
 
 

  

                                                                                        

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΔΑ: ΩΙΝΝΩ0Ο-ΞΑ4 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 113 
(Αριθμός πρακτικού 19) 

 
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της 
κ.κ. Αντιδήμαρχο Καραντινό Γεώργιο ως Πρόεδρο, Νιωτάκη Γεώργιο,  Λεμονή Θεοδώρα, 
Καναβάκη Μαρία και τα αναπληρωματικά μέλη, Πλεύρη Αριστέα και Παπαδάκη-Σκαλίδη 
Ειρήνη. 
Απόντες οι κ.κ., Χαιρέτης Εμμανουήλ, Μανδαλάκης Γεώργιος, Παττακός Μαρίνος, Γιαλιτάκης 
Νικόλαος, Αναστασάκης Ιωάννης, Αρχοντάκη – Καλογεράκη Στυλιανή και Ψαρράς Ιωάννης, 
οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν παρευρίσκονται. 
Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (διά ζώσης) σήμερα 24-11-2021 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 12.00 σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-
2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, το άρθρο 1 ΚΥΑ 
429/12-3-2020 ( ΦΕΚ 850Β/13-3-2020), την υπ. αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και σύμφωνα με τις Εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών με αριθ.643/24-9-2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και με 
αριθ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187 /οικ.20236/25-10-2021 (ΑΔΑ:907746ΜΤΛ6-ΥΟ8), 66η Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών, (Άρθρο 1 : Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική 
παρουσία χωρίς τον περιορισμό των επτά ατόμων, αποκλειστικά για πλήρως 
εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών 
μέτρων) 
   Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄αριθμ. 113944/19-11-2021 πρόσκληση του κ. 
Προέδρου, τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον γραμματέα της επιτροπής, υπάλληλο του 
Δήμου,  Ψυκάκο Βαγγέλη. 
       Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.- 
 
 
Θέμα 1o: Δημόσια διαβούλευση για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που 

διεξάγεται κάθε Τετάρτη στην 4η Κοινότητα (περιοχή Μασταμπάς) 
 

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την με  αριθμ. πρωτ. 
113017/18.11.2021, εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων, για την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Τετάρτη, στην 
4η  Δημοτική Κοινότητα, περιοχή «Μασταμπάς», την  μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της 
Τετάρτης στη  περιοχή Μασταμπάς από τις οδούς Ραυτοπούλου και Παρασκευοπούλου στις 
οδούς που περιγράφονται στην αρ. 49/2021 απόφαση της 4ης Δημοτικής Κοινότητας και 
συγκεκριμένα τις νέες προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης, 
κατά σειρά μετακίνησης κατά έτος: 

   
1. Οδός Καστρινάκη, οδό Πατριάρχου Φωτίου και οδό Πατελάρου.  

- Καστρινάκη: από αρ. 51 έως αρ. 81 & από αρ. 60 έως αρ. 82. 
- Πατριάρχου Φωτίου: από αρ. 24 έως αρ. 30 & από αρ. 29 έως αρ. 31. 
- Πατελάρου: από αρ. 21 έως αρ. 35 & από αρ. 12 έως αρ. 26 εκτός 

στον αρ.31 όπου βρίσκεται θέση για ΑΜΕΑ. 
2.  Οδός Παρασκευοπούλου. 



2 

 

- Παρασκευοπούλου: από αρ. 7 έως  αρ. 75 & από αρ. 8 έως αρ. 74. 
3.  Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

- Μεγάλου Αλεξάνδρου: από αρ. 110 έως  αρ. 162 & από αρ. 111 έως 
αρ. 161. 

4.  Οδός Παρασκευοπούλου και οδό Ραυτοπούλου. 
- Παρασκευοπούλου: από αρ. 121 έως  αρ. 77 & από αρ. 120 έως αρ. 

76. 
- Ραυτοπούλου: από αρ. 67 έως  αρ. 37 & από αρ. 54 έως αρ. 36. 

 
με τις προϋποθέσεις να τηρηθούν οι δεσμεύσεις για: 
• Αυστηρή, ετήσια  εναλλαγή των τοποθεσιών και τήρηση της κυκλικότητας,  αρχής 

γενομένης, από την ημερομηνία της εκτελεστής απόφασης. 
• Αυστηρή τήρηση του κανονισμού αναφορικά με τον αριθμό των θέσεων που 

καταλαμβάνουν οι έμποροι, στη λαϊκή αγορά. 
• Η μόνη δυνατότητα για ακριβή επαναπροσδιορισμό μιας θέσης (οδού) θα σχετίζεται 

μόνο με την ύπαρξη επίσημα αναγνωρισμένων ΑΜΕΑ. 
 

