ΑΔΑ: 4ΑΧΑΩΞΜ-ΓΞΗ
ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 17/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα ηξηάληα (30) ηνπ κελόο Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα
Σξίηε θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ πκβνπιίνπ
Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 17/26.8.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Γ.. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη δελ
παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ
ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α
Ολνκαηεπώλπκν
1
Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
2
Γθιάβαο Γεώξγηνο
3
Βνξδόο Υξήζηνο
4
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
5
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
6
αξάληε Μαξία
7
Ενύλε ηέιια
8
Πύξξνο Ησάλλεο
9
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
10
νθνηάζηνο Υξήζηνο
11
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
12
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
13
Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Υιηνύκεο Αλδξέαο
Πιηάθνο Αζηέξηνο
Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
ηκώλεο Ησάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
Καπιάλεο Θσκάο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Ληόληαο Γεώξγηνο
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο

1
Γθνιόεο Γεώξγηνο
2
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
3
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη
Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη δελ παξαβξέζεθε θαλείο.
Αξηζκόο ζέκαηνο: 7ν θαηεπείγνλ
Παξαρώξεζε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ 35 η.κ. ζε ρώξν
ηνπ δεκνηηθνύ πάξθνπ «Έμη Βξύζεο» Πνιπγύξνπ
θαη ζπγθεθξηκέλα απέλαληη από ην θαηάζηεκα ηεο
θ. Ρνύζνπ Διέλεο
ΑΠΟΝΣΔ

Αξηζκόο Απόθαζεο : 393
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 7ν θαηεπείγνλ
ζέκα, θαη εθόζνλ πήξε ηελ δηαβεβαίσζε ηόζν από ηνλ θ. Γήκαξρν όζν θαη από ην ζώκα όηη νκόθσλα
ζπκθσλνύλ λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο έθηαθην, αλέθεξε όηη: «ύκθσλα κε ην άξζξν 83 ηνπ Ν. 3852/2010 ζην
ζπκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα λα δηαηππώλεη γλώκε ή πξόηαζε ζε άιια
δηνηθεηηθά όξγαλα ηνπ Γήκνπ, ηα νπνία κπνξνύλ ή νθείινπλ λα εθδώζνπλ θάπνηα δηνηθεηηθή πξάμε.
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Σν ζπκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Πνιπγύξνπ κε ηελ ππ’ αξηζ. 43/2011 απόθαζή ηνπ,
πξνηείλεη ηελ παξαρώξεζε ρώξνπ εκβαδνύ 35 η.κ. ζε ρώξν πνπ βξίζθεηαη ζην δεκνηηθό πάξθν « Έμη
Βξύζεο» θαη απέλαληη από ην θαηάζηεκα ηεο θ. Ρνύζνπ Διέλεο ην νπνίν είλαη «ΚΑΦΔ –
ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ» θαη βξίζθεηαη ζηελ δηαζηαύξσζε ησλ νδώλ Νηνπκπηώηνπ θαη 28εο Οθησβξίνπ ζηνλ
Πνιύγπξν, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1-1-2011 έσο 31-122011, θαη δηαβηβάδεη ηελ πξόηαζή ηνπ ζην Γεκνηηθό ζπκβνύιην γηα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Γελ πηζηεύσ λα
ππάξρεη αληίξξεζε από ην ζώκα, θαη ζα ήζεια λα επηζεκάλσ όηη, παξόκνηα ζέκαηα ζα πξέπεη λα
δηαβηβάδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο από δσ θαη ζην εμήο, θάηη πνπ είρακε αλαθέξεη θαη ζε
πξνεγνύκελα ζπκβνύιηα αιιά δελ θαηαγξάθεθαλ ζε απόθαζε».
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Πνιπγύξνπ, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ
Πξνέδξνπ, έιαβε ππόςε : α) ηελ ππ’ αξηζ. 43/2011 απόθαζε από ην ζπκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο
Πνιπγύξνπ β) ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο γ) ηελ ππ’ αξηζ. 1016/49/265-α/2-8-11
γλσκάηεπζε ηνπ ηκήκαηνο Σξνραίαο Πνιπγύξνπ πνπ αλαθέξεη όηη δελ ζπληξέρνπλ ιόγνη αζθάιεηαο
θπθινθνξίαο ησλ πεδώλ θαη ηξνρνθόξσλ δ) ηελ Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα πεξί κε νθεηιήο ιεμηπξόζεζκσλ
νθεηιώλ ε) ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία ( άξζξν 13 Β.Γ. 24/9-20/10/58 όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 3
ηνπ Ν. 1080/80 ζη) ηα άξζξα 82 & 83 ηνπ Ν. 3852/2010 & κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ
Σελ παξαρώξεζε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ 35 η.κ. ζε ρώξν ηνπ δεκνηηθνύ πάξθνπ «Έμη
Βξύζεο» Πνιπγύξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα απέλαληη από ην θαηάζηεκα ηεο θ. Ρνύζνπ Διέλεο
ην νπνίν είλαη «ΚΑΦΔ – ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ» θαη βξίζθεηαη ζηελ δηαζηαύξωζε ηωλ νδώλ
Νηνπκπηώηνπ θαη 28εο Οθηωβξίνπ ζηνλ Πνιύγπξν, γηα ηελ ηνπνζέηεζε
ηξαπεδνθαζηζκάηωλ θαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1-1-2011 έωο 31-12-2011
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 393/2011.
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 31 -8-2011
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ
θ. α. α.
Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ

ΥΡΖΣΟ ΒΟΡΓΟ
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