
 

                       

                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                              

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

                                          ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡΙΘΜ. 07/2019

              Απόσπασμα από το πρακτικό 4/22-03-2019

  ΘΕΜΑ :Επανεξέταση για την Μεταφορά της λαϊκής αγοράς της Τρίτης .    

  Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα 
σήμερα στις 22 Μαρτίου του έτους  2019 και ώρα 18.00μ.μ. και ημέρα Παρασκευή ύστερα από την 
επείγον  πρόσκληση  με  αρ.  Πρωτ.27124/20-03-2019 του  Προέδρου  της  Δημοτικής  Κοινότητας κ. 
Χναρά Γεωργίου. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Τσικριτσάκη Ειρήνη υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

1)    .Κλάδος Θεμιστοκλής                  6)Γρύλου Δανάη

2)    Τζωρμπατζάκης Αντώνιος          7) Μουρτζάκης Παναγιώτης

3)    Σωμαρά Ανδρονίκη                     8) Γιαουρτάς Δημήτριος

4)    Πλατάκη-Μαυράκη Σοφία          9)Κούρος Αντώνιος

5)    Παρασύρη Αικατερίνη               10) Σκεπάρνη Ασημίνα

Απόντες:  η κ. Γρύλου Δανάη και η κ. Παρασύρη Κατερίνα .

 Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Κοινότητας  Χναράς Γεώργιος .  

 Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας βρισκόμενο σε νόμιμη απαρτία αρχίζει τη συνεδρίαση.

Επίσης παραβρέθηκαν ο κ. Παττακός Μαρίνος,  ο κ, Ινιωτάκης Πέτρος, ο κ Κεφαλογιάννης Ιωάννης 

ο  κ.  Κασαπάκης  Μιχάλης  η  κ.  Κασωτάκη  Μαρία  και  κάτοικοι  των  οδών  Δημοκρατίας-Καρίας 
-Ηροδότου .
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 ΘΕΜΑ 1  
ο
  

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1
ο  

θέμα  της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας τα εξής: . 

Το θέμα για την μεταφορά της λαϊκής αγοράς  στην Ν. Αλικ/σσο που λειτουργεί κάθε Τρίτη στην οδό 
Δημοκρατίας-Καρίας  εξετάζεται  σήμερα  ξανά  μετά  την   αρ.  απόφαση  01/2019 του  Τοπικού 
Συμβουλίου όπου προτείναμε να μεταφερθεί  στην οδό Ηροδότου από την οδό  Αγίου Τρύφωνος 
μέχρι και  την οδό 1922 , και στην οδό  Αναγεννήσεως από την οδό Ηροδότου έως την  οδό 
Εμμ. Αλεξανδρή   προσωρινά  μέχρι να βρεθεί χώρος κατάλληλος που θα μπορεί  να δώσει 
μόνιμη  λύση  .Με  το  αρ.  Πρωτ.  27021/20-3-2019  του  Τμήματος  Αδειοδοτήσεων  &  Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων μας διαβίβασε την αρ. 253/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
όπου αφού έλαβε υπόψη την ένταση διαμαρτυρία των κατοίκων της οδού Ηροδότου ,ζητάει από το 
Τοπικό Συμβούλιο της Ν. Αλικ/σου την λήψη νέας απόφασης .

Ακυρώνουμε  την  απόφαση  01/2019  που  είχαμε  λάβει  και   προτείνεται  να  μεταφερθεί 
προσωρινά (για 6 μήνες )στο προαύλιο  του πρώην κέντρου φάρος και στην παρακείμενη οδό 
Μ. Ασίας από την συμβολή της με την οδό Σταδίου έως και πριν το Κλειστό  Στάδιο Μελίνα 
Μερκούρη , μετά την λήξη του εξαμήνου θα μεταφερθεί στο  δημοτικό  ακίνητο μπροστά από 
τις  φυλακές 

  Σύμφωνα με  την παρ.1 του άρθρου 83 και την παρ. 2 του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010  στις 
αρμοδιότητες του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας είναι να προτείνει τους χώρους λειτουργίας 
λαϊκών αγορών εντός των ορίων της.    

Καλείται  το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας  να  εγκρίνει : 

Την μεταφορά της λαϊκής αγοράς προσωρινά (για 6 μήνες )στο προαύλιο  του πρώην κέντρου 
φάρος και στην παρακείμενη οδό Μ. Ασίας από την συμβολή της με την οδό Σταδίου έως και 
πριν το Κλειστό  Στάδιο Μελίνα Μερκούρη , μετά την λήξη του εξαμήνου θα μεταφερθεί στο 
δημοτικό  ακίνητο μπροστά από τις  φυλακές 

Το Συμβούλιο της  Δημοτικής  Κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού:

Αφού  έλαβε   υπόψη την  εισήγηση του προέδρου και   ακολούθησε  διαλογική   συζήτηση και  
ακούστηκαν  οι   απόψεις  των   μελών  και  των  κατοίκων  που  των   οδών   Δημοκρατίας  -Καρίας 
-Ηροδότου έλαβε την  σχετική  απόφαση .

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να ακυρωθεί η αρ. 01/2019 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου και η   μεταφορά της λαϊκής 
αγοράς της Τρίτης από την οδό  Δημοκρατίας-Καρίας  να γίνει  προσωρινά (για 6 μήνες )στο 
προαύλιο  του πρώην κέντρου φάρος και στην παρακείμενη οδό Μ. Ασίας από την συμβολή 
της με την οδό Σταδίου έως και πριν το Κλειστό  Στάδιο Μελίνα Μερκούρη , μετά την λήξη του 
εξαμήνου θα μεταφερθεί στο  δημοτικό  ακίνητο μπροστά από τις  φυλακές 

 Σύμφωνα με τη παρ. 1 του  άρθρου 83 και την παρ. 2 του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010  θα εξεταστεί 
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η πρόταση μας από την επιτροπή ποιότητας Ζωής.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

                                      

Ακριβές Αντίγραφο                                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

από το πρωτότυπο                                   ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

                                                                         ΝΕΑΣ  ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ                                                  

                                                                              Χναράς Γεώργιος
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