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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 8/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 ηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα νθηώ (8) ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ώξα 19:00 ην Δεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 

δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ πκβνπιίνπ 

Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 8/4.4.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.. 

θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεωλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

     Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν 

Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εωγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ: 

ΠΑΡΟΝΣΔ       

Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν   

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 14 Γεκεηξηάδεο Χξήζηνο 

2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 15 Μπνγδάλνο Κωλ/λνο 

3 Χιηνύκεο Αλδξέαο 16 ηκώλεο Ηωάλλεο 

4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 17 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

5 Ληόληαο Γεώξγηνο 18 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 

6 αξάληε Μαξία 19 Καπιάλεο Θωκάο 

7 Ενύλε ηέιια 20 Αβέξεο Αζαλάζηνο 

8 Πύξξνο Ηωάλλεο 21 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 

9 Πιηάθνο Αζηέξηνο 22 Βνξδόο Χξήζηνο 

10 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 23 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 

11 νθνηάζηνο Χξήζηνο   

12 Βνπιγαξάθεο Χξπζόζηνκνο   

13 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο   

       

 ΑΠΟΝΣΔ  

 

 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.  

ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Δεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη 

παξαβξέζεθε νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Μαραηξάο Αλδξέαο, 

Μεηακόξθωζεο, β) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Οξκύιηαο. 

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 

4
ν
 θαηεπείγνλ ζέκα δηάηαμεο, εθόζνλ πήξε ηελ δηαβεβαίσζε από ην ζώκα όηη ζπκθσλεί λα 

ζπδεηεζεί ην ζέκα σο έθηαθην, αλέθεξε όηη: «Ο θ. Ηωάλλεο Νηαήο ηνπ Βαζηιείνπ, θάηνηθνο 

Πνιπγύξνπ, ππέβαιιε όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έθδνζε άδεηαο 

1 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 

2 Βαγηωλάο Αζαλάζηνο  

3 Γθνιόεο Γεώξγηνο  

4 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 4
ν
 

θαηεπείγνλ 

« Χνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεωλ πξνζθνξάο 

ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ » 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 164  

ΑΔΑ: 4ΑΘΦΩΞΜ-Χ
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ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο «ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ 

(INTERNET)» γηα δώδεθα (12) PC, ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί σο κηθηή επηρείξεζε καδί κε ην 

θαηάζηεκά ηνπ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ είλαη «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ», θαη ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζηελ νδό Κσλζηαληηλνππόιεσο 11 ζηνλ Πνιύγπξν. 

 Σν Δ.. ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζ.1107414/1491/Σ. θαη Ε.Φ./ΦΕΚ.1827/3-

12-2003 ζρεηηθήο θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο, κπνξεί λα εγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε ηεο 

δεηνύκελεο άδεηαο έπεηηα από έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηνλ ελδηαθεξόκελν, θαη λα 

εμνπζηνδνηήζεη ηνλ θ. Δήκαξρν γηα ηελ έθδνζή ηεο. 

            ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά 

 Σν πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηελ ππ’ αξηζ.1107414/1491/Σ. 

θαη Ε.Φ./ΦΕΚ.1827/3-12-2003 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε, θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    Ο κ ό θ ωλ α 

 

1. Δγθξίλεη ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο πξνζθνξάο ππεξεζηώλ 

δηαδηθηύνπ γηα δώδεθα (12) ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί ωο 

κηθηή επηρείξεζε καδί κε ην θαηάζηεκά ηνπ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο πνπ είλαη 

«ΚΑΦΔ-ΜΠΑΡ», θαη βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Κωλζηαληηλνππόιεωο 11 ζηνλ 

Πνιύγπξν, ζηνλ θ. Ηωάλλε Νηαή ηνπ Βαζηιείνπ, θάηνηθν Πνιπγύξνπ. 

2. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ έθδνζε-ρνξήγεζε ηεο  ελ ιόγω άδεηαο. 

. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 164/2011. 

 

Αθνύ ηειείωζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπωο παξαθάηω: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Τπνγξαθή                Τπνγξαθέο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 11-5-2011 

Ο ΓΖΜΑΡΧΟ 

 

 

 

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ 

ΑΔΑ: 4ΑΘΦΩΞΜ-Χ


