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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

 της 9/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 

 Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα (30) του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 9/24.4.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, 

η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

 

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 18 Ευαγγελινός Δημήτριος 

2 Γκλάβας Γεώργιος 19 Σιμώνης Ιωάννης 

3 Βορδός Χρήστος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 21 Σταμούδης Ελευθέριος 

5 Λιόντας  Γεώργιος 22 Καπλάνης Θωμάς 

6 Σαράντη Μαρία 23 Γκολόης Γεώργιος 

7 Ζούνη Στέλλα    

8 Αβέρης Αθανάσιος    

9 Πλιάκος Αστέριος    

10 Λακρός Αλέξανδρος    

11 Σοφοτάσιος Χρήστος    

12 Βουλγαράκης Χρυσόστομο    

13 Κοντογιώργης Δημήτριος    

14 Δήμητσας Δημήτριος    

15 Δημητριάδης Χρήστος    

16 Μπογδάνος Κων/νος    

17 Μπάτσιος  Αστέριος    

      

         ΑΠΟΝΤΕΣ : 

 

      

 

 

  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

       Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, ο 

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας κ. Θεολόγης Νικόλαος, και ο Πρόεδρος της 

Τοπικής  Κοινότητας Ριζών κ. Γιάννος Αθανάσιος.  

 

1 Βαγιωνάς Αθανάσιος 

2 Παρθενιώτης Νικόλαος 

3 Χλιούμης Ανδρέας 

4 Πύρρος Ιωάννης 

Αριθμός θέματος :15
ο
  Χωροθέτηση-ορισμός αδειών υπαίθριου στάσιμου και 

πλανόδιου εμπορίου 

Αριθμός Απόφασης : 133  

ΑΔΑ: Β49ΥΩΞΜ-6ΓΗ



2 

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 

15
ο
 θέμα, έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο  κ. Γεώργιο Λιόντα, ο οποίος ανέφερε: 

«Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3377/2005 και του Π.Δ. 254/2005 & Π.Δ. 12/2005, οι 

δήμοι, με αποφάσεις των συμβουλίων τους, οριοθετούν κάθε χρόνο συγκεκριμένους 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ χώρους στους οποίους καθορίζουν αριθμό μεμονωμένων θέσεων, που 

παραχωρούν για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων, καθώς και 

ορίζεται ο αριθμός των νέων αδειών πλανόδιου εμπορίου, όταν αυτές ζητηθούν έπειτα από 

αίτηση των ενδιαφερομένων. 

 Τονίζεται ότι, σύμφωνα με το άρ.1 παρ.7 του Ν.2323/95:  «Οι χώροι άσκησης 

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός: α)του ιστορικού, εμπορικού και 

τουριστικού κέντρου των πόλεων, β) των δημοτικών και λαϊκών αγορών και σε απόσταση που 

καθορίζεται από τα δημοτικά συμβούλια, ώστε να μη θίγονται καταστήματα ομοειδών ειδών, με 

εξαίρεση τις περιπτώσεις άσκησης παραδοσιακών δραστηριοτήτων και γ) περιοχών που 

γειτνιάζουν ή βρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες και 

εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών.» 

 Οι  νέες θέσεις που ζητείται να εγκριθούν, μετά από τις προτάσεις των Τοπικών 

και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πολυγύρου, όπως εγκρίθηκαν και με την υπ’ αρ. 

