
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθ.Απόφ: 20/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 3/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα ογδόη (8η) Ιουνίου 2012 και ώρα 12.00 στο Δημοτικό 
Κατάστημα  του  Δήμου  Πολυγύρου,  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής ύστερα από την 3/2012  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. 
Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  εισηγούμενος  το  20ο  θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης ανέφερε σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, 
η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής,  κάθε  χρόνο  συντάσσει  έκθεση  πεπραγμένων  στους 
τομείς  αρμοδιότητάς  της,  η  οποία  συζητείται  και  εγκρίνεται  από  το  Δημοτικό 
Συμβούλιο. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της 
την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Συντάσσει την ‘Εκθεση πεπραγμένων για το έτος 2011 η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Η  παρούσα  Έκθεση  πεπραγμένων  αποτυπώνει  τις  ενέργειες  της  Επιτροπής 
Ποιότητας  Ζωής για το έτος 2011, ανά τομέα αρμοδιότητάς της, ως εξής:

Α! Άδειες καταστημάτων-λειτουργίας μουσικής

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  είναι  αρμόδια,  με  την  επιφύλαξη  του  άρθρου  83  του 
Ν.3852/2010, για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά 
από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου. 

Η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  διεξήγαγε  σε  συνεργασία  με  τους  αρμόδιους  φορείς 
(Πολεοδομική Υπηρεσία, Αστυνομική Αρχή κλπ) ελέγχους προκειμένου να εξετάσει, εάν η 
λειτουργία των καταστημάτων ή επιχειρήσεων για τα οποία αιτήθηκαν άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας  οι  δικαιούχοι,  είναι  συμβατή  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία  που  διέπει  τις 
χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, 
την  προστασία  του  αιγιαλού  και  της  παραλίας,  των  δασικών  περιοχών  και  των 
αρχαιολογικών  και  ιστορικών  τόπων,  την  αισθητική  την  φυσιογνωμία  και  τις  εν  γένει 
λειτουργίες της πόλης.

Κατόπιν των παραπάνω ελέγχων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις 
επί του θέματος:

1.Απόφαση  υπ’αριθ.2/2011  με  θέμα:  «Χορήγηση  προέγκρισης  για  την  έκδοση  άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» στην ΜΥΛΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ του Ιωακείμ, το 
oποίο θα λειτουργεί στην Τ.Κ.Βραστάμων.

2.Απόφαση  υπ’  αριθ.  4/2011  με  θέμα:  «Χορήγηση  προέγκρισης  για  την  έκδοση  άδειας 
ίδρυσης  &  λειτουργίας  κατ/τος  «ΚΑΦΕ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ»  στην  κ.ΘΕΟΛΟΓΗ  ΑΦΡΟΔΙΤΗ  του 
Γεωργίου, το οποίο θα λειτουργεί στην Τ.Κ. Γαλαρινού .

3.Απόφαση  υπ’αριθ.8/2011  με  θέμα:  «Χορήγηση  προέγκρισης  για  την  έκδοση  άδειας 
ίδρυσης  &  λειτουργίας  καταστήματος  «ΠΡΑΤΗΡΙΟ  ΑΡΤΟΥ  &  ΕΙΔΩΝ  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» 
στον κ.ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ το οποίο θα λειτουργεί στην Δημοτική Ενότητα Ορμύλιας.

4.Απόφαση  υπ’αριθ.8/2011  με  θέμα:  «Χορήγηση  προέγκρισης  για  την  έκδοση  άδειας 
ίδρυσης  &  λειτουργίας   κατ/τος  «ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ»  στην  κ.ΚΕΣΣΑΠΙΔΟΥ  ΛΕΜΟΝΙΑ  του 
Δημητρίου,  το  οποίο  θα  λειτουργεί  στην  Τ.Κ.  Μεταμόρφωσης  της  Δ.Ε.  του  Δήμου 
Πολυγύρου.

5.Απόφαση  υπ’  αριθ.  8/2011  με  θέμα:  «Χορήγηση  προέγκρισης  για  την  έκδοση  άδειας 
ίδρυσης & λειτουργίας κατ/τος «ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ» στον κ.ΤΣΙΟΛΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟ του Ιωάννη, το 
οποίο θα λειτουργεί στην Τ.Κ. Ταξιάρχη του Δήμου Πολυγύρου.

6.Απόφαση  υπ’αριθ.8/2011  με  θέμα:  «Χορήγηση  προέγκρισης  για  την  έκδοση  άδειας 
ίδρυσης  &  λειτουργίας  κατ/τος  «ΚΑΦΕ-ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ»  στην  ΠΑΓΩΝΟΥΔΗ  ΓΕΡΑΚΙΝΑ  του 
θεοδώρου, το οποίο θα λειτουργεί στην Τ.Κ.Αγ.Προδρόμου του Δήμου Πολυγύρου.

