
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 23/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την ενάτη (9η) Οκτωβρίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα  12:00  στo 

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η Οικονοµική 

Επιτρoπή, µετά από την υπ’ αριθ. 17922/5-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

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

Επιτροπής και λόγω απουσίας των τακτικών µελών κ. Ζαβράκογλου Άγγελου και Αθανάσιου 

Βασιλάκη, παραβρέθηκαν τα αναπληρωµατικά µέλη οι κ. Ζαγγίλας ∆ηµήτριος & Μαρία Σαράντη, 

αντίστοιχα, αναπληρωµατικά µέλη Ο.Ε. 

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. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Κανταράς 

Αναστάσιος, 4. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 5. ∆ηµήτριος Ζαγγίλας, 6. Μαρία Σαράντη, 

αναπληρωµατικά µέλη Ο.Ε.  

 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστάσιος Καραφουλιδης, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος:  5ο   Επανακαθορισµός όρων δηµοπρασίας για την  εκµίσθωση 

καλλιεργήσιµης γης στη «Άνω Κυβέλη» 

Αριθµός Απόφασης: 216 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. και τόνισε ότι σύµφωνα 

µε το άρθρο 192 παρ.1 του ∆ΚΚ η εκµίσθωση των δηµοτικών ακινήτων γίνεται µε δηµοπρασία. 

Αρµόδιο όργανο για τη διενέργεια της δηµοπρασίας και για τον καθορισµό των όρων της, είναι η 

οικονοµική επιτροπή. (άρθρο 1 Π∆ 270/81 και 72 παρ.1ε Ν.3852/10). 

Με την υπ’ αριθ. 360/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίσθηκε η έναρξη των 

διαδικασιών για την δηµοπράτηση καλλιεργήσιµης γης στην θέση «Άνω Κυβέλη» 

Καλείται η οικονοµική επιτροπή να επανακαθορίσει τους όρους της πλειοδοτικής δηµοπρασίας 

Η οικονοµική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  

1) το Ν.3852/2010 

2) το άρθρο 192 και 195 του ∆ΚΚ 
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3) τις διατάξεις του Π∆ 270/81 

4) την υπ’ αριθµ 121/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

5) την υπ’ αριθµ 12875/13-07-2015 διακήρυξη της δηµοπρασίας 

6) το από 30/07/2015 πρακτικό δηµοπρασίας µε την οποία η προαναφερόµενη διακήρυξη 

κηρύχθηκε άγονη. 

7) τα χαρακτηριστικά της καλλιεργήσιµης έκτασης όπως αυτά περιγράφονται στο βιβλίο 

κτηµατολογίου της κοινότητας  

                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει το από 30.07.2015 πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας. 

Β. Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής του διαγωνισµού και προτείνει την επανάληψη  

της δηµοπρασίας.  

        Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                                    Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     216/ 2015 

 
Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  9η Οκτωβρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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