9/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πολυγύρου είναι οι 

ακόλουθες: 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ: 

 

1. Θέση «Λούκι» Πολύγυρος: ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

2. Από EUROMARKET έως και το περίπτερο της πλατείας ‘Εξι Βρύσεων -Πολύγυρος εκτός της 

περιόδου της Αποκριάς, πέντε θέσεις: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

3. Στο πάρκινγκ της Νομαρχίας - Πολύγυρος για την περίοδο της Αποκριάς, δύο θέσεις: ΜΟΝΟ «ΠΟΠ-

ΚΟΡΝ» και «ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ» 

4. Στην οδό Χαριλάου Τρικούπη-Πολύγυρος, για την περίοδο της Αποκριάς, δύο θέσεις: ΜΟΝΟ 

«ΠΟΠ-ΚΟΡΝ¨και «ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ» 

5. Στην Γερακινή από τα Μηκύβερνα  μέχρι και Ψακούδια, πέντε θέσεις: «ΜΟΝΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ και 

«ΠΟΠ ΚΟΡΝ» και «ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ» 

6. Στην είσοδο του δημοτικού σταδίου (14-15 Αυγούστου) πέντε θέσεις, μπροστά από τα σκαλοπάτια 

της εισόδου: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

7. Στην είσοδο του κλειστού γυμναστηρίου, αριστερά και στον τοίχο αυτού, δύο (2) θέσεις: ΚΑΝΤΙΝΑ 

- «ΠΟΠ-ΚΟΡΝ» και  «ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ» 

8. Στην οδό Παπαδιαμάντη έμπροσθεν της οικίας του κ.Βασ. Τσίγκα, μία θέση για την πώληση 

αγροτικών προϊόντων  (κηπευτικά & αυγά) καθημερινά εκτός Κυριακής. 

9. Στις Καλύβες, στον τριγωνικό δημοτικό χώρο του παλαιού περιπτέρου, έναντι οριοθετημένου χώρου 

για ανέγερση Σχολικών Μονάδων, μία θέση για την πώληση αγροτικών προϊόντων. 

  

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ: 

  

 Οικισμός Ψακούδια: 

10.Χώρος εμβαδού 500τ.μ. για την τοποθέτηση πάγκων, καντίνας, παιδικών παιγνιδιών, ανατολικά του 

Δημοτικού Αναψυκτηρίου 

11.Χώροι εμβαδού 5τ.μ. για την τοποθέτηση πάγκων, σε πέντε (5) σημεία κατά μήκος του παραλιακού 

δρόμου Ψακουδίων και συγκεκριμένα από το δρόμο που ξεκινά από το Ξενοδοχείο Premier και 

καταλήγει στο δημοτικό πάρκο.  

12. Χώρος για την τοποθέτηση καντίνας στη Δυτική πλευρά του πάρκου Ψακουδίων. 

Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης 

13. Χώροι εμβαδού 5τ.μ. για την τοποθέτηση πάγκων σε τρία (3) σημεία περιμετρικά του δημοτικού 

πάρκου του οικισμού Μεταμόρφωσης. 

   

  ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 

ΑΔΑ: Β49ΥΩΞΜ-6ΓΗ



3 

 

 

14. Τις δυο εισόδους της Γαλάτιστας (στους κόμβους εκατέρωθεν) για καντίνα 

15. Στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων για καντίνα 

 

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΝΩΝ 

 

16. στην πλατεία στη θέση του πρώην περιπτέρου 

17. στην πλατεία μπροστά από την οικία του κ. Αλέξανδρου Κρημνιανιώτη 

18. απέναντι από την οικία του κ. Γεωργίου Πιτσιόρλα & 

19. στην είσοδο-έξοδο του χωριού κοντά στο γήπεδο. 

   

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ 

 

20. Στον κεντρικό δρόμο Βραστάμων από την πλευρά και τη θέση μπροστά στην οικία του Δημητρίου 

Λιόλιου. 

21. Περιμετρικά στους χώρους όλων των τοπικών πανηγυριών και πάντοτε συνεννόηση με την 

εκάστοτε εκκλησιαστική επιτροπή.  

   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

22.Έξω από το δημοτικό γήπεδο Παλαιοκάστρου 

23. Στην είσοδο του νέου οικισμού Παλαιοκάστρου, από την Εθνική οδό Πολυγύρου-Θεσσαλονίκης, 

όπου υπάρχει διαμορφωμένος χώρος αναψυχής. 

