
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 

2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 18/14.10.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. 

Ιωάννη Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται  ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

 

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Ζαβράκογλου Άγγελος 

2 Δέας Παύλος 16 Τσινάς Αργύριος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Κανταράς Αναστάσιος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Παπούλιος Ιωάννης 

6 Καραφουλίδης Αναστάσιος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ματθαίου Αθανάσιος 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ξάκης Ιωάννης 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Ζιούπου Άννα 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Χριστιανού Αγγελική 

11 Σιδέρης Νικόλαος 25 Δημητριάδης Χρήστος 

12 Σαράντη Μαρία 26 Πάνος Ιωακείμ 

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Φυλαχτός Χρήστος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

 

1 Γκλάβας Γεώργιος 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο κ. Νικήτας Κατσακιώρης, Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου, ο κ. Εμμανουήλ 

Σειράς, Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας, η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Φωτεινή 

Μπόλματη και ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. ΔέαςΠαύλος  και Λιόντας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την 

συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν επανήλθαν μέχρι το πέρας 

της συνεδρίασης. 
 

Αριθμός θέματος:2ο έκτακτο Ενημέρωση για την δημοπρασία αιγοπροβάτων 

Αριθμός Απόφασης :265  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 2ο 

έκτακτο, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου για την συζήτηση του θέματος και την 
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ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος, έδωσε τον 

λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος τόνισε: « θυμίζω στο σώμα ότι, με την υπ’ αριθ.242/2014 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίσαμε την διενέργεια φανερής και 

προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981114 

114 αιγοπροβάτων (35 πρόβατα και 79 αίγες) τα οποία έχουν κατασχεθεί από την 

παράνομη σταυλική εγκατάσταση της κ. Σωτηρίας Μαλανδρή στα Βράσταμα Χαλκιδικής 

στις 4-9-2014, και έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 17 του Ν. 4056/2012 

Στην  δημοπρασία δεν είχαμε πλειοδότη σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 του 

Ν. 4056/2012: 6. Ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται από τη 

σήμανσή τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, εφόσον μετά την παρέλευση δέκα ημερολογιακών ημερών από 

την περισυλλογή τους ο ιδιοκτήτης τους δεν αιτηθεί την επιστροφή τους, περιέρχονται στην 

ιδιοκτησία του δήμου. 

7. Η εκποίηση των ζώων ή των προϊόντων που προέρχονται από αυτά γίνεται από το δήμο με 

διαδικασίες πλειστηριασμού. Ο δήμος δύναται να διαθέτει δωρεάν σε φορείς με φιλανθρωπική 

στόχευση τα προϊόντα που προέρχονται από το ζωικό κεφάλαιο της κτηνοτροφικής 

εκμετάλλευσης της παραγράφου 3. 

Προτείνω να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία και να ξαναπάμε σε δημοπρασία οι όροι 

της οποίας θα καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Θα συνεχίσουμε να 

πληρώνουμε τον βοσκό που θα φροντίζει το κοπάδι, μέχρι να βρεθεί λύση ». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, και μετά από διαλογική συζήτηση, 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

 

Α. Εγκρίνει και πάλι την εκποίηση 114 αιγοπροβάτων (35 πρόβατα και 79 αίγες) τα 

οποία έχουν κατασχεθεί από την παράνομη σταυλική εγκατάσταση της κ. Σωτηρίας 

Μαλανδρή στα Βράσταμα Χαλκιδικής στις 4-9-2014, και έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία 

του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4056/2012. 

Β. Η εκποίηση θα γίνει μετά τη επανάληψη της διενέργειας φανερής και 

προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, οι 

όροι της οποίας θα καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 265/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 22-10-2014 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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