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Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 3/2016
ΘΕΜΑ 1ο : Εισήγηση στο Δ.Σ. περί ίδρυσης νέας λαϊκής αγοράς & επέκτασης
υφιστάμενης στους Αγίους Θεοδώρους.

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν.
Αντιστάσεως) σήμερα την 29η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2016, ημέρα
της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά την υπ' αριθ. 1177/25-01-2016 πρόσκληση
της Προέδρου κας. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ Μαρίας - Αντιδημάρχου, η οποία νόμιμα κι
εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και
να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα
επτά (7), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Πρωτοπαππά Μαρία, Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος, 2.Θυμής
Μιχαήλ, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Γεωργίου Αθανάσιος, 5.Θεοδώρου
Αγγελική,
6.Σπύρου
Κων/νος,
7.Δόσχορης
Κωνσταντίνος
(2ο
αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού Πρωτονοτάριου Δημητρίου,
που απουσίαζε)
Α π ό ν τ ε ς : ουδείς.

Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η κα. Πρόεδρος έθεσε
υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον οικείο φάκελο, στον
οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ’ αριθ. 590/23-3-2000 Απόφαση Νομάρχη Κορινθίας περί τρόπου
Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Νομού Κορινθίας, στην οποία, μεταξύ άλλων,
καθορίστηκε και η λειτουργία της λαϊκής αγοράς Αγίων Θεοδώρων.
Σύμφωνα με την Απόφαση αυτή η ανωτέρω λαϊκή αγορά θα λειτουργεί ημέρα
Σάββατο και στον χώρο που ορίζεται από την ιδιοκτησία Δημ. Χατζούδη έως
το ανατολικό μέρος της οδού Αυγουστίνου και συγκεκριμένα μέχρι την οικία
Βασιλείου Κόντη χωρίς να εμποδίζονται οι κάθοδοι.
2. Η υπ’ αριθ. 104/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΒΙ0ΕΩΛ3Ο31), η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1473/37501/10-06-2014 όμοια
του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., και με την οποία εγκρίθηκε ο νέος Κανονισμός
λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –
Αγίων Θεοδώρων, όπου σύμφωνα με την § γ του άρθρου 1 για τη ΛΑΪΚΗ
ΑΓΟΡΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ :

 Χώρος ορίζεται: Από ιδιοκτησία Δημ. Χατζούδη και επεκτείνεται έως το
ανατολικό μέρος της οδού Αυγουστίνου και συγκεκριμένα μέχρι την οικία
Βασιλείου Κόντη χωρίς να εμποδίζονται οι κάθοδοι .
 Η ημέρα λειτουργίας της θα είναι το Σάββατο.
 Ο χώρος της κατανέμεται σε 80 θέσεις (ήτοι 40 θέσεις Βορείως και 40
θέσεις Νοτίως της οδού Αυγουστίνου)
 Η κάθε θέση θα καταλαμβάνει 4 μέτρα μήκος και πλάτος 1 μέτρο.

 Ώρα έναρξης λειτουργίας ορίζεται η 6η πρωινή το καλοκαίρι, η 7η πρωινή
το χειμώνα και ώρα λήξης 13:30 μ.μ. και 13:30 μ.μ., αντίστοιχα.
3. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ118/15.05.2014
τεύχος Α'), σύμφωνα με τις οποίες: «Για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης
χώρας (εκτός Περιφέρειας Αττικής & Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης), η ίδρυση, ο ακριβής τόπος λειτουργίας τους, η τυχόν αλλαγή
και επέκτασή τους καθορίζονται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του οικείου
Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνώμη της οικείας Αστυνομικής Αρχής, η
οποία αποφαίνεται μόνον σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη
λειτουργία συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς, εντός τριάντα (30) ημερών από την
υποβολή της σχετικής πρόσκλησης του οικείου Δήμου. Οι Δήμοι, προκειμένου
για ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς εντός των ορίων της χωρικής τους
αρμοδιότητας, γνωστοποιούν το συνολικό αριθμό των θέσεων της νέας λαϊκής
και τον ακριβή τόπο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στο Περιφερειακό
Συμβούλιο της Περιφέρειας, το οποίο παρέχει την έγκρισή του»
4. Οι διατάξεις της παρ. 6 άρθρου 94 Ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες η
αρμοδιότητα για την ίδρυση και την εν γένει λειτουργία των λαϊκών αγορών
μεταβιβάστηκε στους Δήμους.
5. Οι διατάξεις της παρ. 1γ άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 και της υπ’ αριθ.
49/29-12-10(ΑΔΑ:4ΙΙΛΚ-9Γ) εγκυκλίου του ΥΠ.Ε.Α. & Η.Δ., σχετικά με τις
αρμοδιότητες και τη λειτουργία των δημοτικών κοινοτήτων.
6. Η υπ’ αριθ. 44/2015 Απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων
με την οποία προτείνεται
 Η ίδρυση λαϊκής αγοράς στους Αγίους Θεόδωρους, 100 θέσεων, επί της
οδού Κ. Νικολοπούλου, και συγκεκριμένα στο τμήμα που ορίζεται μεταξύ των
καθέτων σε αυτήν, οδών Κρομμύωνος και Χρ. Νικολάου - πιάτσα ΤΑΧΙ,
(50 θέσεις Βορείως και 50 θέσεις Νοτίως) χωρίς να εμποδίζονται οι κάθοδοι,
με ημέρα λειτουργίας το Σάββατο, και για το χρονικό διάστημα από 16
Απριλίου έως 15 Οκτωβρίου (καλοκαιρινούς μήνες) κάθε έτους,
 Η επέκταση της ήδη
υπάρχουσας λαϊκής αγοράς, στους Αγίους
Θεοδώρους, με τον υφιστάμενο αριθμό θέσεων να παραμένει ο ίδιος, ήτοι 80
θέσεων, επί της οδού Αυγουστίνου και συγκεκριμένα στο τμήμα που ορίζεται
μεταξύ των καθέτων σε αυτήν, οδών Φ. Στάμου και Τήρωνος, (40 θέσεις
Βορείως και 40 θέσεις Νοτίως), χωρίς να εμποδίζονται οι κάθοδοι, με ημέρα
λειτουργίας το Σάββατο, και για το χρονικό διάστημα από 16 Οκτωβρίου έως
15 Απριλίου (χειμερινούς μήνες) κάθε έτους.
7. Το υπ’ αριθ. 375/12-1-2016 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης προς το Α.Τ. Αγίων Θεοδώρων, με το οποίο αφενός διαβιβάζεται
η ανωτέρω Απόφαση – πρόταση της Κοινότητας κι αφετέρου ζητείται η γνώμη
του σχετικά με τις τυχόν κυκλοφοριακές επιπτώσεις που θα έχει για την πόλη
των Αγίων Θεοδώρων η λειτουργία των εν λόγω λαϊκών αγορών.
8. Η υπ’ αριθ. 399/13-01-2016 Ανακοίνωση Δημάρχου, προκειμένου να
ενημερωθούν επί του σχετικού θέματος οι ενδιαφερόμενοι φορείς & πολίτες
και να υποβάλουν στο Δήμο τις προτάσεις-παρατηρήσεις τους.
9. Το γεγονός ότι καμία πρόταση ή παρατήρηση δεν υποβλήθηκε σχετικά με
το θέμα από ενδιαφερόμενους, εντός της ταχθείσας με την ανωτέρω
ανακοίνωση προθεσμίας.
10. Η από 12/01/2016 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνοδευόμενη από σχετικά
τοπογραφικά διαγράμματα της οικείας Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας, με την οποία
ζητείται η λήψη σχετικής απόφασης σύμφωνα με την αριθ. 44/2015 Απόφαση
Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων, καθότι

