
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθ.Απόφ: 39/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 4/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα ενάτη (9η) Ιουλίου 2012 και ώρα 12.00 στο Δημοτικό 
Κατάστημα  του  Δήμου  Πολυγύρου,  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής ύστερα από την 4/2012  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 επτά (7) μέλη:

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος                                           

2. Χλιούμης Ανδρεάς      

3.Βουλγαράκης Χρυσόστομος

4.Ζούνη Στέλλα

5.Κυριακού Ιφιγένεια

6.Σταμούδης Ελευθέριος

7.Βαγιωνάς Αθανάσιος

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου. 
Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  εισηγούμενος  το  39ο  θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι ο ενδιαφερόμενος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
του Ευαγγέλου, κάτοικος Γαλάτιστας, υπέβαλε αίτηση καθώς και δικαιολογητικά για 
την  ανανέωση  της  υπ’αριθ.175/2009  άδειας  υπαίθριου  πλανόδιου  εμπορίου  ως 
επαγγελματίας, για την πώληση νωπών αλιευμάτων.

Εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 254/2005 (άρθρο 5 Π.Δ. 254/05 και 
άρθρο 1 παρ.5 Ν.2323/1995 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3377/05 
παρ. 6 περίπτ.30 του Ν.3852/2010).

Με  βάση  τα  παραπάνω,  ο  κ.Παπαγεωργίου  Αθανάσιος  του  Ευαγγέλου, 
πληροί  τις  προϋποθέσεις  που  αναφέρονται  στον  ανωτέρω  Νόμο  και  Π.Δ.  και 
δικαιούται της ανανέωσης άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για επαγγελματία 
για «ΝΩΠΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ».

Η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  του  Δήμου  Πολυγύρου,  μετά  από  αυτή  τη 
διαδικασία,  καλείται  να  εγκρίνει  την  ανανέωση  της  ζητούμενης  άδειας  στον 
ενδιαφερόμενο και να εξουσιοδοτήσει τον κ.Δήμαρχο για την έκδοση αυτής. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και 
μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α
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Αποδέχεται  την  αίτηση  του  κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  του 
Ευαγγέλου  και  του  ανανεώνει  την  υπ’αριθ.  175/2009  ΑΔΕΙΑ  ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ 
ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ως επαγγελματία για «ΝΩΠΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ» για τους 
λόγους όπως αυτοί αναφέρονται παραπάνω.- 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 39/2012

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  Μ Ε Λ Η
                       

Ακριβές Αντίγραφο
     Πολύγυρος 9η Ιουλίου 2012

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

          ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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