
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 28/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την τρίτη (3η)  Οκτωβρίου  2016, ημέρα  Δευτέρα   και ώρα  12:30  στo

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

Επιτρoπή, μετά από την υπ’ αριθ. 13926/28-09-2016 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  και  Άγγελου  Ζαβράκογλου,

παραβρέθηκαν οι κ.κ Σαράντη Μαρία και Κοντογιώργης Δημήτριος, 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.Αναστάσιος

Καραφουλίδης, 4. Αναστάσιος Κανταράς, 5. Αργύριος Τσινάς, τακτικά μέλη, 6. Μαρία Σαράντη, 7.

Δημήτριος Κοντογιώργης, αναπληρωματικά μέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς.

Αριθμός θέματος:  2ο  Έκτακτο    Παραχώρηση ισόγειας αποθήκης για τέσσερα (4) χρόνια. 

Αριθμός Απόφασης: 188

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.  μετά την αποδοχή των

μελών να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω ότι η σύμβαση εκμίσθωσης αποθήκης

που υπάρχει ήδη, λήγει με άμεσο πρόβλημα στέγασης για το Δήμο και τόνισε ό,τι   «Ο Αγροτικός

Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Γαλάτιστας με την υπ’ αριθ. 73/2016 απόφαση του Διοικητικού του

Συμβουλίου,  αποφάσισε  να παραχωρήσει  στο Δήμο Πολυγύρου,  χωρίς  αντάλλαγμα  ισόγεια  -

υπόγεια αποθήκη 130 τ.μ. καθώς και το κάτω από αυτή και γύρω από αυτή υφιστάμενο οικόπεδο

εμβαδού 4.000 τ.μ συμφωνούμε με συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της 

- την παρ 2 περίπτ. θ άρθρο 103 ΔΚΚ
- την παρ.1η του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- την  υπ'αριθμ  73/2016 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου 

ΑΔΑ: 7ΕΕΕΩΞΜ-96Ξ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Την αποδοχή χωρίς αντάλλαγμα της παραχώρησης ισόγειας  - υπόγειας αποθήκης 130 τ.μ. Α-Β-

Γ-Δ  καθώς  και  προαύλιο  χώρου  Δ–Ε-ΣΤ-Ι-Θ-Η-Ζ,  όπως  αναφέρονται  στο  Τοπογραφικό

Διάγραμμα του μελετητή Χαραλαμπίδη Ν. Κοσμά,συνολικού εμβαδού 4.130 τ.μ ιδιοκτησίας του

Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Γαλάτιστας στο Δήμο Πολυγύρου για τέσσερα (4)

χρόνια

   2) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο  για την διεκπεραίωση όλων των παραπάνω.

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  188/ 2016

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

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  3η  Οκτωβρίου 2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ
   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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