
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 4/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοσιπέντε  (25) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 
την με αριθ. 4/21.2.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, 
η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                        
   

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Ζαγγίλας Δημήτριος 14 Πύρρος Ιωάννης
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Δημητριάδης Χρήστος
3 Βορδός Χρήστος 16 Σιμώνης Ιωάννης
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 17 Βαγιωνάς Αθανάσιος
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Καπλάνης Θωμάς
7 Ζούνη Στέλλα 20 Αβέρης Αθανάσιος
8 Λακρός Αλέξανδρος 21 Παρθενιώτης Νικόλαος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος 22 Γκολόης Γεώργιος
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
11 Κοντογιώργης Δημήτριος
12 Δήμητσας Δημήτριος
13 Μπογδάνος Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Λαφαζάνης Βασίλειος
2 Πλιάκος Αστέριος
3 Ευαγγελινός Δημήτριος
4 Χλιούμης Ανδρέας
5 Μπάτσιος Αστέριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 
τήρηση των πρακτικών. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 
παραβρέθηκε  ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος,  Πρόεδρος Δ.Κ. Ορμύλιας και ο κ. Βαγιωνάς 
Κων/νος, Πρόεδρος Τ.Κ. Ολύνθου.

Αριθμός θέματος: 14ο Άδειες υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου 
εμπορίου

Αριθμός Απόφασης : 74

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 
14ο  θέμα, έδωσε τον λόγο στον  Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Λιόντα, ο οποίος τόνισε 
τα εξής :«Μετά την ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 1505/24-1-2013 του Δήμου Πολυγύρου με την 
οποία καλούνταν οι ενδιαφερόμενοι για άδεια υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου η 
οποία  ακολούθησε   την  υπ’  αρ.  412/24-10-2012  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου 
Πολυγύρου με την οποία χωροθετούνταν και ορίζονταν οι  παραπάνω άδειες για το 2013, 
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καθώς  και  την  υπ’  αρ.  98001/30-11-2012  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την οποία καθόρισε τον ανώτατο αριθμό 
αδειώνπου  δύναται  να  χορηγηθούν  το  έτος  2013  για  την  άσκηση  υπαίθριου  στάσιμου 
εμπορίου  και  υπαίθριου  πλανόδιου  εμπορίου  με  άδεια  τύπου  Β΄,  υπέβαλαν  αίτηση  οι 
παρακάτω ενδιαφερόμενοι:

ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ:
• Στην  παραλία  Καλυβών στην περιοχή  Ανεμόμυλου  μία  (1)  θέση για  καντίνα  (θέση 

ανακοίνωσης υπ’ αρ. 10) η κ. Πασούνοβα Λίλη-Άννα
• Στις  Καλύβες,  στον τριγωνικό χώρο του παλαιού περιπτέρου,  έναντι  οριοθετημένου 

χώρου για ανέγερση σχολικών μονάδων μία (1) θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων 
(θέση ανακοίνωσης υπ’ αρ. 11) ο κ. Λάκκας Δημοσθένης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

• Εντός της ιδιοκτησίας Γεωργακούδη Τριανταφυλλιάς στη θέση «Γέφυρα» μία (1) θέση 
για πώληση μελιού (θέση ανακοίνωσης υπ’ αρ. 22) η κ. Γεωργακούδη Τριανταφυλλιά

ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΓΙΑ  ΑΔΕΙΕΣ  ΤΥΠΟΥ  Α΄  (για  πώληση  πρωτογενών  προϊόντων  γης,  αλιείας  και 
ιχθυοκαλλιέργειας πανελλήνιας εμβέλειας)

• Ο  κ.  Γιοματάρης  Ελευθέριος  του  Σταματίου  για  πώληση  πρωτογενών  προϊόντων 
αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας 

ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ  ΤΥΠΟΥ  Β΄(για  πώληση  λοιπών  προϊόντων  στην  περιφέρεια  μόνο  της 
περιφέρειας που ανήκει ο Δήμος Πολυγύρου)

• Η κ. Σιδέρη Αναστασία για πλανόδια καντίνα
• O κ. Αυγέρος Νικόλαος του Αυγερινού για πλανόδια καντίνα.