7.Απόφαση  υπ’αριθ.8/2011  με  θέμα:  «Χορήγηση  προέγκρισης  για  την  έκδοση  άδειας 
ίδρυσης & λειτουργίας κατ/τος  «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» στην ΜΠΟΥΪΝΤΑ ΜΑΡΙΑ του 
Κων/νου, το οποίο θα λειτουργεί στην Τ.Κ. Βραστάμων του Δήμου Πολυγύρου.

8.Απόφαση  υπ’αριθ.8/2011  με  θέμα:  «Χορήγηση  προέγκρισης  για  την  έκδοση  άδειας 
ίδρυσης & λειτουργίας κατ/τος «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ-ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» 
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στον ΓΚΑΤΖΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Ιωάννη, το οποίο θα λειτουργεί στην Τ.Κ.Μεταμόρφωσης 
του Δήμου Πολυγύρου.

9.Απόφαση  υπ’αριθ.13/2011  με  θέμα:  «Χορήγηση  προέγκρισης  για  την  έκδοση  άδειας 
ίδρυσης  &  λειτουργίας  κατ/τος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  «ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ-
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην ΚΕΣΑΠΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ του Δημητρίου, το οποίο θα λειτουργεί στην 
Τ.Κ.Μεταμόρφωσης του Δήμου Πολυγύρου.

10.Απόφαση υπ’αριθ.14/2011 με  θέμα:  «Χορήγηση προέγκρισης  για  την έκδοση άδειας 
ίδρυσης & λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» 
στην ΔΡΟΥΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Δημητρίου, το οποίο θα λειτουργεί στην Τ.Κ.Παλαιοκάστρου 
του Δήμου Πολυγύρου.

11.Απόφαση υπ’ αριθ. 16/2011 με θέμα: «Χορήγηση προέγκρισης για την έκδοση άδειας 
ίδρυσης & λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» στην 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ  του  Γρηγορίου,  το  οποίο  θα  λειτουργεί  στην  Τ.Κ.Κρήμνης  του 
Δήμου Πολυγύρου.

12.Απόφαση υπ’αριθ.17/2011 με  θέμα:  «Χορήγηση προέγκρισης  για  την έκδοση άδειας 
ίδρυσης  &  λειτουργίας  κατ/τος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ»  στην 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ  ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ  του  Ευθυμίου,  το  οποίο  θα  λειτουργεί  στην  Τ.Κ. 
Μεταμόρφωσης του Δήμου Πολυγύρου.

13.Απόφαση υπ’αριθ.18/2011 με  θέμα:  «Χορήγηση προέγκρισης  για  την έκδοση άδειας 
ίδρυσης  &  λειτουργίας  κατ/τος  «ΚΑΦΕΝΕΙΟ»  (τροποποίηση  της  υπ.αριθ.14/2011 
απόφασης)  στην  ΔΡΟΥΓΚΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  του  Δημητρίου,  το  οποίο  θα  λειτουργεί  στην  Τ.Κ. 
Παλαιοκάστρου του Δήμου Πολυγύρου.   

14.Απόφαση υπ’αριθ.43/2011 με  θέμα:   Χορήγηση προέγκρισης  για  την  έκδοση άδειας 
ίδρυσης  & λειτουργίας  κατ/τος  «ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ»  στον  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΚΩΝ/ΝΟ 
του Γεωργίου, το οποίο θα λειτουργεί στην Τ.Κ.Αγ.Προδρόμου του Δήμου Πολυγύρου.

15.Απόφαση υπ’αριθ.52/2011 με  θέμα:  «Χορήγηση προέγκρισης  για  την έκδοση άδειας 
ίδρυσης & λειτουργίας κατ/τος «ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ» στην ΜΠΕΤΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Petrag, το 
οποίο θα λειτουργεί στην Τ.Κ.Μαραθούσας του Δήμου Πολυγύρου.

16.Απόφαση υπ’ αριθ. 64/2011 με θέμα: «Χορήγηση προέγκρισης για την έκδοση άδειας 
ίδρυσης & λειτουργίας κατ/τος «ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ» στον ΜΠΑΡΑΧΑΝΟ ΦΙΛΙΠΠΟ του Γεωργίου, 
το οποίο θα λειτουργεί στην Τ.Κ. Ταξιάρχη του Δήμου Πολυγύρου. 

17.Απόφαση  υπ’αριθ.75/2011  με  θέμα:  «Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  καταστήματος 
προσφοράς υπηρεσιών ΙΝΤΕΡΝΕΤ» σε κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» της ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ-ΤΡΑΚΑ 
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ του Χρήστου, το οποίο λειτουργεί στην Τ.Κ. Δουμπιών του Δήμου Πολυγύρου.

