
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 25/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την τριακοστή (30η) Αυγούστου 2016 και ώρα  12:00  στo Δημoτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πολυγύρου,  συvήλθε  σε  τακτική  συvεδρίαση  η  Οικονομική

Επιτρoπή, μετά από την υπ’ αριθ. 12098/26-08-2016 πρόσκληση του Προέδρου.

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

λόγω  απουσίας  του  τακτικού  μέλους  κ.  Ζαβράκογλου  Άγγελου,  παραβρέθηκε  το

αναπληρωματικό μέλος ο κ. Κοντογιώργης Δημήτριος.

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

Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1.Αστέριος  Ζωγράφος,  Πρόεδρος  Ο.Ε.,  2   Καραφουλίδης  Αναστάσιος,

3.Βασιλάκης Αθανάσιος, 4. Κανταράς Αναστάσιος,  5. Τσινάς Αργύριος, τακτικά μέλη Ο.Ε.,

6. Κοντογιώργης Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ:1. Δημητριάδης Χρήστος, τακτικό μέλος Ο.Ε.

Αριθμός θέματος:  3o  Έγκριση ή μη του πρακτικού για την εκμίσθωση

περιπτέρου στον Άγιο Πρόδρομο από το Δήμο.

Αριθμός Απόφασης:168

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Χαλκιοπούλου Αικατερίνη,

για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρέοδρος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε  και τόνισε ότι την

22η   Αυγούστου 2016, διενεργήθηκε δημοπρασία για την εκμίσθωση περιπτέρου στον Άγιο

Πρόδρομο από το Δήμο και συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό το οποίο έχει ως εξής:

Στον Πολύγυρο,  σήμερα την 22η Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 10:00 π.μ.

συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα η επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας

του άρθρου 1 παρ. 1 του ΠΔ 270/81 , η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 79/2012

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για να διενεργήσει την υπ’ αριθ. 11193/04-08-2016

δημοπρασία, για την εκμίσθωση περιπτέρου στον Άγιο Πρόδρομο από το Δήμο. 

ΑΔΑ: Ω0Ρ7ΩΞΜ-ΝΤΘ



Στη  συγκεκριμένη  δημοπρασία  προσήλθε  ένας  ενδιαφερόμενος  –  πλειοδότης,  όπως

αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 1. Περιγραφικά στοιχεία ενδιαφερόμενων για να μειοδοτήσουν.

Νο Ονοματεπώνυμο

& πατρώνυμο

μειοδότη 

Δ/νση

κατοικίας 

Προσφορά Στοιχεία εγγύησης 

Υπογραφή 

1 Μακρή  Ιωάννα

του Αλεξάνδρου 

Άγιος

Πρόδρομος

100  (συν

3,6%

χαρτόσημο)

Γραμμάτιο  συστάσεως

παρακαταθήκης ποσού

120  ευρώ  από  ταμείο

παρακαταθηκών  και

δανείων (ΝΟ 26040)

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡΔΟΣ

2) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΚΡΟΣ 

3) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ

Επομένως,  αφού  δεν  προσήλθαν  άλλοι  πλειοδότες  κλείνεται η  παρούσα  πλειοδοτική

δημοπρασία.

Η επιτροπή συνεπώς κατακυρώνει στο όνομα της  κ. Ιωάννας Μακρή του Αλεξάνδρου, με

προσφερόμενο  ποσό  των  εκατό  ευρώ  (100,00  €)  (συν  3,6%  χαρτόσημο)   για  το

προαναφερόμενο ακίνητο. 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το πρακτικό δημοπρασίας και να κατακυρώσει

το    αποτέλεσμα.

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

γεγονός ότι δεν προσήλθαν άλλοι πλειοδότες κλείνεται η παρούσα πλειοδοτική δημοπρασία

και 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ΑΔΑ: Ω0Ρ7ΩΞΜ-ΝΤΘ



1. Εγκρίνει το από 22/08/2016 πρακτικό διενέργειας δημοπρασίας.

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα στην κ. Ιωάννα Μακρή του Αλεξάνδρου, με προσφερόμενο

ποσό των εκατό ευρώ (100,00 €) (συν 3,6% χαρτόσημο)  για το προαναφερόμενο ακίνητο.

    3.Εξουσιοδοτεί  τον  Δήμαρχο  Πολυγύρου κ.  Αστέριο  Ζωγράφο για την  υπογραφή των

συμφωνητικών.

Στην εν λόγω απόφαση μειοψήφισαν τα τακτικά μέλη της Ο.Ε. Κανταράς Αναστάσιος &

Τσινάς Αργύριος.

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  168 / 2016

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως
                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  30η Αυγούστου  2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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