   

    ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΥΜΠΙΩΝ 

 

24. Στην πλατεία του χωριού και του πάρκου. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΝΘΟΥ 

 

25.Στον χώρο που βρίσκεται στην περιοχή «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» της Τοπικής Κοινότητας Ολύνθου, για τις 

ημέρες των εκδηλώσεων της Γιορτής της Ελιάς, του Αγ. Γεωργίου και του Αγ. Αθανασίου. 

26. Ακόμη ως ήδη υπάρχουσα θέση στάσιμου εμπορίου για καντίνα ζητείται να επανεγκριθεί η θέση 

στη διασταύρωση Κελλί-Πλανά-Βραστά όπου η άδεια λήγει την 8/9/2012. 

 

 Επίσης προτείνονται για άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου δύο θέσεις για άδειες Α΄ 

τύπου και δύο θέσεις για άδειες τύπου Β΄. 

  

 Οι ίδιες διατάξεις ορίζουν ότι πριν της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να 

ληφθεί υπόψη η γνώμη Επιτροπής που αποτελείται από εκπροσώπους του οικείου επιμελητηρίου, της 

ομοσπονδίας επαγγελματιών – βιοτεχνών της περιοχής, του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου 

μικροπωλητών (εφόσον υπάρχει), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, της 

Τροχαίας και της αρμόδιας εφορείας Αρχαιοτήτων. 

Μετά από την συνεδρίαση της 23-2-2012 η Επιτροπή γνωμοδοτεί : 

 Ο εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χαλκιδικής - Τμήματος Τροχαίας Πολυγύρου κος 

Κουρτίδης Δημήτριος ανέφερε για την υπ’ αρ. 3 θέση ότι δεν υπάρχει πια θέση με την νέα χωροθέτηση 

του πάρκινγκ της Νομαρχίας, για τις υπ’ αρ. 5 και υπ’ αρ. 11 θέσεις ότι οι πάγκοι πρέπει να είναι πάνω 

στο πεζοδρόμιο (και όχι στον δρόμο) αφήνοντας τουλάχιστον ένα μέτρο ελεύθερου πεζοδρομίου για 

τους πεζούς, και για τις υπ’ αρ. 14 και υπ’ αρ. 15 θέσεις ότι δεν μπορούν να δοθούν άδειες για 

οποιαδήποτε χρήση χωρίς βεβαίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης αφού αυτοί οι χώροι βρίσκονται επί της 

Εθνικής οδού. Ειδικότερα για την υπ’ αρ. 15 θέση αναφέρει ότι θα μπορούσε να δοθεί άδεια αν η θέση 

ήταν τουλάχιστον 15 μέτρα από την Εθνική οδό επί του χωματόδρομου που βρίσκεται δίπλα από την 

εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Για την υπ’ αρ. 9 θέση δεν έχει αντίρρηση αρκεί ο χώρος να είναι 

τουλάχιστον 8 μέτρα από την μέση του δρόμου και να είναι πίσω από την οικοδομική γραμμή. 
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 Ο εκπρόσωπος της 10
ης

 Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, κος Νάκος Αθανάσιος ανέφερε 

για την υπ’ αρ. 15 θέση ότι δεν μπορεί να δοθεί άδεια εντός του περιβόλου της εκκλησίας και 

συμφωνεί με τον εκπρόσωπο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χαλκιδικής - Τμήματος Τροχαίας 

Πολυγύρου. 

 Ο εκπρόσωπος  του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κος Σαββουλίδης Θεοχάρης ανέφερε για την 

υπ’ αρ. 26 ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια μεταφοράς της καντίνας 100-200 μέτρα προς τα Βράσταμα 

διότι η θέση της ακριβώς πάνω στην διασταύρωση εγκυμονεί κινδύνους από μία πιθανή απροσεξία 

οδηγού με αποτέλεσμα την σύγκρουση με την καντίνα και τους παρευρισκόμενους πελάτες. Ακόμη για 

την υπ’ αρ. 10 θέση εισηγείται αρνητικά για την πώληση τυποποιημένων προϊόντων (π.χ. παιχνιδιών 

κ.α.) 