1) στην πόλη των Αγίων Θεοδώρων υπάρχει ανάγκη αφενός για λειτουργία
λαϊκής αγοράς τους καλοκαιρινούς μήνες, κατά τους οποίους προσέρχεται
μεγάλος αριθμός παραθεριστών, κι αφετέρου για κυκλοφοριακή
αποσυμφόρηση της πόλης, η οποία θα ικανοποιηθεί με την ανωτέρω
πρόταση και συνεπώς θα εξυπηρετηθεί το καταναλωτικό κοινό ολόκληρης της
Κοινότητας και
2) με την προτεινόμενη επέκταση του χώρου, όπου λειτουργεί η υφιστάμενη
λαϊκή αγορά, θα μεσολαβεί μεταξύ των θέσεων κενό ενός (1) μέτρου, με
αποτέλεσμα να εξυπηρετούνται οι προσερχόμενοι πωλητές και να
εξασφαλίζεται η καλύτερη λειτουργία της λαϊκής αγοράς
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπ' όψη της τα ανωτέρω, τις
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο
1) Την ίδρυση λαϊκής αγοράς στη Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων,
δυναμικότητας 100 θέσεων (τεσσάρων (4) μέτρων έκαστη και κενό ενός (1)
μέτρου μεταξύ τους), επί της οδού Κ. Νικολοπούλου, και συγκεκριμένα στο
τμήμα που ορίζεται μεταξύ των κάθετων, σε αυτήν, οδών Κρομμύωνος και
Χρ. Νικολάου - πιάτσα ΤΑΧΙ, (50 θέσεις Βορείως και 50 θέσεις Νοτίως) χωρίς
να εμποδίζονται οι κάθοδοι, με ημέρα λειτουργίας το Σάββατο και για το
χρονικό διάστημα από 16 Απριλίου έως 15 Οκτωβρίου (καλοκαιρινούς μήνες)
κάθε έτους,
2) Την επέκταση της ήδη υπάρχουσας λαϊκής αγοράς στη Δημοτική
Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων, με τον υφιστάμενο αριθμό θέσεων να παραμένει
ο ίδιος, ήτοι δυναμικότητας 80 θέσεων (τεσσάρων (4) μέτρων έκαστη και κενό
ενός (1) μέτρου μεταξύ τους), επί της οδού Αυγουστίνου και συγκεκριμένα
στο τμήμα που ορίζεται μεταξύ των κάθετων, σε αυτήν, οδών Φ. Στάμου και
Τήρωνος, (40 θέσεις Βορείως και 40 θέσεις Νοτίως), χωρίς να εμποδίζονται οι
κάθοδοι, με ημέρα λειτουργίας το Σάββατο και για το χρονικό διάστημα από
16 Οκτωβρίου έως 15 Απριλίου (χειμερινούς μήνες) κάθε έτους,
όπως αποτυπώνονται στα συνταχθέντα τοπογραφικά διαγράμματα της
οικείας Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο
της παρούσης.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 3/2016.

Η Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τα Μέλη
Παπαθανασίου Αθανάσιος

Θυμής Μιχαήλ
Δόσχορης Κωνσταντίνος
Πρωτοπαππά Μαρία

Γεωργίου Αθανάσιος
Θεοδώρου Αγγελική
Σπύρου Κωνσταντίνος

