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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 26/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή έκτη (26η) Νοεµβρίου 2013 και ώρα  12:00  στo 

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η 

Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 23954/22.11.2013 πρόσκληση 

τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, 

Αντιπρόεδρος Ο.Ε, 3. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 4, Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 5. Θωµάς Καπλάνης,  

6.  Μαρία Σαράντη, τακτικά µέλη Ο.Ε, 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Πλιάκος Αστέριος, τακτικό µέλος Ο.Ε.. 

 

 

Αριθµός θέµατος: έκτακτο  Αποδοχή δωρεάς ακινήτου για την εξυπηρέτηση 

του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων 

και σύστηµα µεταφοράς λυµάτων για τους 

οικισµούς Πολυγύρου – Καλυβών» 

Αριθµός Απόφασης: 291 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αστέριος Ζωγράφος, 

µετά την οµόφωνη αποδοχή των µελών της επιτροπής να συζητηθεί το θέµα ως έκτακτο 

και κατεπείγον, λόγω της έκδοσης της µε αριθ. 416/2013 απόφασης του Ε’ Κλιµακίου του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου µε την οποία ανεστάλη η οριστική του κρίση για τον έλεγχο 

(προσυµβατικό) της γενόµενης δηµοπρασίας για το έργο του θέµατος, ώστε να 

προσκοµισθούν τα σχετικά συµβόλαια παραχώρησης της εδαφικής έκτασης για την 
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εκτέλεση του έργου του θέµατος «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων και σύστηµα 

µεταφοράς λυµάτων για τους οικισµούς Πολυγύρου – Καλυβών» και ο οποίος τόνισε τα 

παρακάτω. 

Όπως καλά γνωρίζετε στα πλαίσια της υποβολής της αίτησής µας για την ένταξη στο 

ΕΣΠΑ του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων και σύστηµα µεταφοράς λυµάτων 

για τους οικισµούς Πολυγύρου – Καλυβών», κατετέθη από την πλευρά µας και η από 2-4-

2013 υπεύθυνη δήλωση του Βασίλειου Χαρέλη του Ξενοφώντα µε την οποία 

παραχωρούσε στο ∆ήµο µας κατά χρήση, ένα τµήµα εµβαδού 300 τ.µ. από το αγροτικό 

ακίνητό του που βρίσκεται στην περιοχή Σιλαδάρα Καλυβών της τµηµατικής περιοχής 

Πολυγύρου για την εγκατάσταση του αντλιοστασίου. Α) Σε και για τις ανάγκες του έργου 

«Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων και σύστηµα µεταφοράς λυµάτων για τους 

οικισµούς Πολυγύρου – Καλυβών» 

Μετά την γενόµενη δηµοπρασία και στα πλαίσια του προσυµβατικού ελέγχου που 

διενεργήθηκε από την πλευρά του Ελεγκτικού Συνεδρίου, απαιτείται πλέον η προσκόµιση 

του αναγκαίου συµβολαίου για την µεταβίβαση στον ∆ήµο της έκτασης µια και πρόκειται 

για ακίνητο, γι’ αυτό και εισηγούµαι να αποδεχθούµε άµεσα την προτεινόµενη από τον 

παραπάνω ιδιώτη δωρεά της συγκεκριµένης έκτασης εκφράζοντας παράλληλα προς τον 

ίδιο τις δηµόσιες ευχαριστίες του ∆ήµου µας µια και µε την ενέργεια του, ωφελείται στο 

έπακρον ο ∆ήµος µας και ιδιαίτερα οι τοπικές κοινωνίες Πολυγύρου και Καλυβών. 

Μετά τα παραπάνω και τον διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών της επιτροπής και 

αφού έλαβαν υπόψη τους την από 26-11-2013 αίτηση – δήλωση του Βασίλειου Χαρέλη 

του Ξενοφώντα και όλα τα αναγκαία έγγραφα (τοπογραφικό διάγραµµα, τίτλο κ.λ.π.) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) Με εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 72 παρ. 1η του Ν. 3852/2010, αποδέχεται την 

προσφερόµενη δωρεά του Βασίλειου Χαρέλη του Ξενοφώντα προς τον ∆ήµο Πολυγύρου 

και ειδικότερα την µεταβίβαση στον ∆ήµο Πολυγύρου κατά δικαίωµα πλήρης κυριότητας, 

νοµής και κατοχής, λόγω δωρεάς, µιας εδαφικής έκτασης συνολικού εµβαδού 314,43 τ.µ. 
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που βρίσκεται στην κτηµατική περιοχή Καλυβών Πολυγύρου και στη θέση «Σιλαδάρας» 

και που αποτελεί τµήµα ενός ενιαίου αγροτικού ακινήτου που βρίσκεται στην παραπάνω και 

εκτός σχεδίου περιοχή συνολικού εµβαδού 1.148,66 τ.µ. εµφαίνεται στο τοπογραφικό 

διάγραµµα (επισυναπτόµενο) του Τοπογράφου Μηχανικού Ιωάννη Κυπριώτη, µεταξύ των 

αλφαβητικών στοιχείων α-β-Γ-∆-α. 

2) Το παραπάνω ακίνητο θα χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες του έργου «Εγκατάσταση 

επεξεργασίας λυµάτων και σύστηµα µεταφοράς λυµάτων για τους οικισµούς Πολυγύρου – 

Καλυβών» (τοποθέτηση αντλιοστασίων κ.λ.π.) 

3) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο κ. Αστέριο Ζωγράφο του Γεωργίου και τον Αντιδήµαρχο κ. 

Χρήστο Βορδό να ενεργήσουν από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας για την υπογραφή του 

αναγκαίου συµβολαίου και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτηθεί για την περαίωση της 

παραπάνω εντολής 

4) Εκφράζει και για λογαριασµό του ∆ήµου, τις δηµόσιες ευχαριστίες του ∆ήµου, προς τον 

δωρητή για την γενόµενη δωρεά  του και τέλος κάθε απαιτούµενη δαπάνη για την περαίωση 

της όλης διαδικασίας θα βαρύνει τον ∆ήµο Πολυγύρου. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  291/ 2013 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  26η Νοεµβρίου 2013 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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