18.Απόφαση υπ’ αριθ. 77/2011 με θέμα: «Χορήγηση προέγκρισης για την έκδοση άδειας 
ίδρυσης & λειτουργίας κατ/τος  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στον ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ του Παναγιώτη, 
το οποίο θα λειτουργεί στην Τ.Κ. Παλαιόχωρας του Δήμου Πολυγύρου.
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19.Απόφαση υπ’ αριθ. 78/2011 με θέμα: «Χορήγηση προέγκρισης για την έκδοση άδειας 
ίδρυσης  &  λειτουργίας  κατ/τος  «ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»  στον  ΠΙΤΣΙΟΛΡΑ  ΒΑΣΙΛΕΙΟ  του 
Αστερίου, το οποίο βρίσκεται στην Τ.Κ.Δουμπιών του Δήμου Πολυγύρου.

20.Απόφαση  υπ’  αριθ.  82/2011  με  θέμα:  «Χορήγηση  προέγκρισης  άδειας  ίδρυσης  & 
λειτουργίας  κατ/τος  «ΜΙΝΙ  ΜΑΡΚΕΤ»  στην  ΠΑΡΟΥΚΑ  ΧΑΪΔΩ  του  Χρήστου,  το  οποίο  θα 
λειτουργεί στην Τ.Κ. Παλαιοχώρας του Δήμου Πολυγύρου.   

ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΦΑΙΡΕΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΗΣ  &  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ. 

Έπειτα από τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων  ΔΕΝ διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 
καταστήματα,  οι οποίες αποτελούν λόγο ανάκλησης ή οριστικής αφαίρεσης των αδειών 
ίδρυσης και λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων.

Η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  ΔΕΝ έλαβε  αποφάσεις  ανάκλησης  ή  οριστικής  αφαίρεσης 
αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ/ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  έλαβε  εντός  του  2011  αιτήσεις  μαζί  με  τα  απαιτούμενα 
δικαιολογητικά προκειμένου να χορηγήσει άδειες λειτουργίας μουσικής.

Έπειτα από τις σχετικές γνωμοδοτήσεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής προέβη στη λήψη αποφάσεων χορήγησης ή μη των εν λόγω αδειών, οι οποίες είναι οι 
εξής:

1.Απόφαση υπ’αριθ.8/2011 με θέμα: «Χορήγηση άδειας Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων 
για  αόριστο  χρονικό  διάστημα  σε  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  που  είναι 
«ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ του Αναστασίου και λειτουργεί στην 
Τ.Κ. Αγ.Προδρόμου του Δήμου Πολυγύρου.

2.Απόφαση υπ’ αριθ. 62/2011 με θέμα: «Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων 
σε  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ»  για  ένα χρόνο 
στον ΤΣΑΚΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του Χρήστου, το οποίο θα λειτουργεί στην Τ.Κ. Αγ.Προδρόμου του 
Δήμου Πολυγύρου. 

3.Απόφαση  υπ’  αριθ.  76/2011  με  θέμα:  «Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
Οργάνων σε  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στην  KOSTADINOVA 
NELI του Rumenova, το οποίο θα λειτουργεί στον οικισμό Καλυβών του Δήμου Πολυγύρου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  δεν προέβη σε ανάκληση ή αφαίρεση αδειών λειτουργίας 
Μουσικών Οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
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Β.ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 
79 ΚΑΙ 82 ΤΟΥ Κ.Δ.Κ.

Η Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής  για  το  έτος  2011  ΔΕΝ  έλαβε  κανονιστικές  αποφάσεις  των 
άρθρων 979 και  82 του Κ.Δ.Κ.  που αφορούν τη λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης, 
άρδευσης και αποχέτευσης του Δήμου μας.

Γ.ΘΕΜΑΤΑ  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ  ΧΡΗΣΕΩΝ  ΓΗΣ,  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΧΕΔΙΩΝ,  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΧΕΔΙΩΝ,  ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΩΝ  ΠΟΛΕΩΝ, 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ  (Γ.Π.Σ.)  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ, 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΩΝ,  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ,  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ,  ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ  ΠΕΡΙΟΧΩΝ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΟΧΩΝ,  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ,  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΡΥΜΘΙΣΕΩΝ,  ΕΙΣΦΟΡΑΣ  ΣΕ  ΓΗ  ή  ΣΕ  ΧΡΗΜΑ, 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ  ΕΙΔΙΚΑ  ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ  (Π.Ε.Ρ.Π.Ο)  ΚΑΙ  ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε εντός του 2011, συζήτησε τα παρακάτω θέματα:

1.Απόφαση  υπ’  αριθ.  10/2011  με  θέμα:  «Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για 
Γ.Π.Σ.Πολυγύρου».

2.Απόφαση υπ’ αριθ. 11/2011 με θέμα: «Συζήτηση για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσ/νίκης»

3.  Απόφαση υπ΄αριθ.12/2011 (έκτακτο) με θέμα:  «Ενημέρωση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσ/νίκης».  

