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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρ.8/2016 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης 

 

Αριθμός απόφασης 113/2016  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μετακίνηση της λαϊκής αγοράς Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης (ημέρα 

διεξαγωγής Τετάρτη) σε νέα τοποθεσία 

 

       Σήμερα στις 22 Μαρτίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από 

την αρ.πρωτ. 11833/18-03-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο 

χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 του Ν.3852/2010, καθώς και σε όλους τους 

προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.8 

του Ν.3852/2010. 

       Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 

τα 40, καθώς και ο Δήμαρχος Κατερίνης –κ. Σάββας Χιονίδης-που κλήθηκε νόμιμα (άρθρο 67 παρ.6 

του Ν.3852/2010). 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Λιακόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος 21 Λιανός Χρήστος Μέλος 

2 Αγαθαγγελίδης Δημήτριος Μέλος 22 Μακρίδης Νικόλαος Μέλος 

3 Αθανασιάδης Παναγιώτης Μέλος 23 Μακρίδου - Παρτσαλίδου Παρθένα Μέλος 

4 Αμοιρίδης Περικλής Μέλος 24 Μπερεδήμας Παναγιώτης Μέλος 

5 Ανανιάδης Σταύρος Μέλος 25 Μπουσνάκης Αστέριος Μέλος 

6 Αρβανίτη Μαρία Μέλος 26 Ναβροζίδου Παρθένα Μέλος 

7 Βαϊνάς Δημήτριος Μέλος 27 Νταρλαγιάννη Αλεξάνδρα Μέλος 

8 Γαβρίδης Γεώργιος Μέλος 28 Ντόντης Λάζαρος Μέλος 

9 Γιουμίδης  Αλέξανδρος    Μέλος 29 Ντούρος Δημήτριος Μέλος 

10 Γκουγκουρέλας Χρήστος Μέλος 30 Παπαδημητρίου Θωμάς Μέλος 

11 Δρούγκας Φώτιος Μέλος 31 Παπαδόπουλος Χαράλαμπος Μέλος 

12 Ελευθεριάδου –Μελετλίδου Ροδή Μέλος 32 Παπαζήσης Αναστάσιος Μέλος 

13 Ίτσιος Γεώργιος Μέλος 33 Παπαζιώγας Νικόλαος  Μέλος 

14 Καλτσίδης Αλέξανδρος Μέλος 34 Παυλίδης Θεόδωρος Μέλος 

15 Κατανάς Νικόλαος Μέλος 35 Ράδης Σπυρίδων Μέλος 

16 Κεραμιδιώτης Ευστάθιος Μέλος 36 Σαρηγιαννίδης Λάζαρος Μέλος 

17 Κοκαβίδης Γεώργιος Μέλος 37 Τζουμέρκα-Μπατάλα Καλλιόπη  Μέλος 

18 Κυραϊλίδης Xρυσόστομος Μέλος 38 Τσιουκάνης Κων/νος Μέλος 

19 Κυριακίδης Γεώργιος Μέλος 39 Φάκας Ιωάννης Μέλος 

20 Λεμονόπουλος Χρήστος Μέλος 40 Χαϊλατζίδου Θεοδοσία Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Μίγκος Βασίλειος Μέλος    

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου 

2 Κατσαντώνης Ευθύμιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου 

3 Οφίδης Χαράλαμπος Τ.Κ. Άνω Αγίου Ιωάννη 

4 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας 

5 Κήπου Ευάγγελος Δ.Κ. Καλλιθέας 

6 Καραπαναγιωτίδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά 

7 Ταγκαλίδης Αναστάσιος Τ.Κ. Κούκου 

8 Γκούτζας Δημήτριος Τ.Κ. Λαγοράχης 

9 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάμου 

10 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής 

11 Τάκος Ιωάννης Τ.Κ. Παλαιού Κεραμιδίου 

12 Τεκτονίδης Ιωάννης  Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 

13 Τάκος Ευάγγελος Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη 

14 Γκοτόβας Γεώργιος Τ.Κ. Λόφου 

15 Μαλιώρας Νικόλαος Τ.Κ. Παραλίας 
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16 Καρασερίδου Φωτεινή Δ.Κ. Κορινού 

17 Κωνσταντινίδης Χρήστος Δ.Κ. Σβορώνου 

18 Αμβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής 

19 Γατσιού Άννα Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου 

20 Ζανέτας Λεωνίδας Τ.Κ. Νέας Τραπεζούντος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1 Ζάχος Βασίλειος Τ.Κ. Ρητίνης 

