
 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 30εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.116/2019 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Δμέηαζε αίηεζεο Θεθαιά νπδάλαο θαη ΗΑ ΗΘΔ 
 

ηε Ληγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 25ε-Λνεκβξίνπ-2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 13.00κκ ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.13785/20-
11-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ ηέζζεξηο (4) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
 

 

ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΖΚΑΡΥΟ 
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ 
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ  
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά 

Πξνήδξεπζε ν αληηδήκαξρνο θαη αληηπξόεδξνο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο Αδακνύδεο Ηωάλλεο 
(ιόγω έθηαθηεο κεηάβαζεο ηνπ Γεκάξρνπ ζηελ Θεζζαινλίθε). 

Ο Πξνεδξεύωλ αληηδήκαξρνο εηζεγνύκελνο ην 11ν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε: 
Ζ νηθνλνκηθή ππεξεζία κε ην αξηζκ.πξωη.10766/20-09-2019 εγγξαθό ηεο αλαθέξεη:  
Ζ εηαηξεία ΘΔΦΑΙΑ ΟΤΕΑΛΑ ΘΑΗ ΗΑ ΗΘΔ ππέβαιε αίηεζε ζην Γήκν, πξνθεηκέλνπ λα 

εληαρζεί ζηε ξύζκηζε ησλ 120 λα γίλεη δηόξζσζε ηνπ ΑΦΚ θαη ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο . 
Ζ εηαηξεία ήηαλ αηνκηθή κεηαηξάπεθε ζε Δ.Δ. (ΘΔΦΑΙΑ ΟΤΕΑΛΑ ΘΑΗ ΗΑ ΔΔ) θαη ζηε ζπλέρεηα 

έγηλε ΗΘΔ (ΘΔΦΑΙΑ ΟΤΕΑΛΑ ΘΑΗ ΗΑ ΗΘΔ) ην έηνο 2015. ηα αξρεία ηνπ Γήκνπ ππάξρνπλ νη θάησζη 
εγγξαθέο πνπ ρξήδνπλ ζπγρώλεπζεο θαη δηόξζσζεο: 

1. ΘΔΦΑΙΑ ΟΤΕΑΛΑ ΘΑΗ ΗΑ ΔΔ( Γαξδίθα 1) από ην θηίξην έγηλε δηαθνπή ξεύκαηνο ζηηο 12/07/2016 
κεηά από βεβαίσζε ηεο ΓΔΓΓΖΔ. Σν  θαηάζηεκα παξακέλεη θελό. Θα πξέπεη λα αιιαρζεί ην όλνκα ζε 
ΘΔΦΑΙΑ ΟΤΕΑΛΑ ΘΑΗ ΗΑ ΗΘΔ κε ΑΦΚ 998020529 κε κεηαθνξά όισλ ησλ ρξεώζεσλ, θαη λα γίλεη 
ρξέσζε σο ηέινο ρξήζεο από 1-2-2016 έσο 12-07-2016. 

2. ΠΟΙΗΣΖ ΔΤΣΑΘΗΟ- ΘΔΦΑΙΑ ΟΤΕΑΛΑ (Κ.Κπνγαηζνπνύινπ 15). Θα πξέπεη λα αιιαρζεί ην 
όλνκα ζε ΘΔΦΑΙΑ ΟΤΕΑΛΑ ΘΑΗ ΗΑ ΗΘΔ κε ΑΦΚ 998020529.  Έρεη ρξεσζεί κε ηέινο ρξήζεο ηνπ 
νηθήκαηνο έσο 30-6-2019  ε δεκνπξαζία – ζπκθσλεηηθό έρνπλ ιήμεη θαη ζα πξέπεη λα πξνβνύκε ζε 
επαλαδεκνπξάηεζε. 

3. ΠΟΙΗΣΖ –ΘΟΤΣΟΤΖ ΑΛΓΡΟΛΗΘΖ (Γαξδίθα 1)  ην θαηάζηεκα απηό απηή ηε ζηηγκή ην έρεη ν 
Σζηγθεξιηώηεο Ησάλλεο κεηά από δεκνπξαζία κε 100,00€ ην κήλα, πξηλ ήηαλ ρξεσκέλν ζηνλ Πνιίηε 
Δπζηάζην – Θνπηνύζε Αλδξνλίθε. Θα πξέπεη λα κεηαθεξζνύλ νη ρξεώζεηο θαη λα ρξεσζνύλ ζην όλνκα 
ΘΔΦΑΙΑ ΟΤΕΑΛΑ ΘΑΗ ΗΑ ΗΘΔ κε ΑΦΚ 998020529 . 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνεδξεύνληνο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη κεηά από 
δηαινγηθή ζπδήηεζε 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

Αλαβάιιεη ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ζε επόκελε ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηαζζεί ελδειερώο ε αίηεζε από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη λα δεηεζνύλ ιεπηνκέξεηεο 

από ηελ ελδηαθεξόκελε αηηνύζα. 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 116/2019 
Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 
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