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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 12/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

 Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα είθνζη ηέζζεξηο (24) ηνπ κελόο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Δεπηέξα 

θαη ώξα 19:00 ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα 

ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα 

από ηελ κε αξηζ. 12/18.5.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ. 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 δελ 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 Βνξδόο Υξήζηνο 16 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

3 Υιηνύκεο Αλδξέαο   17 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 
4 Αβέξεο Αζαλάζηνο 18 Καπιάλεο Θσκάο 
5 Ληόληαο Γεώξγηνο 19 Γθνιόεο Γεώξγηνο 
6 αξάληε Μαξία 20 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 
7 Ενύλε ηέιια 21 Βνξδόο Υξήζηνο 
8 Πύξξνο Ησάλλεο 22 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 
9 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 23 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 
10 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 24  

11 νθνηάζηνο Υξήζηνο 25  

12 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο 26  

13 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο 27  

       

 

 ΑΠΟΝΣΔ  
 

 

 

 

 

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.  

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

παξαβξέζεθε ν Πξόεδξνο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Οιύλζνπ θ. Βαγησλάο Κσλζηαληίλνο, ν Πξόεδξνο 

Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Μεηακόξθσζεο θ. Μαραίξαο Αλδξέαο θαη ν Πξόεδξνο Δεκνηηθήο  Κνηλόηεηαο 

Οξκύιηαο θ. αξαθίδεο Αλαζηάζηνο. 

 

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Ζαγγίιαο Δεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 1
ν
  

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

ηα εμήο: «ζηηο 23 Μαΐνπ νη θάηνηθνη ησλ Καιπβώλ έζηεηιαλ επηζηνιή ζηνλ θ. Δήκαξρν, κε ηελ νπνία 

1 Γθιάβαο Γεώξγηνο 
2 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 
3 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 
4 ηκώλεο Ησάλλεο 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 1
ν
 θαηεπείγνλ Λήςε απόθαζεο γηα ηελ  παξάλνκε ηνπνζέηεζε θαη 

ιεηηνπξγία θεξαίαο θηλεηήο  ηειεθσλίαο ηεο COSMOTE 

ζηελ νξνθή ηνπ Super Market «Αξβαληηίδεο», ζηηο 

Καιύβεο Πνιπγύξνπ Υαιθηδηθήο 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 231  

ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩΞΜ-Α
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εμέθξαδαλ ηελ αγσλία ηελ αγαλάθηεζε θαη ηελ αληίζεζή ηνπο ζηελ παξάλνκε ηνπνζέηεζε θαη 

ιεηηνπξγία θεξαίαο θηλεηήο  ηειεθσλίαο ηεο COSMOTE ζηελ νξνθή ηνπ Super Market 

«Αξβαληηίδεο», ζηηο Καιύβεο Πνιπγύξνπ Υαιθηδηθήο. 

 Εεηάεη από ην Γ.. λα εθδώζεη ςήθηζκα δηακαξηπξίαο ζηελ παξαπάλσ παξάλνκε 

ηνπνζέηεζε, δηόηη: 

o       Η ελ ιόγω θεραία βρίζθεηαη εληός οηθηζκού, ζε απόζηαζε κηθρόηερε ηωλ 20 κέηρωλ από 

τώρο όποσ αλεγείρεηαη λεπηαγωγείο, ελώ ζηολ ίδηο τώρο ζα αλεγερζεί θαη ηο λέο Δεκοηηθό 

Στοιείο ηοσ οηθηζκού. 

o       Η θεραία γεηηληάδεη άκεζα κε  ηα ζπίηηα Δεκοηώλ ποσ βρίζθοληαη δίπια θαη γύρω από ηο 

θηίρηο ηοσ Super Market Αρβαληηίδες. 

o       Η θεραία βρίζθεηαη πάλω ζηελ οροθή Super Market, τώροσ δειαδή προζπειάζηκοσ από 

ηολ γεληθό πιεζσζκό θαζ’ όιε ηε δηάρθεηα ηες εκέρας, θαζώς θαη  ποιύ θοληά ζε πραηήρηο 

βελδίλες. 

•       Το Δεκοηηθό Σσκβούιηο Ποισγύροσ λα δεζκεσζεί όηη ζα αρλεζεί ηε τορήγεζε ζεηηθής 

γλώκες, ζε περίπηωζε σποβοιής αηηήκαηος γλωκοδόηεζες γηα ηε ιεηηοσργία ηες θεραίας ασηής».  

Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Σώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

          Τν Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηελ επηζηνιή ησλ θαηνίθσλ 

Καιπβώλ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

Απνθαζίδεη   Οκόθσλα 

 

1. Να θιεζνύλ άκεζα νη ππεύζπλνη «Αξβαληηίδεο»  θαη «COSMOTE», ηόζν γηα ηελ 

παξάλνκε ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία θεξαίαο θηλεηήο  ηειεθσλίαο ηεο 

COSMOTE ζηελ νξνθή ηνπ Super Market «Αξβαληηίδεο», ζηηο Καιύβεο, όζν θαη 

γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία θεξαίαο θηλεηήο  ηειεθσλίαο ηεο COSMOTE 

ζηελ νξνθή ηνπ Super Market «Αξβαληηίδεο» ζηνλ Πνιύγπξν, έλαληη ηνπ Γεληθνύ 

Ννζνθνκείνπ Υαιθηδηθήο. 

2. Να πξνβεί ν Γήκνο Πνιπγύξνπ ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαθπιάμεη ηελ πγεία ησλ πνιηηώλ. 

3. Να εθδώζεη ςήθηζκα κε ην νπνίν ζα θαζηζηά ζαθέο όηη είλαη  ελάληηα ζηελ 

ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο θεξαίαο θαζώο θαη ελάληηα ζηελ εθ ησλ πζηέξσλ 

λνκηκνπνίεζή ηεο δηα αδεηνδόηεζεο, ή δηα νηνπδήπνηε άιινπ ηξόπνπ.  

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 231/2011. 

 

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 31-5-2011 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

 

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ 

ΑΔΑ: 4ΑΤΖΩΞΜ-Α


