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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

 της 15/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 

 Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα εννέα (19) του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 17:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 15/12.7.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου 

Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 18 Σιμώνης Ιωάννης 

2 Γκλάβας Γεώργιος 19 Λαφαζάνης Βασίλειος 

3 Βορδός Χρήστος 20 Καπλάνης Θωμάς 

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 21 Γκολόης Γεώργιος 

5 Λιόντας  Γεώργιος 22 Παρθενιώτης  Νικόλαος 

6 Σαράντη Μαρία 23 Σταμούδης  Ελευθέριος 

7 Ζούνη Στέλλα    

8 Αβέρης Αθανάσιος    

9 Πλιάκος Αστέριος    

10 Λακρός Αλέξανδρος    

11 Σοφοτάσιος Χρήστος    

12 Βουλγαράκης Χρυσόστομος    

13 Κοντογιώργης Δημήτριος    

14 Χλιούμης  Ανδρέας    

15 Δημητριάδης Χρήστος    

16 Μπογδάνος Κων/νος    

17 Πύρρος  Ιωάννης    

     

         ΑΠΟΝΤΕΣ :  

1 Δήμητσας Δημήτριος 

2 Ευαγγελινός  Δημήτριος 

3 Μπάτσιος  Αστέριος 

4 Βαγιωνάς  Αθανάσιος 

  

       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πραβίτα Γ. Μαρία για την 

τήρηση των πρακτικών.  

       Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ. Άννα Ρόκου, ο Πρόεδρος της Τοπικής  

Κοινότητας Ταξιάρχη κ. Ζούπος Άγγελος. 

 

Αριθμός θέματος: 4
ο
 κατεπείγον Εξέταση αίτησης για μείωση καταβαλλόμενου 

μισθώματος 

Αριθμός Απόφασης : 265  

ΑΔΑ: Β41ΧΩΞΜ-ΞΜ0
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 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 4
ο
 
 

κατεπείγον θέμα, και εφόσον πήρε την διαβεβαίωση τόσο από τον κ. Δήμαρχο όσο και από το 

σώμα ότι ομόφωνα συμφωνούν να συζητηθεί το θέμα ως έκτακτο, ανέφερε τα παρακάτω «Με 

την από 4-7-2012 αίτησή του ο κ. Οικονόμου Παναγιώτης του Νικολάου αναφέρει ότι από 

την 1
η
-1

ου
-2006 ο Δήμος Πολυγύρου έχει μισθώσει στον ίδιο το Δημοτικό κατάστημα στην 

Γερακινή για εννέα (9) έτη δηλ. έως και την 31
η
-12

ου
-2015, με μηνιαίο μίσθωμα 595,15 €. 

 Λόγω της επικρατούσας οικονομικής κρίσης αλλά και της μείωσης του τουρισμού στην 

Γερακινή από το κλείσιμο του ξενοδοχείου GERAKINA BEACH, ο κ. Οικονόμου αιτείται να 

κάνει χρήση του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν. 4071/2012, όπου προβλέπεται η μείωση του ύψους 

των μισθωμάτων ακινήτων που εκμισθώνουν οι δήμοι με συμβάσεις που έχουν συναφθεί έως 

και την 1
η
 Ιουνίου 2010. Το ποσοστό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του 

μισθώματος που καταβάλλεται και η διάρκεια της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) 

έτος, αλλά δύναται να ανανεώνεται με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ανά έτος, 

εφόσον συνεκτιμηθούν οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες. 

 Πιστεύουμε ότι ο κ. Οικονόμου πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, δεν έχει οικονομικές 

οφειλές στον Δήμο Πολυγύρου, έχει μίσθωμα πριν από το 2010, υφίσταται η δυσχερής 

οικονομική κατάσταση που αναφέρει, οπότε προτείνουμε να γίνει δεκτό το αίτημά του για  

μείωση καταβαλλόμενου μισθώματος κατά 20% για ένα έτος. 
 Παρακαλώ το σώμα για την ομόφωνη  ψήφιση της ανωτέρω πρότασης». 

  Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την από 4-7-2012 αίτησή του 

ο κ. Οικονόμου Παναγιώτης του Νικολάου, το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 4071/2012 και μετά 

από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α  

 

 Την μείωση κατά 20% του ύψους του μισθώματος στο Δημοτικό Κατάστημα 

Γερακινής (Τουριστικό Περίπτερο Γερακινής) που καταβάλλει ο κ. Οικονόμου 

Παναγιώτης του Νικολάου στον Δήμο Πολυγύρου. 

 Η  διάρκεια της μείωσης θα είναι για ένα έτους. 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 265/2012 

 

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 

Πολύγυρος 20-7-2012 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ 

 

 

ΑΔΑ: Β41ΧΩΞΜ-ΞΜ0


