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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 9 
(Αριθµός πρακτικού 3) 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα τακτικά µέλη της 
κ.κ. Αντιδήµαρχος Αναστασάκης Ιωάννης ως Πρόεδρο, Κυπραίος Ανδρέας ως  
αντιπρόεδρος, Χαιρέτης Εµµανουήλ, Πλερωνάκη Μυρωνία, Ινιωτάκης Πέτρος, 
Μανδαλάκης Γεώργιος, Τσαπάκης Ιωάννης, Ψαρράς Ιωάννης, Αµανατίδου Λεµονιά, και 
το αναπληρωµατικό µέλος Ρασούλης Ιωάννης 
Απόντων των κ.κ. Αρχοντάκη Στυλιανή, Σπανάκη–Κοχιαδάκη Αθηνά  
  Συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ηρακλείου στις 24/03/2016 
ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12.00 π.µ     
   Τα µέλη κλήθηκαν νόµιµα µε την υπ΄αριθµ.30444/18-03-2016 πρόσκληση του κ. 
Προέδρου,  παρών είναι και ο γραµµατέας της επιτροπής υπάλληλος του ∆ήµου  
Ψυκάκος Βαγγέλης. 
       Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής βρισκόµενη σε νόµιµη απαρτία, άρχισε τη 
συνεδρίαση.- 
 
Θέµα 2: :«∆ηµόσια διαβούλευση για τον Κανονισµό Λειτουργίας Λαϊκών 
Αγορών του ∆ήµου Ηρακλείου».  
 
 
      Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών της επιτροπής τη µε αριθµ. πρωτ.  
30972/21-03-2016 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης  και 
Εµπορίου, Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων µε 
ενσωµατωµένες τις διορθώσεις, µετά την τρίµηνη πιλοτική εφαρµογή.  
 
    Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι σύµφωνα µε το άρθρο 79 παρ.2 του Ν.3463/2006 
(Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων) και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010  το θέµα που 
συζητείται σήµερα θα τεθεί σε διαβούλευση, προκειµένου  να εκφράσουν τις απόψεις -
παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόµενοι πολίτες και στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.   
        
        Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρει στα µέλη της επιτροπής ότι το θέµα 
εισάγεται για  συζήτηση ως κατεπείγον & ζήτησε από την Επιτροπή να αποφανθεί για το 
κατεπείγον ή όχι. 
  Τα µέλη της Επιτροπής δέχτηκαν και µετά την ανακοίνωση των παραπάνω ακολούθησε 
σχετική συζήτηση κατά την οποία η πρόταση του κ. Προέδρου έγινε οµόφωνα δεκτή 
από τα µέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια  παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής 
αποφάσεως.  
        

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
   
   Αφού έλαβε υπόψη της : 
 
1. Τη µε αριθµ.πρωτ. 30972/21-03-2016 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, 
Αγροτικής Ανάπτυξης  και Εµπορίου, Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών 
∆ραστηριοτήτων 
2. Τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, άρθρο 79 παρ.2 του Ν. 

3463/2006 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010. 



4. Τον Ν.4264/2014(ΦΕΚ 118/Α΄/13-05-2014 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  O M O Φ Ω Ν Α 
 
Θέτει σε δηµόσια διαβούλευση την τροποποίηση του Κανονισµό Λειτουργίας Λαϊκών 
Αγορών του ∆ήµου Ηρακλείου µε ενσωµατωµένες τις διορθώσεις, µετά την τρίµηνη 
πιλοτική εφαρµογή 
Μετά την δηµόσια διαβούλευση, η Επιτροπή θα συζητήσει το θέµα και τις τυχόν 
παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
για τη λήψη σχετικής απόφασης.- 
      
 
       
 

Έγινε ,αποφασίστηκε και υπογράφτηκε 
Ο Πρόεδρος                                       Τα Μέλη 

(Ακολουθούν οι υπογραφές) 
Ακριβές φωτοαντίγραφο ατελές για ∆ηµοτ. Υπηρεσία 

Ηράκλειο 04/04/2016 
Ο Γραµµατέας 

  


