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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Αριθ.Απόφ: 90/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 10/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήμερα εικοστή (20η) Δεκεμβρίου 2012, και ώρα 12.00 στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την 10/2012 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 πέντε (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Βαγιωνάς Αθανάσιος

2. Χλιούμης Ανδρεάς

2.Ζούνη Στέλλα

3.Βουλγαράκης Χρυσόστομος
4.Κυριακού Ιφιγένεια
5.Σταμούδης Ελευθέριος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Μαρία
Θεοδώρου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 2 ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας του
Δήμου Πολυγύρου, με την 28/2012 απόφασή του, καθόρισε τις θέσεις στις οποίες θα
επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στα όριά της.
Το όργανο που λαμβάνει την τελική απόφαση είναι το Δημοτικό Συμβούλιο,
αφού πρώτα διαμορφωθεί εισήγηση και από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
((Ν.3852/2010, άρθρο 83 παρ.1γ).
Η πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Πολυγύρου, είναι η παρακάτω:

Α

ΘΕΣΗ

ΕΙΔΟΣ

/Α
1

Στη θέση «Καλόγερου Λάκκος»

στο

καντίνα

Τρίκορφο
2
Στη θέση «Λούκι» στον Πολύγυρο

ψυχαγωγικές & λοιπές

3
4

δραστηριότητες
καντίνα
παραδοσιακά προϊόντα

Στη θέση «Σαλίγκαρος» στον Πολύγυρο
Από EUROMARKET έως και το περίπτερο
της πλατείας Έξι Βρύσεων - Πολύγυρος εκτός
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της περιόδου της Αποκριάς, πέντε θέσεις
5
Στο παρκινγκ της Νομαρχίας- Πολύγυρος για
την περίοδο της Αποκριάς, δύο θέσεις
6
Στην οδό Χαριλάου Τρικούπη – Πολύγυρος,
για την περίοδο της Αποκριάς, δύο θέσεις
7

8

Στην Γερακινή από τα Μηκύβερνα μέχρι και
Ψακούδια, πέντε θέσεις
Στον

προαύλιο

χώρο

του

Εκθεσιακού

Κέντρου Καλυβών, μία (1) θέση
Στον είσοδο του Ανοικτού
9

Πολυγύρου,

μόνο «ΠΟΠ-ΚΟΡΝ» και
«ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ»
μόνο «ΠΟΠ-ΚΟΡΝ» και
«ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ»
μόνο καλαμπόκι και
«ΠΟΠ-ΚΟΡΝ» και «ΜΑΛΛΙ
ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ»
καντίνα

Θεάτρου

μόνο καλαμπόκι «ΠΟΠ-

μία (1) θέση και μόνο κατά την

ΚΟΡΝ» και «ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ

περίοδο των εκδηλώσεων του Ανοικτού Θεάτρου

ΓΡΙΑΣ»

Η ανωτέρω πρόταση, συμπληρώνεται με την παραχώρηση μιας θέσης στον
κ.Γκρίλη Ηλία, στην οδό Παπαδιαμάντη, έμπροσθεν της οικίας του κ.Β.Τσίγκα, για
την πώληση των προϊόντων του (κηπευτικά & αυγά) καθημερινά, εκτός Κυριακής.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του κ,Προέδρου,
έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3852/2010 άρθρο 83 παρ.1γ, εξέτασε την πρόταση
του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συμφωνεί με την αριθ. 28/2012 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας
Πολυγύρου, η οποία έχει όπως παρακάτω:
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Στη θέση «Καλόγερου Λάκκος»

στο

καντίνα

Τρίκορφο
2
Στη θέση «Λούκι» στον Πολύγυρο

ψυχαγωγικές & λοιπές

3
4

δραστηριότητες
καντίνα
παραδοσιακά προϊόντα

Στη θέση «Σαλίγκαρος» στον Πολύγυρο
Από EUROMARKET έως και το περίπτερο
της πλατείας Έξι Βρύσεων - Πολύγυρος εκτός

της περιόδου της Αποκριάς, πέντε θέσεις
5
Στο παρκινγκ της Νομαρχίας- Πολύγυρος για
την περίοδο της Αποκριάς, δύο θέσεις
6
Στην οδό Χαριλάου Τρικούπη – Πολύγυρος,
για την περίοδο της Αποκριάς, δύο θέσεις
7

Στην Γερακινή από τα Μηκύβερνα μέχρι και

μόνο «ΠΟΠ-ΚΟΡΝ» και
«ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ»
μόνο «ΠΟΠ-ΚΟΡΝ» και
«ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ»
μόνο καλαμπόκι και
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Ψακούδια, πέντε θέσεις
8

Στον

προαύλιο

«ΠΟΠ-ΚΟΡΝ» και «ΜΑΛΛΙ
χώρο

του

Κέντρου Καλυβών, μία (1) θέση
Στον είσοδο του Ανοικτού
9

Πολυγύρου,

ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ»
καντίνα

Εκθεσιακού
Θεάτρου

μόνο καλαμπόκι «ΠΟΠ-

μία (1) θέση και μόνο κατά την

ΚΟΡΝ» και «ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ

περίοδο των εκδηλώσεων του Ανοικτού Θεάτρου

ΓΡΙΑΣ»

Παραχώρηση μιας θέσης στον κ.Ηλία Γκρίλη, στην οδό Παπαδιαμάντη
έμπροσθεν της οικίας Β.Τσίγκα, για την πώληση των προϊόντων του (κηπευτικά &
αυγά) καθημερινά εκτός Κυριακής.
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της υπ΄ αριθ.28/2012
απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου και την έκδοση διοικητικής
πράξης, για την οποία είναι αρμόδιο.Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 90/2012
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 21η Δεκεμβρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

