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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 9/2011 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

    Στov Πoλύγυρo σήµερα δέκα (10) Ιουνίου 2011 και ώρα  12.00  στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα του 

∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα από 

την υπ’ αριθ. 10620/6-6-2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ πoυ επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα 

µέλη, 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: Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Μπογδάνος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος 

Ο.Ε., 3. Πλιάκος Αστέριος, 4.  Σαράντη Μαρία, 5 Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 6. ∆ήµητσας 

∆ηµήτριος,7. Θωµάς Καπλάνης, τακτικά µέλη της Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς. 

 

 

Αριθµός θέµατος: έκτακτο Έγκριση ή µη του πρακτικού δηµοπρασίας για την 
εκµίσθωση ακινήτου στο Τ.∆. Ορµύλιας του ∆ήµου 
Πολυγύρου Αριθµός Απόφασης: 74 

 

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

τήρηση των πρακτικών. 

  Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής και ανέφερε ότι την 9η 

Ιουνίου του έτους 2013, συνήλθε η επιτροπή για την διεξαγωγή φανερής προφορικής 

πλειοδοτικής δηµοπρασίας, για την εκµίσθωση τουριστικού περιπτέρου που βρίσκεται στον 

οικισµό Ψακούδια του Τ.∆. Ορµύλιας, αποτελούµενη από τους α) Αστέριο Ζωγράφο, Πρόεδρο 
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β) Ανδρέα Χλιούµη γ) Ελευθέριο Σταµούδη δηµοτικούς συµβούλους, που ορίσθηκαν µε την 

79/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή της 

ανωτέρω δηµοπρασίας, κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να προσέλθουν για να πλειοδοτήσουν. 

Κατά τη διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισµού ο κύριος Γαβράς Ιωάννης του Παναγιώτη, 

προσέφερε 10.100 €/, ανά έτος.  

Η επιτροπή συνεπώς κατακυρώνει στο όνοµα του τελευταίου πλειοδότη κ. Γαβράς Ιωάννης 

του Παναγιώτη, κατοίκου Ορµύλιας και µε την εγγύηση του κου Γαβρά Χρήστου, κατοίκου 

Ορµύλιας. 

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει το πρακτικό δηµοπρασίας και να 

κατακυρώσει το αποτέλεσµα. 

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

από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει το από 09.06.2013 πρακτικό δηµοπρασίας 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα στον κ. Γαβράς Ιωάννης του Παναγιώτη, 

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής και ∆ήµαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο 

για την υπογραφή του συµφωνητικού 

 

 

 
Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 74/ 2011 

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

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  10η 

Ιουνίου 2011 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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