
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθ.Απόφ: 56/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 9/2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήμερα την δεκάτη τετάρτη (14η) Οκτωβρίου 2014 και ώρα 

13.00  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  του  Δήμου  Πολυγύρου,  συνήλθε  σε  τακτική 
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 9/2014  πρόσκληση του 
Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 
του Ν.3852/10.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 
επτά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (7) μέλη:

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος                                           

2.Σαράντη Μσρία                          

3.Σιδέρης Νικόλαος                                            

4. Φυλαχτός Χρήστος

5. Κοντογιώργης Δημήτριος

6. Πάνος Ιωακείμ

7. Χριστιανού Αγγελική

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

Αριθμός θέματος:2 «Συμπλήρωση  πωλούμενου  είδους  επαγγελματικής 
άδειας  πωλητού  λαϊκών  αγορών  στον  Αμαξόπουλου 
Σωτήριο του Πολύκαρπου»

Αριθμός Απόφασης: 56

Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής   &  Δήμαρχος  Πολυγύρου 
εισηγούμενος το 2ο    θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι ο ενδιαφερόμενος 
Αμαξόπουλος  Σωτήριος  του Πολύκαρπου,  κάτοικος  Κουφαλίων,  υπέβαλε την υπ’ 
αριθ.1458/27.3.2014  αίτησή  του  στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Χαλκιδικής  για 
συμπλήρωση της  υπ’  αριθ.  20/2013 επαγγελματικής  του άδειας  πωλητού  Λαϊκών 
Αγορών  (ΖΑΧΑΡΩΔΗ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ-ΚΟΜΜΕΝΟΣ  ΚΑΦΕΣ-ΞΗΡΟΙ 
ΚΑΡΠΟΙ-ΠΤΙ ΦΟΥΡ-ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ) με «Είδη παντοπωλείου (Τρόφιμα σε στερεά ή 
υγρή  μορφή),  χαρτί  επαγγ/κής  ή  οικιακής  φροντίδας  καθώς  και  ξηρών  καρπών, 
μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων, τυποποιημένου & κομμένου καφέ».

Σύμφωνα  με  το  Ν.4264/2014  άρθρα  3,4,5  &  6,  του  υπ’  αριθ.  189656 
(112)/13.8.2014  εγγράφου  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας 
καθώς και το διαβιβαστικό υπ’ αριθ. 4282-1/10.9.2014 της Περιφερειακής Ενότητας 
Χαλκιδικής,  πρέπει  ο  Δήμος  Πολυγύρου  να  ενεργήσει  για  την  συμπλήρωση  της 
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υπ’αριθ.  20/2013  επαγγελματικής  του  άδειας  πωλητού  Λαϊκών  Αγορών με  «Είδη 
παντοπωλείου  (Τρόφιμα  σε  στερεά  ή  υγρή  μορφή),  χαρτί  επαγγ/κής  ή  οικιακής 
φροντίδας καθώς και ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων, τυποποιημένου 
& κομμένου καφέ».

Η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  του  Δήμου  Πολυγύρου,  μετά  από  αυτή  τη 
διαδικασία,  καλείται  να  εγκρίνει  την  συμπλήρωση  της  παραπάνω  άδειας  του 
Αμαξόπουλου  Σωτήριου  του  Πολύκαρπου  και  να  εξουσιοδοτήσει  τον  Γενικό 
Γραμματέα  του  Δήμου  για  την  συμπλήρωση  αυτής,  εφόσον  ο  ενδιαφερόμενος 
προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

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  Γενικό  Γραμματέα  του Δήμου για  την 
έκδοση αυτής.

Η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  αφού  άκουσε  την  εισήγηση  του  Προέδρου, 
έλαβε υπόψη την αίτηση του κ.Αμαξόπουλου  Σωτηρίου  και  μετά  από διαλογική 
συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

Αποδέχεται την αίτηση του κ.Αμαξόπουλου Σωτηρίου του Πολύκαρπου και 

εξουσιοδοτεί  τον  Γενικό  Γραμματέα  του  Δήμου  να  προβεί  στην  συμπλήρωση 

πωλούμενου  είδους  επαγγελματικής  άδεια  πωλητού  Λαϊκών  Αγορών  με:  «Είδη 

παντοπωλείου (Τρόφιμα σε στερεά ή υγρή μορφή), χαρτί επαγγ/κής ή οικιακής 

φροντίδας  καθώς  και  ξηρών  καρπών,  μελιού,  ζαχαρωδών  προϊόντων, 

τυποποιημένου & κομμένου καφέ»

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  Μ Ε Λ Η                      
Ακριβές Αντίγραφο

     Πολύγυρος 14 Οκτωβρίου 2014

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ          

                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ       

ΑΔΑ: ΩΤΣ3ΩΞΜ-Α1Τ


	Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ			ΤΑ  Μ Ε Λ Η                      
					Ακριβές Αντίγραφο

		2014-11-04T11:45:08+0200
	Athens




