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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Με το άρθρο 94 παρ.6 του Ν.3852/2010 η αρμοδιότητα ίδρυσης, μετακίνησης και
κατάργησης λαϊκών αγορών ανήκει 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.»
Επιπλέον με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων
τα εξής:
«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους
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εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με
τις οποίες: ...ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις
που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους,
δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα
προβολής υπαίθριας διαφήμισης...»
Πριν την έκδοση των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
εισηγείται σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 στο δημοτικό
συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ. ενώ
κατά την παρ.1γ του άρθρου 83 και την παρ.2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 το
συμβούλιο της δημοτικής ή της τοπικής κοινότητας αντίστοιχα προτείνει στην
επιτροπή ποιότητας ζωής τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγρ.2 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ
118/Α'/15-5-2014) όπου ορίζεται ότι: ”... Για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης
χώρας, η ίδρυση, ο ακριβής τόπος λειτουργίας 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...''
ΙΣΤΟΡΙΚΟ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Με την υπ' αριθμ. 122/2016 (πρακτικό 21/10-11-2016) απόφαση της 3ης Δημοτικής
Κοινότητας Ηρακλείου, είχε

αποφασιστεί να μετακινηθεί η λαϊκή αγορά, που

διεξάγεται κάθε Δευτέρα στην περιοχή Καμινίων του Δήμου Ηρακλείου, σε νέα θέση
και συγκεκριμένα στους παρακάτω δρόμους:
1. Οδός Γορτύνης από αρ. 1 έως αρ. 72
2. Οδός Συβρίτου από αρ. 3 έως αρ. 70
3. Οδός Θεοκρίτου από αρ.1 έως αρ. 32
Με το υπ' αρ. 133018/21-11-2016 διαβιβαστικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας, προς
την Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου (Τμήμα Τροχαίας), ζητήθηκε να γνωμοδοτήσει
σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση που θα είχε η μεταφορά αυτή.
Στη συνέχεια, με την υπ' αρ. πρωτ. 2009/4/41-ε και με ημερομηνία 27/12/2016
γνωμοδότησή του, το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου πρότεινε, από κυκλοφοριακής
άποψης, την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς στις παρακάτω οδούς:
στην οδό Συβρίτου , στο τμήμα από Θεοκρίτου έως Γορτύνης,
στην οδό Γορτύνης, στο τμήμα από Συβρίτου έως Ισαύρων,
και στην οδό Θεοκρίτου

από Συβρίτου έως Καντάνου, επιτρεπομένης της

κάθετης κυκλοφορίας στις οδούς Καντάνου, Απτέρων, Ισαύρων και Εργάνης .
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Ενώ, λοιπόν, είχε ληφθεί η 3/2017 ( αριθμός πρακτικού 1/24-1-2017) σχετική
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, η 3η
Δημοτική Κοινότητα Ηρακλείου με νεότερη απόφασή της (αριθμός 6/9-2-2017)
προχώρησε σε αλλαγή μίας οδού και συγκεκριμένα αντί για την οδό Θεοκρίτου από
Συβρίτου έως Καντάνου αποφάσισε να προτείνει την οδό Σμιριλίου έως και την
διασταύρωσή της με την οδό Απτέρων.
Με το 16223/13-2-2017 διαβιβαστικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας, προς την
Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου (Τμήμα Τροχαίας), ζητήθηκε να γνωμοδοτήσει
σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση που θα είχε η μεταφορά αυτή.
Τέλος, με το υπ' αρ. πρωτ. 2009/4/41-ζ και με ημερομηνία 28/2/2017 έγγραφό
του, την οποία επισυνάπτουμε, το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου μας γνωστοποίησε ότι
έχει απαντήσει σχετικά με το υπ' αρ. πρωτ. 2009/4/41-ε προηγούμενο έγγραφό του
και δεν θα επανεξετάσει την νέα χωροθέτηση.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, γνωρίζοντας όλα τα παραπάνω, καλείται να
αποφασίσει για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Δευτέρας στις
παρακάτω οδούς:
1. Στην οδό Συβρίτου , στο τμήμα αυτής από Ελευθέρνης έως Γορτύνης,
εξαιρουμένου του

χώρου μπροστά από το σχολείο

2. Στην οδό Γορτύνης, στο τμήμα αυτής από Ελύρου έως Ισαύρων, και
3. Στην οδό Σμιριλίου έως και την διασταύρωσή της με την οδό Απτέρων,
χωρίς να εμποδίζεται η κάθετη κυκλοφορία στις οδούς Καντάνου,
Απτέρων, Ισαύρων και Εργάνης .

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΑΝΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜ.

ΣΚΟΥΛΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
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