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               ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

                ΔΗΜΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

                     ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Αριθμός Απόφασης : 18 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 7/2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου 

 
ΘΕΜΑ: 

“Εξέταση αίτησης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου ” 

 

 Στον Πολύγυρο σήμερα, τη δεκάτη (10η) Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στο Γραφείο 

της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου  Πολυγύρου, συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της 

Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου, ύστερα από την 5541/04-05-2016 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 τρία (3) μέλη: 

 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κατσιακιώρης Νικήτας  

2. Σαμαράς  Νικόλαος  

3. Ασημινάρης Χρήστος  

 

1. Ρόκου Άννα  

2. Βορδός Χρυσοβαλάντης  

 

  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Ζέλλιο Νικόλαο. 

 

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, του Δήμου Πολυγύρου, 

εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης , ανέφερε τα εξής :  

Στο Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου κατατέθηκε η υπ’ αριθ. 4489/08-04-2016 

αίτηση της κ. Μπουτιώνη Άννας του Γεωργίου, για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 1τμ 

κοινόχρηστου χώρου (έμπροσθεν του κλειστού περιπτέρου στον παραλιακό δρόμο της Γερακινής), για 

τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, με σκοπό την πώληση μελισσοκομικών προϊόντων  
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Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 34308/27-03-2015 έγγραφο Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, 

Ναυτιλίας και Τουρισµού, στις περιπτώσεις κατόχων άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου παραγωγού, 

που είχαν εκδοθεί με τις προϊσχύουσες διατάξεις (Π.Δ. 254/2005), παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης 

άδειας κατάληψης χώρου για την άσκηση της δραστηριότητας τους κατόπιν αίτησής τους στον οικείο 

Δήμο 

Επίσης σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 813-141/31-10-2014 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, οι Δήμοι μπορούν να χορηγήσουν  άδεια κατάληψης χώρου για την άσκηση της 

δραστηριότητας τους, μόνο σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων που κατέχουν άδεια άσκησης 

υπαίθριου εμπορίου παραγωγού.  

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 

έλαβε υπόψη του 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” ,την υπ΄ αριθμ. 443/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου 

“κανονισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων”, τις διατάξεις του ΣΤ΄ κεφαλαίου  του Ν.4264/14, το υπ’ 

αριθ. 34308/27-03-2015 έγγραφο Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, το υπ’ 

αριθ. 813-141/31-10-2014 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και μετά από 

διαλογική συζήτηση 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Τη παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 1τμ  κοινόχρηστου χώρου (έμπροσθεν του κλειστού 

περιπτέρου στον παραλιακό δρόμο της Γερακινής) στη κ. Μπουτιώνη Άννα του Γεωργίου, για τους 

μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, με σκοπό την πώληση μελισσοκομικών προϊόντων. 

Μετά τις 19-8-2016 θα πρέπει να ανανεωθεί η παραγωγική άδεια άσκησης υπαίθριου 

εμπορίου της κ. Μπουτιώνη. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2016 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Πολύγυρος 10 Μαΐου 2016 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΚΑΤΣΙΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
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