
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ     Αριθ.Απόφ: 16/2016 
      
 
     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 4/2016 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου 

 Στον Πολύγυρο σήµερα την  εικοστή πρώτη (21) Απριλίου 2016 και ώρα 
12.00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 4/2016  πρόσκληση του 
Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 
του Ν.3852/10. 
  
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 
επτά  τακτικά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα, τα παρακάτω 
πέντε (5) µέλη: 
 
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Ζωγράφος Αστέριος                                       1. Σιδέρης Νικόλαος 

2. Σαράντη Μαρία                                               2. Φυλαχτός Χρήστος 

3. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος                                     

4. Πάνος Ιωακείµ 

5. Χριστιανού Αγγελική 

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου.  
 
Αριθµός θέµατος:2ο 

έκτακτο  
«Ανανέωση παραγωγικής άδειας πωλητού λαϊκών 
αγορών στον Τσουλναρά ∆ηµήτριο» 
 

Αριθµός απόφασης:16  
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αστέριος Ζωγράφος, 

εισηγούµενος το 2ο   έκτακτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω: 
Ο ενδιαφερόµενος κ.Τσουλναράς ∆ηµήτριος του Χρήστου, κάτοικος 

Ορµύλιας Χαλκιδικής, υπέβαλε αίτηση, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για 
την ανανέωση της υπ’ αριθ.  19/1998 παραγωγικής του άδειας πωλητού λαϊκών 
αγορών µε «ΕΛΙΕΣ». 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του Π.∆. 51/2006 «Όροι και 
προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών» όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 
του Π.∆. 116/2008, οι παραγωγικές άδειες ανανεώνονται µία ή περισσότερες φορές 
το χρόνο. Η αρµοδιότητα αυτή έχει µεταβιβαστεί από τις Νοµαρχίες στους ∆ήµους 
σύµφωνα µε το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) άρθρο 94 παρ. 6.32. 

Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Τσουλναράς ∆ηµήτριος πληροί τις προϋποθέσεις 
που αναφέρονται στον ανωτέρω Νόµο και Π.∆. και δικαιούται της χορήγησης 
παραγωγικής άδειας πωλητού λαϊκών αγορών για «ΕΛΙΕΣ» 

ΑΔΑ: 7ΤΑΣΩΞΜ-ΧΨΘ



Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου, µετά από αυτή τη 
διαδικασία καλείται να εγκρίνει την ανανέωση της ζητούµενης άδειας στον 
ενδιαφερόµενο και να εξουσιοδοτήσει τον κ.∆ήµαρχο για την έκδοση αυτής. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 
έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις και µετά από διαλογική συζήτηση  

 
  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α 

 
 Αποδέχεται την αίτηση του κ.ΤΣΟΥΛΝΑΡΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ του Χρήστου 
και του ανανεώνει την υπ’αριθ. 19/1998 παραγωγική άδεια πωλητού Λαϊκών Αγορών 
για «ΕΛΙΕΣ» για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται παραπάνω.- 
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η                       
    Ακριβές Αντίγραφο 
        Πολύγυρος 21η  Απριλίου 2016 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

          ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

       ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: 7ΤΑΣΩΞΜ-ΧΨΘ
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