ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
2 /2012 τακτικής συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης
ης

Στην Προσοτσάνη, σήμερα 13η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2012, ημέρα
Τρίτη και ώρα 1.00 μ. στην αίθουσα του παλαιού Δημαρχείου στη Προσοτσάνη,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Προσοτσάνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9523/9-3-2012 πρόσκληση του Προέδρου,
που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικά στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/10.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Λύσσελης Αγγελος
2.-Ανθίτσας Αλέξανδρος
3.-Τζώρτζης Γεώργιος
4.-Θεοδωρίδου Χαρίκλεια
5.- Μεσονύχτης Κυριάκος
6.-Γεωργιάδης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.-Σαρίδης ΄Αλκης
ο οποίος δεν ήλθε αν και κλήθηκε
νόμιμα

Αριθ.Απόφ: 10/2012
ΘΕΜΑ: Λαικές Αγορές Δήμου Προσοτσάνης
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι
θα πρέπει οι δύο λαικές αγορές που λειτουργούν στο Δήμο μας, της ΔΚ Προσοτσάνης
και της ΤΚ Φωτολίβους , ν’ ανασυγκροτηθούν όσο αφορά στον αριθμό των θέσεων
αλλά και τη διάταξη των μικροπωλητών, με βάση τις διατάξεις του νέου Νόμου περί
εμπορίου αλλά και την καλύτερη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.
Γεγονός είναι ότι
σήμερα επικρατεί μία αταξία όσον
αφορά στη
λειτουργικότητα , στην αισθητική αλλά και στην εξυπηρέτηση του αγοραστικού κοινού
πρώτον επειδή οι θέσεις των μικροπωλητών που τοποθετούν τα προίόντα τους δεν
είναι κατανεμημένες
κατά
ομοειδή προϊόντα και δεύτερον οι πάγκοι των
μικροπωλητών καλύπτουν περισσότερα τετραγωνικά μέτρα. απ’αυτά που τους χορηγεί
η υπηρεσία, με αποτέλεσμα να παραμένουν στενοί διάδρομοι για την κίνηση των
πελατών.
Επειδή οι δύο λαικές αγορές της Προσοτσάνης παρουσιάζουν μεγάλη
αγοραστική κίνηση και δίνεται η δυνατότητα στον κόσμο ν’ καλύπτουν τις ανάγκες
τους με λιγότερα χρήματα, επιβάλλεται η ανασυγκρότησή τους .

-2Στη συνέχεια προτείνει, το διοικητικό συμβούλιο σήμερα να περιοριστεί μόνο
στη συζήτηση και στην ενημέρωση των μελών και όταν αποσταλούν οι διευκρινιστικές
εγκύκλιοι να προβεί σε σχετική εισήγηση του θέματος.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία τα μέλη αφού
ενημερώθηκαν σχετικά συμφώνησαν με την πρόταση του Προέδρου .
Αφού έλαβαν υπόψη τους όλα τα παραπάνω και είδαν τις διατάξεις των
άρθρων 73 & 83 του Ν.3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναβάλλει τη λήψη απόφασης σε επόμενη συνεδρίαση για όλους τους
παραπάνω λόγους που αναλύονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 10/2012
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως
ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Η Γραμματέας
υπογραφή
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ως Πρόεδρος της ΕΠΖ

ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Τα Μέλη
υπογραφές

