
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθ.Απόφ: 37/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 5/2014 έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήμερα την δεκάτη ογδόη (18η) Ιουνίου 2014 και ώρα 12.00 

στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 5/2014  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, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά και την 
υπ’ αριθ. 171/2014 απόφαση Δ.Σ. ήταν:

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος                                           1.Βαγιωνάς Αθανάσιος

2.Βουλγαράκης Χρυσόστομος                          

3.Κυριακού Ιφιγένεια                      

4.Χλιούμης Ανδρέας

5. Ζούνη Στέλλα

6. Λαφαζάνης Βασίλειος

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου. 

Αριθμός θέματος:1 «Χορήγηση  προέγκρισης  άδειας  εγκατάστασης  & 
λειτουργίας  «Υπαίθριου  Λούνα  Πάρκ»  στη 
Μεταμόρφωση  στον  Κοντογιάννη  Αργύριο  του 
Γεωργίου»

Αριθμός Απόφασης: 37

Ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής   &  Δήμαρχος  Πολυγύρου 
δικαιολόγησε τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης συνεδρίασης αναφερόμενος 
στο μικρό χρονικό διάστημα που ζητά ο αιτών την λειτουργία του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 
(από 1/6 – 31/8/2014) και κατόπιν εισηγούμενος το 1ο   θέμα, τόνισε τα εξής:

Ο κ. Κοντογιάννης Αργύριος ζήτησε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου Πολυγύρου, προέγκριση για άδεια εγκατάστασης μια λειτουργίας υπαίθριας 
δραστηριότητας  –ψυχαγωγικής  παιδείας,  (Λούνα  Πάρκ)  που  πρόκειται  να 
εγκατασταθεί  και  να  λειτουργήσει  στη  Μεταμόρφωση,  κατά  τους  καλοκαιρινούς 
μήνες (1/6 – 31/8/2014) και κατέθεσε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που  σ’ αυτή τη 
φάση  είναι:

1.Αίτηση με αρ.πρωτ.8520/14.5.2014
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2.Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης περιοχής
3.Ακριβές αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας&
4.Υπεύθυνη  δήλωση  του  ιδιοκτήτη  περί  ακριβή  καθορισμού  του  τόπου 

εγκατάστασης και το είδος της δραστηριότητας.
Για την παρούσα απόφαση λήφθηκε υπόψιν και η αριθ.4/2014 απόφαση του 

Δ.Σ. της Τ.Κ.Μεταμόρφωσης, το οποίο συμφωνεί ομόφωνα με την λειτουργία του 
ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και προτείνει  το χώρο που θα εγκατασταθεί, τον προτεινόμενο από 
τον ιδιώτη.

Σύμφωνα με τα παραπάνω πληροί τις προϋποθέσεις για να του χορηγηθεί η 
σχετική  προέγκριση,  με  την  προϋπόθεση  ότι  θα  προσκομίσει  στο  Δήμο  μας 
βεβαίωση  χρήσης  γης  από  τη  Πολεοδομία  (για  τον  συγκεκριμένο  χώρο 
εγκατάστασής  του)  πριν  του  χορηγηθεί  η  οριστική άδεια,  καθώς  και  όλα τα 
υπόλοιπα αναγκαία δικαιολογητικά.

Η Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής,  αφού  άκουσε  την  εισήγηση  του  Προέδρου, 
έλαβε  υπόψη  την  αίτηση  του  ανωτέρω  ενδιαφερόμενου,  εξέτασε  τα  απαραίτητα 
δικαιολογητικά και μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

Αποδέχεται την αίτηση του κ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ του Γεωργίου 
και  του  χορηγεί   «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ  ΑΔΕΙΑΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  & 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  –  ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ)  το οποίο θα λειτουργεί  στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης 
του Δήμου Πολυγύρου,  σε δημοτικό χώρο ο οποίος θα παραχωρηθεί  από το Τ.Σ. 
(σύμφωνα με την  αριθ. 443/2013   απόφαση του Δ.Σ. Πολυγύρου) έκτασης 180τ.μ.

Η  συγκεκριμένη  εγκατάσταση  ΔΕΝ  μπορεί  να  λειτουργήσει  με  την 
παρούσα απόφαση και προτού του χορηγηθεί η σχετική άδεια λειτουργίας.

Η παρούσα κοινοποιείται στο Α.Τ. Αγίου Νικολάου, για να λάβει γνώση και 

για τις νόμιμες ενέργειες.-

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  Μ Ε Λ Η                      
Ακριβές Αντίγραφο

     Πολύγυρος 18 Ιουνίου 2014

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ          

                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ       
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