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Αριθ.Αποφ 3/2021 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 3/2021 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-
ΚΥΛΛΗΝΗ 
 
 
ΘΕΜΑ «Περί λήψης απόφασης για αλλαγή χώρου πραγματοποίησης της λαϊκής αγοράς 
στην Κοινότητα Λεχαινών»  
 
Στην, Ανδραβίδα σήμερα  Τρίτη …9/2/2020. και ώρα 13.00….μκαι ώρα 13.00μμ, Η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής, του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση,  (οποία  λόγω των 
κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του 
κορονοϊού COVID-19 [άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), Εγκ. 163/33282/29-05-2020 του ΥΠ.ΕΣ. όπως 
αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του  Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’), το αριθ. πρωτ 
60249/22-09-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ, την εγκύκλιο 426/77233/13-11-2020  & το 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ] πραγματοποιήθηκε με 
τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webexύστερα από την με αρ. πρωτ. 1008/3-2-2021έγγραφο  
πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του   άρθρου  67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).  

                        Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εφτά ( 7 )  μελών   

                        παρευρέθηκαν   στην συνεδρίαση  εξι(6) και ονομαστικά οι: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ       
       1.ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  προεδρος  

       2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ   

 
       3. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   
         
        4    ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
        
        5. ΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
      
        6. ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 
 

                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
  
 
              

 
              ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΕ ΑΡΓΙΑ 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καλφιώτη Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των 
πρακτικών. 



 
Ο πρόεδρος κ.Κεκάτος Διονυσιος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί λήψης απόφασης για αλλαγή 
χώρου πραγματοποίησης της λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Λεχαινών» έθεσε υπόψη 
του Συμβουλίου τα εξης: 

 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010,  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
Εισηγείται προς στο δημοτικό συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 
79 και 82 του .ΚΔΚ 

 
 
 

Α. Την 1/2021 Αποφαση της Κοινοτητας Λεχαινων οπου ομοφωνα αποφασιζουν 
 Την αλλαγή χώρου πραγματοποίησης της λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Λεχαινών. 
Για την μετακίνηση αυτής προτείνει την παραχώρηση των παρακάτω κοινόχρηστων 
χώρων για υπαίθριο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο σε α)πωλητές λαϊκών αγορών και 
β)παραγωγούς εποχιακών προϊόντων και να αποφασιστεί η μετακίνηση της λαϊκής 
αγοράς σε όποιον πληροί τις προϋποθέσεις. Έτσι, προτείνεται η μετακίνηση της 
λαϊκής αγοράς της Κοινότητας Λεχαινών: 

1) επί της οδού Ανδρουτσοπούλου από την αρχή έως το τέλος αυτής ή 
2) επί της οδού Ελένη Δημάκη από το ύψος της Ανδρουτσοπούλου έως το 

ύψος της Β. Δημησιάνου.  
. 
 

 
  
Β .το αριθ. πρωτ. 14615/02-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, με το οποίο γίνεται γνωστό ότι η 
λαϊκή αγορά στην Κοινότητα Λεχαινών θα πρέπει να μετακινηθεί από το  χώρο που 
πραγματοποιείται. Με την υπ’ αριθ. 12/26-05-2015 προηγούμενη Απόφαση του 
Συμβουλίου της Κοινότητας Λεχαινών, η λαϊκή αγορά λειτουργεί επί της οδού 
Ζαροκανέλλου από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Παπαφλέσσα, επί της οδού 
Ζαροκανέλλου από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Κ. Παλαμά, μέχρι την 
οικία Ταμβάκη και επί της οδού Ζαροκανέλλου και Δ. Γεωργιοπουλου, μέχρι την 
οικία Καρκαβίτσα και το δημοτικό χώρο στάθμευσης.  

Δεδομένου του έργου που είναι υπό εκτέλεση *Αναπλάσεις έδρας (Λεχαινά) 
και ιστορικής έδρας (Βάρδα) του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης* που βρίσκεται στην 
τελικό στάδιο ολοκλήρωσης του και της ανάπλασης που περιλαμβάνει επί της οδού 
Ζαροκανέλλου (πεζοδρόμηση, τοποθέτηση κυβόλιθων, φωτιστικών σωμάτων, 
παρτεριών κ.α.), καθώς και του αριθμού των εξήντα (60) θέσεων, η λειτουργία της 
λαϊκής αγοράς στην συγκεκριμένη οδό καθίσταται πλέον αδύνατη. 

