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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Αριθ.Απόφ: 101/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 6/2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήµερα την δεκάτη εβδόµη (17η) Ιουνίου 2015 και ώρα
12.00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την 6/2015 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 (7) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.

2.Σαράντη Μαρία
3.Σιδέρης Νικόλαος
4. Φυλαχτός Χρήστος
5. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος
6.Πάνος Ιωακείµ
7. Χριστιανού Αγγελική

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία
Θεοδώρου.
Αριθµός θέµατος:3ο

«Χορήγηση προέγκρισης άδειας εγκατάστασης και
λειτουργίας
«Υπαίθριου
Λούνα-Πάρκ»
στη
Μεταµόρφωση»

Αριθµός απόφασης:101

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αστέριος Ζωγράφος,
εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι ο κ. Κοντογιάννης
Αργύριος ζητάει από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου,
προέγκριση για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας υπαίθριας δραστηριότητας –
ψυχαγωγικής παιδείας (Λούνα Πάρκ) που πρόκειται να εγκατασταθεί και να
λειτουργήσει στη Μεταµόρφωση, κατά τους καλοκαιρινούς µήνες (1/6 – 30/09/2015)
και κατέθεσε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που σ’αυτή τη φάση είναι:
1. Αίτηση µε αριθ. πρωτ: 10115/4.6.2015
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.
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Για την παρούσα απόφαση να ληφθεί υπόψη και η αριθ, 21/2014 απόφαση
του ∆.Σ. της Τ.Κ. Μεταµόρφωσης, το οποίο συµφωνεί οµόφωνα µε την λειτουργία
του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και προτείνει το χώρο που θα εγκατασταθεί, τον προτεινόµενο
(χώρο) από τον ιδιοκτήτη.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πληροί τις προϋποθέσεις για να του χορηγηθεί η
σχετική προέγκριση, µε την προϋπόθεση ότι θα προσκοµίσει στο ∆ήµο µας
βεβαίωση από το Πρωτοβάθµιο Συµβούλιο Θεάτρου-Κινηµατογράφου, πριν του
χορηγηθεί η οριστική άδεια, καθώς και όλα τα υπόλοιπα αναγκαία
δικαιολογητικά.
.Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,
έβαλε υπόψη την αίτηση του ανωτέρω ενδιαφερόµενου, τα δικαιολογητικά που
κατέθεσε, και µετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει

Οµόφωνα

Αποδέχεται την αίτηση του ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ του Γεωργίου
και του χορηγεί
«ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) το οποίο θα λειτουργεί στην Τ.Κ.Μεταµόρφωσης του
∆ήµου Πολυγύρου, σε δηµοτικό χώρο ο οποίος θα παραχωρηθεί από το Τ.Σ., έκτασης
864,48τ.µ.
Η συγκεκριµένη εγκατάσταση ∆ΕΝ µπορεί να λειτουργήσει µε την
παρούσα απόφαση και προτού του χορηγηθεί η σχετική άδεια λειτουργίας.Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 17η Ιουνίου 2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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