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     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 5/2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου 

 Στον Πολύγυρο σήµερα την  ενδεκάτη (11) Ιουλίου 2017, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 12.00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 5/2017  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, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα  
(4) µέλη: 
 
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Ζωγράφος Αστέριος                                        1. ∆ηµητριάδης Χρήστος 

2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος         2. Γκλάβας Γεώργιος 

3. Ματέας Γεώργιος          3. Πάνος Ιωακείµ 

4. Χριστιανού Αγγελική 

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου.  
 
 
Αριθµός θέµατος: 1ο  «Χωροθέτηση κοινόχρηστου χώρου για την λειτουργία 

Λούνα Πάρκ στην Τ.Κ. Μεταµόρφωσης» 
Αριθµός απόφασης:26  
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αστέριος Ζωγράφος, 
εισηγούµενος το 2ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω: 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μεταµόρφωσης, µε την 
αριθ. 13/2016 απόφασή του, οµόφωνα προτείνει την παραχώρηση για το έτος 2017, 
έκτασης 864,48τ.µ. στο ∆ηµοτικό χώρο δυτικά του ∆ηµοτικού Αναψυκτηρίου 
(συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα) του κεντρικού πάρκου της Μεταµόρφωσης, µε 
σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Πάρκ και µε την διαδικασία της 
δηµοπρασίας, εφόσον υπάρχουν πάνω από δυο ενδιαφερόµενοι. 

Πρόκειται για µια διαδικασία η οποία ακολουθείται κάθε χρόνο για την 
συγκεκριµένη δραστηριότητα τους καλοκαιρινούς µήνες,  η οποία έχει οικονοµικό 
όφελος στους καταστηµατάρχες της περιοχής, καθώς και την ψυχαγωγία των 
κατοίκων αλλά και των τουριστών που τους θερινούς µήνες κατακλύζουν την 
περιοχή, φιλοξενούµενοι των τουριστικών  καταλυµάτων (ξενοδοχείων κλπ). 

Προτείνω να είναι θετική η απόφασή µας για την ανωτέρω παραχώρηση, µε 
την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλισθούν οι απαιτούµενες άδειες  από τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες,  για τη δυνατότητα νόµιµης και ασφαλούς λειτουργίας του Λούνα 
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Πάρκ στο συγκεκριµένο χώρο που φαίνεται στο τοπογραφικό, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο κοµµάτι της απόφασής µας. 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 

έλαβε υπόψη την αριθ. 13/2016 απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Μεταµόρφωσης, 
είδε τις σχετικές διατάξεις του ∆.Κ.Κ.  και µετά από διαλογική συζήτηση 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο µ ό φ ω ν α 
  
 Καταθέτει την θετική της γνώµη, για την παραχώρηση χώρου έκτασης 
864,48τ.µ. για το έτος 2017 στο ∆ηµοτικό χώρο δυτικά του ∆ηµοτικού αναψυκτηρίου 
(όπως αποτυπώνεται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα) του κεντρικού πάρκου 
της Μεταµόρφωσης  µε σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Πάρκ, µε τον 
όρο ότι θα εφοδιαστεί ο αιτών µε όλες τις από τον νόµο απαιτούµενες άδειες.- 

 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η                       
    Ακριβές Αντίγραφο 
        Πολύγυρος 11η  Ιουλίου 2017 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

      

      

    ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

                                         ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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