
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθ.Απόφ: 49/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 5/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου Πολυγύρου

Στον  Πολύγυρο  σήμερα  δεκάτη  τετάρτη  (14η)  Αυγούστου  2012  και  ώρα 
12.00  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  του  Δήμου  Πολυγύρου,  συνήλθε  σε  τακτική 
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την  5/2012  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 τέσσερα (4) μέλη:

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος                                           1.Κυριακού Ιφιγένεια

2. Χλιούμης Ανδρεάς        2.Σταμούδης Ελευθέριος      

3.Βουλγαράκης Χρυσόστομος        3.Βαγιωνάς Αθανάσιος

4.Ζούνη Στέλλα

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου. 

Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  εισηγούμενος  το  2ο θέμα, 
ανέφερε  ότι  η   Δημοτική  Κοινότητα  Πολυγύρου,  μας  έστειλε  την  αριθ.  17/2012 
απόφασή της, που αφορά «Πρόταση για την μετατόπιση του χώρου λειτουργίας της 
λαϊκής αγοράς Πολυγύρου», στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι για τους 
οποίους προτείνεται η μεταφορά της λαϊκής αγοράς σε άλλο μέρος, από αυτό που 
λειτουργεί  σήμερα  και  η  διαμόρφωση  που  θα  πρέπει  να  γίνει  στο  χώρο  που 
προτείνεται  .

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, λαμβάνονται με την 
απόλυτη  πλειοψηφία  των  μελών  του  (σύμφωνα  με  το  άρθρο  83  παρ.1γ  του 
Ν.3852/2010) και  αποστέλλονται  στην  επιτροπή  ποιότητας  ζωής  προκειμένου  να 
διαμορφώσει  την εισήγησή της  προς  το δημοτικό συμβούλιο  για την έκδοση των 
προβλεπομένων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων. 

Παλαιότερα είχε προταθεί  ο χώρος πίσω από το κλειστό δημοτικό θέατρο, 
αλλά στο χώρο αυτό,  σήμερα με  τις  αναπλάσεις  που γίνονται,  στενεύει  πολύ και 
φυσικά δεν είναι κατάλληλος πλέον γι’ αυτό. 

Μετά από τα παραπάνω, προτείνω να εισηγηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο 
την μεταφορά της λαϊκής αγοράς  στην περιοχή του δημοτικού σταδίου, για τους 
λόγους που αναφέρονται παραπάνω και με την προϋπόθεση να γίνουν τα απαραίτητα 
έργα υποδομής, ώστε να λειτουργεί υποδειγματικά. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε 
την  εισήγηση  του  Προέδρου,  εξέτασε  την  απόφαση  της  δημοτικής  κοινότητας 
Πολυγύρου, και  μετά από διαλογική συζήτηση
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

Εισηγείται  στο Δημοτικό Συμβούλιο,  μετά την αριθ.  17/2012 απόφαση της 
Δημοτικής  Κοινότητας  Πολυγύρου,   την  μετατόπιση  του  χώρου  λειτουργίας  της 
λαϊκής  αγοράς  Πολυγύρου,  στην περιοχή  του  Δημοτικού  Σταδίου  Πολυγύρου,  με 
απαραίτητη προϋπόθεση την κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου, ώστε η νέα λαϊκή 
να λειτουργεί υποδειγματικά.- 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 49/2012

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  Μ Ε Λ Η
                       

Ακριβές Αντίγραφο
     Πολύγυρος 14η Αυγούστου 2012

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

          ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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