
 

 

 

                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

       Αριθ. Αποφ. 23/2019 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Από το Πρακτικό 3/2019 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αμυνταίου 
 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. 44/2018 απόφασης ΕΠΖ που αφορά 

«Εισήγηση για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Κανονισμού 

Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αμυνταίου». 

Στο Αμύνταιο, στις 27 του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 12:30 το Δ/Σ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ.  6 του 
Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με 

αριθμό πρωτ. 4517/21-03-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με 

αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον σε σύνολο επτά 
(7) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) ήτοι:  

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                           ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

2. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                          ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
3. ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ                                ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
4. ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ                              

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Ελευθερία 

Τσακίρογλου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την από 14/03/2019 εισήγηση 

της Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δ. Αμυνταίου, η οποία έχει 

ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθμ. 332/2018 απόφαση του Δημοτικού Σ/λίου « περί 
έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου 

Αμυνταίου.» 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση του Δημοτικού 

Σ/λίου στο άρθρο 13 παρ. 6 «Έλεγχοι - Κυρώσεις» καθορίστηκαν πρόστιμα 
τα οποία επιβάλλονται με τον παραπάνω κανονισμό για επιπλέον 
περιπτώσεις (ενδεικτικά αναφέρουμε όπως μη συγκέντρωση 
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απορριμμάτων, πρόκληση φθορών κ.λ.π) πέραν από αυτών που 
αναφέρονται στο άρθρο 55 του Ν. 4497/2017. 

Στον πίνακα όμως και στο πεδίο περιγραφών παράβασης αναφέρεται και 
πρόστιμο για αυθαίρετη αλλαγή θέσης  και αυθαίρετη αύξηση μέτρων 

πρόσοψης πάγκου ή και της έκτασης της χωροθετημένης θέσης τα οποία εκ 
παραδρομής γράφτηκε διότι την συγκεκριμένη παράβαση και το ύψος έχει 
προσδιοριστεί και αναφέρονται στο άρθρο 55 του ν. 4497 / 2017 ενώ 

μνημονεύεται και στο ίδιο άρθρο αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι του 
κανονισμού. 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προβείτε σε απόφαση διαγραφής της 
αναφοράς των προστίμων στα πεδία που αναφέρεται αυθαίρετη αλλαγή 
θέσης και αυθαίρετη αύξηση μέτρων πρόσοψης πάγκου ή και της 

έκτασης της χωροθετημένης θέσης από τον πίνακα προστίμων (άρθρο 
13 παρ. 6, σελίδα 22) που αποφάσισε το Δημοτικό Σ/λιο και εκ 

παραδρομής αναγράφηκε.» 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη 
της: 

1. Το εδ. (v) της παρ. 1 του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) 
2. Την 14/03/2019 εισήγηση του Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

Δ. Αμυνταίου 
3. Την εισήγηση του Προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθ. 44/2018 απόφασης ΕΠΖ που αφορά 

«Εισήγηση για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Κανονισμού 

Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αμυνταίου», και αποφασίζει τη 

διαγραφή της αναφοράς των προστίμων στα πεδία που αναφέρεται 

αυθαίρετη αλλαγή θέσης και αυθαίρετη αύξηση μέτρων πρόσοψης 

πάγκου ή και της έκτασης της χωροθετημένης θέσης από τον πίνακα 

προστίμων (άρθρο 13 παρ. 6, σελίδα 22) που αποφάσισε το Δημοτικό 

Συμβούλιο και εκ παραδρομής αναγράφηκε. 

Β. Γνωμοδοτεί θετικά και εισηγείται την έγκρισή της από το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου.  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 23/2019 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
 

 

     Ο  Πρόεδρος                                                                          Τα Μέλη 

                                                                                                 1. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. 
                                                                                                 2. ΒΟΛΙΩΤΗΣ Α. 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                        3. ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ Σ. 
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