Κατόπιν των ανωτέρω κρίνεται αναγκαίο να οριστεί νέος χώρος για την 
πραγματοποίηση της λαϊκής αγοράς 

 
 
 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος ενημέρωσε την ΕΠΖ τα σχετικά, που αναφέρει η Αποφαση της 
Κοινότητας Λεχαινων, με την αριθ. 16/07-12-2020 προηγούμενη Απόφαση του ΔΣ 
της Κοινότητας Λεχαινών αποφασίστηκε η αλλαγή χώρου πραγματοποίησης της 



λαϊκής αγοράς και η παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για υπαίθριο στάσιμο ή 
πλανόδιο εμπόριο σε α)πωλητές λαϊκών αγορών και β)παραγωγούς εποχιακών 
προϊόντων επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως από την αρχή του πεζόδρομου μέχρι το 
Σιδηροδρομικό Σταθμό και επί της οδού Ανδρούτσου. Η Απόφαση στάλθηκε στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου και στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης. Μετά από έλεγχο που διενέργησε το αρμόδιο Τμήμα Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου προκειμένου να ληφθεί Απόφαση από την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διαπιστώθηκε πως οι παραπάνω κοινόχρηστοι χώροι που 
προτάθηκαν δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της 
λαϊκής αγοράς σε αυτούς.  

Επομένως, κρίνεται απαραίτητο να προταθεί εκ νέου, νέος χώρος 
πραγματοποίησης της λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Λεχαινών. Ο Πρόεδρος 
πρότεινε στο Συμβούλιο να παραχωρηθούν για τη λαϊκή αγορά της Κοινότητας 
Λεχαινών οι παρακάτω κοινόχρηστοι χώροι για υπαίθριο στάσιμο ή πλανόδιο 
εμπόριο σε α)πωλητές λαϊκών αγορών και β)παραγωγούς εποχιακών προϊόντων και 
να αποφασιστεί η μετακίνηση της λαϊκής αγοράς σε όποιον πληροί τις προϋποθέσεις. 
Έτσι, προτείνεται η μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Κοινότητας Λεχαινών: 

1) επί της οδού Ανδρουτσοπούλου από την αρχή έως το τέλος αυτής ή 
2) επί της οδού Ελένη Δημάκη από το ύψος της Ανδρουτσοπούλου έως το 

ύψος της Β. Δημησιάνου.  
 

             Εν συνεχεία ο πρόεδρος ειπε προς την Επιτροπή :Σας καλώ να Αποφασίσουμε  σχετικα με  
             το θεμα της σημερινής συνεδρίασης. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή Ποιοτητας Ζωής 
 

                                                  Αποφασίζει ομόφωνα,  
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημου μας, ως εξης :την αλλαγή 

χώρου πραγματοποίησης της λαϊκής αγοράς στην Κοινότητα Λεχαινών. Για την 
μετακίνηση αυτής προτείνει την παραχώρηση των παρακάτω κοινόχρηστων χώρων 
για υπαίθριο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο σε α)πωλητές λαϊκών αγορών και 
β)παραγωγούς εποχιακών προϊόντων και να αποφασιστεί η μετακίνηση της λαϊκής 
αγοράς σε όποιον πληροί τις προϋποθέσεις. Έτσι, προτείνεται η μετακίνηση της 
λαϊκής αγοράς της Κοινότητας Λεχαινών: 
επί της οδού Ανδρουτσοπούλου από την αρχή έως το τέλος αυτής (συγκεκριμενα, θα 
ξεκινά απο το τελος του παρεκκλησιού Αγ Ιωαννη, εως  20μ. πριν τις γραμμες του 
ΟΣΕ) 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2021 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

 
                                       Ακριβές απόσπασμα 
                                      
                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                         ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 



 
 
 
 