 O εκπρόσωπος της Ένωσης Ελεύθερων Επαγγελματιών- Βιοτεχνών Εμπόρων Πολυγύρου & 

Κεντρικής Χαλκιδικής κος Παπαδημητρίου Ευστράτιος κατ’ αρχήν έχει αντίρρηση για κάθε μη 

στεγασμένη εμπορική δραστηριότητα στα όρια του Δήμου Πολυγύρου (πλανόδια ή στάσιμη). Ακόμη 

για την υπ’ αρ. 10 θέση εισηγείται αρνητικά για την πώληση τυποποιημένων προϊόντων (π.χ. 

παιχνιδιών κ.α.) 

 Η εκπρόσωπος του Συλλόγου Ατόμων - Γονέων – Κηδεμόνων & Φίλων των Ατόμων με 

αναπηρία Ν. Χαλκιδικής «Η ΑΓΑΠΗ», που αποτελεί μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με 

Αναπηρία, κα Φιλίππου Ραλλού αναφέρει την ανάγκη της εύκολης διέλευσης σε οποιονδήποτε χώρο 

επιλεγεί των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

 Επισυνάπτεται και το πρακτικό από τη συνεδρίαση της γνωμοδοτικής Επιτροπής, όπου 

φαίνονται αναλυτικά οι απόψεις των φορέων για την καθεμία από τις νέες προτεινόμενες θέσεις.  

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα ισχύει  για το έτος 2012. 
 

Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό συμβούλιο, 

λαμβάνοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις των φορέων της Επιτροπής αδειών άσκησης υπαιθρίου 

εμπορίου του Δήμου Πολυγύρου, τις διατάξεις των Ν. 3377/2005 και του Π.Δ. 254/2005 & Π.Δ. 

12/2005, του άρ.1 παρ.7 του Ν.2323/95, την υπ’ αριθ. 9/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Πολυγύρου και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε  Ι       Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

Α) για τον  αριθμό αδειών που πρόκειται να χορηγηθούν  

Β) για τη χωροθέτηση – προσδιορισμό των αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ    ΧΩΡΟΥΣ. 

Γ) για τον καθορισμό του αριθμού νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου όπως 

παρακάτω. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ: 

 

1. Θέση «Λούκι» Πολύγυρος μία θέση για ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

2. Από EUROMARKET έως και το περίπτερο της πλατείας Έξι Βρύσεων -Πολύγυρος 

εκτός της περιόδου της Αποκριάς, πέντε θέσεις για ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

3. Στην οδό Χαριλάου Τρικούπη-Πολύγυρος, για την περίοδο της Αποκριάς, δύο θέσεις 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ «ΠΟΠ-ΚΟΡΝ» και «ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ» 

4. Στην Γερακινή από τα Μηκύβερνα  μέχρι και Ψακούδια, πέντε θέσεις: « ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ και «ΠΟΠ ΚΟΡΝ» και «ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ» με την προϋπόθεση  οι 

πάγκοι  να είναι πάνω στο πεζοδρόμιο (και όχι στον δρόμο) αφήνοντας τουλάχιστον ένα 

μέτρο ελεύθερου πεζοδρομίου για τους πεζούς 

5. Στην είσοδο του δημοτικού σταδίου (14-15 Αυγούστου) πέντε θέσεις, μπροστά από τα 

σκαλοπάτια της εισόδου για ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

6. Στην είσοδο του κλειστού γυμναστηρίου, αριστερά και στον τοίχο αυτού, δύο (2) 

θέσεις: για ΚΑΝΤΙΝΑ και «ΠΟΠ-ΚΟΡΝ» και  «ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ» 
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7. Στις Καλύβες, στον τριγωνικό δημοτικό χώρο του παλαιού περιπτέρου, έναντι 

οριοθετημένου χώρου για ανέγερση Σχολικών Μονάδων, μία θέση για την πώληση 

αγροτικών προϊόντων αρκεί ο χώρος να είναι τουλάχιστον 8 μέτρα από την μέση του 

δρόμου και να είναι πίσω από την οικοδομική γραμμή. 

