INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.02.24 13:21:17
EET
Reason:
Location: Athens
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Αριθμός Απόφασης : 4
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2/2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου
ΘΕΜΑ:
“Χωροθέτηση νέων θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου και περιπτέρων”
Στον Πολύγυρο σήμερα, την πέμπτη (5η) Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή 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
1314/03-02-2016 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

1. Σαμαράς Νικόλαος

2. Ρόκου Άννα

2. Ασημινάρης Χρήστος

3. 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 :

ΑΔΑ: 6Ω5ΓΩΞΜ-ΞΡΒ
Σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν3852/2010, στο συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας παρέχεται η
δυνατότητα να διατυπώνει γνώμη ή πρόταση σε άλλα διοικητικά όργανα του Δήμου, τα οποία μπορούν ή
οφείλουν να εκδώσουν κάποια διοικητική πράξη. Η διατύπωση γνώμης ή η πρόταση υποβάλλεται με
πρωτοβουλία του γνωμοδοτικού οργάνου, στη συγκεκριμένη περίπτωση του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας, ενώ το όργανο που τελικώς λαμβάνει την απόφαση, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν
μπορεί να εκδώσει διοικητική πράξη αν δεν υποβληθεί πρόταση. Μπορεί όμως να την αποκρούσει με
ειδική αιτιολογία, οπότε απέχει από την έκδοση διοικητικής πράξης, χωρίς αυτό να αποτελεί παράλειψη ή
άρνηση οφειλόμενης ενέργειας. Αν τη δεχτεί, δεν μπορεί να την τροποποιήσει εκδίδοντας πράξη
διαφορετική από την πρόταση.
Σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 83 του Ν3852/2010 το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
προτείνει τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Επιπλέον με το υπ’ αριθ.
825/21-01-2015 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Πολυγύρου,
καλούμαστε να προτείνουμε πέρα των παραπάνω θέσεων και χώρους για νέες άδειες περιπτέρων.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω δεν προτείνονται για χωροθέτηση νέες θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
και περιπτέρων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,
έλαβε υπόψη τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να μην προτείνει για χωροθέτηση νέες θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και περιπτέρων στα
όρια της Δημοτικής Κοινότητας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2016
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Πολύγυρος 5 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΣΙΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

