
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθ.Απόφ: 18/2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 6/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήμερα την εικοστή τρίτη (23η) Μαϊου 2013 και ώρα 13.00 

στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την 6/2013  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 επτά  (7) μέλη:

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος                                               

2.Βουλγαράκης Χρυσόστομος                             

3.Κυριακού Ιφιγένεια                      

4.Χλιούμης Ανδρέας

5. Ζούνη Στέλλα

6. Σταμούδης Ελευθέριος

7. Βαγιωνάς Αθανάσιος

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

Αριθμός  θέματος:1ο 

έκτακτο
«Πρόταση για μεταφορά του χώρου της λαϊκής αγοράς 
της Δ.Κ.Ορμύλιας»

Αριθμός Απόφασης:18

Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής   &  Δήμαρχος  Πολυγύρου 
εισηγούμενος το 1ο έκτακτο θέμα, ανέφερε ότι η Δημοτική Κοινότητα Ορμύλιας , με 
την 21/2013 ομόφωνη απόφασή της, προτείνει την μεταφορά του χώρου λειτουργίας 
της  Λαϊκής  αγοράς.  Στην  απόφαση  αναφέρονται  τα  κάτωθι:  «Ο  δρόμος  που 
λειτουργεί  μέχρι  σήμερα  η  λαϊκή  αγορά  ενώνεται  με  τον  καινούργιο  δρόμο 
Πολυγύρου-Ορμύλιας, όπου θα περνάνε καθημερινά πολλά οχήματα. Προτείνω την 
μεταφορά του χώρου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στην οδό που ξεκινά από την 
οικία Ντάλντου Μιχαήλ και Γκαρλή Παύλου μέχρι την οικία Φιλίππου Μιχαήλ, θα 
στρίβει αριστερά κα θα φτάνει μέχρι την οικία Μπούϊντα Κωνσταντίνου και δεξιά 
από την οικία Βλιάλη Αναστασίου μέχρι την οικία Κολλαρά Νικολάου.»

Σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.1γ του Ν.3852/2010 αποστέλλεται η απόφαση 
της Δ.Κ. στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή 
της  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  έκδοση  των  προβλεπόμενων  σχετικών 
τοπικών κανονιστικών αποφάσεων,

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΩΞΜ-ΒΧΚ



Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με το άρθρο 79 πατρ.1ε , είναι αρμόδια 
για τον καθορισμό των χώρων λειτουργίας των λαϊκών Αγορών  κ.λ.π., αφού ζητηθεί 
η  σύμφωνη  γνώμη  της  Γνωμοδοτικής  Επιτροπής  για  θέματα  λαϊκών  αγορών του 
Τμήματος Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας,

Η  ανωτέρω  Επιτροπή,  με  τον  αριθ.πρακτικού  10/22.5.2013,  ενέκρινε  την 
μεταφορά της  Λαϊκής,  με  τον  όρο την ημέρα λειτουργίας  της  (κάθε  Δευτέρα)  να 
απαγορεύεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Με βάση τα παραπάνω εισηγούμαι την έγκριση της 21/2013 απόφασης της 
Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας και την προώθησή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το  Δ.Σ.  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής,  αφού  άκουσε  την  εισήγηση  του 
Προέδρου, έλαβε υπόψη της:

* την  21/2013 απόφαση της Δ.Κ.Ορμύλιας, 
*το  αριθ.  10/22.5.2013 πρακτικό  της  Γνωμοδοτικής  Επιτροπής  για  θέματα 

λαϊκών αγορών του Τμήματος Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής,
* το άρθρο 73παρ.Β1 Ν.3852/2010
* το άρθρο 83 παρ. 1γ του Ν.3852/2010 
* το άρθρο 94 παρ.6 του Ν.3582/2010

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

Εισηγείται  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  την  μεταφορά  του  χώρου 
λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας, στο χώρο που 
αναφέρεται  στην  αριθ.21/2013  ομόφωνη  απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Δημοτικής 
Κοινότητας Ορμύλιας.-

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  Μ Ε Λ Η                      
Ακριβές Αντίγραφο

     Πολύγυρος 23 Μαϊου 2013

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ          

                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ       

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΩΞΜ-ΒΧΚ