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.2 του Ν.3463/2006 (Κώδικας 
Δήμων 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 αρμόδιοι φορείς  και στη συνέχεια η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
Μετά την ανακοίνωση των παραπάνω ακολούθησε σχετική συζήτηση μεταξύ  των μελών 

της επιτροπής κατά την οποία o κ. Πρόεδρος πρότεινε να τεθεί σε διαβούλευση για 
τριάντα (30) ημέρες, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι 
ενδιαφερόμενοι πολίτες  και αρμόδιοι φορείς. 

      
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. Την με αριθμ. Πρωτ. 113017/18.11.2021 εισήγηση του Τμήματος  
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων. 

2. Την υπ’ αρ. 49/2021  απόφαση της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλείου 

3. Τον Ν. 4264/ΦΕΚ Α 118/15.05.2014 

4. Τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τις διατάξεις των Νόμων. 
4555/2018, 4623/2019, 4625/2019 και την 
υπ΄αριθ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20-9-2021 (ΑΔΑ:9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-
ΑΚ6) 66η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

 
                                              

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  O M O Φ Ω Ν Α 
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Θέτει σε δημόσια διαβούλευση για τριάντα (30) ημέρες με ενδιαφερόμενους πολίτες με 
θέμα την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διεξάγεται κάθε Τετάρτη στην 4η 
Κοινότητα (περιοχή Μασταμπάς), στις οδούς που περιγράφονται στην αρ.49/2021 
απόφαση της 4ης Δημοτικής Κοινότητας και συγκεκριμένα την κυκλική εναλλαγή των 
θέσεων με χρονοδιάγραμμα 12 μηνών ξεκινώντας από  

 
 
1. Οδός Καστρινάκη, οδό Πατριάρχου Φωτίου και οδό Πατελάρου.  
- Καστρινάκη: από αρ. 51 έως αρ. 81 & από αρ. 60 έως αρ. 82. 
- Πατριάρχου Φωτίου: από αρ. 24 έως αρ. 30 & από αρ. 29 έως αρ. 31. 
- Πατελάρου: από αρ. 21 έως αρ. 35 & από αρ. 12 έως αρ. 26 εκτός 

στον αρ.31 όπου βρίσκεται θέση για ΑΜΕΑ. 
2.  Οδός Παρασκευοπούλου. 
- Παρασκευοπούλου: από αρ. 7 έως  αρ. 75 & από αρ. 8 έως αρ. 74. 
3.  Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
- Μεγάλου Αλεξάνδρου: από αρ. 110 έως  αρ. 162 & από αρ. 111 έως αρ. 161. 
4.  Οδός Παρασκευοπούλου και οδό Ραυτοπούλου. 
- Παρασκευοπούλου: από αρ. 121 έως  αρ. 77 & από αρ. 120 έως αρ. 76. 
- Ραυτοπούλου: από αρ. 67 έως  αρ. 37 & από αρ. 54 έως αρ. 36. 
 
με τις προϋποθέσεις να τηρηθούν οι δεσμεύσεις για: 
• Αυστηρή, ετήσια  εναλλαγή των τοποθεσιών και τήρηση της κυκλικότητας,  αρχής 

γενομένης, από την ημερομηνία της εκτελεστής απόφασης. 
• Αυστηρή τήρηση του κανονισμού αναφορικά με τον αριθμό των θέσεων που 

καταλαμβάνουν οι έμποροι, στη λαϊκή αγορά. 
• Η μόνη δυνατότητα για ακριβή επαναπροσδιορισμό μιας θέσης (οδού) θα σχετίζεται 

μόνο με την ύπαρξη επίσημα αναγνωρισμένων ΑΜΕΑ. 
 
 
   Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, θα συζητήσει το θέμα και τις τυχόν 

παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο 
για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 
 
 

Έγινε ,αποφασίστηκε και υπογράφτηκε 
Ο Πρόεδρος                                       Τα Μέλη 

(Ακολουθούν οι υπογραφές) 
Ακριβές φωτοαντίγραφο ατελές για Δημοτ. Υπηρεσία 

Ηράκλειο 25/11/2021 
Ο Γραμματέας 


