
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 16/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την ενάτη (9η) Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη  και ώρα  10:00  στo Δημoτικό

Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη  συvεδρίαση, η Οικονομική Επιτρoπή,

μετά από την υπ’ αριθ. 7642/08-06-2016 πρόσκληση του Προέδρου.

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

απουσίας  του  τακτικού  μέλους  κ.  Αθανάσιου  Βασιλάκη,  καλέστηκε  και  παραβρέθηκαν  το

αναπληρωματικό μέλος ο κ. Δημήτριος Ζαγγίλας.

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

Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Δημητριάδης Χρήστος, 3. Ζαβράκογλου

Άγγελος, 4. Τσινάς Αργύριος, τακτικά μέλη Ο.Ε., 5. Ζαγγίλας Δημήτριος,  αναπληρωματικό μέλος

Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Καραφουλίδης  Αναστάσιος, 2.  Κανταράς Αναστάσιος,  τακτικά μέλη Ο.Ε 

Αριθμός θέματος:  2ο Δωρεάν παραδοσιακή πλακόστρωση δημοτικού δρόμου στο

Δ.Δ Βραστάμων 

Αριθμός Απόφασης: 95

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  ομόφωνη

απόφαση  και έγκριση των μελών της επιτροπής για το κατεπείγον της συζήτησης και  τόνισε ότι

σύμφωνα  με  την  παρ.  1  περίπτ.  η  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010,  για  την  αποδοχή κληρονομιών,

κληροδοσιών και δωρεών, αποφασίζει η Οικονομική επιτροπή 

Η  κ.α  Βενιωτά  Μαγδαληνή   με  το  υπ'αριθμ.  7670/08-06-2016 έγγραφό  της,  αιτείται  άδεια

πλακόστρωσης  δημοτικού  παραδρόμου  στα  Βράσταμα  στην  περιοχή  ''πέρα  γειτονιά''.  Ο

παράδρομος μήκους 15 μέτρων και πλάτους 3 μέτρων, είναι αδιέξοδος και οδηγεί αποκλειστικά

στην οικία  της.  Η  πλακόστρωση θα γίνει  τόσο για την καλαισθησία του προς  της  οικίας  της

παραδρόμου , όσο και για την ομαλή διέλευση του ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο. 

Προτείνω τη χορήγηση άδειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της 
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- την παρ 2 περίπτ. θ άρθρο 103 ΔΚΚ
- την παρ.1η του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- το υπ'αριθμ. 7670/08 -06- 2016 έγγραφο από την  κ.α Βενιωτά Μαγδαληνή 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

1) Να χορηγηθεί  άδεια στην  κ.α Βενιωτά Μαγδαληνή για την πλακόστρωση  δημοτικού 

παραδρόμου στα Βράσταμα στην περιοχή ''πέρα γειτονιά''.

2) Το κόστος κατασκευής θα βαρύνει ολοκληρωτικά την κ.α  Βενιωτά Μαγδαληνή  και δε θα έχει 

καμία οικονομική επιβάρυνση ο Δήμος Πολυγύρου. 

2) Η επίβλεψη θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

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

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   95/ 2016

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

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  9η  Ιουνίου 2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ
   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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