ΑΔΑ: 7ΦΠΠΩΨΩ-Χ4Π

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ :ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.11.21 12:22:56
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 10/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 181/2016

ΘΕΜΑ : Μετακίνηση Λαϊκής Αγοράς Αριδαίας λόγω της εκτέλεσης εργασιών για
το έργο “Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων οικισμού Αριδαίας”
(αρίθ. απόφ. 59/2016 Ε.Π.Ζ)

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 24 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα
18.00΄ (6.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου με αριθμό 27636/18-10-2016, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους
Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά,
σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του
Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν είκοσι τρία (23) μέλη και
ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

2. Ουργαντζόγλου Απόστολος
3. Κετικίδης Ιωάννης
4. Αβραμίκας Στέφανος

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Μπάτσης Χρήστος
Γούδης Γεώργιος
Σαββίδης Γεώργιος
Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
Βέσκος Δημήτριος
Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
Δόντσος Χρήστος
Γεωργίου Χρήστος
Ρώσσης Ιωάννης
Ζαχαριάδης Κων/νος

15. Πασόης Δημήτριος
16. Καλδερεμτζή Δέσποινα
17. Ιωαννίδης Ιωάννης

18. Μπαγκή Αικατέρινη
19. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
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20. Μπογδάνης Μιχαήλ
21. Ασβεστόπουλος Δημήτριος
22. Αμπάρη Γεωργία

23. Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρία - Κωνσταντίνα

2. Χουρσόγλου Χρήστος
3. Παρούτογλου Νικόλαος
4. Νικολαϊδης Κων/νος
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Ταρασίδης Γρηγόριος – Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας
2. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
3. Ουργαντζόγλου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
4. Κωνσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
5. Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
6. Αλεξίου Σοφία- Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
7. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
8. Γιουρούκη Μαρία – Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, είκοσι δύο (22),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την τήρηση
των πρακτικών.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα Χατζηπαντελιάδου
Ειρήνη, κ. Μπίνος Αναστάσιος και κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Ο κ. Νικολαϊδης Κων/νος και ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος απουσίαζαν δικαιολογημένα από την
συνεδρίαση.
Τα τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν πριν τα θέματα
ημερήσιας διάταξης.
Πριν την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από την συνεδρίαση ο κ.
Μπογδάνης Μιχαήλ, Ιωαννίδης Ιωάννης, Θεοδωρίδης Αναστάσιος και κα Καλδερεμτζή Δέσποινα.
Απών κατά την ψήφιση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ήταν ο κ. Χατζηγιαννίδης
Γεώργιος ο οποίος αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν την ψήφιση του 15ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Απών κατά την συζήτηση και ψήφιση του 11ου θέματος ημερήσιας διάταξης ήταν ο κ. Τσιμτσιρίδης
Γεώργιος.
Ο κ. Πασόης Δημήτριος αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 11ου θέματος.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 10ο
θέμα ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο , κ. Αβραμίκα Στέφανο, ο οποίος ενημέρωσε το
Σώμα ως εξής:
“ Ήρθε η στιγμή λόγω του αποχετευτικού να μετακινηθεί η Λαϊκή αγορά από το ήδη υπάρχον μέρος, να
πάει στην οδό Αθανασίου Διάκου ύστερα από γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση
της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και όσων άλλων χρειαζόταν και στο τέλος ήρθε η απόφαση στην Επιτροπή
Ποιότητα Ζωής. Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συμφωνήσαμε να μετακινηθεί η λαϊκή αγορά. Και θα σας πω
ακριβώς πως διαμορφώθηκε ο χάρτης. Θα ξεκινήσει επί της Αθανασίου Διάκου από την αρχή του Αρβανιτίδη, στο
ύψος του μπουγατσάδικου (καφέ Enjo), θα μπουν εκεί πέρα οι παραγωγοί τροφίμων κλπ. Στην μέση κοντά στην
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αλάνα ανάμεσα Μασούτη – Αρβανιτίδη, επειδή δεν έχει κατοικίες εκεί πέρα θα μπουν τα ψαράδικα δεν θα
ενοχλούνται από οσμές που θα υπάρχουν, ..., ανήκουν σε ένα ειδικό καθεστώς για να πάνε εκεί πέρα. Στην
συνέχεια θα μπούν κάποιοι πάγκοι ακόμα με τρόφιμα και μετά ξεκινάνε τα βιομηχανικά προϊόντα. Τα
βιομηχανικά προϊόντα θα ξεκινήσουν επάνω στην Αθανασίου Διάκου, θα στρίψουν προς την Εμμανουήλ Παπά
και προς την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτή είναι η εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Αφού στην
συνέχεια προέκυψαν κάποια προβλήματα, γιατί επί της “Μεγάλου Αλεξάνδρου” βρίσκονται σχολικές
ο
ο
εγκαταστάσεις είναι το 3 και το 2 Δημοτικό. Εδώ πρέπει να ευχαριστήσω και τον Μπελιοβάνη τον Πολυχρόνη
για την άριστη δουλειά που έκανε και ύστερα από συζήτηση που είχαμε με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Σωτηριάδη τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο χάρτης
