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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Αριθ.Απόφ: 47/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 5/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήμερα δεκάτη τετάρτη (14η) Αυγούστου 2012 και ώρα
12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την 5/2012 πρόσκληση του
Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Κυριακού Ιφιγένεια

2. Χλιούμης Ανδρεάς

2.Σταμούδης Ελευθέριος

3.Βουλγαράκης Χρυσόστομος

3.Βαγιωνάς Αθανάσιος

4.Ζούνη Στέλλα
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Μαρία
Θεοδώρου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 2ο έκτακτο – 47 ο θέμα,
ανέφερε ότι η ενδιαφερόμενη κ.Μωϋσίδου Δήμητρα του Σταυριανού, έχει υποβάλλει
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση άδειας
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου για τέσσερις ηλεκτρονικούς υπολογιστές για το
κατάστημά της του είναι «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» και λειτουργεί στη Ν.Όλυνθο του Δήμου
Πολυγύρου.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, έπειτα από τη διαδικασία αυτή, σύμφωνα με το
άρθρο 73του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε συνδυασμό με το άρθρο
80 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Ν.3463/06) & την ΚΥΑ 10551/23.2.2007,
είναι αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου του
παραπάνω καταστήματος και να εξουσιοδοτήσει τον κ.Δήμαρχο, για την έκδοσή της.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, έπειτα από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε
την εισήγηση του Προέδρου και εξέτασε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έλαβε
υπόψη την αίτηση της κ.ΜΩΫΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του Σταυριανού και μετά από
διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Ομόφωνα
Αποδέχεται την αίτηση της κ.ΜΩΫΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του Σταυριανού και
της χορηγεί «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥΓΙΑ ΤΈΣΣΕΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ» για το κατάστημά της που
είναι «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» και λειτουργεί στην Τ.Κ.Ολύνθου του Δήμου Πολυγύρου.-
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Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 47/2012
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 14η Αυγούστου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