4.Απόφαση υπ’ αριθ.15/2011 με θέμα: Τροποποίηση ρυμοτομίας στο Ο.Τ. 53 του Δήμου 
Πολυγύρου,  με  σκοπό  την  ανέγερση  πολιτιστικού-πνευματικού  κέντρου  της  Ιεράς 
Μητροπόλεως Κασσανδρείας». 

5.Απόφαση  υπ’  αριθ.  31/2011  με  θέμα:  «Τροποποίηση  ρυμοτομίας  στο  Ο.Τ.  Γ105  του 
εγκεκριμένου  Ρ.Σ.  Καλυβών  με  σκοπό  την  προσθήκη  αιθουσών  διδασκαλίας  στο 
υφιστάμενο Δημοτικό Σχολείο».

Δ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ΔΕΝ έλαβε αποφάσεις που να αφορούν την προστασία του 
Περιβάλλοντος.

Ε.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ Κ.Α.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ΔΕΝ έλαβε αποφάσεις που να αφορούν το ανωτέρω θέμα.

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7.6.2010) άρθρο 94 
παρ.6.23, το 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7.6.2010) άρθρο 94 παρ.6.32, σύμφωνα με τους οποίου 
μεταβιβάστηκαν οι  αρμοδιότητες  από τις  Νομαρχίες  στους Δήμου,  έλαβε  τις  παρακάτω 
αποφάσεις: 

ΑΔΑ: Β4ΤΝΩΞΜ-Ι4Ο



1.Απόφαση υπ’αριθ.6/2011 με θέμα: «Χορήγηση προέγκρισης άδειας υπαίθριου πλανόδιου 
εμπορίου  για καντίνα» στον ΓΚΟΤΖΙΟ ΠΑΥΛΟ του Παραδείσιου.

2.Απόφαση  υπ΄αριθ.7/2011  με  θέμα:  «Προέλεγχος  και  προέγκριση  άδειας  υπαίθριου 
πλανόδιου  υπαίθριου  εμπορίου  για  πώληση  ψαριών  με  ιδιόκτητο  αυτοκίνητο»  στον 
ΠΙΠΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ του Γρηγορίου.

3.Απόφαση υπ’ αριθ. 9/2011 με θέμα: Καθορισμός χώρων άσκησης υπαίθριου εμπορίου 
και  παραχώρηση  κοινόχρηστου  χώρου  20τ.μ.  στη  διασταύρωση  Βάβδου  στον  ΓΚΟΤΖΙΟ 
ΠΑΥΛΟ του Παραδείσιου, για την τοποθέτηση καντίνας για το έτος 2011»

4.Απόφαση υπ’ αριθ. 19/2011 με θέμα «Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητού Λαϊκών 
Αγορών με ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ» στον ΓΚΑΝΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑ του Ευριπίδη.

5.Απόφαση  υπ’  αριθ.  20/2011  με  θέμα:  «Χορήγηση  επαγγελματικής  άδειας  πωλητού 
Λαϊκών Αγορών με ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Μόνο τρόφιμα σε στερεά ή υγρή μορφή) ύστερα 
από μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 10/1997 επαγγελματικής άδειας του πατέρα ΠΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
του Στυλιανού, στην θυγατέρα ΠΑΣΙΑ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου.

6.Απόφαση υπ’  αριθ.  21/2011  με  θέμα:  «Ανανέωση  της  υπ’  αριθ.  5/2004 παραγωγικής 
άδειας  πωλητού  λαϊκών  αγορών  με  ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΠΑΤΑΤΕΣ»  στον  ΜΠΑΤΖΕ  ΙΩΑΝΝΗ  του 
Γεωργίου.

7.Απόφαση υπ’ αριθ. 22/2011 με θέμα: «Ανανέωση της υπ’ αριθ. 116/2008 παραγωγικής 
άδειας πωλητού λαϊκών αγορών με ΜΕΛΙ-ΑΜΥΓΔΑΛΟΨΥΧΑ» στην ΛΕΛΟΥΣΙΔΟΥ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Αρχοντή. 

8.Απόφαση  υπ’αριθ.  23/2011  με  θέμα:  «Ανανέωση  της  υπ’  αριθ.  1/2004  παραγωγικής 
άδειας  πωλητού  λαϊκών  αγορών  με  «ΚΡΑΣΙ-ΤΣΙΠΟΥΡΟ-ΣΤΑΦΥΛΙΑ-ΜΗΛΑ-ΚΑΣΤΑΝΑ-
ΚΑΡΥΔΙΑ» στον ΛΥΡΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ του Σωτηρίου.

9.Απόφαση υπ’  αριθ.  24/2011 με  θέμα:  «Ανανέωση της υπ’αριθ.  18/1993 παραγωγικής 
άδειας πωλητού λαϊκών αγορών με «ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ» στον ΣΥΚΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΟ του Παναγιώτη.

