ΑΔΑ: ΒΛΛΟΩΞΜ-4ΦΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Αριθ.Απόφ: 91/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 10/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήμερα εικοστή (20η) Δεκεμβρίου 2012, και ώρα 12.00 στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την 10/2012 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 πέντε (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Βαγιωνάς Αθανάσιος

2. Χλιούμης Ανδρεάς

2.Ζούνη Στέλλα

3.Βουλγαράκης Χρυσόστομος
4.Κυριακού Ιφιγένεια
5.Σταμούδης Ελευθέριος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Μαρία
Θεοδώρου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 3 ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας του
Δήμου Πολυγύρου, συζητήθηκε η αίτηση της κ.Κουλουμτούρη Ελένης, η οποία ζητά
να της χορηγηθεί άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου 5 τ.μ. μπροστά από το
κατάστημά της το οποίο βρίσκεται στην οδό Παπαγεωργάκη στον Πολύγυρο, για την
τοποθέτηση ψυγείων και πάγκου εμπορευμάτων για το έτος 2012.
Η Δημοτική Κοινότητα με την 27/2012 απόφασή της, εισηγείται θετικά για τη
χορήγηση της ανωτέρω αδείας, η οποία όμως θα πρέπει να εξετασθεί από την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του κ,Προέδρου,
έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3852/2010 άρθρο 83, το άρθρο 3 του Ν. 1080/80
(ΦΕΚ 18/Α) και τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε από τα άρθρα 54 και 57 του
Ν.1416/84, (ΦΕΚ 18/Α), 26 του Ν.1828/89 (ΦΕΚ 2/Α) και του Ν.1900/90 (ΦΕΚ
125/Α), την αριθ. 123/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου με την
οποία καθορίστηκαν τα τέλη χρήσης των κοινόχρηστων χώρων, την αριθ. 127/2012
απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου και μετά από διαλογική
συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ
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Συμφωνεί με την έγκριση της αίτησης της κ.Κουλουμτούρη Ελένης, η οποία
ζητά να της χορηγηθεί άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου 5 τ.μ. μπροστά από το
κατάστημά της το οποίο βρίσκεται στην οδό Παπαγεωργάκη στον Πολύγυρο, για την
τοποθέτηση ψυγείων και πάγκου εμπορευμάτων για το έτος 2012.
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της υπ΄ αριθ.27/2012
απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου και την έκδοση διοικητικής
πράξης, για την οποία είναι αρμόδιο.Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 91/2012
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 21η Δεκεμβρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

