
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 20/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα  (30) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 13:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 
την  με  αριθ.  20/20.12.2013 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 15 Ευαγγελινός Δημήτριος
2 Πύρρος Ιωάννης 16 Σιμώνης Ιωάννης
3 Βορδός Χρήστος 17 Λαφαζάνης Βασίλειος
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 18 Γκολόης Γεώργιος
5 Λιόντας Γεώργιος 19 Αβέρης Αθανάσιος
6 Σαράντη Μαρία
7 Δημητριάδης Χρήστος
8 Χλιούμης Ανδρέας
9 Λακρός Αλέξανδρος
10 Σοφοτάσιος Χρήστος
11 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
12 Κοντογιώργης Δημήτριος
13 Παπανικολάου Ευτυχία
14 Μπογδάνος Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ : 

Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Βαγιωνάς Αθανάσιος
2 Πλιάκος Αστέριος
3 Παρθενιώτης Νικόλαος
4 Μπάτσιος Αστέριος
5 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Καπλάνης Θωμάς
7 Ζούνη Στέλλα
8 Γκλάβας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 
τήρηση των πρακτικών. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 
δεν παραβρέθηκε κανείς.

Αριθμός θέματος: 5ο έκτακτο Αγορά οικοδομήματος Ζαμπούνη (και εκτίμηση 
ακινήτου από εκτιμητή)

Αριθμός Απόφασης :504

ΑΔΑ: ΒΙΨ1ΩΞΜ-8ΘΩ



Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 
5ο έκτακτο θέμα, μετά και την συναίνεση του κ.  Δημάρχου για την συζήτηση του θέματος 
και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος, 
έδωσε  τον  λόγο  στον  κ.  Δήμαρχο, ο  οποίος  τόνισε  τα  εξής  :  «Ήρθα  σε  επαφή  με  τον 
δημοσιογράφο κ. Χρήστο Ζαμπούνη, ιδιοκτήτη του κτιρίου που βρίσκεται απέναντι από το 
Δημαρχείο, και σε συζήτηση που κάναμε για την αγορά του κτιρίου από το Δήμο, βρήκα 
θετική ανταπόκριση. Με επιστολή του ο ίδιος, μας ενημερώνει ότι ενώ η εμπορική του αξία 
ξεπερνά τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ, εκείνος είναι διατεθειμένος να το πουλήσει στον Δήμο 
με εκατό χιλιάδες.

Για εμάς το κτίριο είναι πολύ χρήσιμο, καθώς -πέρα από την ιστορικότητά του- είναι 
απέναντι  από  το  Δημαρχείο  και  θα  μπορούσαμε  να  στεγάσουμε  υπηρεσίες,  έχοντας 
ολοκληρωμένο το σύνολο των δημοτικών μας υπηρεσιών και να μην πληρώνουμε ενοίκια.

Προτείνω  λοιπόν  να  αποδεχτούμε  την  επιστολή  του  κ.  Ζαμπούνη,  με  την  οποία 
προσφέρει στο Δήμο όλο το οικόπεδο με τα μαγαζιά και τα κτίσματα έναντι εκατό χιλιάδων 
ευρώ (100.000,00 €), τα οποία θα πληρωθούν σε δύο δόσεις».

Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, 
ο οποίος και υπερθεμάτισε για την συναισθηματική αξία του οικοπέδου και την χρηστικότητά 
του, ζήτησε να ξεκινούσαν οι διαιδκασίες αγοράς του και σε επόμενο διάστημα να συζητηθεί 
πώς θα χρησιμοποιηθεί και από ποιούς ο συγκεκριμένος χώρος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το  Συμβούλιο  αφού  άκουσε  την  εισήγηση,  έλαβε  υπόψη  την  επιστολή  του  κ.  Χρ. 

Ζαμπούνη και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Αποδέχεται το κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος.

2. Αποδέχεται την επιστολή του κ. Χρ. Ζαμπούνη, με την οποία  προσφέρει στο Δήμο 

όλο το οικόπεδο με τα μαγαζιά και τα κτίσματα που βρίσκεται απέναντι από το 

δημοτικό Κατάστημα στον Πολύγυρο, έναντι εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €), 

τα οποία θα πληρωθούν σε δύο δόσεις.

3. Ορίζει ως επιτροπή διενέργειας των διαδικασιών αγοράς του εν λόγω οικοπέδου με 

τα  κτίσματά  του  τους  κ.κ.:Χρήστο  Βορδό-  Αντιδήμαρχο,  Αντώνη  Αλεξιάδη-

προϊστάμενο  Τεχνικών  Υπηρεσιών  Δήμου  Πολυγύρου,  Άννα  Ρόκου-  Πρόεδρο 

Δημοτικής  Κοινότηατς  Πολυγύρου,  Κωνσταντίνο  Μπογδάνο-  Αρχηγό  μείζονος 

Αντιπολίτευσης και Γεώργιο Εμμανουήλ- εκτιμητή ακινήτου.

4.  Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε αναγκαίου εγγράφου.

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 504/2013

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα

Πολύγυρος 16 -1-2014
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨ1ΩΞΜ-8ΘΩ