10.Απόφαση  υπ’αριθ.25/2011  με  θέμα:  «Ανανέωση  της  υπ’  αριθ.28/2010  παραγωγικής 
άδειας  πωλητού  λαϊκών  αγορών  με  «ΕΛΙΕΣ  ΒΡΩΣΙΜΕΣ-ΒΕΡΥΚΟΚΑ»  στην  ΚΟΖΑΝΙΔΟΥ 
ΕΥΘΑΛΙΑ του Κων/νου.

11.Απόφαση υπ’ αριθ.26/2011 με θέμα: «Χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου 
ως  παραγωγός  με  «ΒΡΩΣΙΜΗ  ΕΛΙΑ  (ΠΡΑΣΙΝΗ  ΚΑΙ  ΜΑΥΡΗ)  ΚΑΙ  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ»  στον 
ΜΑΤΑΦΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Βασιλείου.

12.Απόφαση  υπ’  αριθ.  27/2011  με  θέμα:  «Χορήγηση  άδειας  υπαίθριου  εμπορίου  με 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΣΤΑΦΥΛΙΑ-ΜΕΛΙ-ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΕΛΙΕΣ» στον ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ του Γεωργίου.

13.Απόφαση υπ’ αριθ.28/2011 με θέμα: «Χορήγηση άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου 
με  «ΚΗΠΕΥΤΡΙΚΑ-ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ-ΠΑΤΑΤΕΣ-ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ-ΠΕΠΟΝΙΑ» στην ΒΟΥΛΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩ 
του Ιωάννη.
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14.Απόφαση  υπ’  αριθ.  29/2011  με  θέμα:  «Ανανέωση  –  συμπλήρωση  επαγγελματικής 
άδειας  πωλητού  λαϊκών  αγορών  με  «ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ-ΑΥΓΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ  ΚΡΕΑΤΑ-
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ-ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ  ΣΑΛΑΤΕΣ-ΠΑΣΤΑ  ΨΑΡΙΑ  (ΟΡΕΚΤΙΚΑ)»  στον 
ΒΑΡΣΑΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Αναστασίου.

15.Απόφαση υπ’ αριθ. 30/2011 με θέμα: «Τροποποίηση επαγγελματικής άδειας πωλητού 
λαϊκών αγορών από ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ σε ΕΙΔΗ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ» στον ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 
του Σταύρου.

16.Απόφαση υπ’ αριθ. 33/2011 με θέμα: «Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητού λαϊκών 
αγορών με «ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΚΕΡΑΣΙΑ-ΠΑΤΑΤΕΣ» στον ΤΣΟΛΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟ του Αλεξάνδρου.

17.Απόφαση  υπ’  αριθ.  34/2011  με  θέμα:  «Χορήγηση  άδειας  υπαίθριου  εμπορίου  με 
«ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ» στην ΜΟΣΧΟΝΑ ΚΙΒΙΖΙΝΑ του Δημητρίου.

18.Απόφαση υπ’ αριθ. 35/2011 με θέμα: «Ανανέωση της υπ’ αριθ. 21/2010 παραγωγικής 
άδειας πωλητού λαϊκών αγορών με ΕΛΙΕΣ» στον ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΜΕΝΕΛΑΟ του Γεωργίου.

19.Απόφαση υπ’ αριθ.  36/2011 με θέμα: «Ανανέωση της υπ’ αριθ.  4/2004 παραγωγικής 
άδειας πωλητού λαϊκών αγορών με ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ» στον ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ του Νικολάου.

20.Απόφαση υπ’ αριθ.  37/2011 με θέμα: «Ανανέωση της υπ’ αριθ.  5/1991 παραγωγικής 
άδειας πωλητού λαϊκών αγορών με ΕΛΙΕΣ-ΦΡΟΥΤΑ» στον ΓΚΑΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Δημητρίου.  

21.Απόφαση υπ’  αριθ.38/2011 με θέμα:  «Ανανέωση της υπ’  αριθ.  4/1991 παραγωγικής 
άδειας πωλητού λαϊκών αγορών με ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ» στον ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟ του Αντωνίου.

22.Απόφαση υπ’ αριθ.39/2011 με θέμα: «Χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου 
ως παραγωγός» με «ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΦΡΟΥΤΑ» στον ΚΙΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Ιωάννη.

23.Απόφαση υπ’ αριθ.40/2011 με θέμα: «Ανανέωση της υπ’ αριθ. 21/2010 παραγωγικής 
άδειας πωλητού λαϊκών αγορών με ΕΛΙΕΣ-ΦΡΟΥΤΑ» στον ΔΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Γεωργίου.

