
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 3/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του 

Δήμου Πολυγύρου

Στov Πoλύγυρo σήμερα την πρώτη (1η) Μαρτίου 2016 και ώρα  12:00  στo Δημoτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πολυγύρου,  συvήλθε  σε  τακτική  συvεδρίαση  η  Οικονομική

Επιτρoπή, μετά από την υπ’ αριθ. 2041/18.2.2016 πρόσκληση του Προέδρου.

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

λόγω  απουσίας  του  τακτικού  μέλους  κ.  Δημητριάδη  Χρήστου,  παραβρέθηκε  το

αναπληρωματικό μέλος η κ. Σαράντη Μαρία.

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.

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

Αργύριος, τακτικά μέλη Ο.Ε.,  7. Μαρία Σαράντη, αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς.

Αριθμός θέματος:  7o  Έγκριση,  ή  μη  του  πρακτικού  για  την

εκμίσθωση  καλλιεργήσιμων  εκτάσεων  στις

θέσεις «Αμπέλια», «Φράγμα» & «Ασμάκι» στην

Τ.Κ. Σανών.

Αριθμός Απόφασης:13

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.  μετά  την

ομόφωνη  αποδοχή  των  μελών  να  συζητηθεί  το  θέμα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  και

τόνισε  ότι  την  14η Δεκεμβρίου  2015,  διενεργήθηκε  δημοπρασία  για  την  εκμίσθωση

καλλιεργήσιμων εκτάσεων στις θέσεις  «Αμπέλια», «Φράγμα» & «Ασμάκι» στην Τ.Κ.

Σανών και συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό το οποίο έχει ως εξής:
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Στον Πολύγυρο, σήμερα την 14η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 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. 385/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για να διενεργήσει την υπ’ αριθ.

21367/01-12-2015  δημοπρασία  την  δημοπρασία  για  την  εκμίσθωση  καλλιεργήσιμων

εκτάσεων στις θέσεις «Αμπέλια», «Φράγμα» & «Ασμάκι» στην Τ.Κ. Σανών, όπως αυτές

αναφέρονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1. Περιγραφικά στοιχεία καλλιεργήσιμων Εκτάσεων

Νο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΘΕΣΗΣ

ΕΜΒΑΔΟ

(σε  τετρ.

Μέτρα)

ΚΑΤΩΤΑΤΟ

ΜΙΣΘΩΜΑ/ανά

έτος/ανά

στρέμμα

ΚΑΤΩΤΑΤΟ

ΜΙΣΘΩΜΑ/για

όλη  την

έκταση/ανά

έτος

ΠΟΣΟ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

1 Αμπέλια 1.190 10,00€ 11,90 € 1,19 €
2 Φράγμα 6.250 10,00€ 62,50 € 6,25 €
3 Ασμάκι 1.250 10,00€ 12,50 € 1,25 €

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡΔΟΣ

2) ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

3) ΛΙΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Για  τις  προαναφερόμενες  εκτάσεις,  όπως  αυτές  παρουσιάζονται  στον  πίνακα  1,  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 ΠΔ. 270/81.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπ’ όψιν

το γεγονός ότι η δημοπρασία κηρύχθηκε άγονη 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το από 14/12/2015 πρακτικό διενέργειας δημοπρασίας.

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  13 / 2016

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

Ακριβές Αντίγραφο
Πoλύγυρoς  1η Μαρτίου 2016

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
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