Οι παραπάνω αιτήσεις πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις της Α΄φάσης και εφόσον είναι 
εντός  του  προβλεπόμενου  αριθμού  των  προκηρυχθεισών  αδειών  μπορούν  να  δοθούν 
ανεξαρτήτως κατάταξης σύμφωνα με τα προσόντα και  χωρίς κλήρωση. Οι άδειες άσκησης 
υπαίθριου εμπορίου ισχύουν για μία τριετία (άρθρο 5 παρ. 1 ΠΔ 254/05) (παρ. 1 άρθρο 5 Ν. 
2323/95).
Οι  αιτούντες  υποχρεούνται  να υποβάλουν εντός  προθεσμίας  τριάντα  (30)  ημερών από την 
ημερομηνία  έκδοσης  της  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  επί  των  αιτήσεων  (παρ.3 
άρθρο 1 ΠΔ 254/05) τα δικαιολογητικά της Β΄φάσης όπως αναφέρονται στην υπ’ αρ. 1505/24-
1-2013 ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου.

Κατόπιν τούτων, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για την επιλογή των 
αιτήσεων αδειοδότησης για υπαίθριο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο για το έτος 2013..

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το με Αριθ. Πρωτ.:  154/6-2-

2013  έγγραφο  από  τον  Ενδιάμεσο  Φορέα  Διαχείρισης  Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε., για  την  άμεση 
αποδοχή των όρων ένταξης του έργου, το άρθρο 3α του Ν. 3669/2008 και μετά από διαλογική 
συζήτηση, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ων α 
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παραχωρούνται  οι  θέσεις  στάσιμου  και  υπαίθριου  εμπορίου  για  το  έτος  2013  όπως 
παρακάτω:

ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ:
• Στην παραλία Καλυβών στην περιοχή Ανεμόμυλου μία (1) θέση για καντίνα (θέση 

ανακοίνωσης υπ’ αρ. 10) η κ. Πασούνοβα Λίλη-Άννα
• Στις Καλύβες, στον τριγωνικό χώρο του παλαιού περιπτέρου, έναντι οριοθετημένου 

χώρου  για  ανέγερση  σχολικών  μονάδων  μία  (1)  θέση  για  πώληση  αγροτικών 
προϊόντων (θέση ανακοίνωσης υπ’ αρ. 11) ο κ. Λάκκας Δημοσθένης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

• Εντός της ιδιοκτησίας Γεωργακούδη Τριανταφυλλιάς στη θέση «Γέφυρα» μία (1) 
θέση  για  πώληση  μελιού  (θέση  ανακοίνωσης  υπ’ αρ.  22)  η  κ.  Γεωργακούδη 
Τριανταφυλλιά

ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΓΙΑ  ΑΔΕΙΕΣ  ΤΥΠΟΥ  Α΄  (για  πώληση  πρωτογενών  προϊόντων  γης,  αλιείας  και 
ιχθυοκαλλιέργειας πανελλήνιας εμβέλειας)

• Ο  κ. Γιοματάρης Ελευθέριος του Σταματίου  για πώληση πρωτογενών προϊόντων 
αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας 

ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ  ΤΥΠΟΥ  Β΄(για  πώληση  λοιπών  προϊόντων  στην  περιφέρεια  μόνο  της 
περιφέρειας που ανήκει ο Δήμος Πολυγύρου)

• Η κ. Σιδέρη Αναστασία για πλανόδια καντίνα
• O κ. Αυγέρος Νικόλαος του Αυγερινού για πλανόδια καντίνα.

 και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά της Β' 
Φάσης εντός τριάντα ημερών.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 74/2013

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 28-2-2013
Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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