24.Απόφαση υπ’ αριθ.41/2011 με θέμα: «Ανανέωση της υπ’ αριθ. 17/1990 παραγωγικής 
άδειας  πωλητού  λαϊκών  αγορών  με  ΑΓΓΟΥΡΙΑ»  στον  ΚΟΝΤΟΘΟΔΩΡΟ  ΔΗΜΗΤΡΙΟ  του 
Ιωάννη.

25.Απόφαση υπ’ αριθ. 44/2011 με θέμα: «Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητού λαϊκών 
αγορών με ΜΕΛΙ» στην ΣΚΕΝΤΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ του Χρήστου.

26.Απόφαση υπ’ αριθ. 45/2011 με θέμα: «Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητού λαϊκών 
αγορών με ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ» στον ΚΟΣΜΑ ΠΕΤΡΟ-ΔΙΑΜΑΝΤΗ του Στυλιανού.

27.Απόφαση υπ’ αριθ. 46/2011 με θέμα: «Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητού λαϊκών 
αγορών με «ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ» στον ΚΩΣΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του Νικολάου.

28.Απόφαση  υπ’  αριθ.47/2011  με  θέμα:  «Ανανέωση  της  υπ’  αριθ.  10/89  παραγωγικής 
άδειας πωλητού λαϊκών αγορών με ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ» στον ΒΑΛΑΡΗ ΧΡΗΣΤΟ του Νικολάου.
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29.Απόφαση  υπ’  αριθ.48/2011  με  θέμα:  «Ανανέωση  της  υπ’  αριθ.  28/88  παραγωγικής 
άδειας πωλητού λαϊκών αγορών με ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΕΛΙΕΣ» στον ΣΤΑΜΟΥΔΗ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟ του 
Ιωάννη.

30.Απόφαση υπ’ αριθ.49/2011 με θέμα: «Χορήγηση άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου 
για «ΚΑΝΤΙΝΑ» στην ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ του Ιωάννη.

31.Απόφαση  υπ’  αριθ.50/2011  με  θέμα:  «Μεταφορά  επαγγελματικής  άδειας  πωλητού 
λαϊκών αγορών με «ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ» στην ΤΣΑΓΚΑ ΙΟΥΛΙΑ του Νικολάου.

32.Απόφαση υπ’ αριθ.51/2011 με θέμα: «Ανάκληση της υπ’ αριθ. 25/2010 επαγγελματικής 
άδειας  πωλητού  λαϊκών  αγορών  με  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ»  λόγω  μη  ασκήσεως  πλέον  του 
επαγγέλματος, του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του Σάμπα.

33.Απόφαση  υπ’  αριθ.  53/2011  με  θέμα:  «Τροποποίηση  της  υπ’  αριθ.,  11/2010 
επαγγελματικής  άδειας  λαϊκών  αγορών  για  ΞΗΡΟΥΣ  ΚΑΡΠΟΥΣ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ»  σε  «ΝΩΠΑ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ  (ΘΑΛΑΣΣΗΣ-ΓΛΥΚΕΩΝ  ΥΔΑΤΩΝ-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ»  στην 
ΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Νικολάου.

34.Απόφαση υπ’ αριθ. 54/2011 με θέμα: «Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητού λαϊκών 
αγορών με ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ» στην ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του Μιλτιάδη.

35.Απόφαση υπ’  αριθ.  55/2011 με  θέμα:  «Ανανέωση  της υπ’  αριθ.  21/88 παραγωγικής 
άδειας πωλητού λαϊκών αγορών με ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΦΡΟΥΤΑ-ΕΛΙΕΣ» στον ΠΑΝΤΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ 
του Αθανασίου.

36.Απόφαση υπ’ αριθ. 56/2011 με θέμα: «Ανανέωση της υπ’ αριθ. 29/2010 παραγωγικής 
άδειας  πωλητού  λαϊκών  αγορών  με  ΜΕΛΙ-ΓΥΡΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ  ΠΟΛΤΟΣ-ΠΡΟΠΟΛΗ»  στην 
ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου.

37.Απόφαση υπ’ αριθ. 57/2011 με θέμα: «Ανανέωση της υπ’ αριθ. 14/2008 παραγωγικής 
άδειας  πωλητού  λαϊκών  αγορών  με  ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ»  στον  ΚΟΥΤΣΟΥΛΟΥΔΑ  ΝΙΚΟΛΑΟ  του 
Γεωργάκη.

38.Απόφαση  υπ’  αριθ.58/2011  με  θέμα:  «Ανανέωση  της  υπ’  αριθ.  19/98  παραγωγικής 
άδειας πωλητού λαϊκών αγορών με ΕΛΙΕΣ» στον ΤΣΟΥΛΝΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Χρήστου.

39.Απόφαση υπ’  αριθ.59/2011 με θέμα:  «Ανανέωση της υπ’  αριθ.  7/2000 παραγωγικής 
άδειας πωλητού λαϊκών αγορών με ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ» στην ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΑΡΓΥΡΩ 
του Δημητρίου.

