
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 3/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή τετάρτη  (24η) Φεβρουαρίου 2015 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

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

από την υπ’ αριθ. 1921/18-02-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής πραγµατοποιήθηκε από τον Α΄Αντιδήµαρχο κ. Χρήστο 

Βορδό, λόγω ασθένειας και απουσίας του ∆ηµάρχου κ. Αστέριου Ζωγράφου. 

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

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Βορδός Χρήστος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Καραφουλίδης 

Αναστάσιος, 4. Βασιλάκης Αθανάσιος, 5. Ζαβράκογλου Άγγελος, 6. Κανταράς Αναστάσιος, 7. 

Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 

 

Αριθµός θέµατος: 1ο έκτακτο  Έγκριση ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την 

εκµίσθωση χωραφιού στη θέση «Άνω Κυβέλη» 

Αριθµός Απόφασης: 29 

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

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Βορδός, µετά την αποδοχή των µελών να 

συζητηθεί εκτός ηµερήσιας διάταξης και τόνισε ότι την 21η Ιανουαρίου 2015, διενεργήθηκε 

επαναληπτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση χωραφιού στη θέση «Άνω Κυβέλη» και συντάχθηκε 

το σχετικό πρακτικό το οποίο έχει ως εξής: 

Στον Πολύγυρο, σήµερα την 21η Ιανουαρίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.µ. συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας του 

άρθρου 1 παρ. 1 του Π∆ 270/81 , η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 385/2014 απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, για να διενεργήσει την επαναληπτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση 

χωραφιού στη θέση «Άνω Κυβέλη» (Επαναληπτική ∆ιακήρυξη ∆ήµου Πολυγύρου υπ’ αριθµ. 

172/08-01-2015). 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡ∆ΟΣ 
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2) ΚΑΡΑΦΟΥΛΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

3) ΛΙΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Για το προαναφερόµενο χωράφι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος – πλειοδότης. 

Εποµένως, η δηµοπρασία κηρύσσεται άγονη. 

Η κατακύρωση του πρακτικού της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 5 παρ. 8 του 

Π∆. 270/81. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπ’ όψιν το γεγονός 

ότι η δηµοπρασία κηρύχθηκε άγονη για δεύτερη φορά 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει το από 21/01/2015 πρακτικό διενέργειας επαναληπτικής δηµοπρασίας 

2. Παραπέµπει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την απευθείας διαπραγµάτευση, µε τους 

ίδιους όρους και µε δύο (2) τουλάχιστον ενδιαφερόµενους. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό   29/ 2015 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  24η  Φεβρουαρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
κ.α.α. 

 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡ∆ΟΣ 
   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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