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     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της 2/2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου 

 Στον Πολύγυρο σήµερα την  τριακοστή πρώτη (21) Μαρτίου 2017 και ώρα 
12.00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα από την 2/2017  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 µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) 
µέλη: 
 
   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.Ζωγράφος Αστέριος                                         

2. ∆ηµητριάδης Χρήστος 

3. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος 

4. Ματέας Γεώργιος 

5. Γκλάβας Γεώργιος 

6. Χριστιανού Αγγελική 

7. Πάνος Ιωακείµ 

            Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία 
Θεοδώρου.  
 
 
Αριθµός θέµατος: 3ο  «Έγκριση της υπ’αριθ. 3/2017 απόφασης της Τ.Κ. 

Μεταµόρφωσης, που αφορά αίτηµα πολίτη για την 
έγκριση και λειτουργία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΕΝΟΥ για 
την µεταφορά και εξυπηρέτηση των τουριστών» 

Αριθµός απόφασης:8  
 

Ο Πρόεδρος  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αστέριος Ζωγράφος, 
εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω: 

Ο ενδιαφερόµενος κ.Κολοβός Ιωάννης του Ευστρατίου, µε αίτησή του, την 
οποία υπέβαλε στο ∆.Σ. της Τ.Κ. Μεταµόρφωσης, ζητά την έγκριση για την 
λειτουργία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΕΝΟΥ» για την µεταφορά και εξυπηρέτηση των 
ενοίκων των ξενοδοχείων που βρίσκονται εκτός οικισµού, αλλά και των υπολοίπων 
διερχοµένων επισκεπτών-τουριστών τους καλοκαιρινούς µήνες  (έτους 2017) στην 
Τ.Κ.Μεταµόρφωσης, στο κέντρο της και αντίστροφα. 

ΑΔΑ: 6ΨΒΧΩΞΜ-ΕΜΝ



Η διαδροµή αυτή θα γίνεται στον παραλιακό δρόµο της Μεταµόρφωσης, 
χωρίς να εµποδίζεται η διέλευση των πεζών και των οχηµάτων και θα αποτελέσει 
πόλο έλξης και άλλων επισκεπτών. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τ.Κ.Μεταµόρφωσης µε την υπ’αριθ. 3/2017 
απόφασή της, προτείνει οµόφωνα την έγκριση της λειτουργίας του «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΤΡΕΝΟΥ» για το καλοκαίρι του 2017, µέσω του παραλιακού δρόµου για την 
εξυπηρέτηση των ενοίκων των ξενοδοχείων αλλά και των επισκεπτών, εφόσον θα 
εξασφαλίσει την κατάλληλη άδεια λειτουργίας του από τον ΕΟΤ για την σύµφωνη 
γνώµη των υπολοίπων υπηρεσιών. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 
έλαβε υπόψη την αίτηση του κ.Κολοβού Ιωάννη του Ευστρατίου, εξέτασε τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και µετά από διαλογική  συζήτηση 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο µ ό φ ω ν α 
  
 Εισηγείται και παρέχει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την θετική της γνώµη, 
στο αίτηµα που υπεβλήθη από τον κ. Κολοβό Ιωάννη του Ευστρατίου, για την 
λειτουργία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΕΝΟΥ» για το καλοκαίρι του 2017 στην 
Τ.Κ.Μεταµόρφωσης (σύµφωνα και µε την υπ’αριθ. 3/2017 απόφαση της 
Τ.Κ.Μεταµόρφωσης), για όλους τους παραπάνω λόγους, µε την ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ότι θα έχει την κατάλληλη άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. και την 
σύµφωνη γνώµη των υπολοίπων υπηρεσιών που απαιτούνται.- 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΑ  Μ Ε Λ Η                       
    Ακριβές Αντίγραφο 
        Πολύγυρος 31η  Μαρτίου 2017 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

      

      

    ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

                                         ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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