διαμορφώνεται αλλιώς. Στην οδό “Μεγάλου Αλεξάνδρου” οι πάγκοι φεύγουν και θα πάνε στο τελείωμα της
“Αθανασίου Διάκου”, ακριβώς στο σημείο που ξεκινάει ο οδικός κόμβος και κάποιοι πάγκοι που ήταν οι
εποχιακοί, είναι κάποιοι που δεν έχουν έρθει ακόμα θα έρθουν την άνοιξη, αυτοί θα μπουν στο στενάκι ακριβώς
εκεί που ξεκινάει ο κυκλικός κόμβος, έχει ένα στενάκι μικρό, εκεί χωράνε, τα μέτρα τους παίρνουν. Απλά θα
ήθελα να πω ότι για να γίνει αυτή η αλλαγή έγινε σύμπτυξη λίγο των μέτρων. Από πάγκο σε πάγκο από 60 πόντους
που είχαμε περιθώριο, πήγαν στους 50 πόντους και συμπτύξαμε τα μέτρα, τρίμετρους, δίμετρους και τετράμετρους
πάγκους το κάναμε ανά δύο πάγκους και ένα διάδρομο 50 εκατοστών και ανάμεσα στους δύο πάγκους, θα έχει 10
εκατοστά απόσταση ίσα ίσα να ξεχωρίζει. Από εκεί και πέρα η τοποθέτηση θα γίνει εναλλάξ: η πρώτη οδός για
παράδειγμα που θα ξεκινήσει θα είναι από το “Λατίνο” που είναι σε μονή σειρά, απλά επειδή εδώ πέρα η οδός
είναι πολύ φαρδιά θα μπούνε σε διπλή σειρά οι πάγκοι και θα πάνε εναλλάξ δηλαδή ο πρώτος πάγκος θα πάει
δεξιά, ο δεύτερος πάγκος πάει αριστερά . Παρακαλώ το Σώμα για την ψήφιση όπως την διαμόρφωση που έγινε
στο δεύτερο θέμα.”
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου τοποθετήθηκε ως εξής : “ ... Συζητώντας με τον εισηγητή, τον
Δήμαρχο και τον κ. Αβραμίκα είχα αντιρρήσεις σε ότι έχει σχέση με το σχολικό συγκρότημα που είναι εκεί γιατί
τα πρωινά ειδικά το χειμώνα όταν έρχονται οι γονείς να παραλάβουν ή να αφήσουν τα παιδιά τους θα υπήρχε ένα
τεράστιο πρόβλημα. Γι΄αυτό ζήτησα να εξαιρεθεί η “Μεγάλου Αλεξάνδρου”, να μπορεί το αυτοκίνητο που θα
έρθει να φεύγει από το σχολείο κάνοντας τον γύρο. Έτσι πολύ ορθά σε συνεργασία με τον ειδικό συνεργάτη, ο κ.
Αβραμίκας προχώρησε σε άλλη διαμόρφωση. Εκείνο που θα πρέπει να γίνει είναι οπωσδήποτε παρουσία της
αστυνομίας την Πέμπτη στην περιοχή του σχολείου ... να απαγορεύσει παρκάρισμα αυτοκινήτων, να κινείται ο
μαθητής με ασφάλεια, σε κάθε περίπτωση για να αποφευχθούν ατυχήματα. Εκεί έρχονται 500 παιδιά αθροιστικά,
ειδικό σχολείο, ειδικό γυμνάσιο, τρία νηπιαγωγεία, δύο δημοτικά σχολεία και όλοι θέλουν το παιδάκι τους, ο
πρίγκιπας τους να μπαίνει χέρι , χέρι μέσα ... με το αυτοκίνητο να μην κρυώνει ... θα είναι και χειμώνας άρα θα
πρέπει να έχουμε το νου μας. Να πω ότι ... Πρόεδρε έχουμε την σύμφωνη γνώμη σε αυτό ...”
Ακολούθησε αναλυτική διαλογική συζήτηση με ερωτήσεις και προτάσεις των μελών. Μεταξύ άλλων το λόγο
πήραν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας κ. Ταρασίδης Γρηγόριος, ο κ. Ασβεστόπουλος
Δημήτριος, η κα Αμπάρη Γεωργία και ο κ. Πασόης Δημήτριος οι οποίοι εκφράσαν τις απόψεις τους και
κατόπιν δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κ.
Αντιδήμαρχο και τον Πρόεδρο της Δ.Ε. Αριδαίας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Αβραμίκα Στέφανο και
αφού έλαβε υπόψη :
• την αριθμ.απόφ. 59/2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
• τις σχετικές διατάξεις του ν.3463/2006 και του ν.3852/2010
• την διαλογική αναλυτική συζήτηση έτσι όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με
αρίθ. 10/2016 συνεδρίασης Δ.Σ.
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Αποφασίζει ομόφωνα
Την προσωρινή μετακίνηση της Λαϊκής Αγοράς Αριδαίας, που θα ισχύσει από την έναρξη μέχρι και
την ολοκλήρωση των εργασιών για το αποχετευτικό έργο (στο χώρο που διενεργείται σήμερα η λαϊκή αγορά),
σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Αβραμίκα Στέφανου, ως εξής:
Α) Η μετακίνηση να γίνει στις παρακάτω οδούς:
− Επί της Αθανασίου Διάκου από την οδό Σκρα έως τον κόμβο.
