
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθ.Απόφ: 58/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 6/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα εικοστή ογδόη (28η) Αυγούστου 2012 και ώρα 12.00 
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την  6/2012  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 Ανδρέας             

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. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνεδρίασε την 28/8/2012 (αντί της 29/8/2012) 
λόγω απρογραμμάτιστου ταξιδιού του Δημάρχου την 29/8/2012.

Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  εισηγούμενος  το  1ο θέμα, 
ανέφερε  ότι  η  ενδιαφερόμενη  OLIVETO ELEONORA,  με  την  υπ’αριθ. 
18297/21.8.2012  αίτησή  της,  υπέβαλε  δικαιολογητικά  για  την  έκδοση  άδειας 
εγκατάστασης & λειτουργίας για ΤΣΙΡΚΟ με τη διακριτική επωνυμία “CANADA”, 
το οποίο θα λειτουργήσει σε δημοτικό χώρο επί της οδού Παπανδρέου στην περιοχή 
Λούκι στον Πολύγυρο, για το χρονικό διάστημα από 3/9/2012 έως και 6/9/2012.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ώστε να μπορέσει η επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Πολυγύρου να κρίνει την πληρότητα ή μη των δικαιολογητικών, 
έχουν  κατατεθεί  από  την  ενδιαφερόμενη,  όπως  φαίνεται  από  την  εισήγηση  που 
κατατέθηκε στην Επιτροπή και είναι:
α)  Εκκαθαριστικό,  β)  Βεβαίωση  Πυρασφάλειας,  γ)Βεβαίωση  Μηχανικού  για  την 
καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, δ) Βεβαίωση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για 
την  καλή  λειτουργία  των  ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων,  ε)  Ασφαλιστική 
ενημερότητα  από  22/11/2011  & στ)  Βεβαίωση  έναρξης  από την  ΔΥΟ,  υπεύθυνη 
δήλωση ότι δεν χρησιμοποιούνται ζώα, μηχανολογικές εγκαταστάσεις   άνω των 10 
ίππων, πτητικά ή ανυψωτικά μηχανήματα, αέρια ή άλλες ύλες και πλωτά μέσα.

Το παράβολο των 185€ αλλά και τα τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου 500€ 
θα καταβληθούν  μετά την έγκριση και πριν από την τελική αδειοδότηση.
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πολυγύρου, σύμφωνα με τα άρθρα 
80 και 81 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Ν.3463/06) και το Π.Δ. 12/2005, είναι 
αρμόδια  για  την  προέγκριση  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  του  παραπάνω 
καταστήματος, έπειτα από προέλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε 
την  εισήγηση  του  Προέδρου  και  εξέτασε  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά,  έλαβε 
υπόψη την αίτηση της κ. OLIVETO ELEONORA 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  της  κ.OLIVETO ELEONORA και  της  χορηγεί 
προέγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας  «ΤΣΙΡΚΟ» με την διακριτική επωνυμία 
CANADA το οποίο θα λειτουργήσει σε δημοτικό χώρο και συγκεκριμένα επί της 
οδού Παπανδρέου στην περιοχή Λούκι στον Πολύγυρο, για το χρονικό διάστημα από 
3.9.2012 έως και 6.9.2012.-

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 58/2012

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  Μ Ε Λ Η
                       

Ακριβές Αντίγραφο
     Πολύγυρος 28η Αυγούστου 2012

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

          ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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