ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Αριθ.Απόφ: 7/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήμερα δεκάτη πέμπτη (15η) Φεβρουαρίου 2011 και ώρα
13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την 2/2011 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 επτά (7) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

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 3ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, ανέφερε τα εξής:
«Ο ενδιαφερόμενος κ.ΠΙΠΕΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Γρηγορίου, με την αριθ.
1739/7.2.2011 αίτησή του, υπέβαλλε δικαιολογητικά για τον προέλεγχο και την
προέγκριση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για πώληση ψαριών με ιδιόκτητο
αυτοκίνητο.
Τονίζεται ότι την απόφαση για χορήγηση της άδειας τη λαμβάνει σε δεύτερη φάση,
σύμφωνα με το άρθ. 94 παρ. 30 του Ν.3852/2010, το δημοτικό συμβούλιο.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/2010
«Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.2323/95, του
Ν.3377/05 και του Π.Δ. 254/05, είναι αρμόδια:
1. Για τον έλεγχο των δικαιολογητικών &
2. Την προέγκριση χορήγησης (σκοπιμότητα) της παραπάνω αδείας.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε
την εισήγηση του Προέδρου και εξέτασε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έχοντας
υπόψη τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκέντρωσης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του Ν.2323/95, του Ν.3377/05 & του Π.Δ. 254/05
Αποφασίζει

Ομόφωνα

Χορηγεί ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, στον κ. ΠΙΠΕΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟ του Γρηγορίου.
Επισημαίνουμε ότι:
Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, πρέπει να βρίσκονται
εκτός και σε απόσταση εκατόν πενήντα (150) μέτρων:
Α) των δημοτικών και λαϊκών αγορών και
Β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες
ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και
εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών.
Την απόφαση για την χορήγηση της άδειας, τη λαμβάνει σε δεύτερη φάση,
σύμφωνα με το αρ.94 παρ.30 του Ν.3852/2010, από το Δημοτικό Συμβούλιο.-

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2011
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 16 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

