
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 8/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα (30) του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε ΤΑΚΤΙΚΗ 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 8/26.05.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η 

οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Ματθαίου Αθανάσιος 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Χριστιανού Αγγελική 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17   

4 Βορδός Χρήστος 18   

5 Λιόντας  Γεώργιος 19   

6 Ματέας Γεώργιος 20   

7 Φυλαχτός Χρήστος 21   

8 Σαράντη Μαρία 22   

9 Ζαβράκογλου Άγγελος 23   

10 Σιδέρης Νικόλαος 24   

11 Κυριάκου  Ιφιγένεια 25   

12 Κανταράς Αναστάσιος 26   

13 Παπούλιος Ιωάννης    

14 Πάνος Ιωακείμ    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Δέας Παύλος 

2 Γκλάβας  Γεώργιος 

3 Ζιούπου Άννα 

4 Ζούνη Στέλλα 

5 Δημητριάδης Χρήστος 

6 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

7 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

8 Κοντογιώργης Δημήτριος 

9 Τσινάς Αργύριος 

10 Λαφαζάνης Βασίλειος 

11 Ξάκης Ιωάννης 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της 

Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς,  η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Μπόλματη 

Φωτεινή, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 
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Αριθμός θέματος : 45
ο
  Εξέταση αίτησης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου 

Αριθμός Απόφασης : 205  

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 45
ο
 θέμα 

της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος 

ανέφερε τα εξής: «Στο συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου παραπέμφθηκε το 

αίτημα της κ. Σταυροπούλου Μαρίας του Χαραλάμπους για παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης 2,70 τ.μ. κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν και 2,70 τ.μ. απέναντι του καταστήματος 

της «Καφέ – 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/26-4-2016 έγγραφό του, το Τμήμα της 

Τροχαίας δεν συνηγορεί με τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου των 

τετραγωνικών που αναφέρονται στην αίτηση καθώς δεν θα κατοχυρώνεται η ασφάλεια των 

καθήμενων. 

Συνηγορεί όμως για τη χορήγηση άδειας χρήσης 1,2 τ.μ. (3μ. Χ 0,40μ.) έμπροσθεν του 

καταστήματος σε χώρο που εφάπτεται με αυτό, με μέγιστο πλάτος κατάληψης 0,40 μ., 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’ αριθ. 443/2013 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου: "Κανονισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων». 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, με την υπ' αριθ. 22/2016 

απόφασή του συναινεί στην παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 1,2 τ.μ. (3μ. Χ 0,40μ.) 

έμπροσθεν του καταστήματος «Καφέ – Μπουγατσάδικο» της κ. Σταυροπούλου Μαρίας του 

Χαραλάμπους, σε χώρο που εφάπτεται με αυτό, με μέγιστο πλάτος  κατάληψης 0,40 μ. ώστε 

να μην καταλαμβάνεται η κίτρινη λωρίδα διέλευσης τυφλών και ο εναπομείνας χώρος του 

πεζοδρομίου να είναι ικανός για την κυκλοφορία των πεζών και με την προϋπόθεση να γίνει 

τροποποίηση του «Κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων». Προτείνω την κατ’ εξαίρεση 

παραχώρηση χρήσης 1,2 τ.μ. (3μ. Χ 0,40μ.)» 
Ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.  

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το υπ’ αριθ. Πρωτ. 

1016/49/419-β/26-4-2016 έγγραφό του, το Τμήμα της Τροχαίας, την υπ' αριθ. 22/2016 

απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, τον κανονισμό χρήσης 

κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πολυγύρου και μετά από διαλογική συζήτηση  

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 

Την κατ’ εξαίρεση παραχώρηση χρήσης 1,2 τ.μ. (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 0,40 μ. ώστε να μην 

καταλαμβάνεται η κίτρινη λωρίδα διέλευσης τυφλών και ο εναπομείνας 
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χώρος του πεζοδρομίου να είναι ικανός για την κυκλοφορία των πεζών. Το 

κατάστημα λειτουργεί στην οδό Αθ. Καραγκάνη 13, στον Πολύγυρο. 
 

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 205/2016 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 9-6-2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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