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  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                              
       Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ                       

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
της 6  ης    ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ    

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   58/2015     

ΘΕΜΑ   :   
« Λήψη απόφασης για την προσωρινή μεταφορά του χώρου ανάπτυξης της 

Λαϊκής Αγοράς της Δ.Κ. Θήβας, λόγω ανάπλασης του χώρου του ρέματος της 
Χρυσορρόα όπου λειτουργεί σήμερα».

Στη  Θήβα,  σήμερα   στις 9   του  μηνός  ΜΑΡΤΙΟΥ   του  έτους  2015 ημέρα 

ΔΕΥΤΕΡΑ   και  ώρα  18:30 το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Θηβαίων  συνήλθε  σε 

τακτική  δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου ΘΗΒΑΙΩΝ ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4877/5-3-2015 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου του κ.  ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87),  η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  επί 

σύνολο  33 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης  28 
Δημοτικοί Σύμβουλοι  και ονομαστικά οι :

  Α/Α Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Αθ. Κοκοντίνης(Πρόεδρος) Αλεξ.Μακρή Π.Σαμιώτης – Δ.Κ. Θήβας
2. Γ. Γεωργακόπουλος Ι.Ραχούτης Χρ.Κοκοντίνης – Τ.Κ. Αμπελοχωρίου
3. Δ.Γιαννίκας Αθ.Σκούμας Γ.Κιούσης – Τ.Κ. Δομβραίνας
4. Σ.Δρένιος Αντ.Τουλουμάκος Χ.Τσαραμπάρης – Τ.Κ.Λεύκτρων
5. Αν.Καμούτσης Π.Παπαναστασίου Ευστ.Κεφαλάς-Τ.Κ. Ξηρονομής
6. Β.Κατσάρας Αλ.Φίλης – Τ.Κ. Πλαταιών
7. Σπ.Κίτσος
8. Ι.Κοντού
9. Δ.Κουτσοδήμος
10. Γ.Μητσάκης
11. Ι.Παπαδημητρίου 
12. Αλ.Στάικος
13. Ν.Στρατέλος
14. Γ.Σκαλής
15. Δ.Τουτουζας
16. Π.Τσαραμπάρης
17. Χ.Τσίτρας
18. Κ.Τυρινόπουλος
19. Κ.Χαρέμης
20. Αν.Χατζησταμάτης
21. Στ.Χαλβατζής
22. Κ.Βενιζέλος
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23. Θ.Κιούσης
24. Π.Μέξης
25. Γρ.Παπαβασιλείου
26. Κ.Τριάντη
27. Ι.Κόρδατζης
28. Γ.Κατσέλης

Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Νικολάου Σπυρίδων, προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος κ. Τσούγκα Δήμητρα 

για την τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ/λίου. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο   θέμα εκτός  της ημερησίας διατάξεως, αναφέρει 

τα εξής : έχει προκύψει ένα θέμα το οποίο κατά την κρίση μου είναι κατεπείγον και 

αφορά την προσωρινή  μεταφορά  του χώρου ανάπτυξης της Λαϊκής Αγοράς της Δ.Κ. 

Θήβας  από  τη  θέση  που  είναι  εγκατεστημένη  σήμερα,   λόγω  της  άμεσης  έναρξης 

εργασιών ανάπλασης του χώρου κατά μήκος του ρέματος Χρυσσορόα.

           Το  Δ.Σ.  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την  εισήγηση  του  προέδρου,  την  παρ.7  του 

άρθρου  67 του  Ν.  3852/10,  και  τις  παρ.  10  &  11  του  άρθρου  4  του  Κανονισμού 

Λειτουργίας του Δ.Σ., το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται 

στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας 

φύσης του ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  την συζήτηση του ανωτέρω θέματος.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος λέει ότι : Η Δημοτική Κοινότητα Θήβας με την υπ’ 

αριθ.  11/2015  ομόφωνη  απόφασή  της  κι  αφού  έλαβε  υπόψη  της  την  εισήγηση  του 

Γραφείου  Αδειοδοτήσεων  –  Ρύθμισης  Εμπορικών  Δραστηριοτήτων  &  Προστασίας  του 

καταναλωτή  του  Δήμου,  η  οποία  συνυπογράφεται  από  την  αναπλ.  Προϊσταμένη  κ. 

Π.Ριζάκη και την αρμόδια υπάλληλο κ. Ευαγ.Παναγιώτου, στην οποία αναφέρονται τα 

εξής :     Με βάση 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  
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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.»

  Βάση  της  παρ.2α του  άρθρου  84 του Ν.3852/2010 το  συμβούλιο  της  τοπικής  

κοινότητας προτείνει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τους χώρους λειτουργίας  των λαϊκών  

αγορών.

  Το  Τμήμα Μελετών  & Επιβλέψεων της  Δ.Τ.Υ.  του  Δήμου  απέστειλε  το  υπ.  αρ  

4811/4-3-2015  έγγραφό  του  στο  Τμήμα  Τροχαίας  με  συνημμένο  το  τοπογραφικό  

διάγραμμα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη  

μεταφορά  σε  προσωρινή  θέση  στην  οδό  Περγάμου  της  λαϊκής  αγοράς   για  τις  ημέρες  

Τετάρτη και Σάββατο.