− Επί της Εμμανουήλ Παππά από την οδό Αθανασίου Διάκου έως την Μ.Αλεξάνδρου.
Β) Όσο αφορά την τοποθέτηση των πάγκων θα γίνει με τη παρακάτω σειρά ( ξεκινώντας επί της οδού Αθανασίου Διάκου από το ύψος της οδού Σκρά):
− Πρώτοι στην σειρά τοποθετούνται οι πάγκοι οι ευρισκόμενοι επί της οδού Λοχαγού Παπαδοπούλου, από
την οδό Κύπρου έως την οδό Κολοκοτρώνη.
− Δεύτεροι στη σειρά τοποθετούνται οι πάγκοι οι ευρισκόμενοι οι ευρισκόμενοι επί της οδού Κολοκοτρώνη,
από την οδό Αθανασίου Διάκου έως την οδό Λοχαγού Πασσιά.
− Τρίτοι στη σειρά τοποθετούνται οι πάγκοι οι ευρισκόμενοι επί της οδού Λοχαγού Πασσιά, από την οδό
Λεωφόρου Ανοίξεως έως την οδό Δραγούμη. Η κα Λαγούδη Μαρία της οποίας το επαγγελματικό όχημα
ο
είναι τοποθετημένο στο 1 Δημοτικό σχολείο να τοποθετηθεί στο τέλος της σειράς διότι το αντικείμενο
δραστηριότητας της είναι η πώληση πουλερικών (τρόφιμα).
− Τέταρτοι στην σειρά τοποθετούνται οι πάγκοι οι ευρισκόμενοι επί της οδού Λοχαγού Πασσιά, από την
Δραγούμη έως την Κεντρική Πλατεία. Ο κ. Παρούτογλου του οποίο ο πάγκος είναι τοποθετημένος επί της
Κεντρικής Πλατείας (στο χώρο που αναπτύσσονται τα ανθοκομικά προϊόντα ) να τοποθετηθεί στο τέλος
της τέταρτης σειράς διότι το αντικείμενο δραστηριότητας του είναι η πώληση ενδυμάτων.
− Πέμπτοι στην σειρά τοποθετούνται οι πάγκοι οι ευρισκόμενοι επί της οδού Καπετάν Γαρέφη, από την Κεντρική Πλατεία έως το 1ο Δημοτικό Σχολείο.
− Έκτοι στη σειρά και τελευταίοι τοποθετούνται οι πάγκοι των εποχικών πωλητών που βρίσκονται επί της
Κεντρικής Πλατείας από την οδό Καπετάν Γαρέφι έως την οδό Κύπρου.
Γ) Οι τελευταίοι επτά πάγκοι επί της Καπετάν Γαρέφι οι οποίοι σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής τοποθετήθηκαν επί της Μ. Αλεξάνδρου μεταφέρονται στο τέλος της Αθανασίου Διάκου
(στον κόμβο).
Δ) Οι εποχιακοί πωλητές μετακινούνται από την Μ. Αλεξάνδρου στην πρώτη κάθετη της Αθανασίου
Διάκου μετά το κυκλικό κόμβο.
Ε) Οι πωλητές που διαθέτουν προϊόντα θάλασσας και αλιείς θα τοποθετηθούν επί της οδού Αθανασίου
Διάκου στο σημείο που υπάρχει μεγάλο φρεάτιο – αποχέτευση (περίπου 178 μέτρα από την αρχή της Λαϊκής
Αγοράς ανάμεσα στις δυο αλάνες).
ΣΤ) Τα επαγγελματικά οχήματα (αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα) θα μείνουν στην υφιστάμενη σειρά.
Ζ) Οι δρόμοι που θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί για την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων έκτακτης
ανάγκης θα είναι, η δεξιά πλευρά της οδού Φιλίππου (μπαίνοντας στη Λαϊκή Αγορά από την οδό Σκρα), η
οδός Εμμανουήλ Παππά και η πρώτη παράλληλη από αριστερά της οδού Φιλίππου (μπαίνοντας στη Λαϊκή
Αγορά από την οδό Σκρα, χωματόδρομος).
Η) Η διαμόρφωση του χώρου δηλαδή η διαγράμμιση και η αρίθμηση των θέσεων θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία.
Θ) Όσο αφορά το μήκος των πάγκων και των διαδρόμων, δεν θα εφαρμοστεί η αριθμ.269/2014 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου και θα ισχύει το υφιστάμενο μήκος των πάγκων των πωλητών. Το μήκος των
διαδρόμων θα είναι 50 εκατοστά ανά πάγκο. Με εξαίρεση τους δίμετρους, τρίμετρους και τετράμετρους πά-
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γκους που θα υπάρχει διάδρομος 50 εκατοστών ανά δύο πάγκους και ανάμεσα τους κενό 10 εκατοστά. H τοποθέτηση θα γίνει εναλλάξ.
Απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η ομαλή διέλευση οχημάτων και πεζών.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 181/2016
……………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 24-10-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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