
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 27/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή έκτη (26η) Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  12:00

στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η Οικονομική

Επιτρoπή, μετά από την υπ’ αριθ. 13314/19-09-2016 πρόσκληση του Προέδρου.

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

απουσίας  των  τακτικών  μελών  κ.κ  Χρήστου  Δημητριάδη,  Άγγελου  Ζαβράκογλου,  Αναστάσιου

Καραφουλίδη και  Αναστάσιου Κανταρά, παραβρέθηκαν  οι κ.κ Σαράντη Μαρία, Κοντογιώργης

Δημήτριος, Ζαγγίλας Δημήτριος και Λαφαζάνης  Βασίλειος, αναπληρωματικά  μέλη.

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  από  τα  επτά  μέλη  της

Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1.Αστέριος  Ζωγράφος,  Πρόεδρος  Ο.Ε.,  2.  Αθανάσιος  Βασιλάκης,  3.  Αργύριος

Τσινάς, τακτικά μέλη, 4. Μαρία Σαράντη, 5. Δημήτριος Κοντογιώργης, 6. Δημήτριος Ζαγγίλας, 7.

Βασίλειος Λαφαζάνης, αναπληρωματικά μέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς

Αριθμός θέματος:  6ο Αποδοχή δωρεάς ακινήτου της κας Μαρίας Κυριαζούδη.

Αριθμός Απόφασης: 185

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιοπούλου Αικατερίνη, για την

τήρηση των πρακτικών.

Το  θέμα  εισηγήθηκε  ο  Δήμαρχος  κ.  Αστέριος  Ζωγράφος,  Πρόεδρος  Ο.Ε.  και  τόνισε πως  με

εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 αποκλειστικά αρμόδια για την αποδοχή δωρεάς

του αναφερόμενου στην αίτηση της δωρήτριας  ακίνητου είναι η Οικονομική Επιτροπή.

Σημειωτέον, όπως  τόνισε και ο εισηγητής , η δωρήτρια είναι η  αποκλειστική κύρια, νομέας  και κάτοχος

του υφιστάμενου ακινήτου και ειδικότερα ενός οικοπέδου συνολικού εμβαδού 150,46 τ.μ που βρίσκεται

στην οδό Ιωάννη Μεταξά στον Πολύγυρο και  στο οποίο βρίσκεται κτισμένη και υπό κατεδάφιση  μια

αποθήκη εμβαδού 48,74 τ.μ  που περιήλθε στην κυριότητα  της  δωρήτριας με το  με αριθ. 1352/27-07-90

συμβόλαιο γονικής παροχής της Συμβολαιογράφου Πολυγύρου  Αναστασίας Κουγιώνη που μεταγράφηκε

νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πολυγύρου στον τόμο 22 και με αριθμό 301(ΚΑΕΚ.

- Εθνικό Κτηματολογίου 4905758160141010 - Τοπικό Διαμέρισμα Πολυγύρου).

ΑΔΑ: 6Ο4ΑΩΞΜ-Α61



Κατόπιν όλων των παραπάνω εισηγούμαι να γίνει αποδεκτή η συγκεκριμένη δωρεά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά το διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών της και αφού έλαβε 

υπόψη της  το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως επίσης και όλα τα σχετικά έγγραφα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

1) Αποδέχεται την αίτηση και την δωρεά του αναφερόμενου  στην εισήγηση ακινήτου ιδιοκτησίας 

της  Κυριαζούδη  Μαρίας του Ιωάννη και ειδικότερα του στον Πολύγυρο Χαλκιδικής και στην οδό 

Ιωάννη Μεταξά κειμένου ακινήτου της εμβαδού 150,46 τ.μ μετά της σε αυτό κτισμένης και υπό 

κατεδάφιση ευρισκόμενης  ισόγειας αποθήκης εμβαδού 48,74 τ.μ. 

2) Κάθε δαπάνη που θα απαιτηθεί για την μεταβίβαση του συγκεκριμένου ακινήτου στον Δήμο θα 

βαρύνει αυτόν.

3)Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου για τον σκοπό αυτό δημόσιου ή

ιδιωτικού εγγράφου.

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   185/ 2016

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως
                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  26η  Σεπτεμβρίου 2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ
   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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