ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Αριθ.Απόφ: 9/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήμερα δεκάτη τετάρτη (14η) Απριλίου 2011 και ώρα 13.00
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την 3/2011 πρόσκληση του Προέδρου που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

2. Χλιούμης Ανδρεάς
3.Βουλγαράκης Χρυσόστομος
4.Ζούνη Στέλλα
5.Κυριακού Ιφιγένεια
6.Σταμούδης Ελευθέριος
7.Βαγιωνάς Αθανάσιος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Μαρία
Θεοδώρου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 και 84 του Ν.3852/2010
(Καλλικράτης), είχαμε ζητήσει με έγγραφό μας από τις Δημοτικές και Τοπικές
Κοινότητες, να μας προτείνουν τους χώρους στους οποίους θα ασκείται το υπαίθριο
στάσιμο εμπόριο.
Τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων Πολυγύρου, Ορμύλιας και
Γαλάτιστας και των Τοπικών Κοινοτήτων Σανών, Αγ.Προδρόμου, Βραστάμων,
Παλαιοκάστρου, Ταξιάρχη, Δουμπιών, Ολύνθου και Βάβδου, καθόρισαν τους χώρους
για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο, εκτός του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας
Αγ.Προδρόμου, για την προστασία των επαγγελματιών και του ότι δεν υπάρχουν
ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι, της Τοπικής Κοινότητας Ταξιάρχη, γιατί θεωρεί ότι
δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι για το σκοπό αυτό και της Τοπικής Κοινότητας
Βάβδου, διότι θεωρεί ότι δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη.
Για την Τοπική Κοινότητα Βάβδου, έχουμε δεχθεί αίτημα για παραχώρηση
κοινόχρηστου χώρου 20τ.μ. στην διασταύρωση (υποσταθμός ΔΕΗ) για την
τοποθέτηση καντίνας, για το έτος 2011, από τον κ.Γκότζιο Παύλο.
Είναι μια καντίνα, η οποία λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια στον υποσταθμό
της ΔΕΗ και εξυπηρετεί τους περαστικούς (χωρίς να επηρεάζει την λειτουργία των
καταστημάτων της Βάβδου, γιατί απευθύνεται σε περαστικό κόσμο) και προτείνω
κατ΄εξαίρεση να χορηγήσουμε την ανωτέρω άδεια στον αιτούντα.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε
την εισήγηση του Προέδρου και εξέτασε τις αποφάσεις των Συμβουλίων των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 73, 83 και 84 του
Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», η οποία θα ισχύσει για το έτος 2012
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τις αποφάσεις των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
Πολυγύρου, οι οποίες αφορούν τους χώρους όπου θα μπορεί να ασκείται το υπαίθριο
στάσιμο εμπόριο, όπως παρακάτω:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ:
1. «Καλόγερου Λάκκος» Τρίκορφο: ΚΑΝΤΙΝΑ
2. Θέση «Λούκι» Πολύγυρος: ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
3. Θέση «Σαλίγκαρος» Πολύγυρος: ΚΑΝΤΙΝΑ
4. Από EUROMARKET έως και το περίπτερο της πλατείας ‘Εξι Βρύσεων Πολύγυρος εκτός της περιόδου της Αποκριάς, πέντε θέσεις: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
5. Στο πάρκινγκ της Νομαρχίας - Πολύγυρος για την περίοδο της Αποκριάς, δύο
θέσεις: ΜΟΝΟ «ΠΟΠ-ΚΟΡΝ» και «ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ»
6. Στην οδό Χαριλάου Τρικούπη-Πολύγυρος, για την περίοδο της Αποκριάς, δύο
θέσεις: ΜΟΝΟ «ΠΟΠ-ΚΟΡΝ¨και «ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ»
7. Στην Γερακινή από τα Μηκύβερνα μέχρι και Ψακούδια, πέντε θέσεις: «ΜΟΝΟ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ και «ΠΟΠ ΚΟΡΝ» και «ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ»
8. Στην είσοδο του δημοτικού σταδίου (14-15 Αυγούστου) πέντε θέσεις, μπροστά από
τα σκαλοπάτια της εισόδου: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
9. Στην είσοδο του κλειστού γυμναστηρίου, αριστερά και στον τοίχο αυτού, δύο (2)
θέσεις: ΚΑΝΤΙΝΑ - «ΠΟΠ-ΚΟΡΝ» και «ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ»
Επίσης την παραχώρηση μιας θέσης στον κ. ΓΚΡΙΛΗ ΗΛΙΑ, στην οδό
Παπαδιαμάντη έμπροσθεν της οικίας του κ.Βασ.Τσίγκα, για την πώληση των
προϊόντων του (κηπευτικά & αυγά) καθημερινά εκτός Κυριακής.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ:
1Α) Οικισμός Ορμύλιας:
- Λαϊκή Αγορά: κατά μήκος του δρόμου που είναι κάθετος στον κεντρικό μονόδρομο
και ξεκινά δυτικά του μνημείου των Ηρώων (δημοτικό πάρκο)
- Χώρος εμβαδού 20τ.μ. για την τοποθέτηση πάγκου ή καντίνας, στην είσοδο του
οικισμού και συγκεκριμένα στο χώροι που είναι μπροστά από τα εκδοτήρια των
εισιτηρίων του δημοτικού σταδίου.
β. Εκτός οικισμού
-Χώρος εμβαδού 30τ.μ. για την τοποθέτηση καντίνας στην διασταύρωση των δρόμων
της επαρχιακής οδού με το δρόμο προς τον οικισμό Ορμύλιας και συγκεκριμένα ο
χώρος που βρίσκεται δυτικά του πάρκου διασταύρωσης.
-Χώρος εμβαδού 20τ.μ. για την τοποθέτηση καντίνας στην περιοχή «Καλογήρου
Λάκκος»
γ. Οικισμός Ψακούδια:
- Χώρος εμβαδού 500τ.μ. για την τοποθέτηση πάγκων, καντίνας, παιδικών
παιγνιδιών, ανατολικά του Δημοτικού Αναψυκτηρίου

