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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 6/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα εηθνζηκία (21) ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα
Δεπηέξα θαη ώξα 19:00 ην Δεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ πκβνπιίνπ
Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 6/17.3.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ..
θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεωλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 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
Ολνκαηεπώλπκν
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Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Βνξδόο Χξήζηνο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Ληόληαο Γεώξγηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ηωάλλεο
Πιηάθνο Αζηέξηνο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Χξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Χξπζόζηνκνο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
ΑΠΟΝΣΔ

1
2

14
15
16
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20
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Γεκεηξηάδεο Χξήζηνο
Χιηνύκεο Αλδξέαο
Μπνγδάλνο Κωλ/λνο
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
ηκώλεο Ηωάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Καπιάλεο Θωκάο
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο

Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
Βαγηωλάο Αζαλάζηνο

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε
ησλ πξαθηηθώλ.
ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Δεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη
παξαβξέζεθε νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Ρόθνπ Άλλα, Πνιπγύξνπ, β)
Μαραηξάο Αλδξέαο, Μεηακόξθωζεο, γ) άξξεο Νηθόιανο, Σαμηάξρε, δ) Βαγηωλάο Κωλζηαληίλνο,
Οιύλζνπ, ε) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Οξκύιηαο, ζη) Κπξηώηεο Αλαζηάζηνο, Παιαηόρωξαο, δ)
Γηάλλνο Αζαλάζηνο, Ρηδώλ.
ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε, ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Υιηνύκεο Αλδξέαο απνρώξεζε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ πξώηνπ ζέκαηνο, θαη ν θ. Δήκαξρνο απνρώξεζε ζηελ αξρή ηεο ζπδήηεζεο ηνπ
πέκπηνπ ζέκαηνο, θαη δελ επαλήιζαλ κέρξη ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο.

Αξηζκόο ζέκαηνο: 15ν

Δθκίζζωζε θαιιηεξγήζηκεο γεο από ην Γήκν Πνιπγύξνπ
εθηάζεωλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο Σνπηθέο Κνηλόηεηεο αλώλ
θαη Γνπκπηώλ )

