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        ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

               ΝΟΜΟ  ΠΕΛΛΑ 

           ΔΗΜΟ     ΑΛΜΩΠΘΑ                                                     

          ΣΜΗΜΑ  ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ                                 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ 
            ΠΟΛΘΣΘΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΕΘΟ:ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

 

      ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από ηο Ππακηικό ηηρ ςνεδπίαζηρ απιθμ. 4/2019  ηηρ Επιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ζωήρ ηος  Δήμος  

Αλμωπίαρ 

Αξηζκ.  Απόθ.: 6/2019 ΘΕΜΑ: Διαβίβαζη αιηήμαηορ επαγγελμαηιών πωληηών για 

αύξηζη μέηπων πάγκων πώληζηρ ζηην Επιηποπή. 

             

           ηελ Αξηδαία θαη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα 22 Νοεμβπίος 2019, εκέξα 

Παπαζκεςή θαη ώξα 14.00΄  μ.μ. ζπλεδξίαζε ηαθηηθά ε Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο  ηνπ Δήκνπ 

Αικσπίαο, ύζηεξα από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Επηηξνπήο, κε αξηζκό 

26167/18-11-2019, πνπ δόζεθε ζην θάζε κέινο ρσξηζηά, ζύκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ 

Ν.4555/18(ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 75 ηνπ 3852/2010).  

 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ επηά (7) 

κειώλ ήηαλ παξόληα επηά (7), δειαδή: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ   ΑΠΟΝΣΕ 

1. Μπάηζεο Υξήζηνο -Πξόεδξνο   ΚΑΝΕΝΑ 

2. Γηάληζεο Δεκήηξηνο -Αληηδήκαξρνο    

3. Υαηδεγηαλλίδεο Υξήζηνο- Αληηδήκαξρνο        

4.  Νάλνπ Πνιπμέλε- ηαθηηθό κέινο    

5. Πξνθνπίδεο Επάγγεινο- ηαθηηθό κέινο    

6.  Αβξακίθαο ηέθαλνο -ηαθηηθό κέινο    

7. Λαδάξνπ Παπαδνπνύινπ ηαπξνύια -

ηαθηηθό κέινο 

   

  

           ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ.Θληδεκπαηδάθε Δήκεηξα,   

γηα ηελ ηήξεζε ησλ Πξαθηηθώλ. Επίζεο ζηε  ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Μαθξπγηάλλε 

Πνιπμέλε (πξντζηάκελε ηνπ ηκήκαηνο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο), ρσξίο δηθαίσκα  

ςήθνπ ζηελ Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο. 

          Ο Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη  

εηζεγνύκελνο ην 6
ο
   ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο, ελεκέξσζε ηα κέιε σο εμήο: 

          Από ην  γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρύζκηζεο Εκπνξηθώλ Δξαζηεξηνηήησλ  ηνπ 

Σκήκαηνο  Σνπηθήο & Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο εζηάιε ην αξηζκ. πξση. 26164/18-11-2018 

έγγξαθν, ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα εμήο:  

       

Θέκα: Δηαβίβαζε αηηήκαηνο επαγγεικαηηώλ πσιεηώλ γηα αύμεζε κέηξσλ πάγθσλ 

πώιεζεο ζηελ Επηηξνπή  

 

ρεη.:  Η κε αξηζ. 15435/5-7-2019 αίηεζε επαγγεικαηηώλ 

 Η από 31/10/2018 αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηε ζπδήηεζε ηνπ 

Καλνληζκνύ Λατθώλ αγνξώλ από ηελ Επηηξνπή (δηαλεκήζεθε ζηε 
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ιατθή αγνξά ηεο Αξηδαίαο) 

 Η κε αξηζ. 23638/8-11-2018 Εηζήγεζε ηνπ ηκήκαηνο ζρεηηθά κε ηνλ 

Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο Λατθώλ Αγνξώλ Δήκνπ Αικσπίαο 

 Η κε αξηζ. 6/2018 Απόθαζε Ε.Πνη.Ζσ. 

 

Με ην παξόλ, ζαο δηαβηβάδνπκε αίηεκα πσιεηώλ ηεο ιατθήο αγνξάο ηεο Αξηδαίαο κε ην νπνίν 

αηηνύληαη ηελ αύμεζε ησλ κέηξσλ ηνπ πάγθνπ πώιεζεο πνπ δηαζέηνπλ από 6 ζε 8 κέηξα, γηα 

ηνπο ιόγνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ αίηεζε θαη παξαθαινύκε γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο. 

  

                                                                 

       Η Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο: 

 Σν άξζξν 73  ηνπ Ν.3852/2010  

 Σελ κε αξηζ. 15435/5-7-2019 αίηεζε επαγγεικαηηώλ. 

 Σελ από 31/10/2018 αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηε ζπδήηεζε ηνπ Καλνληζκνύ Λατθώλ 

αγνξώλ από ηελ Επηηξνπή (δηαλεκήζεθε ζηε ιατθή αγνξά ηεο Αξηδαίαο) 

 Σελ κε αξηζ. 23638/8-11-2018 Εηζήγεζε ηνπ ηκήκαηνο ζρεηηθά κε ηνλ Καλνληζκό 

Λεηηνπξγίαο Λατθώλ Αγνξώλ Δήκνπ Αικσπίαο. 

 Σελ κε αξηζ. 6/2018 Απόθαζε Ε.Πνη.Ζσ. 

 

 

                                        ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ    ΟΜΟΦΩΝΑ   

 

      Εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο ησλ επαγγεικαηηώλ πσιεηώλ γηα αύμεζε κέηξσλ πάγθσλ πώιεζεο 

θαηά ηελ δηακόξθσζε ηνπ θαλνληζκνύ ησλ Λατθώλ Αγνξώλ ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπνγξάθν. 

                                           Η απόθαζε απηή πήξε αύμ. Αξηζκ.6/2019 

...................................................................................................……………………… 
       Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

         Γηα απηό ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ: 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΑ  ΜΔΛΖ 
(Α κ ο λ ο σ θ ο ύ ν     Τ π ο γ ρ α φ έ ς) 

 
 
 
 

ΑΚΡΗΒΔ  ΑΠΟΠΑΜΑ 
Αριδαία 26-11-2019 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Δ.Π.Ε. 
 

 

 

 

     ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 
    ΓΖΜΑΡΥΟ 
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