ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Αριθ.Απόφ: 53/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 8/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήμερα δεκάτη έκτη (16η) Αυγούστου 2011 και ώρα 13.30
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την 8/2011 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:
1.Ζωγράφος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Σταμούδης Ελευθέριος

2. Χλιούμης Ανδρέας
3.Βουλγαράκης Χρυσόστομος
4.Ζούνη Στέλλα
5.Βαγιωνάς Αθανάσιος
6. Κυριακού Ιφιγένεια
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Μαρία
Θεοδώρου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, ανέφερε ότι η ενδιαφερόμενη Σπαντοπούλου Θεοδώρα του Νικολάου,
κάτοχος της υπ αριθ. 11/2010 Επαγγελματικής Άδειας Λαϊκών Αγορών
Ν.Χαλκιδικής, για «ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ»
ζητάει με την με
ημερομηνία 5.8.2011 αίτησή της , να τροποποιηθεί η άδειά της σε «ΝΩΠΑ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
(ΘΑΛΑΣΣΗΣ-ΓΛΥΚΕΩΝ
ΥΔΑΤΩΝΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ)» σύμφωνα με το εδάφιο ε.ε. της παραγράφου 1 της
περίπτωσης Δ) του άρθρου 2 του Π.Δ. 51/2006.
Σύμφωνα με την παράγραφο της περίπτωσης Δ του άρθρου 2 του Π.Δ.
51/2006 «Οροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών» και σύμφωνα με
το εδάφιο 32 της παραγράφου 6 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 «Πρόσθετες
αρμοδιότητες Δήμων» με απόφασή της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, δύναται για την
καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού, μεταξύ των άλλων, να τροποποιεί
ή να συμπληρώνει τη χορηγηθείσα άδεια ως προς τα προς πώληση είδη, τα οποία
μπορεί να ανήκουν σε περισσότερες κατηγορίες και να επιτρέπει την αλλαγή της
κατηγορίας της χορηγηθείσας άδειας ως προς τα πωλούμενα είδη, υπό την
προϋπόθεση ότι το 90% των χορηγηθεισών αδειών θα εξακολουθούν να έχουν ως
αντικείμενο την πώληση προϊόντων γης, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας.
Σύμφωνα με το ΠΔ. 51/13.3.2006 άρθρο 1 παρ. Ε1α και άρθρο 1 παρ. Δ2 η
επαγγελματική άδεια Λαϊκών Αγορών μπορεί να τροποποιηθεί και πριν την πάροδο
του ενός χρόνου από την αρχική ημερομηνία της έκδοσης της αφού αυτό το χρονικό
διάστημα αναφέρεται μόνο για την μεταβίβασή της.

Μετά από τα ανωτέρω, πρόταση της υπηρεσίας μας, είναι να ικανοποιηθεί το
αίτημα της ανωτέρω διότι είναι σύμφωνο με τις ανωτέρω διατάξεις.
Το Δ.Σ. της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πολυγύρου, αφού άκουσε
την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη την αίτηση της κ.Σπαντοπούλου
Θεοδώρας του Νικολάου και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει

Ομόφωνα

Δέχεται την αίτηση της κ.ΣΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΣ του Νικολάου
και τροποποιεί την αριθ. 11/2010 Επαγγελματική άδεια Λαϊκών Αγορών ως προς το
είδος σε «ΝΩΠΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΘΑΛΑΣΣΗΣ-ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ)».Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 53/2011
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 16 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

