
     

                            Εαγορά. 15-09-2020 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                             Αριθ.Αποθ 112/2020 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ     Αριθ πρωη.  9395                                                                                                                    

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Πρακηικό 19
ης

 /2020  Σακηικής σνεδρίαζης ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής ηοσ Γήμοσ Εαγοράς - Μοσρεζίοσ 

ΘΔΜΑ: «Περί ζγκριςησ πρακτικών άγονου διαγωνιςμοφ για την εκμίςθωςη Δημοτικήσ 

Αποθήκησ ςτην Σ.Κ. Μακρυράχησ» 

    Σηε Εαγνξά, ζήκεξα, 15
ε 

 ηνπ κελόο Σεπηεκβξίνπ 2020 εκέξα Τξίηε θαη ώξα 11:00   

ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ  Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ ζπλήιζε  ύζηεξα από 

ηελ 9137/11-09-2020  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό ζηα 

κέιε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή,  κε βάζε  τισ ςχετικζσ διατάξεισ  του  άρθρου 77 του Ν. 

4555/18.  

Αφοφ διαπιςτώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου  ςε ςφνολο επτά (7) μελών,   βρζθηκαν 

παρόντα  τα πζντε (5)  μζλη,  ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                        ΑΠΟΝΣΕ                           

1. ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                                       1. ΚΟΤΣΑΦΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ                            
2. ΟΤΛΔΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                                                        2. ΒΑΣΑΡΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ 
3. ΓΑΡΤΦΑΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ    
4. ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 
5. ΚΑΣΙΦΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                                                 

     

i) Απουςία του προζδρου τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ και Δημάρχου κου Παναγιώτη       
Κουτςάφτη, προήδρευςε ο νόμιμοσ αντικαταςτάτησ του κοσ Κοντογιώργοσ Απόςτολοσ. 
ii) Απουςία του μζλουσ κου Βαρελόπουλου Ιωάννη το παρών ζδωςε ο νόμιμοσ 
αντικαταςτάτησ του κοσ Κατςιφόσ Απόςτολοσ. 

 

             Σα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ  Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Τπάλληλο. 

                                                                                                                     

                  

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ύζηεξα από δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη  εηζεγνύκελνο  ην 1
ο 
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη:  

ΑΔΑ: 6Α1ΧΩΡΚ-Ο0Μ



Σύκθσλα κε ηελ 77/2020 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο-

Μνπξεζίνπ θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 82/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,  

θαηαξηίζηεθαλ νη όξνη δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ Τ.Κ Μαθξπξάρεο.  Με ηελ 6630/01-07-2020 δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ 

Εαγνξάο-Μνπξεζίνπ, ε Δπηηξνπή δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο πξνρώξεζε ζηηο 13-07-2020 

ζηελ δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο. 

Δπεηδή όκσο ζύκθσλα κε ην πξαθηηθό δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο δελ επέθεξε θαλέλα 

απνηέιεζκα, απέβε άγνλνο, επαλαιήθζεθε ζηηο 20-07-2020 ε νπνία θαη ηελ δεύηεξε θνξά δε 

έθεξε θαλέλα απνηέιεζκα θαη απέβε εθ λένπ άγνλνο. 

Σύκθσλα κε ην Ν.3463/06 ηνπ θώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ην άξζξν 192 παξ 1 νξίδεη όηη 

ε εθκίζζσζε αθηλήησλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ γίλεηαη κε δεκνπξαζία. Αλ ε δεκνπξαζία 

δελ θέξεη απνηέιεζκα ε εθκίζζσζε κπνξεί λα γίλεη κε απεπζείαο ζπκθσλία, ηεο νπνίαο ηνπ 

όξνπο θαζνξίδεη ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην. 

Παξαθαιώ όπσο εγθξίλνπκε ηα πξαθηηθά ηνπ αξρηθνύ θαη επαλαιεπηηθνύ δηαγσληζκνύ νη 

νπνίνη απέβεζαλ άγνλνη θαη λα εηζεγεζνύκε ζηελ  απ’ επζείαο αλάζεζε ηεο αλσηέξσ 

εθκίζζσζεο από ην Γεκνηηθό ζπκβνύιην ή ηε ιήςε νπνηαζδήπνηε απόθαζεο γηα ηελ 

ππνβνιή πξόηαζεο ζηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή γηα επαλαθαζνξηζκό ησλ όξσλ ηεο ζρεηηθήο 

δηαθήξπμεο επαλάιεςεο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Αθνινύζσο  θάιεζε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Ζ Οηθνλνκηθή επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ηελ αξηζκό 30/2013 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηα πξαθηηθά ηεο αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο 

δεκνπξαζίαο θαζώο επίζεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 292 παξ 1 ηνπ Ν.3463/2006 Γ.Κ.Κ     

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Δγθξίλεη ηα πξαθηηθά ηεο αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ Αθηλήηνπ  ζηελ Τνπηθή θνηλόηεηα Μαθξπξάρεο ,  πνπ δηελεξγήζεθαλ ζηηο  13-07-

2020  θαη 20-07-2020 αληίζηνηρα, ζύκθσλα κε ηα νπνία θαη νη δύν δεκνπξαζίεο απέβεζαλ 

άγνλεο.  

Δηζεγείηαη ζην Γ.Σ ηελ ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ αλσηέξσ αθηλήηνπ 

θαη ηελ ππνβνιή πξόηαζεο γηα ηελ εθ λένπ δεκνπξαζία ή ηελ απ επζείαο αλάζεζε ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192 παξ 1 ηνπ Ν.3463/2006 Γ.Κ.Κ κε απεπζείαο ζπκθσλία ηνπο 

όξνπο ηεο νπνίαο ζα θαζνξίζεη ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην. 

Β.  Δηζεγείηαη   πξνο ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηελ ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο. 

Η απόυαση αυτή πήπε αύξοντα απιθμό 112/2020 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

Ο πξόεδξνο                                                                          Τα κέιε 

(ππνγξαθή)                                                                        (ππνγξαθέο) 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 

ΑΔΑ: 6Α1ΧΩΡΚ-Ο0Μ



Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

& 

ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
                  ΚΟΤΣΑΦΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ  

                                                               καα    
                                         ο νόμιμος αναπληρωτής του 
 

                           ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

 

ΑΔΑ: 6Α1ΧΩΡΚ-Ο0Μ
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