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Αριθμός Απόφασης :4

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2/2015 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου

ΘΕΜΑ:

“Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για τις ημέρες των εκδηλώσεων της 
αποκριάς”

 Στον Πολύγυρο σήμερα,  την   εικοστή (20η)  Φεβρουαρίου  2015, ημέρα  Παρασκευή,  και 

ώρα 11.00,   στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου  Πολυγύρου, συνήλθε 

σε  έκτακτη  συνεδρίαση  το  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Πολυγύρου  του  Δήμου 

Πολυγύρου, ύστερα από την 1825/ 17-2-2015 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 πέντε (5) μέλη:

             

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             

                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κατσιακιώρης Νικήτας      

2. Ρόκου Άννα

3. Σαμαράς  Νικόλαος

4. Ασημινάρης Χρήστος

5. Βορδός Χρυσοβαλάντης 

            

                      

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Ζέλλιο Νικόλαο.
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Ο Πρόεδρος  του συμβουλίου της  Δημοτικής  Κοινότητας  Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου, 

εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

Στο  Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου κατατέθηκαν οι υπ΄ αριθ. 1831/17-2-2015 

αίτηση του κ. Ζωγράφου Βασιλείου, 1832/17-2-20015 αίτηση της κ. Στεργιανοπούλου Αναστασίας 

και  1833/17-2-2015  της  κ.  Χρυσοστομίδου  Ευθυμίας,  οι  οποίοι  ζητούν  να  τους  παραχωρηθεί 

κοινόχρηστος χώρος κατα τις ημέρες των εκδηλώσεων της Αποκριάς.

Οι  άδειες  παραχώρησης  κοινόχρηστων  χώρων δίνονται  σε  όσους  πλανόδιους  πωλητές  έχουν 

έγκυρη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου, με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα 

καταστήματα και να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Έχοντας υπόψη τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 83 του 

Ν.3852/10, το άρθρο 13 παρ.2 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του 

Ν.1080/80,  το  άρθρο  2  εδ.  Α΄  του  Ν.Δ.  17-7-1923  “περί  σχεδίου  πόλεων”  και  την  υπ΄  αριθμ. 

443/2013  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Πολυγύρου  “κανονισμός  χρήσης  κοινόχρηστων 

χώρων” προτείνεται η παραχώρηση 3 τ.μ. στον πεζόδρομο (από την οικία Φυργάδη και προς την 

πλατεία των Έξι  Βρύσεων) για τις  20-21-22/2/2015 στον κ.  Ζωγράφο Βασίλειο του Παύλου για 

πώληση  παιχνιδιών,   η  παραχώρηση  3  τ.μ.  στη  γωνία  Ν.  Φωκά  και  Πολυτεχνείου  (προαύλιο 

Δημαρχείου) για τις 21-22/2/2015 στην κ. Στεργιανοπούλου Αναστασία του Βασιλείου (καντίνα) και 

η  παραχώρηση  4  τ.μ.  στον  πεζόδρομο  (από  την  οικία  Φυργάδη  και  προς  την  πλατεία  των  Έξι 

Βρύσεων) για τις 21-22/2/2015 στην κ. Χρυσοστομίδου Ευθυμία του Νικολάου για πώληση χαλβά 

Φαρσάλων και λουκουμάδων. 

Το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου, 

και μετά από διαλογική συζήτηση

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

τη παραχώρηση 3 τ.μ. στον πεζόδρομο (από την οικία Φυργάδη και προς την πλατεία των Έξι 

Βρύσεων) για τις 20-21-22/2/2015 στον κ. Ζωγράφο Βασίλειο του Παύλου για πώληση παιχνιδιών, 

3 τ.μ. στη γωνία Ν. Φωκά και Πολυτεχνείου (προαύλιο Δημαρχείου) για τις 21-22/2/2015 στην κ. 

Στεργιανοπούλου Αναστασία του Βασιλείου (καντίνα) και  4 τ.μ. στον πεζόδρομο (από την οικία 

Φυργάδη και προς την πλατεία των Έξι Βρύσεων) για τις  21-22/2/2015 στην κ.  Χρυσοστομίδου 

Ευθυμία του Νικολάου για πώληση χαλβά Φαρσάλων και λουκουμάδων.  
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2015
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Πολύγυρος 20 Φεβρουαρίου 2015

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΣΙΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
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