- Χώροι εμβαδού 5τ.μ. για την τοποθέτηση πάγκων, σε πέντε )(5) σημεία κατά μήκος
του παραλιακού δρόμου Ψακουδίων και συγκεκριμένα από το δρόμο που ξεκινά από
το Ξενοδοχείο Premier και καταλήγει στο δημοτικό πάρκο.
δ. Παραλία Βατοπεδίου:
-Χώρος εμβαδού 20τ.μ. για την τοποθέτηση καντίνας στην περιοχή «Μπάρα
Βατοπεδίου»
Β. Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης
1α) Χώροι εμβαδού 5τ.μ. για την τοποθέτηση πάγκων σε τρία (3) σημεία περιμετρικά
του δημοτικού πάρκου του οικισμού Μεταμόρφωσης.
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ
α) Τις δυο εισόδους της Γαλάτιστας (στους κόμβους εκατέρωθεν)
β) Στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΝΩΝ
α) στην πλατεία στη θέση του πρώην περιπτέρου
β) στην πλατεία μπροστά από την οικία του κ.Αλέξανδρου Κρημνιανιώτη
γ) απέναντι από την οικία του κ.Γεωργίου Πιτσιόρλα &
δ) στην είσοδο-έξοδο του χωριού κοντά στο γήπεδο.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Αρνητική η εισήγηση του Τοπικού Συμβουλίου για τους χώρους άσκησης υπαίθριου
εμπορίου, α)για την προστασία των επαγγελματιών της Τοπικής Κοινότητας & β)ότι
πραγματικά δεν υπάρχουν ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ
1. Στον κεντρικό δρόμο Βραστάμων από την πλευρά και τη θέση μπροστά στην οικία
του Δημητρίου Λιόλιου.
2. Περιμετρικά στους χώρους όλων των τοπικών πανηγυριών και πάντοτε
συνεννόηση με την εκάστοτε εκκλησιαστική επιτροπή.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
1.Έξω από το δημοτικό γήπεδο Παλαιοκάστρου
2. Στην είσοδο του νέου οικισμού Παλαιοκάστρου, από την Εθνική οδό ΠολυγύρουΘεσσαλονίκης, όπου υπάρχει διαμορφωμένος χώρος αναψυχής.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗ
Δεν καθορίζονται χώροι για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, γιατί θεωρεί
ότι δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι στην Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχη, για το σκοπό
αυτό.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΥΜΠΙΩΝ
Η τοποθεσία που προτείνεται για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο, είναι στην πλατεία του
χωριού και του πάρκου.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΝΘΟΥ
Προτείνεται ως χώρος άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, ο χώρος που
βρίσκεται στην περιοχή «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» της Τοπικής Κοινότητας Ολύνθου, για τις
ημέρες των εκδηλώσεων της Γιορτής της Ελιάς, του Αγ.Γεωργίου και του
Αγ.Αθανασίου.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΒΔΟΥ
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Βάβδου, δεν προτείνει θέσεις για άσκηση
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, αφού θεωρεί ότι δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη.
Για Την Τοπική Κοινότητα Βάβδου, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, δέχθηκε
αίτημα από τον κ.ΓΚΟΤΖΙΟ ΠΑΥΛΟ, για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 20τ.μ.
στην διασταύρωση (υποσταθμός ΔΕΗ), για την τοποθέτηση καντίνας, για το έτος
2011.
Επειδή θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη καντίνα, εκτός του ότι λειτουργεί
αρκετά χρόνια στο συγκεκριμένο σημείο, εξυπηρετεί τους περαστικούς - χωρίς να
επηρεάζει την λειτουργία των καταστημάτων του Βάβδου, παραχωρούμε στον κ.
ΓΚΟΤΖΙΟ ΠΑΥΛΟ, κοινόχρηστο χώρο 20τ.μ. στην διασταύρωση Βάβδου
(Υποσταθμός ΔΕΗ), για την τοποθέτηση καντίνας για το έτος 2011.-

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2011
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 18 Απριλίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

