
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθ.Απόφ: 35/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 4/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα ενάτη (9η) Ιουλίου 2012 και ώρα 12.00 στο Δημοτικό 
Κατάστημα  του  Δήμου  Πολυγύρου,  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής ύστερα από την 4/2012  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: ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος                                           

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  35ο  θέμα  της 

ημερήσιας  διάταξης  ανέφερε  ότι  o ενδιαφερόμενος  ΒΕΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 

του Γεωργίου, έχει υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 

έκδοση  άδειας  στάσιμου  εμπορίου  με  «ΚΑΝΤΙΝΑ»  εντός  της  Παιδικής  Εξοχής 

Μεταμόρφωσης.

Σύμφωνα με τη ΚΥΑ Π1β/Γ.Π.οικ. 79479/13.7.2011 άρθρο 4, η λειτουργία 

καντίνας ή κυλικείου στις Παιδικές Εξοχές-Κατασκηνώσεις επιτρέπεται μόνο κατά 

τις  περιόδους  που  φιλοξενούνται  οικογένειες,  ηλικιωμένα  άτομα  και  άτομα  με 

αναπηρίες  ενώ  απαγορεύεται  κατά  τις  περιόδους  που  φιλοξενούνται  παιδιά,  Την 

επίβλεψη  για  τη  σωστή  λειτουργία  της  θα  έχει  το  Δ.Σ.  της  Παιδικής  Εξοχής-

Κατασκήνωσης.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πολυγύρου, καλείται να εγκρίνει ή 
όχι τη χορήγηση της ζητούμενης άδειας στον ενδιαφερόμενο και να εξουσιοδοτήσει 
τον κ.Δήμαρχο για την έκδοση αυτής.
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε 
την  εισήγηση  του  κ.Προέδρου,  έλαβε  υπόψη  την  αίτηση  του  κ.ΒΕΚΗ 
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ του Γεωργίου και μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει  τη  χορήγηση  Άδειας  Υπαίθριου  Πλανόδιου  Εμπορίου  για 
«ΣΤΑΣΙΜΗ ΚΑΝΤΙΝΑ» στον ΒΕΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ του Γεωργίου, εντός 
της  Παιδικής  Εξοχής  Μεταμόρφωσης,  ΜΟΝΟ  για  τη  χρονική  περίοδο  που 
φιλοξενούνται οικογένειες, ηλικιωμένα άτομα και άτομα με αναπηρίες. 

Η ανωτέρω Παιδική Εξοχή,  λειτουργεί  στην Τ.Κ.  Μεταφόρφωσης  του Δήμου 
Πολυγύρου.-

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 35/2012

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  Μ Ε Λ Η
                       

Ακριβές Αντίγραφο
     Πολύγυρος 9η Ιουλίου 2012

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

          ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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