ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ.2η/17-3-2015
Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου
Αριθµός Απόφασης 7/2015

Περίληψη

ΘΕΜΑ : «Ίδρυση λαϊκής αγοράς στη ∆.Κ.Κρυονερίου ».
Στο Κρυονέρι και στο Κοινοτικό Κατάστηµα σήµερα την 17η του µήνα Μαρτίου του έτους 2015,
ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 18:30µµ ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Τοπικό Συµβούλιο
Κρυονερίου µετά την υπ’ αριθ.πρωτ.6616/11-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
∆ηµοτικής Κοινότητας, που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τα άρθρα
83,88 και 95 του Ν.3852/2010 και Ν.3463/2006 παρ.4. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 4 δηλαδή:
Π α ρ ό ν τ ε ς:
1.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος
2.-Κάουλα Βασιλική
3.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος
4.-Χιώτης Ηρακλής

Α π ό ν τ ε ς:
1.- Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη

Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κος Ράικος ∆ηµήτριος Εντεταλµένος Σύµβουλος
∆.Κ.Κρυονερίου νοµίµως κληθείς.
Η κα Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη Σύµβουλος ∆.Κ.Κρυονερίου προσήλθε στη συνεδρίαση
κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέµατος εκτός ηµερησίας.

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του ∆ήµου ∆ιονύσου
Παναγοπούλου Παναγιώτα.
Ο Πρόεδρος αφού εκφώνησε το 1ο θέµα ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι «σύµφωνα µε:
*Την υπ’αριθ.24/2013 απόφασή δική µας (Τοπικού Συµβουλίου της ∆.Κ.Κρυονερίου).
*Την υπ’αριθµ.32/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ.
*Την υπ’ αριθµ.182/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου για την λειτουργία
της Λαϊκής Αγοράς στην περιοχή παραπλεύρως του γηπέδου Κρυονερίου, η οποία όµως δεν
εγκρίθηκε από την αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
*Την υπ’ αριθµ.27/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου ∆ιονύσου µε θέµα ανάκληση
της απόφασης 182/2013.
Σας ενηµερώνουµε ότι προκειµένου να λειτουργήσει η λαϊκή αγορά στην περιοχή µας, εστάλη
έγγραφο από την υπηρεσία µας µε αρ.πρωτ.3269/05.2.2015 στον Οργανισµό Λαικών Αγορών
Αθήνα –Πειραιά µε αίτηµα την ίδρυσή της.
Προτείνω λοιπόν, την ίδρυση της λαϊκής αγοράς στη ∆.Κ.Κρυονερίου και τη λειτουργία αυτής
κάθε Τρίτη στις οδούς α)Γ.Ζηκίδη (από το µήνα Απρίλιο έως και το Σεπτέµβριο) και β)
Χρυσοστόµου Σµύρνης (από το µήνα Οκτώβριο έως και το Μάρτιο).
Παρακαλώ στη λήψη απόφασης επί του θέµατος, η οποία και θα ανακαλέσει όλες τις
προηγούµενες σχετικές µε το θέµα».
Το λόγο πήρε η Σύµβουλος κα Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη η οποία είπε ότι συµφωνεί
µε τη Ίδρυση και λειτουργία της λαϊκής αγοράς στη ∆.Κ.Κρυονερίου µε επιφύλαξη όµως για τις
ανωτέρω τοποθεσίες, θεωρεί ότι θα πρέπει να ενηµερωθεί η τοπική Κοινωνία και συγκεκριµένα
τα καταστήµατα.
Το λόγο πήρε ο Σύµβουλος κο Χιώτης Ηρακλής ο οποίος είπε ότι συµφωνεί µε τη Ίδρυση και
λειτουργία της λαϊκής αγοράς στη ∆.Κ.Κρυονερίου αλλά διαφωνεί µε τις ανωτέρω τοποθεσίες.
Πρότεινε η λαϊκή αγορά να λειτουργήσει στην οδό Παραδείσου και όχι στην οδό Χρυσοστόµου
Σµύρνης λόγω της στενότητας του δρόµου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την ίδρυση της λαϊκής αγοράς στη ∆.Κ.Κρυονερίου και τη λειτουργία αυτής κάθε Τρίτη
στις οδούς α)Γ.Ζηκίδη (από το µήνα Απρίλιο έως και το Σεπτέµβριο) και β) Χρυσοστόµου
Σµύρνης (από το µήνα Οκτώβριο έως και το Μάρτιο).
Οι σύµβουλοι κα Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη και κος Χιώτης Ηρακλής έχουν
επιφύλαξη σχετικά µε την τοποθεσία της λαϊκής αγοράς για τους λόγους που ανέφεραν στην
τοποθέτησή τους.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 7/2015.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω.
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