2 Τσίρκος Ευθύμιος Δ.Κ. Κατερίνης 

3 Χελιδονόπουλος Γεώργιος Δ.Κ. Περίστασης 

4 Αδαμόπουλος Ιωάννης Τ.Κ. Ελάφου 

5 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων 

6 Στραβογιάννης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Βρίας 

7 Παλιαρούτας – Θεοδώρου Κωνσταντίνος Τ.Κ. Φωτεινών 

8 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου 

9 Μαλάμου Ευτέρπη Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς 

 

   Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ……4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κο Χρήστο Λεμονόπουλο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα 

εξής: 

 

Την υπηρεσιακή αναφορά της προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης, κας Δάφνης Μπατσαρά, στην οποία αναφέρονται τα εξής:   

«Με το άρθρο 94 παρ.6 του Ν.3852/2010 η αρμοδιότητα για την ίδρυση και την εν γένει λειτουργία 

των λαϊκών αγορών μεταβιβάστηκε από τις Νομαρχίες στους Δήμους. Συγκεκριμένα πρόκειται για την 

υπ’ αριθ.32 αρμοδιότητα του άρθρου 94 παρ.6 Ν.3852/2010 η οποία προστέθηκε στο άρθρο 75 παρ.II 

ν.3463/06 ως εξής: 

«32.Η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη μετακίνηση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου 

της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της 

χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου, 

εκτός από την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές, η οποία εκδίδεται από το 

περιφερειακό συμβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες δεν αφορούν τους 

δήμους των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.» 

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'): 

«Για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, η ίδρυση, ο ακριβής τόπος λειτουργίας τους, η τυχόν 

αλλαγή και επέκτασή τους καθορίζονται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δημοτικού 

Συμβουλίου μετά από γνώμη της οικείας Αστυνομικής Αρχής, η οποία αποφαίνεται μόνον σχετικά με 

την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς, εντός τριάντα (30) 

ημερών από την υποβολή της σχετικής πρόσκλησης του οικείου Δήμου. Οι Δήμοι, προκειμένου για 

ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς εντός των ορίων της χωρικής τους αρμοδιότητας, γνωστοποιούν το 

συνολικό αριθμό των θέσεων της νέας λαϊκής και τον ακριβή τόπο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας, το οποίο παρέχει την έγκρισή του.» 

Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:  

«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας  τοπικές 

κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: 

… ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η  άσκηση 

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς  χώρους, που 

επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης...» 

Σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας  

προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής 

κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και 

αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το 

δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο 

δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ.. 

Το συμβούλιο δημοτικής κοινότητας Κατερίνης με την υπ’ αριθ.  54/2016  απόφασή του εισηγήθηκε 

στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς Δ.Κ. Κατερίνης (ημέρα 

διεξαγωγής Τετάρτη) από το χώρο που σήμερα λειτουργεί και συγκεκριμένα επί των οδών 

Μητροπόλεως (από Αγία Παρασκευή μέχρι Ν. Βρεττάκου) και Ομήρου (από Β. Ηρακλείου μέχρι 

Μητροπόλεως) και Ν. Βρεττάκου  και επί Β. Ηρακλείου (από Μητροπόλεως μέχρι Ομήρου), Γ΄ 
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Πάροδος Σαλαμίνος (από Βρεττάκου μέχρι Σαλαμίνος), Σαλαμίνος (από Γ΄ παρ. Σαλαμίνος μέχρι Α΄ 

πάροδος Λιτοχώρου)  και πρότεινε ως χώρο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στην γύρω ευρύτερη 

περιοχή, λίγα μέτρα πιο κάτω και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς 

Φλωρίνης, Δ΄ Πάροδος Σαλαμίνος, Λιτοχώρου (από την οδό Αγ. Γεωργίου έως Α΄ πάροδο 

Αργοναυτών), Α΄ πάροδος Λιτοχώρου πλην των οδών Αγγελική Γάτσιου και Α΄ πάροδος Λιτοχώρου 

(όπως απεικονίζονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα) με ημέρα λειτουργίας  την Τετάρτη. 

