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Από το Πρακτικό της 06ης/21-12-2017 συνεδρίασης
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς.

του

Τοπικού

ΘΕΜA: Χώρος Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς
Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός
Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου
συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ.
πρωτ.
42072/18-12-2017
έγγραφη
πρόσκληση
του
Προέδρου
της
Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων
της Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010,για
συζήτηση και γνωμοδότηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας
δ/ξης.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Δροσιάς είπε ότι σε σύνολο
πέντε (5) μελών είναι παρόντες τέσσερις (4) από τους Συμβούλους
της Δημοτικής Κοινότητας:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ποτίδης Χρήστος
Ουσταμπασίδης Σταύρος
Συμεωνίδης Παναγιώτης
Ιατρίδου Μαργαρίτα

ΑΠΟΝΤΕΣ
Τεχλικίδης Μιχαήλ

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από τον υπάλληλο του
Δήμου Διονύσου κ. Αργυρόπουλο Παναγιώτη.
O Πρόεδρος εισηγούμενος στο Τοπικό
Συμβούλιο το θέμα
της
ημερήσιας δ/ξης λέει τα εξής:
Με την υπ’αριθ. 07/2017 απόφασή μας εγκρίναμε την εφαρμογή της
υπ’αριθ. 58/2009 απόφασης του Δήμου Δροσιάς με την οποία είχε
καθορίσει νέους χώρους και χρονικά διαστήματα λειτουργίας της
λαϊκής αγοράς ως εξής : α) στο τμήμα της οδού Κέδρων μεταξύ των
οδών Λ.Διονύσου και Κύπρου, από αρχές Μαρτίου μέχρι
το τέλος
ης
Ιουνίου, β) στο τμήμα της οδού 1 Μάη, μεταξύ των οδών Δημοκρατίας
και Αγ.Ιωάννη, από αρχές Ιουλίου μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και γ)
στο τμήμα της οδού Ι.Πολέμη, μεταξύ των οδών Γρ.Λαμπράκη και
Διγ.Ακρίτα, από αρχές Νοεμβρίου μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.
Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών
Περιφέρειας Αττικής με το υπ’αριθ. πρωτ. 42116/18-12-2017 έγγραφό
της μας αναφέρει ότι στην οδό Πολέμη, όπου μεταφέρθηκε η Λαϊκή
Αγορά από την 1η Νοεμβρίου, οι πωλητές δεν δουλεύουν καθόλου με
αποτέλεσμα να πηγαίνουν τσάμπα τα εμπορεύματά τους και να τα
πετούν, ζητώντας ταυτόχρονα την επαναφορά ως χώρο λειτουργίας της
Λαϊκής Αγοράς την οδό Κέδρων.
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνω :

α) την ακύρωση της 07/2017 απόφασής μας,
β) την επαναφορά και μόνιμη εγκατάσταση, για όλα τα Σάββατα του
έτους, της Λαϊκής Αγοράς στην οδό Κέδρων, (από την κάθετη οδό
Ιάσωνα έως και την Λεωφ. Διονύσου) και
γ) την αποστολή της απόφασης αυτής στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
για έκδοση κανονιστικής απόφασης.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση
Κατόπιν των ανωτέρω τo Τοπικό Συμβούλιο,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Και εγκρίνει :
α) την ακύρωση της 07/2017 απόφασής μας,
β) την επαναφορά και μόνιμη εγκατάσταση, για όλα τα Σάββατα του
έτους, της Λαϊκής Αγοράς στην οδό Κέδρων, (από την κάθετη οδό
Ιάσωνα έως και την Λεωφ. Διονύσου) και
γ) την αποστολή της απόφασης αυτής στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
για έκδοση κανονιστικής απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 12/2017
Το παρών πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.
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