
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 12/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή (30η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 

12/25.6.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, 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 Λαφαζάνης Βασίλειος 

2 Γκλάβας Γεώργιος 16 Καπλάνης  Θωμάς 

3 Βορδός Χρήστος 17   

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 18   

5 Λιόντας  Γεώργιος 19   

6 Σαράντη Μαρία 20   

7 Ζούνη Στέλλα 21   

8 Λακρός Αλέξανδρος 22   

9 Σοφοτάσιος Χρήστος 23   

10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 24   

11 Δημητριάδης Χρήστος 25   

12 Κοντογιώργης Δημήτριος 26   

13 Σταμούδης Ελευθέριος 27   

14 Παρθενιώτης Νικόλαος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Χλιούμης Ανδρέας 

2 Πύρρος Ιωάννης 

3 Παπανικολάου Ευτυχία 

4 Πλιάκος Αστέριος 

5 Μπάτσιος Αστέριος 

6 Πιτσιόρλας  Αστέριος 

7 Ευαγγελινός Δημήτριος 

8 Μαραγκός  Διονύσιος 

9 Γκολόης  Γεώργιος 

10 Αβέρης   Αθανάσιος 

11 Βαγιωνάς Αθανάσιος 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση 

των πρακτικών.  

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

παραβρέθηκε η κ. Ρόκου Άννα, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, ο κ. Μαχαίρας Ανδρέας, Πρόεδρος Τ.Κ. 

Μεταμόρφωσης και ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

 

Αριθμός θέματος:4ο  Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας «ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ» 

στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης 

Αριθμός Απόφασης :185  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 4ο θέμα, έδωσε τον 

λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό ο οποίος ανέφερε: « Με την υπ’ αριθ. 4/2014 απόφαση του 

Τ.Σ. Μεταμόρφωσης, προτείνεται στο Δ.Σ. η εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην Τ.Κ. 

Μεταμόρφωσης, στο Δημοτικό χώρο δυτικά του δημοτικού αναψυκτηρίου, έκτασης 180 τ.μ. Στον 

κανονισμό υπάρχει τέλος 150 €, αλλά για το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ δεν επιτρέπουμε πάνω από 200τμ. Κι 
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εκεί μπαίνει ένα ζήτημα. Υπάρχει ιδιώτης επαγγελματίας που  ζητάει  950τμ. Για να λειτουργήσει 

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και συναινεί και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας. Είναι 1 στρέμμα κοντά». 

Ο λόγος δόθηκε στον Πρόεδρο της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης κ. Ανδρέα Μαχαίρα, ο οποίος 

ανέφερε: « Εδώ κύριε Βορδέ αναφέρετε ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και τσίρκο, αναφέρετε τα 150,00 € το μήνα, 

αλλά δεν αναφέρετε τετραγωνικά. Τα τετραγωνικά αναφέρονται στις κούνιες και τα παιχνίδια.  

Ο συγκεκριμένος επαγγελματίας ο οποίος συνεργάζεται με τη Μεταμόρφωση τουλάχιστον 

δεκαπέντε χρόνια, έχει συγκρουόμενα. Ανήκει σ’ αυτή την απόφαση που πήρατε στο ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ. 

Δεν προσδιορίζετε τετραγωνικά εδώ. Τα τετραγωνικά εμάς δεν μας δημιουργούν κανένα πρόβλημα. 

Μας δημιουργεί πρόβλημα το ότι είναι κλειστό αυτό το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και είναι νεκρωμένο όλο το 

πάρκο και τα μαγαζιά. 

Ζητάει ο επαγγελματίας να ελεγχθεί για το αν τηρεί όλους τους όρους ασφαλείας και τα 

απαραίτητα έγγραφα και δεν πάει κανείς να τον ελέγξει, αλλά το ένα γραφείο τον στέλνει στο άλλο 

γραφείο». 

Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των συμβούλων και του αιτούντος και ο κ. Δήμαρχος πρότεινε  

την παραχώρηση δημοτικού χώρου για την εγκατάσταση και τη λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, η δε 

σχετική άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας να εκδοθεί εφόσον προσκομισθούν τα σχετικά απαραίτητα 

έγγραφα. 

Τον λόγο πήρε πάλι ο κ. Βορδός: «Ίσως  θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση παραχώρησης του 

συγκεκριμένου χώρου των 850 τ.μ., και για συγκεκριμένο σκοπό όπως κάνουμε για τις θέσεις στάσιμου 

εμπορίου. 

Και όταν δρομολογηθεί αυτό, από κει και πέρα θα πρέπει να εκμισθώνεται μέσω δημοπρασίας.  

Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας θέλει να εγκατασταθεί αντί του τιμήματος των 150,00 € το 

μήνα. Αν υπάρξει ενδιαφέρον και από κάποιον άλλον… αλλά βεβαιώνετε κ. Μαχαίρα ότι  δεν 

ενδιαφέρθηκε κανείς άλλος για το χώρο.  

Στο σημείο αυτό ο κ. Δήμαρχος ζήτησε την αναβολή του θέματος και την συνδρομή του 

Νομικού Συμβούλου του Δήμου ενώ ο κ. Βορδός συνέχισε: «Υπάρχει η απόφασή μας, όπου μπορεί στο 

συγκεκριμένο χώρο να εγκατασταθεί ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ, κούνιες, παιχνίδια, περιοδεύοντες θίασοι κ.λ.π. 

χωρίς δημοπρασία, γιατί το τίμημα είναι προσδιορισμένο (150,00 € το μήνα), η έκταση δεν είναι 

προσδιορισμένη. 

Ο κ. . Δήμαρχος  συνέχισε: «Άρα εμείς παίρνουμε απόφαση παραχώρησης χώρου 864,48 Τ.Μ. 

για εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ χωρίς να ονοματίζουμε, και αν δεν υποβληθεί άλλο αίτημα τότε 

μπορούμε να το δώσουμε». 

Τον λόγο πήρε πάλι ο κ. Βορδός: « Ο χώρος που έχουμε προσδιορίσει είναι για 200 τ.μ. με  

τίμημα  150,00 € και τώρα θα πρέπει να τροποποιήσουμε την απόφαση με βάση το νέο τοπογραφικό 

στα 864,48 τ.μ. και μετά να προσδιορίσουμε και το τίμημα στο ελάχιστο 890,00 € ακόμη και αν το 

βγάλουμε σε δημοπρασία. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 4/2014 απόφαση του 

Τ.Σ. Μεταμόρφωσης, και μετά από διαλογική συζήτηση  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α  

Την παραχώρηση του χώρων των 864,48 τ.μ. στην Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης για 

την εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, με την προϋπόθεση να εκδοθούν όλες οι νόμιμες άδειες. 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 185/2014 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 2 -7-2014 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ 
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