενέργειες.
4. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 09/2018.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
Υπογραφή 1

Τα μέλη
Υπογραφές 2
Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 05/11/2018
Η Πρόεδρος
της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας

Ναλμπάντη Ευαγγελία
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