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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 3ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης,
της 17ης Μαρτίου 2014.

Αριθ. Απόφασης 26

Περίληψη
΄΄ Τοποθέτηση παραγωγών άνευ θέσης στη
λαϊκή αγορά της Ξάνθης ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 17 Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 13.30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.14602/12-3-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου
Ξάνθης) Στυλιανίδη Μιχαήλ, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της
ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι
(6) μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (πρόεδρος)
1. Ηλιάδης Θωμάς
2. Βασιλούδης Ηλίας
2. Ξυνίδης Αθανάσιος
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
3. Φωτιάδης Νικόλαος
4. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
5. Κυριακίδης Αλεξ/ρος
6. Φανουράκης Μανώλης
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι, οι παρακάτω:
1. Κολλάρος Γεώργιος δημοτικός σύμβουλος, χωρίς ψήφο
2. Ασηξαρίδου Παρθένα , ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
3. Καραμόσχου Ελένη, ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
4. Κηπουρός Κων/νος, ως εισηγητής χωρίς ψήφο
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Κοκκίνου Περιστέρα
υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος Στυλιανίδης Μιχαήλ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
ο
Ζωής και κάλεσε τον εισηγητή να αναπτύξει το 3 θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο οποίος έθεσε
υπόψη της Επιτροπής την αριθ.πρωτ.14652/12-3-2014 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου,
η οποία έχει ως εξής:
΄΄ Συντάκτρια : Κοκκίνου Περίτα
ΣΧΕΤ.:
1. Το άρθρο 34 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173Α 8-8-2013) ΄΄Kανόνες ρύθμισης της αγοράς
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις΄΄.
2. Το αριθ.πρωτ.Α2-308/30-4-2013 έγγραφο της Γενικής γραμματείας εμπορίου ΄΄Τοποθέτηση
παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών΄΄
3. Ο κανονισμός της λαϊκής αγοράς της Ξάνθης όπως ψηφίστηκε με την αριθ.156/29-5-2013
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σύμφωνα με το αριθ.πρωτ.Α2-308/30-4-2013 έγγραφο της Γενικής γραμματείας εμπορίου το
αίτημα του παραγωγού για δραστηριοποίηση του σε λαϊκές αγορές που επιλέγει με την αίτησή του,
δεν μπορεί να απορριφθεί με οποιαδήποτε αιτιολογία, (όπως μη επάρκειας χώρου, μη ύπαρξης
θέσεων, εντοπιότητας, κτλ), αντίθετα γίνεται υποχρεωτικά δεκτό, χωρίς κατ’ ανάγκη να συνδέεται με
την τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση, αλλά συνδέεται υποχρεωτικά με την τοποθέτηση σε λαϊκή
αγορά.
Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.4177/2013 η τοποθέτηση άνευ θέσεως των παραγωγών στις
λαϊκές αγορές γίνεται υποχρεωτικά από τους Δημάρχους στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους.
Λαμβάνοντας υπόψη το τοπογραφικό διάγραμμα της Λ.Α., οι χώροι που θα μπορούσαν να
διατεθούν για τον παραπάνω λόγο είναι οι τρεις διάδρομοι (ενδιάμεσα στους χώρους πρασίνου) που
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συνδέουν την περιοχή που δραστηριοποιούνται οι παραγωγοί και οι έμποροι προϊόντων γης με αυτή
των επαγγελματιών λοιπών ειδών.
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να μην τοποθετούνται άναρχα, ώστε να αποφεύγονται
δυσάρεστες καταστάσεις και συγκρούσεις στο χώρο της λαϊκής αγοράς, παρακαλώ για τη λήψη
απόφασης καθορισμού χώρου στη λαϊκή αγορά της Ξάνθης, όπου θα τοποθετούνται οι παραγωγοί
που εκδηλώνουν ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθούν σ’ αυτή, μέχρι της τακτοποίησης τους σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 51/2006 σε κενές θέσεις που θα προκύψουν. ΄΄
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και έχοντας υπόψη της :
1. το άρθρο 34 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173Α 8-8-2013) ΄΄Kανόνες ρύθμισης της αγοράς
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις΄΄.
2. το αριθ.πρωτ.Α2-308/30-4-2013 έγγραφο της Γενικής γραμματείας εμπορίου ΄΄Τοποθέτηση
παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών΄΄
3. Τον κανονισμό λειτουργείας της λαϊκής αγοράς της Ξάνθης όπως ψηφίστηκε με την
αριθ.156/29-5-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Στην περιοχή πλατεία εμπορίου όπου κάθε Σάββατο λειτουργεί η εβδομαδιαία Λαϊκή Αγορά
της Ξάνθης, καθορίζει ως χώρους όπου θα τοποθετούνται άνευ θέσης παραγωγοί που εκδηλώνουν
ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθούν στη λαϊκή αγορά της Ξάνθης, τους διαδρόμους που βρίσκονται
ενδιάμεσα στους χώρους πρασίνου και ενώνουν την περιοχή που δραστηριοποιούνται οι παραγωγοί
και έμποροι προϊόντων γης με τους επαγγελματίες λοιπών ειδών,

………………...………………………………………………………………………………………….

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 26/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Μιχαήλ Στυλιανίδης
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 17-3-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