40.Απόφαση υπ’ αριθ.  60/2011 με θέμα: «Ανανέωση της υπ’ αριθ.  4/2002 παραγωγικής 
άδειας  πωλητού λαϊκών αγορών με ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΦΡΟΥΤΑ» στον ΚΟΛΛΑΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟ του 
Χρήστου.

41.Απόφαση υπ’ αριθ.  61/2011 με θέμα: «Ανανέωση της υπ’ αριθ.  5/2005 παραγωγικής 
άδειας  πωλητού  λαϊκών  αγορών  με  ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ»  στον  ΚΟΛΟΦΩΤΑ  ΣΤΥΛΙΑΝΟ  του 
Θεοδώρου.

ΑΔΑ: Β4ΤΝΩΞΜ-Ι4Ο



42.Απόφαση  υπ’  αριθ.  63/2011  με  θέμα:  «Ανανέωση  επαγγελματικής  άδειας  πωλητού 
λαϊκών αγορών με ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ» στην ΝΤΑΝΑΤΣΙΔΟΥ ΤΣΙΤΣΙΝΙΩ του Μενελάου.

43.Απόφαση υπ’ αριθ. 65/2011 με θέμα: «Ανανέωση της υπ’ αριθ. 36/1990 παραγωγικής 
άδειας  πωλητού λαϊκών αγορών με  ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΕΛΙΕΣ» στον  ΑΝΕΓΡΟΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του 
Γεωργίου.

44.Απόφαση υπ’ αριθ.  66/2011 με θέμα: «Ανανέωση της υπ’ αριθ.  5/2009 παραγωγικής 
άδειας πωλητού λαϊκών αγορών με ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ» στον ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Μιχαήλ.

45.Απόφαση υπ’ αριθ.  67/2011 με θέμα: «Ανανέωση της υπ’ αριθ.  2/2001 παραγωγικής 
άδειας πωλητού λαϊκών αγορών με ΕΛΙΕΣ-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΦΡΟΥΤΑ» στον ΧΑΣΤΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του Αθανασίου.

46.Απόφαση υπ’ αριθ. 68/2011 με θέμα: «Ανανέωση άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου 
για  ΚΑΝΤΙΝΑ»   η  οποία  θα  λειτουργεί  σε  δημοτικό  χώρο  στην  θέση  «Νέα  Σερμύλη» 
Ορμύλιας και στο όνομα της ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ του Ελευθερίου.

47.Απόφαση υπ’ αριθ. 69/2011 με θέμα: «Χορήγηση άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου 
(πωλητή) με ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ», η οποία θα λειτουργεί σε ιδιόκτητο χώρο στην Ορμύλια 
και στο όνομα ΜΠΟΥΪΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κων/νου.

48.Απόφαση υπ’ αριθ.  70/2011 με θέμα: «Ανανέωση της υπ’ αριθ.  8/2004 παραγωγικής 
άδειας πωλητού λαϊκών αγορών με ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΦΡΟΥΡΤΑ-ΕΛΙΕΣ» στον ΚΑΨΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
του Μιχαήλ.

49.Απόφαση υπ’ αριθ.71/2011 με θέμα:  «Ανανέωση της υ[‘  αριθ.  23/1989 παραγωγικής 
άδειας πωλητού λαϊκών αγορών με ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΦΡΟΥΤΑ-ΕΛΙΕΣ» στην ΚΟΥΤΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
του Χρήστου.

50.Απόφαση υπ’ αριθ. 72/2011 με θέμα: «Ανανέωση της υπ’ αριθ. 16/2010 παραγωγικής 
άδειας  πωλητού  λαϊκών  αγορών  με  ΦΡΟΥΤΑ»  στην  ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  του 
Γεωργίου.

51.Απόφαση  υπ’  αριθ.  73/2011  με  θέμα:  «Χορήγηση  επαγγελματικής  άδειας  πωλητού 
λαϊκών αγορών με ΟΣΠΡΙΑ» στον ΡΑΠΤΗ ΠΑΝΤΕΛΗ του Δημητρίου.

52.Απόφαση υπ’ αριθ. 74/2011 με θέμα: «Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητού λαϊκών 
αγορών με ΜΕΛΙ» στον ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΠΕΤΡΟ του Παύλου.

53.Απόφαση  υπ’  αριθ.  79/2011  με  θέμα:  «Χορήγηση  επαγγελματικής  άδειας  πωλητού 
λαϊκών αγορών με ΕΙΔΗ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ» ύστερα από μεταβίβαση της υπ’ αριθ.  21/2006 
επαγγελματικής  άδειας  του  συζύγου  ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ  ΙΩΑΝΝΗ,  στην  σύζυγο  ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ 
ΧΡΥΣΑΦΙΝΑ του Γεωργίου.

