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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 11/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 ηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα ελλέα (9) ηνπ κελόο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Δεπηέξα 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. 

11/4.5.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, 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 Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ: 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ       

Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν 14 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 15 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 
2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 16 ηκώλεο Ησάλλεο 

3 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 17 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 
4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 18 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 
5 Ληόληαο Γεώξγηνο 19 Καπιάλεο Θσκάο 
6 αξάληε Μαξία 20 Γθνιόεο Γεώξγηνο 
7 Ενύλε ηέιια 21 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 
8 Πύξξνο Ησάλλεο 22 Βνξδόο Υξήζηνο 
9 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 23 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 
10 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 24 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 
11 νθνηάζηνο Υξήζηνο 25  

12 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο 26  

13 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο 27  

       

 

 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 ν Πξόεδξνο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Οιύλζνπ θ. Βαγησλάο Κσλζηαληίλνο. 

 Ο επηθεθαιήο ηεο δεύηεξεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Νηθόιανο Παξζεληώηεο απνρώξεζε 

κεηά από ηελ ζπδήηεζε ηνπ ηέηαξηνπ (4) ζέκαηνο ελώ ν Αληηδήκαξρνο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 

Πνιπγύξνπ θ. Υξήζηνο Βνξδόο απνρώξεζε κεηά από ηελ ζπδήηεζε ηνπ δεθάηνπ έθηνπ (16) ζέκαηνο. 

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Ζαγγίιαο Δεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 9
ν 

ζέκα, 

έδσζε ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Εεξβνρσξίσλ θ. Υξήζην Κνληνγηώξγε, 

ν νπνίνο αλέθεξε ηα εμήο: «έρνπκε ην από 28-04-2011 έγγξαθν ηνπ Κέληξνπ θεξαίαο – Καηξάλεο 

Γεώξγηνο ηεο εηαηξίαο VODAFONE κε ην νπνίν αηηείηαη λα βάιεη κηα θεξαία ζηελ ζέζε 

«ΣΡΑΠΕΖΙ» ηεο δεκνηηθήο θνηλόηεηαο Παιαηόρσξαο, ζρεδόλ ζηα όξηα Δήκνπ Ζεξβνρσξίσλ 

κε Δήκν Αξλαίαο, ζε δαζηθή έθηαζε. Χξεηάδεηαη λα γίλεη θαη κηα δηάλνημε δξόκνπ 300 κέηξσλ 

από ηελ εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη πξόζβαζε ζηε ζέζε ηεο θεξαίαο. 

 Καιώ ην ζώκα λα ςεθίζεη ζεηηθά γηα ηελ αλσηέξσ αίηεζε θαη ην κίζζσκα λα είλαη ζηα 

4.600,00 €».  

1 Υιηνύκεο Αλδξέαο  
2 Αβέξεο Αζαλάζηνο 
3 Πιηάθνο Αζηέξηνο 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 9
ν
  Δγθαηάζηαζε θεξαίαο VODAFONE 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 213  

ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΞΜ-Δ
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Σνλ ιόγν πήξε ν θ. Γήκαξρνο, ν νπνίνο ζπκθώλεζε κε ηελ αίηεζε ηεο αλσηέξσ 

εηαηξίαο, ηελ επηζήκαλζε όηη ν Δήκνο Πνιπγύξνπ δελ θέξεη θακία επζύλε εάλ ε αλσηέξσ 

εηαηξία δελ έρεη ζηα ρέξηα ηεο από ην δαζαξρείν άδεηα νξηδόκελε από ην λόκν. 

 ην ζεκείν απηό παξελέβε θαη ν πξώελ δήκαξρνο Ζεξβνρσξίσλ θαη δεκνηηθόο 

ζύκβνπινο θ. Αζηέξηνο Μπάηζηνο, ν νπνίνο ζπκθώλεζε κε ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θεξαίαο αιιά 

επηθπιάρζεθε γηα ηπρόλ αληηξξήζεηο από ηηο παξαθείκελεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο 

 ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο δήηεζε από ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 Σν Δεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ην από 28-04-2011 

έγγξαθν ηνπ Κέληξνπ θεξαίαο – Καηξάλεο Γεώξγηνο θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    ν κ ό θ σ λ α  

 

 Δγθξίλεη ην αίηεκα ηνπ «Κέληξνπ Κεξαίαο – Καηξάλεο Γεώξγηνο» ζπλεξγάηε ηεο 

εηαηξίαο VODAFONE λα εγθαηαζηήζεη θεξαία ζε δαζηθή έθηαζε ζηελ ζέζε 

«ΣΡΑΠΔΕΗ» ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Παιαηόρσξαο, κε ηελ επηζήκαλζε όηη ν 

Γήκνο Πνιπγύξνπ δελ ζα θέξεη θακία επζύλε εάλ ε αλσηέξσ εηαηξία δελ έρεη ζηα 

ρέξηα ηεο από ην Γαζαξρείν άδεηα νξηδόκελε από ην λόκν. 

 Σν εηήζην κίζζσκα ηεο εηαηξείαο λα αλέξρεηαη ζηηο 4.600,00 €. 

 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 213/2011. 

 

Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Τπνγξαθή                Τπνγξαθέο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 12-5-2011 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

 

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ 

 

ΑΔΑ: 4Α3ΟΩΞΜ-Δ


