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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Αριθμός Απόφασης : 22
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 9/2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου
ΘΕΜΑ:
“Εξέταση αίτησης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου ”
Στον Πολύγυρο σήμερα, την εικοστή τετάρτη (24η) 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 6332/20-052016 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 τέσσερα (4) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Κατσιακιώρης Νικήτας

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ρόκου Άννα

2. Σαμαράς Νικόλαος
3. Ασημινάρης Χρήστος
4. 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. 4102/31-03-2016
αίτηση της κ. Σταυροπούλου Μαρίας του Χαραλάμπους, για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 2,70
τμ κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν και 2,70 τμ απέναντι του καταστήματός της «Καφέ –
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Μπουγατσάδικο» το οποίο λειτουργεί στην οδό Αθ. Καραγκάνη 31, στον Πολύγυρο. Η παραχώρηση
δικαιώματος χρήσης του κοινόχρηστου χώρου ζητείται για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ . 1016/49/419-β/26-04-2016 έγγραφό του, το Τμήμα Τροχαίας
Πολυγύρου δεν συνηγορεί με τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου των τετραγωνικών
μέτρων που αναφέρονται στην αίτηση, καθώς δεν θα κατοχυρώνεται η ασφάλεια τω ν καθήμενων.
Συνηγορεί όμως για τη χορήγηση άδειας χρήσης 1,2 τμ (3μ Χ 0,40μ) έμπροσθεν του καταστήματος σε
χώρο που εφάπτεται με αυτό, με μέγιστο πλάτος κατάληψης 0,40μ, ώστε να μην καταλαμβάνεται η
κίτρινη λωρίδα διέλευσης τυφλών και ο εναπομείνας χώρος του πεζοδρομίου να είναι ικανός για την
κυκλοφορία των πεζών.
Επιπλέον,

η συγκεκριμένη οδός δεν συμπεριλαμβάνεται στους κοινόχρηστους χώρους των

οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 443/2013 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου: “Κανονισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων”.
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, την υπ΄ αριθμ. 443/2013
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου “Κανονισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων”, το υπ’
αριθ. πρωτ . 1016/49/419-β/26-04-2016 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Πολυγύρου και μετά από
διαλογική συζήτηση
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 1,2 τμ (3μ Χ 0,40μ) κοινόχρηστου χώρου, έμπροσθεν
του καταστήματος «Καφέ – Μπουγατσάδικο» της κ. Σταυροπούλου Μαρίας του Χαραλάμπους, σε χώρο
που εφάπτεται με αυτό, με μέγιστο πλάτος κατάληψης 0,40μ, ώστε να μην καταλαμβάνεται η κίτρινη
λωρίδα διέλευσης τυφλών και ο εναπομείνας χώρος του πεζοδρομίου να είναι ικανός για την κυκλοφορία
των πεζών. Το κατάστημα λειτουργεί στην οδό Αθ. Καραγκάνη 31, στον Πολύγυρο.
Προϋπόθεση αποτελεί η τροποποίηση του “Κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων” από
το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου, εφόσον αυτό αποφασίσει να συμπεριλάβει τη συγκεκριμένη
οδό στους κοινόχρηστους χώρους, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 22/2016
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Πολύγυρος 24 Μαΐου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΣΙΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

