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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 10/2016 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήµερα την εικοστή ογδόη (28) Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα
12.00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την 10/2016 πρόσκληση του
Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα
επτά τακτικά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα, τα παρακάτω
επτά (7) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

2. Σαράντη Μαρία
3. Σιδέρης Νικόλαος
4. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος
5. Φυλαχτός Χρήστος
6. Πάνος Ιωακείµ
7. Χριστιανού Αγγελική
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία
Θεοδώρου.
Αριθµός θέµατος:5
Αριθµός απόφασης:58

«Άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (καντίνα)»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αστέριος Ζωγράφος,
εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω:
Με την υπ’ αριθ. 21/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
εγκρίθηκε η χωροθέτηση – ορισµός υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, για µία (1) θέση
ΚΑΝΤΙΝΑΣ στην Τ.Κ. Ολύνθου (σύµφωνα µε την 3/2016 απόφαση της Τ.Κ.
Ολύνθου) στη θέση ΤΟΥΜΠΑ, η οποία τοποθετήθηκε σε ιδιόκτητο χώρο,
ιδιοκτησίας Σεραφείµ Αναγνωστόπουλου.
Προϋπόθεση χορήγησης της ανωτέρω άδειας, επειδή βρίσκεται σε επαρχιακό
δρόµο, ήταν η γνωµάτευση της Τροχαίας, για το αν είναι ασφαλής στο συγκεκριµένο
σηµείο η τοποθέτησή της.
Η Τροχαία Ν.Μουδανιών (αν και αναρµόδια να καθορίσει ή να προτείνει τη
θέση για την τοποθέτηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (ΚΑΝΤΙΝΑ), κρίνει σκόπιµο
να επισηµανθεί το γεγονός, σύµφωνα µε τον Ν.2696/99 άρθρο 34, ότι δεν επαρκεί ο
χώρος στάθµευσης για τα οχήµατα συνολικού βάρους άνω των 3,5 τόνων τα οποία
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αναγκάζονται να σταθµεύουν επί της λωρίδας επιτάχυνσης. Επίσης τα οχήµατα που
κατευθύνονται στο χώρο στάθµευσης της καντίνας, εισέρχονται σε λωρίδα
επιτάχυνσης εµποδίζοντας τους οδηγούς που εξέρχονται από το ∆.∆.Ολύνθου, µε
αποτέλεσµα να δηµιουργείτε κίνδυνος πρόκλησης τροχαίου ατυχήµατος.
Μετά από αυτή την έκβαση, προτείνω να αναβάλουµε τη συζήτηση του
θέµατος, για την επόµενη συνεδρίαση, προκειµένου να βρεθεί κάποια λύση, σε
συνεννόηση µε την ιδιοκτήτρια της «ΚΑΝΤΙΝΑΣ».
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,
έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω και µετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει οµόφωνα
Την αναβολή της λήψης απόφασης για το ανωτέρω θέµα, για τους λόγους όπως
αυτοί αναφέρονται παραπάνω.-

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 28η Σεπτεµβρίου 2016
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

