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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της αριθ. 14/2018 

τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κατερίνης 
 

Αριθμός απόφασης 50/2018              
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της 356/2014 απόφασης ΔΣ με τον προσδιορισμό της ακριβούς θέσης 
του χώρου λαϊκής αγοράς στην ΤΚ Ρητίνης, ύστερα από νέα πρόταση της Τοπικής Κοινότητας 
 
        Στην Κατερίνη και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου), σήμερα, 
την 5η Απριλίου 2018, ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα 11.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής Δήμου Κατερίνης, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 11807/30.3.2018 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου, που δόθηκε σε καθέναν από τους Συμβούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 
75 του Ν.3852/2010. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από το σύνολο των εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα 
επτά (7) μέλη δηλαδή:  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ντούρος Δημήτριος – Πρόεδρος 1. Χαϊλατζίδου Θεοδοσία 
2. Ίτσιος Γεώργιος 2. Αρβανίτη Μαρία 
3. Γιουμίδης Αλέξανδρος   
4. Παυλίδης Θεόδωρος  
5. Μπερεδήμας Παναγιώτης  
6. Παπαζήσης Αναστάσιος  
7. Λιανός Χρήστος  

 
Ο Πρόεδρος Δημήτριος Ντούρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το 4ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: 
Ι. την από 5.4.2018 εισήγηση του αυτοτελούς τμήματος τοπικής οικονομικής ανάπτυξης με θέμα 

«Έγκριση απόφασης Τοπικής Κοινότητας Ρητίνης», με το παρακάτω περιεχόμενο: 
«Υποβάλλεται προς έγκριση από την ΕΠΟΙΖΩ, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν.3852/2010, η 

αριθμ. 01/2018 απόφαση του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ρητίνης, η οποία αφορά Καθορισμός 
ακριβούς θέσης χώρου λαϊκής αγοράς στην Τ.Κ.Ρητίνης, όπως προτάθηκε με την 2/2013 απόφαση του  
Τοπικού Συμβουλίου και αποφασίστηκε με την 356/2014 απόφαση ΔΣ.». 

ΙΙ. την αριθ. 1/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ρητίνης με θέμα «Καθορισμός 
ακριβούς θέσης χώρου λαϊκής αγοράς στην Τ.Κ. Ρητίνης, όπως προτάθηκε με την 2/2013 απόφαση του 
Τοπικού Συμβουλίου και αποφασίστηκε με την 356/2014 απόφαση ΔΣ» με την οποία αποφασίζει «Σε 
συνέχεια της αριθμ.2/2013 απόφασης του Τ.Σ. και της αριθμ.356/2014 απόφασης του Δ.Σ., εισηγείται τον 
ακριβή προσδιορισμό της θέσης της λαϊκής αγοράς στην Κεντρική Πλατεία της Ρητίνης και συγκεκριμένα τις 
παρακάτω οδούς, όπου θα διεξάγεται: από Καραϊσκάκη 2 μέχρι Καραϊσκάκη 10 , μήκους 88,40μ. και στην 
κάθετο αυτής, η οποία αρχίζει από Καραϊσκάκη 4 μέχρι την οδό Αγίου Αθανασίου (επαρχιακός Κατερίνης-
Ελατοχωρίου), μήκους 28,80μ.». 

IΙI. Το σχέδιο που συνοδεύει την 1/2018 απόφαση της Τ.Κ. Ρητίνης. 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία. 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κατερίνης αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, την 

1/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ρητίνης, το συνημμένο σε αυτήν σχέδιο και τις 
διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει (σε συνέχεια της αριθμ.2/2013 απόφασης του Τ.Σ. και της αριθμ.356/2014 απόφασης του Δ.Σ.) 
τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης της λαϊκής αγοράς στην Κεντρική Πλατεία της Ρητίνης και συγκεκριμένα 
τις παρακάτω οδούς, όπου θα διεξάγεται: από Καραϊσκάκη 2 μέχρι Καραϊσκάκη 10, μήκους 88,40μ. και στην 
κάθετο αυτής, η οποία αρχίζει από Καραϊσκάκη 4 μέχρι την οδό Αγίου Αθανασίου (επαρχιακός Κατερίνης-



2 
 

Ελατοχωρίου), μήκους 28,80μ. και όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο που συνοδεύει την 1/2018 απόφαση της 
Τ.Κ. Ρητίνης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 50/2018 

 
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: 

 
Ο Πρόεδρος   Τα Μέλη 

 
Ακριβές απόσπασμα 
Κατερίνη 30.4.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ο Πρόεδρος 
 
Δημήτριος Ντούρος                                                              
 
 
Ακριβές αντίγραφο 
Εντολή Δημάρχου 
Η προϊσταμένη Τμήματος 
Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων 
     
 
Μαρία Αδάμου                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ε.Π. 


