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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δευτέρα (2α) ∆εκεµβρίου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 21551/26-11-2014 πρόσκληση του Προέδρου. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής και 

λόγω απουσίας του τακτικού µέλους κ. Κανταρά Αναστάσιου, παραβρέθηκε το 

αναπληρωµατικό µέλος ο κ. Βασίλειος Λαφαζάνης. 

 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. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. 

Καραφουλίδης Αναστάσιος, 4. Βασιλάκης Αθανάσιος, 5. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη 

Ο.Ε., 6. Βασίλειος Λαφαζάνης, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ζαβράκογλου Άγγελος, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: έκτακτο Εκποίηση κατασχεθέντων αιγοπροβάτων 

Αριθµός Απόφασης: 334 

 

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 µε τις υπ’ 

αριθ. 242/2014 και 265/2014 αποφάσεις του ∆ηµοτικού συµβουλίου, µε τις οποίες 

αποφασίστηκε η εκποίηση αιγοπροβάτων τα οποία έχουν κατασχεθεί από την παράνοµη 
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σταυλική εγκατάσταση της κ. Σωτηρίας Μαλανδρή στα Βράσταµα Χαλκιδικής στις 4-9-

2014, και έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία του ∆ήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 17 του Ν. 4056/2012. 

Ακολούθησαν δύο διενέργειες φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981, οι οποίες ήταν άγονες. 

Η Οικονοµική επιτροπή µε την υπ’ αριθ. 302/2014 απόφασή της, εισηγήθηκε την 

παραποµπή του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την απευθείας διαπραγµάτευση της 

εκποίησης των αιγοπροβάτων. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθ. 300/2014 απόφαση, αποφάσισε την απευθείας 

διαπραγµάτευση της εκποίησης των αιγοπροβάτων τα οποία έχουν κατασχεθεί και έχουν 

περιέλθει στην ιδιοκτησία του ∆ήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 

4056/2012.  

Για την απευθείας διαπραγµάτευση της εκποίησης των αιγοπροβάτων προσήλθε η κ. 

Καλούδα Ελευθερίου του Ελευθερίου, η οποία προσκόµισε όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται. 

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

που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την απευθείας διαπραγµάτευση της εκποίησης των αιγοπροβάτων στην κ. Καλούδα 

Ελευθερίου του Ελευθερίου, στο ποσό 979,00 €. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  331/ 2014 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  2α  ∆εκεµβρίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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