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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 13/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

 Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα δέθα (10) ηνπ κελόο Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 

δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ 

Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 13/6.6.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. 

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 παξίζηαηαη ν 

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

  

ΠΑΡΟΝΣΔ       

Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν 14 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα  

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 15 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 

2 Βνξδόο Υξήζηνο 16 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

3 Υιηνύκεο Αλδξέαο   17 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 

4 Αβέξεο Αζαλάζηνο 18 Καπιάλεο Θσκάο 

5 Ληόληαο Γεώξγηνο 19 ηκώλεο Ησάλλεο  

6 αξάληε Μαξία 20 Γθιάβαο Γεώξγηνο  

7 Ενύλε ηέιια 21 Βνξδόο Υξήζηνο 

8 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο  22 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 

9 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 23  

10 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 24  

11 νθνηάζηνο Υξήζηνο 25  

12 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο 26  

13 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο 27  

       

 

 ΑΠΟΝΣΔ  
 

 

 

 

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.  

Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη 

παξαβξέζεθε ε Πξόεδξνο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Πνιπγύξνπ θ. Άλλα Ρόθνπ, ν Πξόεδξνο 

Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Μεηακόξθσζεο θ. Μαραίξαο Αλδξέαο θαη ν Πξόεδξνο Τνπηθήο  

Κνηλόηεηαο Βξαζηάκσλ θ. Μειαλδίλνο Ησαθείκ. 

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 4
ν
 

έθηαθην θαη αθνύ πήξε ηελ δηαβεβαίσζε από ην ζώκα γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο, αλέθεξε 

ηα εμήο:
 
«Υπάξρεη κηα αίηεζε από ηελ θ. Μαλσιάθε Παξαζθεπή γηα λα θάλεη ξύζκηζε 

1 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 

2 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 
3 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 

4 Πύξξνο Ησάλλεο 

5 Γθνιόεο Γεώξγηνο 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 4
ν
 

έθηαθην 

Ρύζκηζε νθεηιώλ-ιύζε κίζζσζεο αλαςπθηεξίνπ 

Μεηακόξθσζεο 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 267  

ΑΔΑ: 4Α3ΤΩΞΜ-Ω
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νθεηιώλ, πνπ αθνξνύλ ζηα κηζζώκαηα αλαςπθηεξίνπ Μεηακόξθσζεο θαη κάιηζηα έρεη ηελ 

πξόζεζε λα πξνθαηαβάιεη 15.000,00 € θαη ην ππόινηπν πνζό εληόο έμε κελώλ όπσο νξίδεη ν 

Νόκνο»  

 Αθνινύζεζε δηάινγνο θαη αθνύ δόζεθαλ νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο ν Πξόεδξνο 

θάιεζε ην Σώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 Τν Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηελ από 7-6
νπ

-2011 αίηεζε ηεο 

θ. Μαλσιάθε Παξαζθεπήο θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

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

 

Λύεηαη αδεκίσο ε πθηζηάκελε κίζζσζε γηα ην αλαςπθηήξην Μεηακόξθσζεο γηαηί είλαη 

αδύλαηε ε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ από νηθνλνκηθνύο ιόγνπο θαη κε ηνλ όξν όηη ε 

κηζζώηξηα ζα θαηαβάιιεη ηα νθεηιόκελα κηζζώκαηα κέρξη ζήκεξα πιένλ πξνζαπμήζεσλ, 

κε ξύζκηζε ηνπ όινπ ρξένπο ζύκθσλα κε ηελ από 7-6
νπ

-2011 αίηεζε ηεο. 

Γηα ηνλ ζθνπό εμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο λα ππνγξάςεη ηελ ιύζε ηεο κίζζσζεο, ηελ 

ξύζκηζε ησλ νθεηινκέλσλ θαη ηελ άκεζε δεκόζηα (δεκόζηα) πξνθήξπμε γηα ηελ εθ λένπ 

κίζζσζε ηνπ αλαςπθηεξίνπ (ζλαθ-κπαξ/πηηζαξίαο) γηα έμη (6) ρξόληα θαη κε ειάρηζην 

εηήζην κίζζσκα δέθα ρηιηάδεο επξώ (10.000,00) θαηαβαιιόκελν εθάπαμ θαη εγγύεζε 

εθηά ρηιηάδσλ επξώ (7.000,00) 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 267/2011. 

 

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 24-6-2011 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

 

 

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ 

 

ΑΔΑ: 4Α3ΤΩΞΜ-Ω


