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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 19/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα είθνζη επηά (27) ηνπ κελόο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα
Πέκπηε θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ
κε αξηζ. 19/21.10.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια
ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν
Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α Ολνκαηεπώλπκν
1
Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
14
Χιηνύκεο Αλδξέαο
2
Γθιάβαο Γεώξγηνο
15
Πιηάθνο Αζηέξηνο
3
Βνξδόο Χξήζηνο
16
Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
4
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
17
ηκώλεο Ησάλλεο
5
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
18
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
6
αξάληε Μαξία
19
Καπιάλεο Θσκάο
7
Ενύλε ηέιια
20
Αβέξεο Αζαλάζηνο
8
Πύξξνο Ησάλλεο
21
Παξζεληώηεο Νηθόιανο
9
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
22
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
10
νθνηάζηνο Χξήζηνο
23
Ληόληαο Γεώξγηνο
11
Βνπιγαξάθεο Χξπζόζηνκνο
24
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
12
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
25
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
13
Γεκεηξηάδεο Χξήζηνο
ΑΠΟΝΣΔ
1
Γθνιόεο Γεώξγηνο
2
Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Αλαζηαζία Βνγηαηδή, γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ
Κνηλνηήησλ θαη παξαβξέζεθαλ νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο,
Γ.Κ. Οξκύιηαο β) Ρόθθνπ Άλλα, Γ.Κ. Πνιπγύξνπ.

Αξηζκόο ζέκαηνο: 13ν

Δθπνίεζε 281, 282, θιεξνηεκαρίσλ Γήκνπ Πνιπγύξνπ
(Πεξηνρή Αγξνηηθώλ Φπιαθώλ Καζζάλδξαο) γηα ηελ
πιεξσκή ιεμηπξόζεζκώλ νθεηιώλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 186

Αξηζκόο Απόθαζεο :442
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 13ν
ζέκα, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ θ. Γήκαξρν, ν νπνίνο αλέθεξε όηη: «πξόθεηηαη γηα αθίλεηα ηα
νπνία δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ πξάμε, είλαη ζρεδόλ εγθαηαιεηκκέλα, πεξίπνπ ζηελ πεξηνρή
ησλ αγξνηηθώλ θπιαθώλ απέρνπλ ζε επζεία γξακκή από ηελ ζάιαζζα γύξσ ζηα 1.400 κέηξα
πεξίπνπ, ελάκηζε ρηιηόκεηξν.
Γηα ηηο αλάγθεο πιεξσκήο ιεμηπξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ λνκίδσ όηη πξέπεη λα
εθπνηεζνύλ, νύησο ή άιισο ζηελ πξάμε δελ επηθέξνπλ θαλέλα εηζόδεκα ζηνλ Γήκν γηα λα
κπνξέζνπκε λα πιεξώζνπκε αζζελείο κηθξνκεζαίνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ ηαιαηπσξνύληαη εδώ
θαη πάξα πνιύ κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα θαη ζα πξέπεη λα νξίζνπκε δπν Γεκνηηθνύο
Σπκβνύινπο ν έλαο ζα είλαη θαη ν Πξόεδξνο θαη ζα κπνύκε θαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο εθηηκήζεσο από
πιεπξάο αμίαο από ην Σώκα νξθσηώλ εθηηκεηώλ γηα λα αθνινπζήζεη ε δηαδηθαζία ηεο εθπνίεζεο».
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Τνλ ιόγν πήξε ν αξρεγόο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Κσλζηαληίλνο Μπνγδάλνο, ν
νπνίνο θαη αλέθεξε όηη δελ ζπκθσλεί θαζόινπ κε ηελ πξόηαζε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα ιεθηά ηεο
εθπνίεζεο γηα ηελ πιεξσκή ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ, θαζώο απηέο κπνξνύλ λα ηθαλνπνηεζνύλ κέζα
από ην δάλεην.

Τνλ ιόγν πήξε ν αξρεγόο ηεο πξώηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Θσκάο Καπιάλεο,
ν νπνίνο αλέθεξε όηη: «σο παξάηαμε πξνηείλακε ηελ εθπνίεζε δεκνηηθήο πεξηνπζίαο αληί γηα λα
πάξνπκε δάλεην. Ζ δηθή καο ε πξόηαζε ήηαλ όηη θαηαξρήλ ζα έπξεπε ν Γήκνο κε κηα ρξεζηή νηθνλνκηθή
δηαρείξηζε, ηνλ πξώην ρξόλν ίζσο θαη ελάκηζε ρξόλν λα εμνθιήζεη ηηο όπνηεο νθεηιέο ππήξραλ
πξνθεηκέλνπ λα κελ πάκε ζηελ ιύζε ηνπ δαλείνπ θαη κεηά ζα κπνξνύζε βεβαίσο λα πάεη ζε εθπνίεζε
πεξηνπζίαο.
Ζ Γεκνηηθή Αξρή όκσο ςήθηζε λα πάξνπκε δάλεην νπόηε δελ ππάξρεη θαλέλαο ιόγνο λα
πξνρσξήζνπκε ζε εθπνίεζε δεκνηηθήο πεξηνπζίαο. Πξνηείλσ ηελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο».

Σηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
Απνθαζίδεη

νκόθσλα

Σελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο, θαη ηελ δέζκεπζε όηη ζα έξζεη έλα γεληθόηεξν ζέκα εθπνίεζεο
αθηλήηνπ πεξηνπζίαο, γηα επ’ σθειεία ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ θαη
πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνύλ ηνλ Γήκν Πνιπγύξνπ.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 442/2011.
Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Υπνγξαθή
Υπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 1-11-2011
Ο ΓΖΜΑΡΧΟ

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ

2

