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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 33/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εντεκάτη (11η) Αυγούστου 2014 και ώρα  12:30  στo ∆ηµoτικό 

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

Επιτρoπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. 14662/07-08-2014 πρόσκληση του προέδρου της 

Οικονοµικής Επιτροπής. 

 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., Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3. 

Σαράντη Μαρία & 4. Πλιάκος Αστέριος τακτικά µέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Σταµούδης Ελευθέριος, αντιπρόεδρος της Ο.Ε., 2. Θωµάς Καπλάνης, 3. 

Παπανικολάου Ευτυχία, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

 

 

Αριθµός θέµατος: έκτακτο Αποδοχή δωρεάς πολύτιµου λίθου (οπαλίου) από 

τον κ. Στεργιούδη Πέτρο 

 
Αριθµός Απόφασης: 255 

     

 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος µετά την αποδοχή των µελών να 

συζητηθεί εκτός ηµερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος και τόνισε ότι ο κ. Στεργιούδης 

Πέτρος του Νικολάου και της Μορφούλας µε αίτησή του, ζητά να γίνει αποδεκτή η δωρεάν 
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παραχώρηση στο ∆ήµο, κατά πλήρες δικαίωµα κυριότητας ενός πολύτιµου λίθου (οπαλίου) 180 

καρατίων, χρώµατος semi black, ως ένδειξη της αγάπης του προς τον τόπο του. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής και µετά το 

διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αποδέχεται την αίτηση του κ. Πέτρου Στεργιούδη του και της Μορφούλας µε εφαρµογή του 

άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 για την δωρεάν παραχώρηση στον ∆ήµο κατά πλήρες δικαίωµα 

κυριότητας ενός πολύτιµου λίθου (οπαλίου) 180 καρατίων, χρώµατος semi black και εκφράζει 

δηµόσια τις ευχαριστίες του στον δωρητή, ενώ παράλληλα θα εκφρασθούν και οι ευχαριστίες 

του ∆.Σ. σε δηµόσια συνεδρίαση. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  255/ 2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  11η Αυγούστου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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