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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Αριθμός Απόφασης : 52
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 19/2015 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου
ΘΕΜΑ:
“Εξέταση αίτησης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου”
Στον Πολύγυρο σήμερα, τη τριακοστή (30η) Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00,
στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου

Πολυγύρου, συνήλθε σε έκτακτη

συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου, ύστερα από την
21234/30-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα
με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κατσιακιώρης Νικήτας
2. Ρόκου Άννα
3. Σαμαράς Νικόλαος
4. Ασημινάρης Χρήστος
5. Βορδός Χρυσοβαλάντης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Ζέλλιο Νικόλαο.
Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, του Δήμου Πολυγύρου,
κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το αν συμφωνούν με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος και αφού
πήρε την έγκριση, εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε τα εξής :

ΑΔΑ: Β8ΝΔΩΞΜ-Ε2Η
Στο Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου κατατέθηκε η υπ’ αριθ. 21240/30-11-2015
αίτηση για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, της κ. Κύρου Κρυσταλίας, για εγκατάσταση
συγκροτήματος « Ψυχαγωγικής Παιδείας – Λούνα Παρκ», από 19-12-2015 έως και 23-12-2015.
Οι άδειες παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων δίνονται σε όσους πλανόδιους πωλητές έχουν έγκυρη
άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου, με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα και
να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
Έχοντας υπόψη την αίτηση της ενδιαφερόμενης, τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 83 του
Ν.3852/10, το άρθρο 13 παρ.2 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του
Ν.1080/80, το άρθρο 2 εδ. Α΄ του Ν.Δ. 17-7-1923 “περί σχεδίου πόλεων” και την υπ’ αριθμ. 443/2013
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου “κανονισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων”,
προτείνεται η παραχώρηση 70 τ.μ. στην πλατεία Παραλή, απέναντι από τις “Έξι Βρύσες”, από τις 19-122015 έως και 23-12-2015. Προϋπόθεση, η ενδιαφερόμενη, μετά την εγκατάσταση του Λούνα Παρκ και
πριν την έναρξη λειτουργίας του, να προσκομίσει βεβαίωση καλής εγκατάστασης και λειτουργίας των
παιχνιδιών και των ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων από Διπλωματούχο Μηχανικό Α.Ε.Ι.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,
έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παραχώρηση 70 τ.μ. στην πλατεία Παραλή, απέναντι από τις “Έξι Βρύσες”, από τις 19-122015 έως και 23-12-2015 στην κ. Κύρου Κρυσταλία, για εγκατάσταση συγκροτήματος « Ψυχαγωγικής
Παιδείας – Λούνα Παρκ» με την προϋπόθεση να προσκομίσει βεβαίωση καλής

εγκατάστασης και

λειτουργίας των παιχνιδιών και των ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων από Διπλωματούχο Μηχανικό
Α.Ε.Ι.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 52/2015
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Πολύγυρος 30 Νοεμβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΣΙΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

