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Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 20/2017
ΘΕΜΑ 1ο:Εισήγηση στο Δ.Σ. για τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας
Λαϊκών Αγορών Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν.
Αντιστάσεως) σήμερα την 17η του μηνός, Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της
εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά την υπ' αριθμ. 14266/13-07-2017
πρόσκληση της Προέδρου κας Πρωτοπαππά Μαρίας - Αντιδημάρχου, η
οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου
να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα
επτά (7), η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Πρωτοπαππά Μαρία Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Βλάσσης
Ευάγγελος, 3.Νικολάου Σωτήριος, 4.Σπύρου Κων/νος.
Α π ό ν τ ε ς :1.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 2.Θεοδώρου Αγγελική,
3.Δόσχορης Κων/νος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε
υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο
περιλαμβάνονται:
1.Η υπ΄αριθμ. 74/2017 (ΑΔΑ ΩΦΞΔΩΛ3-9ο1) απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου περί έγκρισης νέου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών
Δήμου μας.
2.Το υπ΄αριθμ. 103466/01-06-2016 σε ορθή επανάληψη έγγραφο της
Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. με το οποίο στα πλαίσια του ελέγχου νομιμότητας της ανωτέρω
απόφασης ζητούνται διευκρινίσεις και επιπλέον στοιχεία.
3.Οι υπ΄αριθμ. 36/2017, 26/2017 & 23/2017 αποφάσεις Συμβουλίων
των Δ.Κ. Λουτρακίου –Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων και Ισθμίας αντίστοιχα,
καθώς και η υπ΄αριθμ.18/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων
περί εισήγησης για τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Λαϊκών
Αγορών του Δήμου μας.
4.Η υπ΄αριθμ. 14023/10-07-2017 σχετική ανακοίνωση με τα
αποδεικτικά δημοσίευσής της προκειμένου να ενημερωθούν φορείς και
πολίτες επί της τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας των Λαϊκών
Αγορών και να υποβάλλουν τυχόν προτάσεις – παρατηρήσεις.

5.Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν παρατηρήσεις ή προτάσεις, σχετικά
με το εν λόγω θέμα από ενδιαφερομένους.
6.Η από 10-07-2017 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας
Λαίκών Αγορών.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω,
μετά από συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της
Αποφασίζει - Ομόφωνα
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Κανονισμού
λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ.
Θεοδώρων, ο οποίος είχε εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 74/2017 Α.Δ.Σ., ως εξής :
α) ως προς το άρθρο 1 (‘’Χωροθέτηση – Κατανομή θέσεων – Ημέρες
λειτουργίας – Διαστάσεις θέσεων – Ωράριο’’), κεφ. Β΄ αυτού (‘’Λαϊκές Αγορές
Αγ. Θεοδώρων’’) και συγκεκριμένα στην παράγραφο που αναφέρεται στην
κατανομή των θέσεων με διόρθωση του πρώτου εδαφίου αυτής από "Για τον
χώρο επί της οδού Κ. Νικολοπούλου, σε 80 θέσεις (ήτοι 40 θέσεις Βορείως
και 40 θέσεις Νοτίως της οδού Κ. Νικολοπούλου)" σε "Για τον χώρο επί της
οδού Κ. Νικολοπούλου, σε 100 θέσεις (ήτοι 50 θέσεις Βορείως και 50 θέσεις
Νοτίως της οδού Κ. Νικολοπούλου)".
β) ως προς το άρθρο 7 αυτού ("Υποχρεώσεις Πωλητών") παρ. 3 ("Οι
αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν"), με αφαίρεση της φράσης "Εάν
η παράβαση αυτή επαναληφθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Δήμος
προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό
διάστημα ή οριστικά".
γ) ως προς το άρθρο 11 ("Πρόστιμα - Κυρώσεις") παρ. 7 αυτού, με
αφαίρεση του εδαφ. γ "Σε περίπτωση που επιβληθεί πρόστιμο περισσότερες
από τρεις φορές στον ίδιο αδειούχο, εντός τριών (3) ετών, η αρμόδια αρχή
ανακαλεί οριστικά την άδεια",
σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 36/2017, 26/2017, 23/2017 & 18/2017 Αποφάσεις
Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων, Ισθμίας και Τ.Κ. Πισίων,
αντίστοιχα, καθώς και την από 10/7/2017 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 20/2017.
Η Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τα Μέλη
1.Βλάσσης Ευάγγελος
2. Νικολάου Σωτήριος
3.Σπύρου Κων/νος

Πρωτοπαππά Μαρία

