
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 15/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή όγδοη (28η) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 

2015, 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. 15/23.9.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη 

Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο 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 προσκλήθηκε 

και παρίσταται  ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών 

συμβούλων ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Σιμώνης Ιωάννης 10 Λιόντας  Γεώργιος 

2 Βορδός Χρήστος 11 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

3 Ζούνη Στέλλα 12 Κανταράς Αναστάσιος 

4 Ματέας Γεώργιος 13 Παπούλιος Ιωάννης 

5 Κυριάκου Ιφιγένεια 14 Λαφαζάνης Βασίλειος 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 15 Πάνος Ιωακείμ 

7 Σιδέρης Νικόλαος 16 Τσινάς Αργύριος 

8 Σαράντη Μαρία 17 Χριστιανού Αγγελική 

9 Λακρός Αλέξανδρος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 

2 Ζαβράκογλου Άγγελος 

3 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Δέας Παύλος 

5 Δημητριάδης Χρήστος 

6 Φυλαχτός Χρήστος 

7 Γκλάβας Γεώργιος 

8 Ματθαίου Αθανάσιος 

9 Ξάκης Ιωάννης 

10 Ζιούπου Άννα 

 

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 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος 

της Δ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος του Τ.Κ. Βάβδου κ. Νικόλαος 

Κλαμούρης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς. 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αργύριος Τσινάς αποχώρησε από την αρχή της συζήτησης 

των ανακοινώσεων και δεν επανήλθε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. 

Αριθμός θέματος: 1ο  Ανανεώσεις επαγγελματικών αδειών Λαϊκών αγορών 

Αριθμός Απόφασης :330  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 1ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον κ. Αντιδήμαρχο κ. Χρ. Βορδό ο οποίος τόνισε: 

«Οι επαγγελματικές άδειες πωλητών Λαϊκών Αγορών , σύμφωνα με τον. Ν 4264/2014 άρθρο 8 

ανανεώνονται από τον οικείο Δήμο όπου ο πωλητής έχει μόνιμη διαμονή. Με την υπ’ αρ. 

ΑΔΑ: Ω3Ν9ΩΞΜ-ΨΞΚ



2 

2 

 

296/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου, αναρτήθηκε η πρόσκληση στους 

πωλητές όπου προβλέπεται και  ενημερώθηκε ο οικείος σύλλογος επαγγελματιών πωλητών 

λαϊκών αγορών. Με την υπ’ αρ. 64/25-2-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Πολυγύρου ανανεώθηκαν οι άδειες των μόνιμων κατοίκων του Δήμου Πολυγύρου. Για τους 

υπόλοιπους αιτούντες, οι οποίοι είχαν αδειοδοτηθεί από την Νομαρχία Χαλκιδικής αλλά είναι 

μόνιμοι κάτοικοι Δήμων του Νομού Θεσσαλονίκης έγινε ερώτημα στα Υπουργεία Ανάπτυξης 

και Οικονομίας. Το Δ.Σ  με την υπ’ αρ. 184/29-5-2015 ανανέωσε τις άδειες τριάντα τεσσάρων 

επαγγελματιών, μόνιμων κατοίκων του Νομού Θεσσαλονίκης οι οποίοι είχαν εκδώσει την 

άδεια τους από την Νομαρχία Χαλκιδικής. 

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών 

λαϊκών αγορών, παρατάθηκε μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2015 με την απόφαση Υπ. Οικ., Υποδ., 

Ναυτ. & Τουρ. 70867 Κ1-1068/30.06.2015 (ΦΕΚ 1500/17.07.2015 τεύχος Β’). 

Στην προηγούμενη απόφαση του ΔΣ δεν είχε συμπεριληφθεί ο κ. Χασιρίδης 

Αλέξανδρος του Παύλου, ο οποίος κατέθεσε φορολογική ενημερότητα την 2/9/2015. Μετά 

από έλεγχο της Υπηρεσίας μας, και εφόσον ο παραπάνω ενδιαφερόμενος έχει όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά και παραμένει εντός της παραπάνω προθεσμίας, δικαιούται της 

ανανέωσης της επαγγελματικής του άδειας με τις ίδιες προϋποθέσεις με τους υπόλοιπους, 

δηλαδή με την επιφύλαξη της απάντησης του ερωτήματος που έχει σταλεί στο Υπουργείο. 

Μετά τα παραπάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την ανανέωση 

της παραπάνω επαγγελματικής άδειας Λαϊκών Αγορών. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το Ν 4264/2014 άρθρο 8, την υπ’ 

αρ. 296/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου και έπειτα από διαλογική 

συζήτηση,  

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α 

 

 

Την ανανέωση της επαγγελματικής άδειας του κ. Χασιρίδη Αλέξανδρου του 

Παύλου με την επιφύλαξη της απάντησης του ερωτήματος που έχει σταλεί στο Υπουργείο 

σχετικά με τον τόπο κατοικίας των επαγγελματιών και τις άδειές τους. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 330/2015 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 14-10-2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 

 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000025016_N0000025017_S0000115214
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000025016_N0000025017_S0000115214
ΑΔΑ: Ω3Ν9ΩΞΜ-ΨΞΚ


		2015-10-16T10:39:29+0300
	Athens




