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                     ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Αριθμός Απόφασης : 48 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 18/2015 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου 

 

ΘΕΜΑ: 

“Πρόταση αλλαγής χώρου λειτουργίας λαϊκής αγοράς” 

 

 Στον Πολύγυρο σήμερα, τη δεκάτη ενάτη (19η) Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

18:00, στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου  Πολυγύρου, συνήλθε σε 

συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου, ύστερα από την 

20314/16-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα 

με το άρθρο 88 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω πέντε (5) μέλη: 

 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κατσιακιώρης Νικήτας 

2. Ρόκου Άννα 

3. Σαμαράς  Νικόλαος 

4. Ασημινάρης Χρήστος 

5. Βορδός Χρυσοβαλάντης  

 

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Ζέλλιο Νικόλαο. 

Στη συζήτηση του πρώτου (1ου) θέματος της ημερησίας διάταξης κλήθηκε η επιτροπή που 

συστήθηκε, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου, για τη διερεύνηση πιθανών 

χώρων για τη μεταφορά της λαϊκής αγοράς του Πολυγύρου. Η επιτροπή αποτελείται από τον 

Αντιδήμαρχο Πολυγύρου κ. Βορδό Χρήστο και τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. Λαφαζάνη Βασίλειο και 

κ. Χριστιανού Αγγελική. Παρευρέθηκαν ο κ. Λαφαζάνης Βασίλειος και η κ. Χριστιανού Αγγελική.  

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, του Δήμου Πολυγύρου, 

εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης , ανέφερε τα εξής : 

ΑΔΑ: 6ΒΟΦΩΞΜ-ΒΞΓ



Σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν. 3852/2010 το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου 

είναι αρμόδιο να προτείνει  τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών.  

Ο λόγος δόθηκε στα μέλη της επιτροπής που παρευρίσκονταν και αρχικά στον κ. Λαφαζάνη 

Βασίλειο που δήλωσε τα εξής: «Η επιτροπή με δύο ψήφους υπέρ, τη δική μου και του Αντιδημάρχου κ. 

Βορδού Χρήστου και ένα λευκό, της κ. Χριστιανού Αγγελικής, προτείνει την αλλαγή του χώρου 

λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Ο λόγος είναι ότι η λαϊκή αγορά λειτουργεί στον ίδιο χώρο σχεδόν δύο 

δεκαετίες και οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν δικαιολογημένα παράπονα. Ο προτεινόμενος χώρος, 

στην περιοχή που ορίζεται βόρεια από την οδό Ασκληπιού, δυτικά από την οδό Οδ. Ελύτη, νότια από την 

οδό Γ. Ρίτσου και ανατολικά από την οδό Αγ. Αναστασίας, είναι ακριβώς δίπλα από τον υφιστάμενο, 

έχουμε απλά μια μετατόπιση προς τα ανατολικά. Επιπλέον είναι πιο αραιοκατοικημένος και εύκολα 

προσβάσιμος».  

Η κ. Χριστιανού Αγγελική δήλωσε: « Οι λαϊκές αγορές δημιουργήθηκαν για να έχουν οι πολίτες 

και ειδικά οι φτωχότερες κοινωνικές τάξεις, πιο εύκολη πρόσβαση σε οικονομικότερα προϊόντα. Από τη 

διερεύνηση που κάναμε, ο χώρος που υποδεικνύεται είναι  ο μοναδικός που μπορεί να προταθεί   αλλά 

θεωρώ ότι θα δυσκολέψει η πρόσβαση στη λαϊκή αγορά των οικονομικά ασθενέστερων. Γι αυτό το λόγο 

και ψήφισα λευκό».   

Το μέλος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου κ. Ασημινάρης Χρήστος 

δήλωσε: «Εκφράζω την αντίθεσή μου στη μεταφορά της λαϊκής αγοράς. Για να παρθεί  τέτοια απόφαση 

πρέπει να συγκληθεί Λαϊκή Συνέλευση  με τη συμμετοχή του Δημοτικού Συμβουλίου  και του Συλλόγου 

Πωλητών Λαϊκών Αγορών».  

Το μέλος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου κ. Βορδός Χρυσοβαλάντης 

ψήφισε λευκό. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου και τα μέλη κ. Ρόκου  

Άννα και κ. Σαμαράς Νικόλαος, αποδεχόμενοι την πρόταση της επιτροπής ψήφισαν ναι.  

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου έχοντας υπόψη τα παραπάνω και  μετά από 

διαλογική συζήτηση 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Τη μεταφορά του χώρου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Πολυγύρου στην περιοχή που 

ορίζεται βόρεια από την οδό Ασκληπιού, δυτικά από την οδό Οδ. Ελύτη, νότια από την οδό Γ. Ρίτσου και 

ανατολικά από την οδό Αγ. Αναστασίας. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2015 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Πολύγυρος 19 Νοεμβρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΚΑΤΣΙΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

ΑΔΑ: 6ΒΟΦΩΞΜ-ΒΞΓ
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