
                       

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

          ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

            ΔΗΜΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

                  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Αριθμός Απόφασης : 26 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 10/2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου 

 
ΘΕΜΑ: 

“Εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας προσωρινής στάθμευσης για 

φορτοεκφόρτωση στην εταιρεία «ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ν. - ΒΟΡΔΟΣ Δ. ΟΕ»” 

 

 Στον Πολύγυρο σήμερα, την εικοστή δευτέρα  (22η) Ιουνίου 2016, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου  

Πολυγύρου, συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου 

του Δήμου Πολυγύρου, ύστερα από την 8332/16-06-2016 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. Ρόκου Άννα 

 

 

 

 

1. Ασημινάρης Χρήστος  

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 δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
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Στο Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου κατατέθηκε η υπ’ αριθμ. 

6270/19-05-2016 αίτηση της εταιρείας «ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ν. - ΒΟΡΔΟΣ Δ. ΟΕ» με την 

οποία ζητά να της χορηγηθεί άδεια προσωρινής στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση σε 

τέσσερις (4) θέσεις, μπροστά στην είσοδο του καταστήματός της στην οδό Αλ. 

Παπαναστασίου, κατά τις πρωινές ώρες (07:00 – 09:30) και τις απογευματινές ώρες (16:30 

– 18:00) . Σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν. 3852/2010 “Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 82 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Ν. 3463/06), το Συμβούλιο 

Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική 

του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου για την 

κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής κοινότητας. 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου με το υπ’ αριθμ. 6270/20-06-

2016 έγγραφό της  αλλά και το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου με το  υπ’ αριθμ. 1016/49/423-

β'/08-06-2016 έγγραφό του συνηγορούν στη χορήγηση της αιτούμενης άδειας προσωρινής 

στάθμευσης τεσσάρων  (4)  θέσεων  σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, αφού άκουσε την εισήγηση 

του Προέδρου, έλαβε υπόψη του το άρθρο 83 του Ν. 3852/2010 “Πρόγραμμα 

Καλλικράτης” σε συνδυασμό με το άρθρο 82 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Ν. 

3463/06), το υπ’ αριθμ. 6270/20-06-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Πολυγύρου,  το  υπ’ αριθμ. 1016/49/423-β'/08-06-2016 έγγραφο του Τμήματος 

Τροχαίας Πολυγύρου και  μετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Τη χορήγηση άδειας προσωρινής στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση σε τέσσερις 

(4) θέσεις, μπροστά στην είσοδο του καταστήματος της εταιρείας «ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ν. - 

ΒΟΡΔΟΣ Δ. ΟΕ»,  στην οδό Αλ. Παπαναστασίου, κατά τις πρωινές ώρες (07:00 – 09:30) 

και τις απογευματινές ώρες (16:30 – 18:00). 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 26/2016 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Πολύγυρος 22 Ιουνίου 2016  

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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ΚΑΤΣΙΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
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