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Αριθμός Απόφασης : 4 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 3/2017 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου 

 

ΘΕΜΑ: 

“Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστων χώρων” 

 

 Στον Πολύγυρο σήμερα, τη δεκάτη έκτη (16η) Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 18:00, στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου 

Πολυγύρου, συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου 

του Δήμου Πολυγύρου, ύστερα από την 2641/13-03-2017 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  τέσσερα (4) μέλη: 

 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κατσιακιώρης Νικήτας 

2. Σαμαράς Νικόλαος  

3. Ασημινάρης Χρήστος 

4. Βορδός Χρυσοβαλάντης 

 

 

 

1. Ρόκου Άννα 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Ζέλλιο Νικόλαο. 

  

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, του Δήμου 

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

  

ΑΔΑ: 6Π59ΩΞΜ-6Ν8



Στο συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου παραπέμφθηκαν  οι υπ΄ αριθ. 

332/16-1-2017 αίτηση της κ. Οικονόμου Μαρίας και 1716/16-2-2017 αίτηση του κ. 

Αντωνίου Μιλτιάδη, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με τις οποίες ζητούν την 

παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστων χώρων. Με την υπ΄ αριθ. 2778/15-3-2017 

αίτησή του όμως, ο κ. Αντωνίου Μιλτιάδης, αποσύρει την αρχική του αίτηση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, την υπ΄ αριθ. 443/2013 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου “Κανονισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων” και 

τις ειδικές κυκλοφοριακές συνθήκες του πεζοδρόμου, προτείνεται η παραχώρηση 

δικαιώματος χρήσης μόνο της Πλατείας παλαιάς Εμπορικής Τράπεζας και για 52,16 τμ, 

όπως δηλώνεται στην αίτηση της κ. Οικονόμου και εμφανίζεται στο σχετικό υπόμνημα.  

  Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, αφού άκουσε την εισήγηση 

του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση 

  

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Να παραχωρηθεί δικαίωμα χρήσης κοινόχρηστου χώρου  μόνο για την Πλατεία 

παλαιάς Εμπορικής Τράπεζας και για 52,16 τμ, όπως δηλώνεται στην αίτηση της κ. 

Οικονόμου και εμφανίζεται στο σχετικό υπόμνημα. 

Τα μέλη του συμβουλίου Ασημινάρης Χρήστος και Βορδός Χρυσοβαλάντης 

δήλωσαν ότι θεωρούν πως το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας είναι αναρμόδιο να 

εξετάσει το θέμα και δεν συμμετείχαν στη ψήφιση της πρότασης. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Πολύγυρος 16 Μαρτίου 2017 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΚΑΤΣΙΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

ΑΔΑ: 6Π59ΩΞΜ-6Ν8
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