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Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου
             της Κοινότητας Ισθμίας αριθμ 11/04-12-2019
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  ΘΕΜΑ 1: «Σχετικά με την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Ισθμίας».              
                                              
                
     Στην  Ισθμία σήμερα στις 04 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο
της   Κοινότητας  Ισθμίας,  μετά από την αριθμ.  23596/29-11-2019 έγγραφη
πρόσκληση  του  Προέδρου  κ.  ΓΚΕΖΕΡΛΗ  Γεωργίου,  η  οποία  επιδόθηκε
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έναν Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις
του  άρθρου  88  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/07-06-2010)  περί  «Νέας
Αρχιτεκτονικής  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -
Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά
(7) μελών του Συμβουλίου της Κοινότητας Ισθμίας βρέθηκαν παρόντες έξι
(6), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ο ν τ ε ς : 1) Γκεζερλής Γεώργιος Πρόεδρος, 2) Δρούγκας Γεώργιος 3)
Ηλία Σοφία, 4) Νικολάου Μαρία, 5) Μπούρα Σταυρούλα, 6) Μίχας Χρήστος-
Σεραφείμ.
Α π ο ν τ ε ς:  1) Στατήρη Αδαμαντία αν και κλήθηκε νόμιμα.

         Επί του 1ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη
στο Συμβούλιο τα εξής:

1) Το  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  22441/07-11-2019  έγγραφο  του
Εξωραϊστικού  Συλλόγου  Καλαμακίου  στο  οποίο  αναφέρουν  την  μη
τήρηση  της  απόφασης  336/2007  Δ.Σ.  για  την  πραγματοποίηση  της
λειτουργίας  της  Λαϊκής  Αγοράς  στην  οδό  Κολοκοτρώνη,  πλατεία
Ισθμίας  (πλευρά  Στερεάς)  για  το  χρονικό  διάστημα  από  αρχές
Οκτωβρίου έως το Πάσχα, προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα
όλοι οι κάτοικοι της περιοχής.
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2) Την  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  22438/15-11-2019  αίτηση-δήλωση  των
προσερχόμενων πωλητών Λαϊκής Αγοράς Ισθμίας όπου δηλώνουν ότι
δεν επιθυμούν την αλλαγή χώρου της Λαϊκής Αγοράς όπως ορίζει  η
αριθμ.74/2017 Α.Δ.Σ., για τους λόγους που εκτενέστερα αναφέρονται
στο συνημμένο της αίτησης υπόμνημα.

3) Το  από  22/11/2019  υπηρεσιακό-ενημερωτικό  σημείωμα  προς  τους
προσερχόμενους  πωλητές  Λαϊκής  Αγοράς Ισθμίας,  για  την  αλλαγή
χώρου λειτουργίας της.

4) Την  υπ’ αριθμ.  336/2007  Α.Δ.Σ.  «Λήψη  απόφασης  για  καθορισμό
χώρου λειτουργίας λαϊκής αγοράς στο δ.δ. Ισθμίας».

5) Την υπ’αριθμ. 74/2017 Α.Δ.Σ. «Έγκριση νέου κανονισμού λειτουργίας
Λαϊκών Αγορών Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων».

6)  Το  υπ’  αριθμ.  23818/02-12-2019  έγγραφο  του  Γραφείου
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, σχετικά με την λειτουργία
Λαϊκής Αγοράς Δήμου.

     Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει να παραμείνει η Λαϊκή
Αγορά στην οδό Μ. Αλεξάνδρου έως το τέλος Ιανουαρίου 2020, ως έχει
σήμερα, και να μεταφερθεί στην οδό Κολοκοτρώνη (πλευρά Στερεάς)  από
31  Ιανουαρίου  2020  έως  το  τέλος  Μαρτίου  2020  δοκιμαστικά,  γιατί
ύστερα  από  12  συναπτά  έτη  λειτουργίας  της  Λαϊκής  στην  οδό
Μ.Αλεξάνδρου  έχει  καθιερωθεί  τόσο  στην  συνείδηση  του  αγοραστικού
κοινού  της  ευρύτερης  περιοχής,  όσο  και  από  την  πλευρά  των
προσερχόμενων πωλητών του προσδοκώμενου κέρδους τους.

      Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας, μετά από διαλογική
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,  

ο μ ο φ ω ν α

1) Προτείνει  να  παραμείνει  η  Λαϊκή  Αγορά  Ισθμίας  στην  οδό  Μ.
Αλεξάνδρου έως το τέλος Ιανουαρίου 2020 και να μεταφερθεί στην
οδό Κολοκοτρώνη (πλευρά Στερεάς), για το χρονικό διάστημα από 31
Ιανουαρίου 2020 έως 31 Μαρτίου 2020 δοκιμαστικά, για τους λόγους
που αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου.

2) Να γίνει  ευρεία  ανακοίνωση-γνωστοποίηση  της  αλλαγής  θέσης  της
Λαϊκής Αγοράς.

3) Σε  περίπτωση  που  η  λειτουργία  της  Λαϊκής  Αγοράς  στην  πλευρά
Στερεάς δεν αποφέρει τα προσδοκώμενα έσοδα των προσερχόμενων
πωλητών,  σημαντική  προϋπόθεση  για  την  επιβίωσή  τους,  το
Συμβούλιο  της  Κοινότητας  Ισθμίας  θα  προβεί  στην  λήψη  νέας
απόφασης.-



                                Η απόφαση πήρε α/α  33/2019
           Ο Πρόεδρος                                             Τα μέλη
            υπογραφή                                               υπογραφές
        

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

                                                ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                          
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