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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 24
ης

/ 19-12-2013 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

Θέμα ΕΗΔ 3
ο
: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση 

δημοτικής έκτασης πέντε (5) στρεμμάτων, στη θέση «Ξάνοιγμα» 

της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας, με σκοπό την εγκατάσταση – 

λειτουργία εργοταξίου έργων και την  αποθήκευση υλικών 

απαραίτητων για την κατασκευή έργου. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα Πέμπτη 19-12-2013, ώρα 17:00, στην αίθουσα «Χρυσαλλίδα», 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, ύστερα 

από την με αριθμό πρωτοκόλλου 18842/14-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε 

στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: 

Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Πατσάς Κυριάκος, Αντιπρόεδρος 

3. Λέτσιος Βασίλειος, Αναπλ/κο Μέλος 4. Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μέλος
1
 

5. Μπελιάς Αντώνιος, Μέλος 6. Στάθης Νικόλαος, Μέλος 

7. Συρακούλης Γεώργιος, Μέλος  

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός 

υπάλληλος Μπουρνάκας Ιωάννης. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπηρεσιακοί 

παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και Θεόδωρος Γκασδράνης. 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα ΕΗΔ 3
ο
: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση 

δημοτικής έκτασης πέντε (5) στρεμμάτων, στη θέση «Ξάνοιγμα» 

της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας, με σκοπό την εγκατάσταση – 

λειτουργία εργοταξίου έργων και την  αποθήκευση υλικών 

απαραίτητων για την κατασκευή έργου. 

                                                 
1
 Προσήλθε στη συζήτηση του 5

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
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Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Σπανός που έθεσε υπόψη της 

Οικονομικής Επιτροπής, τα εξής: 

 

«Θέτουμε υπόψη σας: 

1. την υπ’ αριθμ. 197/2013 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: 

«Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «Ξάνοιγμα» της Τοπικής Κοινότητας 

Σωτηρίτσας για εγκατάσταση εργοταξίου για το έργο : Δίκτυα αποχέτευσης 

ακαθάρτων Αγιοκάμπου, Κάτω Σωτηρίτσας και Βελίκας της ΔΕ Μελιβοίας ».  

2. την υπ’ αριθμ. 185/2013 απόφασή μας με θέμα: «Καθορισμός όρων φανερής, 

πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 

πέντε (5) στρεμμάτων  στη θέση «Ξάνοιγμα» της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας 

με σκοπό την εγκατάσταση-λειτουργία εργοταξίου έργων για την αποθήκευση 

υλικών απαραίτητων για την κατασκευή έργου». 

3. την υπ’ αριθμ. 18309/2-12/2013 διακήρυξη Δημάρχου (ΑΔΑ: ΒΛ08Ω6Ι-ΩΣΡ) με 

την οποία γνωστοποιήθηκε η διενέργεια φανερής πλειοδοτικής και προφορικής 

δημοπρασίας για την ανωτέρω εκμίσθωση, καθώς και οι όροι συμμετοχής σ’ αυτή. 

4. τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 

270/1981. 

και σας καλούμε να αποφασίσετε για την έγκριση των πρακτικών και την κατακύρωση ή 

μη του αποτελέσματος της δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, πέντε (5) 

στρεμμάτων, στη θέση «Ξάνοιγμα» της Τοπικής Κοινότητας Σωτηρίτσας, με σκοπό την 

εγκατάσταση - λειτουργία εργοταξίου έργων και την αποθήκευση υλικών απαραίτητων 

για την κατασκευή έργου, στην «Κ/Ξ ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ –ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. ΑΤΕ», για 

λογαριασμό της οποίας πλειοδότησε η Τζουμπανίκα Σουλτάνα, σύμφωνα με την προς 

αυτή εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου της Κοινοπραξίας κ. Τόλιου Ιωάννη, και 

η οποία προσέφερε το ποσό των 350,00 €/έτος». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  
- την εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου κ. Ιωάννη Σπανού, 

- την υπ’ αριθμ. 4/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Τ. Κ. Σωτηρίτσας, 

- την υπ’ αριθμ. 197/2013 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αγιάς, 

- την υπ’ αριθμ. 185/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

- την υπ’ αριθμ. 18309/2-12/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ08Ω6Ι-ΩΣΡ) διακήρυξη Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ.1 του Ν. 3463/2006, 

- τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/1981, 

- τις διατάξεις της παραγράφου 1, περ. ε, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

- το πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 
1. Εγκρίνει και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του πρακτικού της Επιτροπής 

Διενέργειας Δημοπρασίας, που διενεργήθηκε στις 17/12/2013, για την εκμίσθωση 

δημοτικής έκτασης (5) πέντε στρεμμάτων στη θέση «Ξάνοιγμα» της Τοπικής 

Κοινότητας Σωτηρίτσας, με σκοπό την εγκατάσταση - λειτουργία εργοταξίου 

έργων και την αποθήκευση υλικών απαραίτητων για την κατασκευή έργου, και η 

οποία αρχίζει με την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και λήγει στις 

30/10/2016. 
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2. Ανακηρύσσει τελευταίο πλειοδότη της δημοπρασίας την κοινοπραξία με την 

επωνυμία: «Κ/Ξ ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. ΑΤΕ», που προσέφερε, δια μέσου 

του νόμιμου εκπροσώπου της, το ποσό των  τριακοσίων πενήντα (350,00)€ / έτος. 

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα λειτουργίας ΔΕΗ, ύδρευσης και 

καθαριότητας κλπ. που θα βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον μισθωτή. 

 

3. Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για την υπογραφή του σχετικού 

συμφωνητικού. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 193/2013. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος  

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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