Οι λόγοι που προτείνεται η μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης Δ.Κ. Κατερίνης σε νέα 

τοποθεσία είναι ότι η θέση που λειτουργεί σήμερα είναι πυκνοδομημένη και δημιουργεί προβλήματα 

στη διευκόλυνση μετακίνησης των κατοίκων της περιοχής η οποία βρίσκεται στα όρια κυκλοφοριακού 

δακτυλίου της πόλης με αποτέλεσμα το φόρτο κίνησης από τα οχήματα. Επιπλέον στο χώρο αυτό η εν 

λόγω λαϊκή αγορά λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Η νέα θέση που προτείνεται για τη μετακίνηση της λαϊκής αγοράς επί των οδών Φλωρίνης, 

Καφαντάρη, Κονδυλάκη και Λιτοχώρου ενδείκνυται καλύτερα διότι δεν έχει κυκλοφοριακή συμφόρηση 

των οχημάτων και είναι πιο αραιοκατοικημένη από την ήδη λειτουργούσα θέση.  

Ο Δήμος Κατερίνης με το υπ’ αριθ. 11916/18-03-2016 έγγραφό του ζήτησε τη γνώμη από την 

Αστυνομική Δ/νση Πιερίας -  Τμήμα Τροχαίας προκειμένου να αποφανθεί σχετικά με την 

κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στην ανωτέρω περιοχή. 

Η Αστυνομική Δ/νση Πιερίας - Τμήμα Τροχαίας Κατερίνης με το υπ’ αριθ. 1016/9/25-α/21-03-2016 

έγγραφό της, ενημερώνει πως συνηγορεί στην προτεινόμενη αλλαγή χώρου δημιουργίας λαϊκής 

αγοράς στην προτεινόμενη περιοχή που περικλείεται από τις ανωτέρω οδούς. 

Η Ε.Π.Ζ. με τη 18/2016 απόφασή της εισηγείται τη μετακίνηση της λαϊκής αγοράς Δ.Κ. Κατερίνης με 

ημέρα λειτουργίας την Τετάρτη στις οδούς: Φλωρίνης (243 μ.), Δ΄ Πάροδος Σαλαμίνος (33 μ.), 

Λιτοχώρου (από την οδό Αγ. Γεωργίου έως Α΄ πάροδο Αργοναυτών, 168 μ.), Κονδυλάκη (111 μ.) 

Καφαντάρη (118 μ.)». 

Στη συνέχεια ο αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση της εισήγησης της Ε.Π.Ζ. και ο πρόεδρος 

κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία διατυπώθηκε η πρόταση να μετακινείται η 

λαϊκή αγορά κάθε διετία, διότι πιθανόν επιβαρύνεται η περιοχή που την φιλοξενεί. Επί της πρότασης 

αυτής τοποθετήθηκε διαφωνώντας και ο κος Κων/νος Παπαδόπουλος, με την ιδιότητα προέδρου 

σωματείου παραγωγών πωλητών. Τέλος ο δήμαρχος πρότεινε να εγκριθεί η μετακίνηση της λαϊκής 

με την εξής επισήμανση: μετά από δύο χρόνια το Δ.Σ. θα κληθεί μετά από αξιολόγηση των 

συνεπειών και συζήτηση με τις γειτονιές, να συζητήσει τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας της λαϊκής 

στη συγκεκριμένη περιοχή. 

  Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. Το Δ.Σ. μετά από διαλογική 

συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 65, 94 και 95 του 

Ν.3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση της λαϊκής αγοράς Δ.Κ. Κατερίνης με ημέρα λειτουργίας την Τετάρτη 

στις οδούς: Φλωρίνης (243 μ.), Δ΄ Πάροδος Σαλαμίνος (33 μ.), Λιτοχώρου (από την οδό Αγ. 

Γεωργίου έως Α΄ πάροδο Αργοναυτών, 168 μ.), Κονδυλάκη (111 μ.) Καφαντάρη (118 μ.). 

 Το θέμα θα επανεξεταστεί μετά από δύο χρόνια αξιολογώντας την κατάσταση που θα 

δημιουργηθεί στην περιοχή.  

 

Β. Περίληψη της παρούσας απόφασης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική 

εφημερίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.3463/2006. 

 

Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

        Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 113/2016 

 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται  ως εξής: 

Ο Πρόεδρος  Ο Γραμματέας  Τα Μέλη 

                                 Ακολουθούν υπογραφές. 

Ακριβές  απόσπασμα 

Κατερίνη, 01-04-2016 

Με εντολή Δημάρχου 

Η προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων  

 

 

Ζωή Σερετίδου                                           Κ.Σ. 