  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ: 

  

 Οικισμός Ψακουδίων: 

8.Χώρος εμβαδού 500τ.μ. για την τοποθέτηση πάγκων, καντίνας, παιδικών παιγνιδιών, 

ανατολικά του Δημοτικού Αναψυκτηρίου (τρεις θέσεις). 

9.Χώροι εμβαδού 5τ.μ. για την τοποθέτηση πάγκων, σε πέντε (5) σημεία κατά μήκος του 

παραλιακού δρόμου Ψακουδίων και συγκεκριμένα από το δρόμο που ξεκινά από το 

Ξενοδοχείο Premier και καταλήγει στο δημοτικό πάρκο με την προϋπόθεση  οι πάγκοι  να 

είναι πάνω στο πεζοδρόμιο (και όχι στον δρόμο) αφήνοντας τουλάχιστον ένα μέτρο 

ελεύθερου πεζοδρομίου για τους πεζούς (πέντε θέσεις).  

10. Χώρος για την τοποθέτηση καντίνας στη Δυτική πλευρά του πάρκου Ψακουδίων (μία 

θέση). 

 

Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης 

11. Χώροι εμβαδού 5τ.μ. για την τοποθέτηση πάγκων σε τρία (3) σημεία περιμετρικά του 

δημοτικού πάρκου του οικισμού Μεταμόρφωσης (τρεις θέσεις). 

   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΝΩΝ 

 

12. στην πλατεία στη θέση του πρώην περιπτέρου, μία θέση 

13. στην πλατεία μπροστά από την οικία του κ. Αλέξανδρου Κρημνιανιώτη, μία θέση 

14. απέναντι από την οικία του κ.Γεωργίου Πιτσιόρλα, μία θέση 

15. στην είσοδο-έξοδο του χωριού κοντά στο γήπεδο, μία θέση. 

   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ 

 

16. Στον κεντρικό δρόμο Βραστάμων από την πλευρά και τη θέση μπροστά στην οικία 

του Δημητρίου Λιόλιου, μία θέση. 

17. Περιμετρικά στους χώρους όλων των τοπικών πανηγυριών και πάντοτε συνεννόηση 

με την εκάστοτε εκκλησιαστική επιτροπή, έξι θέσεις .  

   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

18.Έξω από το δημοτικό γήπεδο Παλαιοκάστρου μία θέση 

19. Στην είσοδο του νέου οικισμού Παλαιοκάστρου, από την Εθνική οδό Πολυγύρου-

Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχει διαμορφωμένος χώρος αναψυχής μία θέση. 

   

   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΥΜΠΙΩΝ 

 

20. Στην πλατεία του χωριού και του πάρκου μία θέση. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΝΘΟΥ 
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21.Στον χώρο που βρίσκεται στην περιοχή «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» της Τοπικής Κοινότητας 

Ολύνθου, για τις ημέρες των εκδηλώσεων της Γιορτής της Ελιάς, του Αγ. Γεωργίου και 

του Αγ. Αθανασίου (έξι θέσεις). 

 

 

Επίσης για άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου: 

 δύο θέσεις για άδειες Α΄ τύπου, οι οποίες ισχύουν για την πώληση πρωτογενών 

προϊόντων γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας 

σε όλη την χώρα 

 δύο θέσεις για άδειες τύπου Β΄, οι οποίες ισχύουν για την πώληση των λοιπών 

προϊόντων στην περιφέρεια μόνο της περιφέρειας που ανήκει ο Δήμος Πολυγύρου (παρ. 3 

του άρθρου 1 του Ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145/95 τεύχος Α΄). 

 

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα ισχύει  για το έτος 2012. 
 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 133/2012 

 

       Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 

Πολύγυρος 14 - 5 – 2012 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ 
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