
 

1 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη πέµπτη (15η) Οκτωβρίου 2013 και ώρα  12:00  στo 

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

Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 20964/11.10.2013 πρόσκληση 

τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

       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. Μαρία Σαράντη, 3. ∆ήµητσας 

∆ηµήτριος, 4, Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 5. Θωµάς Καπλάνης,  τακτικά µέλη Ο.Ε, Σιµώνης 

Ιωάννης, αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε, 2. Πλιάκος Αστέριος, τακτικά 

µέλη Ο.Ε.. 

 

 

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

εκµίσθωση δηµοτικού αγροτεµαχίου στη θέση «Σαρρή 

Τούµπα» 

 

Αριθµός Απόφασης: 247 

 

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

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής, µετά την αποδοχή των 

µελών να συζητηθεί ως έκτακτο λόγω του κατεπείγοντος και τόνισε ότι την 11η Οκτωβρίου 

του έτους 2013, συνήλθε η επιτροπή για την διεξαγωγή δηµοπρασίας, για τη εκµίσθωση 

δηµοτικού αγροτεµαχίου στη θέση «Σαρρή Τούµπα» του ∆ήµου Πολυγύρου, από τους α) 
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Χρήστο Βορδό, β) Μαρία Σαράντη γ) ∆ηµήτριο Κοντογιώργη δηµοτικούς συµβούλους, που 

ορίσθηκαν µε την 22/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

Για την προαναφερόµενη καλλιεργήσιµη έκταση, δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος – 

πλειοδότης και εποµένως η δηµοπρασία κηρύσσεται άγονη. 

Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου και µετά 

από διαλογική συζήτηση 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Α. Εγκρίνει το από 11.10.2013 πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας 

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

δηµοπρασίας µε τους ίδιους όρους 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  247/ 2013 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  15η Οκτωβρίου 2013 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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