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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 4/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 
 ηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα έμη (6) ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2012, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 

19:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ 

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 4/26.1.2012 έγγξαθε 

πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια, 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 Εωγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ:  

 

ΠΑΡΟΝΣΔ  

 

Α/Α Δπίζεην Όλνκα Α/Α Δπίζεην Όλνκα 

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 18 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 19 ηκώλεο Ηωάλλεο 
3 Βνξδόο Υξήζηνο 20 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 
4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 21 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 
5 Ληόληαο  Γεώξγηνο 22 Καπιάλεο Θωκάο 
6 αξάληε Μαξία 23 Γθνιόεο Γεώξγηνο 
7 Ενύλε ηέιια 24 Αβέξεο Αζαλάζηνο 
8 Πύξξνο Ηωάλλεο 25 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 
9 Πιηάθνο Αζηέξηνο    

10 Λαθξόο Αιέμαλδξνο    

11 νθνηάζηνο Υξήζηνο    

12 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκν    

13 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο    

14 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο    

15 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο    

16 Υιηνύκεο Αλδξέαο    

17 Μπνγδάλνο Κωλ/λνο    

 

    

  

         ΑΠΟΝΣΔ  
 

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

πξαθηηθώλ.  

       ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη παξαβξέζεθε ν 

Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Οξκύιηαο θ. αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, ν Πξόεδξνο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο 

Μεηακόξθσζεο θ. Μαραίξαο Αλδξέαο, ε πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Πνιπγύξνπ θ. Ρόθνπ Άλλα θαη ν 

Πξόεδξνο ηεο Σνπηθήο  Κνηλόηεηαο Βάβδνπ θ. Σπξνβνύδεο Ησάλλεο.  

        Μεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ηαθηηθνύ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Μπνγδάλνο Κσλ/λνο. 

 

 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 8
ν
  Πξνζδηνξηζκόο ηηκήκαηνο αγνξάο αθηλήηνπ Ηωάλλε 

Καξακάλνπ-  Φιώξαο Σάζηνπ 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 29  

 

             Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο 

ην 8
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Υξήζην Βνξδό, ν 

νπνίνο αλέθεξε όηη :  «Όπσο θαιά γλσξίδεηε ην Γ. ηνπ Γήκνπ καο κε ηελ ππ’ αξ. 518/011 

1 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 
2 Βαγηωλάο Αζαλάζηνο 

ΑΔΑ: ΒΟΖΔΩΞΜ-ΟΦΓ
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νκόθσλε απόθαζή ηνπ θαη κε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αξ. 191 παξ. 1 ζε ζπλδπαζκό θαη 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ αξ. 186 ηνπ ΓΚΚ ελέθξηλε θαη’ αξρήλ, ηελ απεπζείαο αγνξά ηνπ 

αλαθεξόκελνπ ζηελ παξαπάλσ απόθαζε αθηλήηνπ γηα ιόγνπο πξνθαλνύο σθέιεηαο θαη επεηδή 

είλαη ην κνλαδηθό αθίλεην πνπ εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ. (ιεηηνπξγία κνπζείνπ 

ζην θηίζκα Κνηζηαλέηθνπ θιπ) θαη επηθπιάρζεθε σο πξνο ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ηηκήκαηνο πνπ 

έπξεπε λα γίλεη  ζηε ζπλέρεηα από ηελ αλαθεξόκελε ζηελ παξ. 5 ηνπ αξ. 186 ηνπ ΓΚΚ 

πξνβιεπόκελε επηηξνπή, ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηελ πθηζηάκελε έθζεζε εθηίκεζεο ηνπ 

αθηλήηνπ από ηελ πιεπξά ησλ νξθσηώλ εθηηκεηώλ. 

 Γηα ηνλ ζθνπό απηό νξίζζεθαλ από ην Γ. σο κέιε ηεο επηηξνπήο ν ππνθαηλόκελνο θαη 

ε Πξόεδξνο ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ θα Άλλα Ρόθνπ. 

 ηε ζπλέρεηα θαη κε ηελ κε αξ. 54 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Πνιπγύξνπ ζπλεζηήζε ε 

παξαπάλσ επηηξνπή απνηεινύκελε από ηνλ ππνθαηλόκελν σο Πξόεδξν, από ηελ Πξόεδξν ηνπ 

Σνπηθνύ πκβνπιίνπ θα Άλλα Ρόθνπ σο κέινο, από ηνλ ππάιιειν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Γήκνπ θ. Νηθόιαν Σδηνπξηδηνύκε, πνιηηηθό κεραληθό σο κέινο θαη σο γξακκαηέαο νξίζζεθε ε 

θα Μαξία Πξαβίηα ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ. 

 Ζ παξαπάλσ επηηξνπή νινθιήξσζε ην έξγν ηεο, ζπλέηαμε ην από  01/02/012 πξαθηηθό 

ηεο θαη θαζόξηζε ην ηίκεκα αγνξάο ηνπ αθηλήηνπ απηνύ ζην πνζό ησλ 100.000,00 € γη απηό θαη 

εηζεγνύκαη κε απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ καο λα θαζνξηζζεί σο ηίκεκα αγνξάο ηνπ αθηλήηνπ 

απηνύ, ην πνζό ησλ 100.000,00 €. 

 Σν Γ.. κεηά ηνλ δηάινγν πνπ αλαπηύρζεθε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ όια ηα 

παξαπάλσ έγγξαθα (πξαθηηθό επηηξνπήο παξ. 5 αξ. 186ΓΚΚ, εθηίκεζε ώκαηνο Οξθσηώλ 

Δθηηκεηώλ, εθηίκεζε αληηθεηκεληθήο αμίαο ΓΟΤ Πνιπγύξνπ). 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Καζνξίδεη ζην πνζό ησλ 100.000,00 € (εθαηόλ ρηιηάδσλ επξώ) ην ηίκεκα 

αγνξάο ηνπ αθηλήηνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ κε αξηζ. 518/011 απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη όπσο απηό αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην κε αξηζ. 

14816/24-2-05 αγνξαπσιεηήξην ζπκβόιαην ηεο πκβνιαηνγξάθνπ Πνιπγύξνπ 

Αλαζηαζίαο Κνπγηώλε – Υαηδεπαδαξιή, ηδηνθηεζίαο Ησάλλε Καξακάλνπ θαη 

Φιώξαο Σάζηνπ. 

 Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν θ. Αζηέξην Εσγξάθν γηα ηελ ππνγξαθή ησλ 

ζρεηηθώλ ζπκβνιαίσλ θαη ηελ ππνγξαθή νπνηνπδήπνηε  άιινπ απαηηνύκελνπ  

ηδησηηθνύ ή δεκνζίνπ εγγξάθνπ, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο όιεο αγνξάο. 

 

     Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 29/2012 

 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπωο παξαθάηω 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Τπνγξαθή                Τπνγξαθέο 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 13 Φεβξνπαξίνπ 2012 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

 

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ 

ΑΔΑ: ΒΟΖΔΩΞΜ-ΟΦΓ


