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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό µε αριθµό  12/28-11-2022 της Συνεδρίασης του Συµβουλίου της Κοινότητας 

Ν. Επιβατών του ∆ήµου Θερµαϊκού, µε θέµα την πρόταση επέκτασης Λαϊκής Αγοράς Νέων 

Επιβατών (γνωµοδοτικού χαρακτήρα) 

Στους Ν. Επιβάτες, σήµερα, 28 Νοεµβρίου 2022, ηµέρα Τρίτη και ώρα 20:00, συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση, το Συµβούλιο της Κοινότητας Ν. Επιβατών του ∆ήµου Θερµαϊκού, ύστερα από 

την µε αριθµ. Πρωτ. 109/22-11-2022 έγγραφης πρόσκλησης του αντιπροέδρου της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας  Ν. Επιβατών κου Κοριτσίδη Ιωάννη, (λόγω αναρρωτικής άδειας του προέδρου από τις 

07/11/2022 από ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο)  που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε 

το άρθρο 88 παρ 2 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα  τα πέντε 

(5) µέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (5) ΑΠΟΝΤΕΣ (2) 

1. ΜΑ∆ΥΤΙΝΟΥ ΘΕΟΚΛΗ 1. ΚΕΡΑΜΙ∆ΟΠΟΥΛΟΥ  

ΚΕΡΑΜΙ∆Α ΤΕΡΨΙΘΕΑ 

2. ΜΑΛΤΗ ΖΩΗ 2. ΡΟΥΦΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

 

3. ΚΟΡΙΤΣΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

4. ΜΙΣΗΧΡΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

5. ΧΑΡΜΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Κατρακυλάκη ∆ήµητρα, ΠΕ ∆ιοικητικού, µόνιµη 

υπάλληλο του ∆ήµου Θερµαϊκού κατόπιν της ανάθεσης καθηκόντων ειδικού γραµµατέα από τον 

∆ήµαρχο µε την υπ΄αριθµ  21093/22-11-2019 απόφαση.   

            Ο κ. Μαδυτινός Ζήσης και η κα Σαµαρά Ανδροµάχη από την ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 

Υπηρεσιών, του τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης,  εισηγούµενοι  το πρώτο θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης, έθεσαν υπόψη του συµβουλίου το θέµα επέκτασης της Λαϊκής Αγοράς των 

Νέων Επιβατών. Πιο συγκεκριµένα ανέφεραν τα εξής: 

«Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 άρθρο 27 παρ. 2  
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2. Το υπ’ αριθµ. 828133(6108)/22-11-22 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Γενική 

∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, ∆ιεύθυνση Λαϊκών Αγορών (αρ. πρωτ. ∆. Θερµαϊκού 20212/23-11-

2022) µε θέµα: «Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ στο ∆ήµο Θερµαϊκού» 

 

Σύµφωνα µε το παραπάνω σχετικό έγγραφο της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η λαϊκή 

αγορά που διεξάγεται κάθε Παρασκευή στους Ν. Επιβάτες λειτουργεί σύµφωνα µε την απ’ αριθµ. 

230/8-11-2001 Απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης, η οποία ενέκρινε «… την 

ίδρυση σύµφωνα µε την ισχύουσα κανονιστική Απόφαση της Λαϊκής Αγοράς Ν. Επιβατών (ηµέρα 

Παρασκευή), στο πάρκο που βρίσκεται δίπλα στο Αστυνοµικό Τµήµα, επί της οδού Κιλελέρ, από το 

ύψος της οδού 25ης Μαρτίου»  

 

Ωστόσο σήµερα η χωροταξική επάρκεια λειτουργίας της συγκεκριµένης Λαϊκής Αγοράς δεν 

εξασφαλίζεται νοµίµως, για τους κάτωθι λόγους: 

Α) Η οδός Κιλελέρ έχει µετονοµασθεί σε οδό Ανθέων. 

Β) Στην αρχική Ιδρυτική Απόφαση δεν προσδιορίζεται µέχρι ποια αρίθµηση της οδού επεκτείνεται.  

Γ) Λειτουργεί ήδη πέραν των ιδρυτικών της ορίων. 

∆) ∆εν αναφέρεται ο αριθµός θέσεων πωλητών σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

     Από τα ανωτέρω αναφερόµενα προκύπτει η αναγκαιότητα τροποποίησης των αρχικών ορίων 

ίδρυσης της, σύµφωνα µε την επιτόπια αυτοψία µέτρηση που διενήργησε το Τµήµα Εποπτείας Λ.Α. 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

     Συγκεκριµένα ως προς τα χωροταξικά της όρια προτείνεται η λειτουργία της: 

• Επί της οδού Ανθέων από τη συµβολή της µε την οδό 25ης Μαρτίου έως και την 
αρίθµηση 105,  µε ανάπτυξη πάγκων εκατέρωθεν. 

• Επί της οδού Εθνικής Αντίστασης στο τµήµα µεταξύ οδών Γεωργίου Σεφέρη και Τέρη 
Ιωαννίδη, µε ανάπτυξη πάγκων εκατέρωθεν. 

