
 

                                                                                                                                   

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 13/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα τριακοστή πρώτη (31) του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 13/26.08.2016 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  ΔΕΝ 

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 Λιόντας  Γεώργιος 

2 Βορδός Χρήστος 16 Κανταράς Αναστάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Γκλάβας  Γεώργιος 18 Χριστιανού Αγγελική 

5 Κοντογιώργης  Δημήτριος 19 Ζιούπου Άννα 

6 Ματέας Γεώργιος 20 Ξάκης Ιωάννης 

7 Καραφουλίδης Αναστάσιος 21 Λαφαζάνης Βασίλειος 

8 Σαράντη Μαρία 22 Πάνος Ιωακείμ 

9 Σιδέρης Νικόλαος 23 Τσινάς Αργύριος 

10 Κυριάκου  Ιφιγένεια 24 Ματθαίου Αθανάσιος 

11 Ζούνη Στέλλα    

12 Φυλαχτός Χρήστος    

13 Βασιλάκης  Αθανάσιος    

14 Ζαβράκογλου Άγγελος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Λακρός Αλέξανδρος 

2 Δέας Παύλος 

3 Δημητριάδης Χρήστος  

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. ΠΡΑΒΙΤΑ Γ. ΜΑΡΙΑ, 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 

Τ.Κ. Βάβδου Νικόλαος Κλαμούρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης 

και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος. 

Η δημοτική σύμβουλος κ. Μαρία Σαράντη προσήλθε κατά την διάρκεια συζήτησης 

του 1
ου

 έκτακτου θέματος. 
 

Αριθμός θέματος :1
ο
 

έκτακτο 
α) ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΕ 

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ  

β) ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 

ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ  

Αριθμός Απόφασης : 295  

  

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 1
ο
 

έκτακτο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, και μετά την ομόφωνη έγκριση των μελών του 

Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος, ανέφερε τα εξής: «Κατόπιν του με Αρ. 
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Πρωτ.: 6/11-8-2016 αιτήματος του Συλλόγου Νεολαίας Γαλάτιστας, καλείται το Δ.Σ. να 

αποφασίσει σχετικά με την παραχώρηση του Δημοτικού Γηπέδου Γαλάτιστας «Νικόλαος 

Αβέρης» στον Σύλλογο Νεολαίας Γαλάτιστας για την διεξαγωγή συναυλίας με φιλανθρωπικό 

σκοπό,  την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016 με ώρα έναρξης 21:30. 

 Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με τη δωρεάν συμμετοχή των καλλιτεχνών Βασίλη 

Παπακωνσταντίνου και Γιάννη Ζουγανέλη και τα έσοδα θα διατεθούν για την οικονομική 

ενίσχυση και κάλυψη των εξόδων νοσηλείας του Δημήτρη Σταματίου». 

 Ακολούθησε η εισήγηση της Προέδρου του Ν.Π. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» κ. Ιφιγένειας 

Κυριάκου, η οποία επεσήμανε την ανάγκη παραχώρησης κατά χρήση των γηπέδων από τον 

Δήμο Πολυγύρου στο Ν.Π. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και  ανέφερε την υπ’ αριθ. 71/12-8-2016 

απόφαση του Ν.Π. σχετικά με την παραχώρηση του Δημοτικού Γηπέδου Γαλάτιστας «ΝΙΚΟΣ 

ΑΒΕΡΗΣ» στον Σύλλογο Νεολαίας Γαλάτιστας για την διεξαγωγή της συναυλίας. 

Στη συνέχεια κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έχοντας υπόψη: Α) την 71/12-8-2016 θετική 

ομόφωνη απόφαση από το ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ  « ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» αποφασίσει σχετικά 

με την παραχώρηση του Δημοτικού Γηπέδου Γαλάτιστας «Νικόλαος Αβέρης» στον Σύλλογο 

Νεολαίας Γαλάτιστας για την διεξαγωγή συναυλίας με φιλανθρωπικό σκοπό, Β) το  ότι με 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να ορίζονται χώροι στους οποίους επιτρέπεται η 

διενέργεια παραστάσεων χωρίς να παραβλάπτονται ουσιωδώς οι υφιστάμενες χρήσης γης της 

περιοχής ( παρ.4 άρθρο 4 Ν.4229/14), Γ) Χώρος παραστάσεων ( η χώρος ) : το κτίριο η διακριτό 

μέρος κτιρίου που έχει λειτουργική ενότητα και στο οποίο συναθροίζετε το κοινό και δίνεται η 

παράσταση ή ο περιφραγμένος υπαίθριος χώρος στον οποίο συναθροίζετε το κοινό και δίνεται η 

παράσταση, Δ) κατ’ εξαίρεση παράσταση επιτρέπεται να γίνει και σε χώρο για τον οποίο δεν έχει 

εκδοθεί άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εφόσον χορηγηθεί άδεια παράστασης, Ε) άδεια 

παράστασης: η εκτελεστή διοικητική πράξη με την οποία προσδιορίζεται και πιστοποιείται ότι μια 

παράσταση που θα δοθεί σε συγκεκριμένες ημερομηνίες σε ορισμένο χώρο, στεγασμένο ή 

υπαίθριο περιφραγμένο, για τον οποίο δεν έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 

μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό συνθήκες ασφαλείας των εργαζομένων και του κοινού και χωρίς 

να προκαλείται όχληση στους περιοίκους, και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος 

- Την χορήγηση Άδειας παράστασης- διεξαγωγής συναυλίας με φιλανθρωπικό σκοπό,  σε 

υπαίθριο χώρο εντός του περιφραγμένου χώρου του Δημοτικού Γηπέδου της Γαλάτιστας, 

την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016 με ώρα έναρξης 21:30, στον Σύλλογο Νεολαίας 

Γαλάτιστας. Η άδεια αυτή ισχύει από 02/09/2016 έως 02/09/2016 και  

- Την παραχώρηση του Δημοτικού Γηπέδου Γαλάτιστας «ΝΙΚΟΣ ΑΒΕΡΗΣ» στον Σύλλογο 

Νεολαίας Γαλάτιστας, για την διεξαγωγή συναυλίας με φιλανθρωπικό σκοπό,  την 

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016 με ώρα έναρξης 21:30, ορίζοντας  ως  υπεύθυνη της 

εκδήλωσης την κ. Βίκυ Μαλάκου του Κατάκαλου. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 295/2016 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 1-9-2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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