
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή δεύτερη   (22η) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με 

αριθ. 17/18.9.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, 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 Ζαβράκογλου Άγγελος 

2 Δέας Παύλος 16 Τσινάς Αργύριος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Κανταράς Αναστάσιος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Παπούλιος Ιωάννης 

6 Καραφουλίδης Αναστάσιος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ματθαίου Αθανάσιος 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ξάκης Ιωάννης 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Ζιούπου Άννα 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Χριστιανού Αγγελική 

11 Σιδέρης Νικόλαος    

12 Σαράντη Μαρία    

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Φυλαχτός Χρήστος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

 

1 Γκλάβας Γεώργιος 

2 Δημητριάδης Χρήστος 

3 Πάνος Ιωακείμ 

 

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 

παραβρέθηκε ο κ. Νικήτας Κατσακιώρης, Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου και ο κ. Σαραφίδης 

Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

 

Αριθμός θέματος:17ο  Εκποίηση κατασχεθέντων αιγοπροβάτων και ορισμός 

μελών Εκτιμητικής Επιτροπής» 

Αριθμός Απόφασης :242  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 17ο  θέμα, έδωσε 

τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα, ο οποίος ανέφερε: «με βάση τις διατάξεις της παρ. 

1 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 παρέχεται η δυνατότητα μετά από απόφαση του Συμβουλίου να 

εκποιηθούν κινητά πράγματα του δήμου, τα οποία δεν είναι αναγκαία και δεν χρησιμοποιούνται από τις 

υπηρεσίες του δήμου. 

Για την εκποίηση θα διενεργηθεί φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, τους όρους της οποίας θα καθορίσει με απόφασή της η Οικονομική 

Επιτροπή. 

Παρακαλείται το σώμα να λάβει απόφαση για την εκποίηση 114 αιγοπροβάτων (35 

πρόβατα και 79 αίγες) τα οποία έχουν κατασχεθεί από την παράνομη σταυλική εγκατάσταση της 

κ. Σωτηρίας Μαλανδρή στα Βράσταμα Χαλκιδικής στις 4-9-2014, και έχουν περιέλθει στην 

ιδιοκτησία του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4056/2012. 
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Επίσης στην ίδια απόφαση πρέπει να οριστούν και δύο δημοτικοί σύμβουλοι ως μέλη της 

εκτιμητικής επιτροπής, η οποία μετά τον ορισμό και του τρίτου μέλους με απόφαση Δημάρχου, θα 

εκτιμήσει την αξία των εκποιούμενων ζώων (παρ. 1 του Ν. 3463/2006). 

 Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιος Κανταράς, ο οποίος 

ζήτησε περισσότερες διευκρινήσεις για τον χειρισμό του θέματος από την πλευρά του Δήμου. 

Τον λόγο πήρε και η αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Αγγελική Χριστιανού, η οποία 

θεώρησε σωστό να γίνει η προσέγγιση των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών των αιγοπροβάτων παρουσία 

Κοινωνικού Λειτουργού, ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των ηλικιωμένων ανθρώπων, που 

χάνουν την περιουσία τους. Θεώρησε ότι το ζήτημα είναι ηθικό και δεν μπορεί να δεχθεί την πρόταση 

του εισηγητή.  

Στην συνέχεια προτάθηκαν οι Αντιδήμαρχοι κ. κ. Κοντογιώργης Δημήτριος και Ζαγγίλας 

Δημήτριος ως τακτικά μέλη της εκτιμητικής επιτροπής, με αναπληρωτές τους Δημοτικούς  

Συμβούλους κ. κ. Λιόντα Γεώργιο και Ζαβράκογλου Άγγελο αντίστοιχα. 

Γραμματέας της επιτροπής προτείνεται η κ. Πραβίτα Γ. Μαρία». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του 

Προέδρου και έχοντας υπόψη: α) Την παρ. 1 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006, β) Τις διατάξεις του 

άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, γ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, δ) το άρθρο 17 του Ν. 4056/2012, 

τις διαφωνίες της μείζονος και ελάσσονος μειοψηφίας 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Κ Α Τ Α       Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α  

 

Α. Εγκρίνει την εκποίηση 114 αιγοπροβάτων (35 πρόβατα και 79 αίγες) τα οποία 

έχουν κατασχεθεί από την παράνομη σταυλική εγκατάσταση της κ. Σωτηρίας Μαλανδρή 

στα Βράσταμα Χαλκιδικής στις 4-9-2014, και έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4056/2012. 

Β. Η εκποίηση θα γίνει μετά τη διενέργεια φανερής και προφορικής πλειοδοτικής 

δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, οι όροι της οποίας θα 

καθοριστούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Γ. Ορίζει ως μέλη στην Εκτιμητική Επιτροπή για την εκποίηση 114 

κατασχεθέντων αιγοπροβάτων τους παρακάτω: 

 τον Αντιδήμαρχο κ. Κοντογιώργη Δημήτριο ως τακτικό μέλος με 

αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λιόντα Γεώργιο  

 τον Αντιδήμαρχο κ. Ζαγγίλα Δημήτριο ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή 

του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ζαβράκογλου Άγγελο. 

 Γραμματέα της επιτροπής ορίζει την κ. Πραβίτα Γ. Μαρία. 

Επί της απόφαση μειοψήφησε η ελάσσονα μειοψηφία για τον λόγο που αναφέρθηκε στην 

εισήγηση. 

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 242/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 25-9-2014 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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