• Επί της οδού Τέρη Ιωαννίδη στο τµήµα µεταξύ των οδών Εθνικής Αντίστασης και 25ης 
Μαρτίου, µε ανάπτυξη πάγκων µόνο από την αριστερή πλευρά της οδού µε κατεύθυνση 
από 25ης Μαρτίου προς Εθνικής Αντίστασης. 

 

Επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α’/05-

11-2021) προβλέπεται: «… Για τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν εντός των ορίων των ∆ήµων  της… 

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης η ίδρυση, η κατάργηση, η µετακίνηση και η επέκτασή τους 

γίνεται µε Απόφαση της οικείας Περιφέρειας, µετά από πρόταση του οικείου ∆ήµου για την επιλογή 

του χώρου λειτουργίας…» 

 

Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση  

 

µε την οποία να προτείνεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,  Γενική ∆ιεύθυνση 

Ανάπτυξης, ∆ιεύθυνση Λαϊκών Αγορών η επέκταση και εκ νέου χωροθέτηση της Λαϊκής Αγοράς Ν. 

Επιβατών, 

• Επί της οδού Ανθέων από τη συµβολή της µε την οδό 25ης Μαρτίου έως και την 
αρίθµηση105,  µε ανάπτυξη πάγκων εκατέρωθεν. 

• Επί της οδού Εθνικής Αντίστασης στο τµήµα µεταξύ οδών Γεωργίου Σεφέρη και Τέρη 
Ιωαννίδη, µε ανάπτυξη πάγκων εκατέρωθεν. 

• Επί της οδού Τέρη Ιωαννίδη στο τµήµα µεταξύ των οδών Εθνικής Αντίστασης και 25ης 
Μαρτίου, µε ανάπτυξη πάγκων µόνο από την αριστερή πλευρά της οδού µε κατεύθυνση 
από 25ης Μαρτίου προς Εθνικής Αντίστασης. 
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έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της εντός του νοµικού πλαισίου που ορίζεται 

από τον Ν.  4849/2021». 

Ο κ. Κοριτσίδης Ιωάννης, ανέφερε ότι συµφωνεί µε την ανωτέρω γνωµοδότηση, µε την προϋπόθεση 

οι µικροπωλητές να τηρούν τον υγειονοµικό κανονισµό και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έτσι 

ώστε στο φρεάτιο που βρίσκεται στην οδό Σεφέρη µε Εθνικής Αντίστασης, να µην πετάνε 

απορρίµµατα και  να µην παρκάρουν τα φορτηγά τους πάνω στα πεζοδρόµια διότι γίνονται ζηµιές.  

  

 Ο κος Κοριτσίδης Ιωάννης, η κα Μαλτή Ζωή, ο κος Μισηχρόνης Ευάγγελος, ο κ. Χαρµάνας 

Γεώργιος και η κα Μαδυτινού Θεοκλή συµφώνησαν µε την ανωτέρω γνωµοδότηση. 

 

         Μετά από τις απαντήσεις των µελών του συµβουλίου 

                                                        Αποφασίζουν  οµόφωνα 

υπέρ της επέκτασης και εκ νέου χωροθέτησης της Λαϊκής Αγοράς Ν. Επιβατών, 

•  Επί της οδού Ανθέων από τη συµβολή της µε την οδό 25ης Μαρτίου έως και την 

αρίθµηση105,  µε ανάπτυξη πάγκων εκατέρωθεν. 

• Επί της οδού Εθνικής Αντίστασης στο τµήµα µεταξύ οδών Γεωργίου Σεφέρη και Τέρη 

Ιωαννίδη, µε ανάπτυξη πάγκων εκατέρωθεν. 

• Επί της οδού Τέρη Ιωαννίδη στο τµήµα µεταξύ των οδών Εθνικής Αντίστασης και 25ης 

Μαρτίου, µε ανάπτυξη πάγκων µόνο από την αριστερή πλευρά της οδού µε κατεύθυνση από 

25ης Μαρτίου προς Εθνικής Αντίστασης. 

έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της εντός του νοµικού πλαισίου που ορίζεται 

από τον Ν.  4849/2021,  υπό την προϋπόθεση οι µικροπωλητές να τηρούν τον υγειονοµικό 

κανονισµό και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έτσι ώστε στο φρεάτιο που βρίσκεται στην οδό 

Σεφέρη µε Εθνικής Αντίστασης, να µην πετάνε απορρίµµατα και  να µην παρκάρουν τα φορτηγά 

τους πάνω στα πεζοδρόµια διότι γίνονται ζηµιές.  

 

Η απόφαση µεταβιβάζεται στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του τµήµατος Τοπικής 

Οικονοµικής Ανάπτυξης και στην ∆ιεύθυνση Καθαριότητας  προς ενέργεια. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  54/2022 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

 

 

   Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ    

 

ΚΟΡΙΤΣΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                   

ΑΔΑ: 90ΙΡΩΡ2-ΡΩΟ


		2022-11-30T11:56:08+0200
	Athens




