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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 29/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή (20η) Δεκεμβρίου 2013 και ώρα  12:00  στo Δημoτικό 

Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη συvεδρίαση, λόγω του επείγοντα 

χαρακτήρα του θέματος, η Οικονομική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα από 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. Κων/νος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος 

Ο.Ε. 3. Κοντογιώργης Δημήτριος, 4. Θωμάς Καπλάνης,  5.  Πλιάκος Αστέριος, 6. Σαράντη 

Μαρία τακτικά μέλη Ο.Ε. 7. Δημητριάδης Χρήστος.  αναπληρωματικά μέλη Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Δήμητσας Δημήτριος, τακτικά μέλη της Ο.Ε.

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

δημοτικού αγροτεμαχίου στη θέση Μιρούδας της Τ.Κ. 

ΒάβδουΑριθμός Απόφασης: 323

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

τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής και ανέφερε ότι ανέφερε ότι 

την  27η  Νοεμβρίου  του  έτους  2013,  συνήλθε  η  επιτροπή  για  την  διεξαγωγή  φανερής 

προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στη 

θέση Μιρούδας της Τ.Κ. Βάβδου, αποτελούμενη από τους α) Χρήστο Βορδό, β) Μαρία 

Σαράντη  γ)  Δημήτριο  Κοντογιώργη  δημοτικούς  συμβούλους,  που  ορίσθηκαν  με  την 

22/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
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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 Νικολαίδης 

Γρηγόριος του Χαράλαμπου, προσέφερε 15,00 €/στρεμ., ανά έτος για το αγροτεμάχιο. Η 

επιτροπή  συνεπώς  κατακυρώνει  στο  όνομα  του  τελευταίου  πλειοδότη  κ.  Νικολαίδη 

Γρηγόριου  του  Χαράλαμπου,  κατοίκου  Πλατανοχωρίου  και  με  την  εγγύηση  του  κου 

Βουλγαράκη Χρυσόστομου, κατοίκου Παλαιόχωρας.

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 27.11.2013 πρακτικό δημοπρασίας

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα στον κο Νικολαίδη Γρηγόριο του Χαράλαμπυ

3. Εξουσιοδοτεί  τον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής  και  Δήμαρχο  Πολυγύρου  κ.  Αστέριο 
Ζωγράφο για

4. την υπογραφή του συμφωνητικού

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  323/ 2013

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

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  20η Δεκεμβρίου 2013

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ
   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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