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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήµερα την πέµπτη (5η) Αυγούστου 2015 και ώρα 12.00 στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την 8/2015 πρόσκληση του Προέδρου που
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πραγµατοποιήθηκε από τον Α!
Αντιδήµαρχο .Χρήστο Βορδό, λόγω απουσίας του ∆ηµάρχου κ.Αστερίου Ζωγράφου.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα
επτά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (6) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Βορδός Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Πάνος Ιωακείµ

2.Σαράντη Μαρία
3.Σιδέρης Νικόλαος
4. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος
5. Φυλαχτός Χρήστος
5. Χριστιανού Αγγελική

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία
Θεοδώρου.
Αριθµός θέµατος:6ο

«Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητού λαϊκών
αγορών στον Παπαοικονόµου Εµµανουήλ»

Αριθµός απόφασης:110

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Χρήστος Βορδός,
εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι ο ενδιαφερόµενος
Παπαοικονόµου Εµµανουήλ του Νικολάου υπέβαλε αίτηση καθώς και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, για χορήγηση παραγωγικής του άδειας πωλητού λαϊκών Αγορών µε
«ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ».
Σύµφωνα µε την παράγραφο 7του άρθρου 7 του Ν.2323/1995 όπως
τροποποιήθηκε µε τον Ν.3377/2005, οι παραγωγικές άδειες χορηγούνται µε απόφαση
του Νοµαρχιακού Συµβουλίου του τόπου διαµονής του παραγωγού, σε φυσικά
πρόσωπα, µονίµους κατοίκους Ελλάδας, εφόσον έχουν την υπηκοότητα κράτους
µέλους της Ε.Ε. και ισχύουν για τις λαϊκές όλης της χώρας (µε τη θεώρησή τους από
κάθε ∆ήµο για τον οποίο ενδιαφέρεται ο παραγωγός ξεχωριστά) και εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Π.∆. 51/2006, όπως
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έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 3 του Π.∆. 116/2008. Η αρµοδιότητα αυτή έχει
µεταβιβαστεί από τις Νοµαρχίες στους ∆ήµους σύµφωνα µε το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87Α/7.6.2010) άρθρο 94 παρ. 6.32.
Με βάση τα παραπάνω, ο κ.Παπαοικονόµου Εµµανουήλ του Νικολάου
πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον ανωτέρω Νόµο και Π.∆. και
δικαιούται της χορήγησης παραγωγικής άδειας πωλητού λαϊκών αγορών για
«ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ».
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου, µετά από αυτή τη
διαδικασία, καλείται να εγκρίνει την χορήγηση της ζητούµενης άδειας στον
ενδιαφερόµενο και να εξουσιοδοτήσει τον κ. ∆ήµαρχο για την έκδοση αυτής.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,
έλαβε υπόψη την αίτηση του κ.Παπαοικονόµου Εµµανουήλ, εξέτασε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και µετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει

Οµόφωνα

Αποδέχεται την αίτηση του κ.Παπαοικονόµου Εµµανουήλ του Νικολάου
και του χορηγεί παραγωγική άδεια πωλητού Λαϊκών Αγορών για «ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ»
για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται παραπάνω.-

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
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