
 

 

 

                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

       Αριθ. Αποφ. 35/2018 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Από το Πρακτικό 6/2018 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Αμυνταίου 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του προς ανάρτηση σχεδιαγράμματος της λαϊκής αγοράς 

Δ.Κ. Αμυνταίου, σύμφωνα με τον Ν.4497/17. 

Στο Αμύνταιο, στις 11 του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 13:00 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. 7912/06-06-2018 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. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                       ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                          
2. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ                              ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

3. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                           ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
4. ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Ελευθερία 
Τσακίρογλου για την τήρηση των πρακτικών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 2 του Ν. 3852/2010 αν απουσιάζει ή 

κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου το μέλος της 

πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφου. Στην 
συγκεκριμένη περίπτωση, προεδρεύει ο κος Βολιώτης Αργύριος, 
Αντιπρόεδρος. 

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα 
εξής: 

Σύμφωνα με τον ν.4497/2017 θα πρέπει η λαϊκή αγορά Αμυνταίου να 
οριοθετηθεί, να χαραχθούν και να αριθμηθούν τα μέρη, να αναρτηθεί ο 
σχετικός χάρτης στο κέντρο της λαϊκής και τέλος να συνταχθεί κανονισμός 

λειτουργίας. 

Σε εφαρμογή λοιπόν του ν.4497/2017 που αφορά τις λαϊκές αγορές και 

ειδικότερα για την λαϊκή αγορά Αμυνταίου, ξεκινάμε με την έγκριση του 
σχετικού χάρτη της λαϊκής, μετά την οποία θα ακολουθήσει η έγκρισή του 

από το Δημ. Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου και τέλος η ανάρτησή του 
στον χώρο της πλατείας.  
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Σημειώνουμε ότι έχει ληφθεί μνεία των αιτιάσεων του εμπορικού συλλόγου 
Αμυνταίου για να μην καταλαμβάνονται τα πεζοδρόμια έμπροσθεν των 

εμπορικών καταστημάτων της πλατείας. Επίσης προηγήθηκε διαβούλευση 
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ειδικά με τα τρία (3) σωματεία 

από τα οποία εκπροσωπούνται οι παραγωγοί και επαγγελματίες της λαϊκής 
προηγήθηκε σύσκεψη την Τρίτη 05/06/2018 και ώρα 13:00 στα γραφεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου όπου και ομόφωνα 

συμφωνήθηκε η επισυναπτόμενη χάραξη της λαϊκής αγοράς Αμυνταίου. 

Ο Αντιπρόεδρος πρότεινε την έγκριση του σχετικού χάρτη (συνημμένος 

χάρτης λαϊκής αγοράς Αμυνταίου) και την προώθησή του για ψήφιση από 
το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην 
σύνταξη κανονισμού  λειτουργίας και να συμμορφωθούμε τελικά με τις 

διατάξεις του ν.4497/2017. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε 

υπόψη της: 
1. Την παρ. 2 του αρθ. 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) 
2. Το εδ. (v) της παρ. 1 του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) 

3. Την εισήγηση του Αντιπροέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει τον συνημμένο χάρτη της λαϊκής αγοράς της Δ.Κ. Αμυνταίου. 

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

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 35/2018 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 
 

 Ο  Αντιπρόεδρος                                                                          Τα Μέλη 

                                                                                                 1. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. 
                                                                                                 2. ΙΩΑΝΝΔΟΥ Χ. 
ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ                                                            3. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι.               
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