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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 3
ης

   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: «Περί Συγκρότησης Επιτροπής ∆ηµοπρασιών και Εκτίµησης 

Ακινήτων για την µίσθωση και εκµίσθωση Ακινήτων έτους 2017». 

   Στη Ζαγορά, σήµερα, 28
η
  Φεβρουαρίου 2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ.  στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε ∆ηµόσια συνεδρίαση,  η 

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 1650/24-02-2017  

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  

άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα  

και τα  πέντε (7)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                              ------------------------- 

2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                   

3. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

4. ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

5. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

6. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ    

7. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                            

       

   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο. 
  

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και ∆ήµαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου, 

εισηγούµενος το 10
Ο
 
 
θέµα της ηµερήσιας ∆ιάταξης εξέθεσε ότι. 

Η Οικονοµική Επιτροπή είναι το όργανο του δήµου προς το οποίο 

απευθύνεται η τήρηση των γενικών αρχών δηµοσιονοµικής διαχείρισης του 

άρθρου 1 του Ν.2362/1995.  
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Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

«………..µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους 

όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την 

αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, 

δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες,….» 

Προτείνεται λοιπόν σύµφωνα µε την παρ.1 άρθρο1 και παρ3 άρθρο 3 Π∆ 270/81, 

η συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών για εκµίσθωση & Μίσθωση 

Ακινήτων, από τα παρακάτω µέλη:  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Πρόεδρος, Κουτσάφτης Παναγιώτης 

Μέλη:  

α) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: Λεβέντης ∆ηµήτριος µε αναπληρωτή τον κο Μαργαρίτη 

Κων/νο 

β) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: Χριστοδούλου Γεωργία µε αναπληρωτή τον κο Σουλδάτο 

Απόστολο. 

   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την εισήγηση του ∆ηµάρχου και συγκροτεί την Επιτροπή 

ως εξής: 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Πρόεδρος, Κουτσάφτης Παναγιώτης 

Μέλη:  

α) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: Λεβέντης ∆ηµήτριος µε αναπληρωτή τον κο Μαργαρίτη 

Κων/νο 

β) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: Χριστοδούλου Γεωργία µε αναπληρωτή τον κο Σουλδάτο 

Απόστολο. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 24/2017 

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ  
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