Αξηζκόο Απόθαζεο : 138
Ο Πξόεδξνο ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Ζαγγίιαο Δεκήηξηνο, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ
Αληηδήκαξρν Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Οξκύιηαο θ. Χξήζην Γεκεηξηάδε, ν νπνίνο αλέθεξε:
«ύκθσλα ινηπώλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 12 ηνπ Δ.Κ.Κ Ν. 3463/2006 κεηαμύ
ησλ άιισλ νξίδεηαη όηη κεηαμύ ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Δήκσλ & θνηλνηήησλ είλαη θαη ε
Δηαρείξηζε ε αμηνπνίεζε θαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο δεκνηηθήο θαη θνηλνηηθήο πεξηνπζίαο, θ.α.,
κε ην άξζξν 178 ηνπ ίδηνπ λόκνπ νξίδνληαη ε γεληθέο ππνρξεώζεηο – πξνζηαζία ηεο αθίλεηεο
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πεξηνπζίαο ησλ Δήκσλ, ελώ ηέινο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 195 νξίδεηαη όηη ε
θαιιηεξγήζηκε γε ηνπ Δήκνπ ή ηεο Κνηλόηεηαο αθνύ βεβαησζεί σο πξνο ηε ζέζε, ηα όξηα θαη
ηελ έθηαζε, εθκηζζώλεηαη νιόθιεξε ή ζε ηκήκαηα, κε δεκνπξαζία, πνπ γίλεηαη ύζηεξα από
απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ αλάκεζα ζε δεκόηεο θαηνίθνπο ηνπ Δήκνπ. ηε ζπλέρεηα
κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο νξίδνληαη ην θαηώηαην όξην ηνπ κηζζώκαηνο θαη νη
ινηπνί όξνη ηεο δεκνπξαζίαο θ.α.
Σέινο ε εθκίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ ζα γίλεη κε δεκνπξαζία ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη
ζην Π.Δ 270/1981.
Εκείο πξνηηζέκεζα λα εθκηζζώζνπκε ηηο παξαθάησ θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο γεο πνπ
βξίζθνληαη ζην Σνπηθό Δηακέξηζκα αλώλ, θαη ζπγθεθξηκέλα είλαη 6,25 ζηξέκκαηα ζηελ ζέζε
«ΦΡΑΓΜΑ», 1,19 ζηξέκκαηα ζηελ ζέζε «Ακπέιηα», 1,25 ζηξέκκαηα ζηε ζέζε «Αζκάθη» θαη
9 ζηξέκκαηα ζηελ ζέζε «Αληάξηεο».
Επίζεο πξνηηζέκεζα λα εθκηζζώζνπκε ηηο παξαθάησ θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ζην
Σνπηθό Δηακέξηζκα Δνπκπηώλ 17 ζηξέκκαηα ζηελ ζέζε «Γθνύκα ρσξάθηα», 33 ζηξέκκαηα
ζηελ ζέζε «Καιόγεξνο», 11,5 ζηξέκκαηα ζηελ ζέζε «Κνπληάξηθν» θαη 5,5 ζηξέκκαηα ζηελ
ζέζε «Νηνπξηο Μαληξί».
Καιείηαη ην Δεκνηηθό πκβνύιην εθόζνλ θξίλεη όηη έρνπκε ηηο παξαπάλσ
πξνϋπνζέζεηο λα απνθαζίζεη γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ παξαπάλσ αθηλήησλ. Σα παξαπάλσ
αγξνηεκάρηα κπνξνύλ λα ηεζνύλ ζε πιεηνδνηηθή θαλεξή θαη πξνθνξηθή δεκνπξαζία κε ηνπο
όξνπο θαη ην θαηώηαην όξην κηζζώκαηνο πνπ ζα θαζνξηζηεί από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή».
Σν Δεκνηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75
παξ. 12 ηνπ Δ.Κ.Κ Ν. 3463/2006 & 195 ηνπ Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006), ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ
270/1981 (ΦΕΚ 77/30-3-1981 ηεύρνο Α΄) θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
Απνθαζίδεη
Α)
Β)
Γ)
Γ)
Α)
Β)
Γ)
Γ)

νκόθωλα

1. ηελ εθκίζζωζή ηωλ θαιιηεξγήζηκωλ εθηάζεωλ ζην Γ.Γ. αλώλ,
6,25 ζηξεκ. ζηε ζέζε «Φξάγκα (ηίηινο 28)
1,19 ζηξεκ. ζηε ζέζε «Ακπέιηα» (ηίηινο 673)
1,25 ζηξεκ ζηε ζέζε «Αζκάθη» (ηίηινο 381)
9,00 ζηξεκ. ζηε ζέζε «Αληάξηεο » (αξ. ηεκαρίνπ 325)
2. ηελ εθκίζζωζή ηωλ θαιιηεξγήζηκωλ εθηάζεωλ ζην Γ.Γ. Γνπκπηώλ:
17 ζηξεκ. ζηε ζέζε «Γθνύκα ρωξάθηα» (αξ.ηεκαρίνπ 91)
33 ζηξεκ. ζηε ζέζε « Καιόγεξνο »
(αξ.ηεκαρίνπ 19)
11,5 ζηξεκ. ζηε ζέζε « Κνπληάξηθν»
(αξ.ηεκαρίνπ 216)
5,5 ζηξεκ ζηε ζέζε « Νηνύξηζ- καληξί» (αξ.ηεκαρίνπ 352)
νη νπνίεο ζα γίλνπλ κε δεκνπξαζία, ζύκθωλα κε όζα νξίδνληαη ζην Π.Γ 270/1981.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 138/2011.
Αθνύ ηειείωζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπωο παξαθάηω:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Τπνγξαθή
Τπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 22-3-2011
Ο ΓΖΜΑΡΧΟ
ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ
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