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Δ.Τ.Υ. «Η επιτακτική ανάγκη που οδηγεί στην  

μεταφορά  της  λαϊκής  αγοράς  είναι  το  έργο  <<Βιοκλιματική  αναβάθμιση  του  Δημοσίου  

Ανοικτού Χώρου κατά Μήκος του ιστορικού ρέματος ΧΡΥΣΟΡΡΟΑ  Θήβας>>  μέσα στο οποίο  

περιλαμβάνονται  τα οικοδομικά τετράγωνα ΟΤ 621 ,155  και  159  στα οποία λειτουργεί  

σήμερα (Τετάρτη και Σάββατο  με βάση την απόφαση 417/2013 απόφαση του Δ.Σ.) η λαϊκή  

στην Δημοτική Κοινότητα Θηβών.

Μετά την υπ΄ αριθ. 9/2015  απόφαση ποιότητας ζωής του Δήμου μας απορρίφθηκε η  

αρχική  επιλογή  της  οδού  Διρκαίου  (Σχετικό  έγγραφο  4258/25-2-2015)  και  μέχρι  

διευθέτησης  της  οριστικής  θέσης  μεταφοράς  της  λαϊκής  προτείνεται   να  λειτουργήσει  

προσωρινά επί της οδού Περγάμου   από την οδό Καραμαγκιώλη  προς  την οδό Σιμίου  

μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στην νέα θέση επί της οδού Γ. Ρούκη (ΟΤ 563 και 567) για  

την  οποία  έχει  κατατεθεί  σχετικό  αίτημα  στο  Τμήμα  της  Τροχαίας  (Αρ.  πρωτ.  

1016/49/127/24-2-2015).

   Το Τμήμα Τροχαίας Θηβών  απάντησε  με το αρ.1046/49/128- Α΄ και συνηγορεί  

με την προσωρινή μεταφορά της Λαϊκής αγοράς στην οδό Περγάμου,  αλλά και τη μόνιμη  

στην  οδό  Γ.Ρούκη,  της  Δημ.  Κοιν.   Θήβας  με  την  τοποθέτηση  κατάλληλης  σήμανση»  

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη προσωρινή λειτουργία της Λαϊκής 

Αγοράς στην οδό Περγάμου από την οδό Καραμαγκιώλη προς την οδό Σιμίου, μέχρι την 

ολοκλήρωση των έργων στη νέα θέση επί της οδού Γ.Ρούκη.  

 

Εξάλλου συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ. 

9/2015 απόφασή της εισηγείται την προσωρινή μεταφορά της λαϊκής αγοράς είτε στην 

οδό Διρκαίου από την οδό Αγ.Αθανασίου εως την οδό Καβείρον, είτε εναλλακτικά στην 
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οδό Περγάμου θέση την οποία προτείνει η Δημοτική Κοινότητα Θήβας με την ως άνω 

ομόφωνη απόφασή της όσο και το Σωματείο των Εμπόρων της Λαϊκής Αγοράς.

  
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μετά το πέρας της οποίας ο κ. Πρόεδρος έθεσε 

προς ψήφιση το εν λόγω θέμα το οποίο υπερψηφίστηκε απ’ όλα τα παρευρισκόμενα μέλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο  έχοντας υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 

του Ν.3852/2010,  τις διατάξεις την άρθ. 32  αρμοδιότητα του άρθρου 94 παρ. 6 του 

Ν.3852/2010  η οποία προστέθηκε στο άριθ. 75 παρ. ΙΙ Ν.3463/06, τις διατάξεις της 

παρ. 2 του άρθ.4 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15-5-2014 τεύχος Α’), την υπ’ αριθ. 9/2015 

απόφαση της Επ. Ποιότ. Ζωής, την υπ’ αριθ. 11/2015 απόφαση της Δημοτ. Κοιν. Θήβας, 

το υπ’ αριθ. πρωτ. 1016/49/127-β’/4-3-2015 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Θηβών 

και όλο το φάκελο της υπόθεσης

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

 Την  προσωρινή  μεταφορά  του  χώρου  ανάπτυξης  της  Λαϊκής  Αγοράς  της  Δ.Κ. 

Θήβας,  λόγω  ανάπλασης  του  χώρου  του  ρέματος  της  Χρυσορρόας  όπου  λειτουργεί 

σήμερα,  στην  οδό  Περγάμου,  με  κατεύθυνση  από  τη  διασταύρωση  της  οδού 

Καραμαγκιώλη με την οδό Περγάμου προς την οδό Σιμμίου και μεταξύ των Ο.Τ. 110, 

101, 558,100(χώρος σχολείου),559 (Κ.Χ.), 99 και 78 όπως φαίνεται στο από ΜΑΡΤΙΟ του 

2015 και με κλίμακα 1:500 τοπογραφικό διάγραμμα,  που υπογράφεται  από τον αν. 

Δ/ντη  Τ.Υ.  Επ.Χρυσικό  Πολ.Μηχ/κό  και  τον  Τοπ.Μηχ/κό  Ευαγγ.  Ζήση  και 

επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, μέχρι τη λήψη απόφασης για τη μεταφορά αυτής 

σε νέα οριστική θέση που θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 58/2015.
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
       ΑΘ.ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Ακριβές απόσπασμα
Θήβα αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ
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