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ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 16/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα έληεθα (11) ηνπ κελόο Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Πέκπηε θαη
ώξα 20:00 ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε
ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε
αξηζ. 16/5.8.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ. 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:
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Ολνκαηεπώλπκν

Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ηωάλλεο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Υξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο
ΑΠΟΝΣΔ

1
2
3
4
5

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Υιηνύκεο Αλδξέαο
Πιηάθνο Αζηέξηνο
Μπνγδάλνο Κωλ/λνο
ηκώλεο Ηωάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
Καπιάλεο Θωκάο
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο

Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Βαγηωλάο Αζαλάζηνο
Ληόληαο Γεώξγηνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε
ησλ πξαθηηθώλ.
Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Δεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη
παξαβξέζεθαλ νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Μαραίξαο Αλδξέαο, Μεηακόξθωζεο, β)
αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Οξκύιηαο.

Αξηζκόο ζέκαηνο: 12ν
θαηεπείγνλ
Αξηζκόο Απόθαζεο : 337

Δθκίζζωζε αγξνύ ζηε ζέζε «Άγηνο Νηθόιανο»
θηεκαηηθήο πεξηνρήο Γαιάηηζηαο

Ο Πξόεδξνο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 12ν
θαηεπείγνλ ζέκα, θαη εθόζνλ πήξε ηελ δηαβεβαίσζε ηόζν από ηνλ θ. Δήκαξρν όζν θαη από ην
ζώκα όηη νκόθσλα ζπκθσλνύλ λα ζπδεηεζεί ην ζέκα πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο, αλέθεξε όηη:
«Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 12 ηνπ Δ.Κ.Κ Ν. 3463/2006 κεηαμύ ησλ άιισλ
νξίδεηαη όηη: α) ζηηο αξκνδηόηεηεο ησλ Δήκσλ & θνηλνηήησλ είλαη θαη ε δηαρείξηζε, ε
αμηνπνίεζε θαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο δεκνηηθήο θαη θνηλνηηθήο πεξηνπζίαο, θ.α., β) κε ην άξζξν
178 ηνπ ίδηνπ λόκνπ νξίδνληαη νη γεληθέο ππνρξεώζεηο – πξνζηαζία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο
ησλ Δήκσλ, ελώ ηέινο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 195 νξίδεηαη όηη ε θαιιηεξγήζηκε γε ηνπ
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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 Σπκβνπιίνπ αλάκεζα ζε δεκόηεο θαηνίθνπο ηνπ Δήκνπ. Σηε ζπλέρεηα κε απόθαζε
ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο νξίδνληαη ην θαηώηαην όξην ηνπ κηζζώκαηνο θαη νη ινηπνί όξνη ηεο
δεκνπξαζίαο θ.α.
Σέινο ε εθκίζζωζε ηνπ αθηλήηνπ ζα γίλεη κε δεκνπξαζία ζύκθωλα κε όζα
νξίδνληαη ζην Π.Γ 270/1981.
Εκείο πξνηηζέκεζα λα εθκηζζώζνπκε ηνλ αγξό ζηελ ζέζε «Άγηνο Νηθόιανο» ζηελ
θηεκαηηθή πεξηνρή Γαιάηηζηαο, έθηαζεο 94,24 ζηξ, κε ηελ δηαδηθαζία ηεο αλνηθηήο
δεκνπξαζίαο ζύκθωλα κε όζα νξίδνληαη ζην Π.Γ 270/1981.
Καιείηαη ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην εθόζνλ θξίλεη όηη έρνπκε ηηο παξαπάλσ
πξνϋπνζέζεηο λα απνθαζίζεη γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ παξαπάλσ αγξνύ κε πιεηνδνηηθή θαλεξή
θαη πξνθνξηθή δεκνπξαζία κε ηνπο όξνπο θαη ην θαηώηαην όξην κηζζώκαηνο πνπ ζα
θαζνξηζηεί από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή».
Τν Δεκνηηθό Σπκβνύιην 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

νκόθωλα

Σελ εθκίζζωζή ηνπ αγξνύ ζηελ ζέζε «Άγηνο Νηθόιανο» ζηελ θηεκαηηθή πεξηνρή
Γαιάηηζηαο, έθηαζεο 94,24 ζηξ, ε νπνία ζα γίλεη κε πιεηνδνηηθή θαλεξή θαη
πξνθνξηθή δεκνπξαζία κε ηνπο όξνπο θαη ην θαηώηαην όξην κηζζώκαηνο πνπ ζα
θαζνξηζηεί από ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, ζύκθωλα κε όζα νξίδνληαη ζην Π.Γ
270/1981.

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 337/2011.
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
Υπνγξαθή
Υπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 25 -8-2011
ΜΔ ΔΝΣΟΛΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..
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