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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 9/2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήμερα την δεκάτη τετάρτη (14η) Οκτωβρίου 2014 και ώρα
13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την 9/2014 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 μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (7) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

2.Σαράντη Μαρία
3.Σιδέρης Νικόλαος
4. Φυλαχτός Χρήστος
5. Κοντογιώργης Δημήτριος
6. Πάνος Ιωακείμ
7. Χριστιανού Αγγελική
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Μαρία
Θεοδώρου.
Αριθμός θέματος:10

«Έγκριση της υπ’αριθ.24/2013 απόφασης του Δ.Σ. της
Τοπικής Κοινότητας Ολύνθου»

Αριθμός Απόφασης: 59
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Δήμαρχος Πολυγύρου
εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι το Δ.Σ. της Τοπικής
Κοινότητας Ολύνθου, με την υπ’ αριθ. 24/2013, παραχώρησε στην κ. Ζωγραφίδου
Σοφία, η οποία έχει περίπτερο στην Όλυνθο, κοινόχρηστο χώρο 20τ.μ. για το
περίπτερό της, καθώς και την σύνδεση του περιπτέρου της με το δημοτικό δίκτυο
ύδρευσης.
Η κ. Ζωγραφίδου, είναι κάτοχος της υπ’αριθ. 245/31.3.2014άδειας χρήσης
κοινόχρηστου χώρου, για το περίπτερό της, η οποία περιλαμβάνει την τοποθέτηση
δυο (2) ψυγείων, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2014 έως 31/12/2014.
Με το υπ’ αριθ. 2254/Π2/31.03.2014 διπλότυπο είσπραξης, κατέβαλε στην
Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας το ποσό των 100.00€ που αντιστοιχεί στο χώρο
του περιπτέρου και στα δυο ψυγεία.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στην ενδιαφερόμενη έχει παραχωρηθεί ο χώρος που
της ανήκει.
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Για οτιδήποτε άλλο προστεθεί στο χώρο του περιπτέρου και επειδή υπάρχει
συγκεκριμένη νομοθεσία για τα περίπτερα, θα πρέπει να επανέλθει με νέα αίτησή της.
Όσο για την σύνδεση του περιπτέρου με το δημοτικό δίκτυο, καλώς δόθηκε η
παροχή, καθώς η είναι υποχρεωμένη για την ευπρέπεια του χώρου.
Το Δ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας Ολύνθου, πήρε την ανωτέρω απόφαση, πριν
τεθεί σε ισχύ η υπ’αριθ. 17/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (κανονισμός
χρήσης κοινόχρηστων χώρων) και κατόπιν αίτησης που υπέβαλε η ενδιαφερόμενη.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, προτείνω στα μέλη του Δ/Σ. της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, να εγκρίνουν την 24/2013 απόφαση του Δ.Σ. Ολύνθου, ως προς το
σκέλος της σύνδεσης του περιπτέρου με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, αφού το
πρώτο πεδίο καλύπτεται από την 245/31.03.2014 άδεια, με την επιφύλαξη της
τήρησης των υγειονομικών όρων.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,
έλαβε υπόψη της όσα αναφέρθηκαν από αυτόν και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’αριθ. 24/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Τοπικής Κοινότητας
Ολύνθου, ως προς το σκέλος της σύνδεσης του περιπτέρου της κ.Ζωγραφίδου με το
δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, αφού η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, καλύπτεται
από την 245/31.3.2014 άδεια περιπτέρου (με την επιφύλαξη της τήρησης των
υγειονομικών όρων).-

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 14 Οκτωβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

