
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθ.Απόφ: 64/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 7/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου Πολυγύρου

Στον  Πολύγυρο  σήμερα  εικοστή  ογδόη  (28η)  Σεπτεμβρίου  2012  και  ώρα 
12.00  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  του  Δήμου  Πολυγύρου,  συνήλθε  σε  τακτική 
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την  7/2012  πρόσκληση του 
Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 
του Ν.3852/10.

Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία,  δηλαδή  σε  σύνολο  επτά  (7)  μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος                                           1.Βαγιωνάς Αθανάσιος

2. Χλιούμης Ανδρεάς             

3.Βουλγαράκης Χρυσόστομος        

4.Ζούνη Στέλλα

5.Κυριακού Ιφιγένεια

6.Σταμούδης Ελευθέριος

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνεδρίασε την 28/9/2012 (αντί της 27/9/2012) 
λόγω απρογραμμάτιστου ταξιδιού του Δημάρχου την 27/9/2012.

Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  εισηγούμενος  το  2ο θέμα, 
ανέφερε  ότι:  «Η  Δ/ΝΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Τμήμα  Εμπορίου-Τουρισμού,  με  το 
2597/7.9.2012 έγγραφό της, ζητά από το Δήμο με απόφασή του, σε εύλογο χρονικό 
διάστημα, να καθορίσει τον αριθμό των προς διάθεση νέων επαγγελματικών αδειών 
λαϊκών αγορών ή κάλυψη υφισταμένων κενών για το έτος 2013 και να αποσταλεί 
στην  ανωτέρω  υπηρεσία,  προκειμένου  οι  παραπάνω  άδειες  να  προκηρυχθούν 
συνολικά για κάθε Περιφερειακή Ενότητα από τον οικείο Περιφερειάρχη.

Στο ανωτέρω έγγραφο επισυνάπτεται πρακτικό της γνωμοδοτικής επιτροπής 
για θέματα λαϊκών αγορών, με τις εισηγήσεις των μελών της.

Στο Δήμο Πολυγύρου,  εκτός  από τον Πολύγυρο,  λειτουργούν  λαϊκές  στην 
Ορμύλια, στη Γαλάτιστα & στην Παλαιόχωρα.

Όλες  οι  λαϊκές  είναι  πλήρεις  θέσεων,  εκτός  της  λαϊκής  της  Τοπικής 
Κοινότητας Παλαιόχωρας , στην οποία προτείνουμε να προστεθεί μια επαγγελματική 
άδεια, για πώληση θαλασσινών (φρέσκα ψάρια κλπ)

Κατά τα άλλα να παραμείνουν ως έχουν.
Ως  αναφορά  τον  αριθμό  των   αδειών,  έχουν  διαγραφεί  από  το  Δήμο 

Πολυγύρου το έτος 2012, 2 παραγωγικές και 2 επαγγελματικές άδειες.

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΞΜ-ΡΞ6



            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το υπ’  
αριθ.  2597/07.029.2012  έγγραφο  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης  –  Τμήμα  Εμπορίου-
Τουρισμού και μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

Προτείνει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο,  να  παραμείνει  ο  αριθμός  των 
επαγγελματικών αδειών στις λαϊκές αγορές του Πολυγύρου, της Γαλάτιστας  και της 
Ορμύλιας ως έχει.

Στην λαϊκή της Παλαιόχωρας, να προστεθεί μια (1) επαγγελματική άδεια για 
πώληση θαλασσινών (φρέσκα ψάρια κλπ)

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 64/2012

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  Μ Ε Λ Η
                       

Ακριβές Αντίγραφο
     Πολύγυρος 28η Σεπτεμβρίου 2012

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

          ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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