54.Απόφαση υπ’ αριθ.  80/2011 με θέμα: «Ανανέωση της υπ’ αριθ.  7/1992 παραγωγικής 
άδειας πωλητού λαϊκών αγορών με ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΕΛΙΕΣ-ΦΡΟΥΤΑ» στον ΚΙΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του 
Αθανασίου.

ΑΔΑ: Β4ΤΝΩΞΜ-Ι4Ο



55.Απόφαση υπ’ αριθ. 81/2011 με θέμα: «Ανάκληση της υπ’ αριθ. 6/1998 επαγγελματικής 
άδειας πωλητού λαϊκών αγορών με ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ» της  ΒΟΓΙΑΤΖΗ  ΦΑΝΗΣ  του 
Αθανασίου, λόγω μη άσκησης πλέον του επαγγέλματος.

56.Απόφαση υπ’ αριθ.  84/2011 με θέμα: «Ανανέωση της υπ’ αριθ.  8/2006 παραγωγικής 
άδειας πωλητού λαϊκών αγορών με ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ» στην ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου.

57.Απόφαση  υπ’  αριθ.  85/2011  με  θέμα:  «Χορήγηση  επαγγελματικής  άδειας  πωλητού 
λαϊκών αγορών με ΕΙΔΗ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ» ύστερα από μεταβίβαση της υπ’ αριθ.  30/1995 
επαγγελματικής άδειας του συζύγου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Ανατόλι, στην σύζυγο 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του Παύλου.

58.Απόφαση υπ αριθ. 86/2011 με θέμα: «Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητού λαϊκών 
αγορών με ΑΝΘΗ-ΦΥΤΑ» στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ελευθερίου.

59.Απόφαση υπ’ αριθ.87/2011 με θέμα: «Ανάκληση της υπ’ αριθ. 291/25.04.2011 άδειας 
άσκησης πλανόδιου εμπορίου & έγκριση χορήγησης άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου 
για ΚΑΝΤΙΝΑ» η οποία θα λειτουργεί σε δημοτικό χώρο στο Δήμο Πολυγύρου και στο όνομα 
ΓΚΟΤΖΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Παραδείσιου.

60.Απόφαση υπ’ αριθ.  88/2011 με θέμα: «Ανανέωση της υπ’ αριθ.  8/2001 παραγωγικής 
άδειας  πωλητού  λαϊκών  αγορών  με  ΔΕΝΔΡΥΛΙΑ-ΦΥΤΑ»  στον  ΣΑΦΟΥΡΗ  ΝΙΚΟΛΑΟ  του 
Περικλή.

61.Απόφαση υπ’ αριθ. 89/2011με θέμα: «Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητού λαϊκών 
αγορών με ΕΛΙΕΣ» στον ΚΙΑΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του Δημητρίου.

62.Απόφαση  υπ’  αριθ.90/2011  με  θέμα:  «Χορήγηση  επαγγελματικής  άδειας  πωλητού 
λαϊκών αγορών με ΕΙΔΗ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ» ύστερα από μεταβίβαση της υπ’ αριθ.  22/1993 
επαγγελματικής  άδειας  του  συζύγου  ΔΙΑΒΑΤΙΔΗ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  του  Κων/νου,  στη  σύζυγο 
ΔΙΑΒΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου.

63.Απόφαση υπ’ αριθ. 91/2011 με θέμα: «Ανάκληση της υπ’ αριθ. 3/1999 επαγγελματικής 
άδειας πωλητού λαϊκών αγορών με ΕΙΔΗ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ» λόγω μη ασκήσεως πλέον του 
επαγγέλματος, της ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του Μιχαήλ.

64.Απόφαση υπ’ αριθ. 92/2011 με θέμα: «Ανάκληση της υπ’ αριθ. 19/2010 επαγγελματικής 
άδειας  πωλητού  λαϊκών  αγορών  με  ΕΙΔΗ  ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ»  λόγω  μη  ασκήσεως  του 
επαγγέλματος, του ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Σταύρου.

ΣΤ.ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής,  με  τις  αριθ.  1/2011  και  5/2011,  προχώρησε  στην  εκλογή 
Αντιπροέδρου του Δ.Σ.

-Με την υπ’αριθ.42/2011 απόφαση,  η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  συζήτησε το θέμα της 
πιλοτικής  πεζοδρόμησης  της  παραλιακής  κεντρικής  οδού  Ψακουδίων,  κατά  τους  μήνες 
Ιούλιο και Αύγουστο και κατά τις ημέρες Παρασκευή-Σάββατο & Κυριακή από 8.30μ.μ. έως 
8.30π.μ.

ΑΔΑ: Β4ΤΝΩΞΜ-Ι4Ο



Η Ανωτέρω  Έκθεση Πεπραγμένων να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση 
και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2012

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  Μ Ε Λ Η
                       

Ακριβές Αντίγραφο
     Πολύγυρος 8η Ιουνίου 2012

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

          ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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