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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Ζαγορά 26 Μαρτίου 2014
Αριθ.Αποφ 48/2014
Αριθ πρωτ. 5455

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Ζαγοράς – Μουρεσίου
ΘΕΜΑ:

«Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου
[κατάστημα Νο10] στο Εμπορικό Κέντρο Αγ. Ιωάννη της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου του Δήμου
Ζαγοράς Μουρεσίου»

Στη Ζαγορά, σήµερα, 26η Μαρτίου 2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00π.µ. στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου, ύστερα από την 3110/21-03-2014 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 έξι
(6) µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ Γ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

2. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3. ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
4. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
6. ΜΑΝΙΝΗ ΤΣΑΠΡΑΖΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Χ. Γεώργιο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο.
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:

Με την 27/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ζαγοράς-Μουρεσίου,
αποφασίσθηκε η δηµοπράτηση ∆ηµοτικού ακινήτου, του ∆ήµου που βρίσκεται στην
Τοπική Κοινότητα Αγίου ∆ηµητρίου και πιο συγκεκριµένα στο Εµπορικό Κέντρο του
Αγίου Ιωάννη [κατάστηµα υπ’ αριθµ. 10].
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Επίσης µε την ίδια απόφαση ανατέθηκε στην Οικονοµική Επιτροπή η κατάρτιση των
όρων της δηµοπρασίας.
Η Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου µε την 19/2014 απόφαση καθόρισε τους
όρους εκµίσθωσης
Με την υπ’ αριθ 1779/12-02-2014 απόφαση του ∆ηµάρχου Ζαγοράς-Μουρεσίου
έγινε η διακήρυξη της πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δηµοπρασίας, σύµφωνα
µε την οποία καθορίσθηκε, ο χώρος και η ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.
Η ανωτέρω δηµοπρασία διενεργήθηκε την 24-02-2014 κατά την οποία ανακηρύχτηκε
πλειοδότρια η κα Μάγγου Μαρία του Αλεξάνδρου η οποία προσέφερε το ποσό των
82,00ευρώ/µηνιαίως (αρχική προσφορά του ∆ήµου 80,00 ευρώ)
Προτείνουµε στην Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει το πρακτικό της διενεργηθείσης
την 24-02-2014 πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ∆ηµοτικού ακινήτου,
[καταστήµατος] του ∆ήµου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αγίου ∆ηµητρίου
και πιο συγκεκριµένα στο Εµπορικό Κέντρο του Αγίου Ιωάννη [κατάστηµα υπ’
αριθµ. 10] υπέρ της κας Μάγγου Μαρίας του Αλεξάνδρου η οποία προσέφερε το
ποσό των 82,00ευρώ/µηνιαίως (αρχική προσφορά του ∆ήµου 80,00 ευρώ), και να
εξουσιοδοτήσει τον ∆ήµαρχο για την σύνταξη και υπογραφή του σχετικού
συµφωνητικού µίσθωσης.
Μετά το πέρας της εισήγησης και πρότασης και µετά το πέρας των ερωτήσεωναπαντήσεων ο Πρόεδρος κάλεσε το σώµα να αποφανθεί σχετικά και να εγκρίνει το
πρακτικό της δηµοπρασίας.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και την πρόταση του Προέδρου
και ∆ηµάρχου Ζαγοράς-Μουρεσίου και µετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Οµόφωνα
1. Εγκρίνει το πρακτικό της διενεργηθείσης την 24-02-2014 πλειοδοτικής
δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ∆ηµοτικού ακινήτου, [καταστήµατος] του
∆ήµου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αγίου ∆ηµητρίου και πιο
συγκεκριµένα στο Εµπορικό Κέντρο του Αγίου Ιωάννη [κατάστηµα υπ’
αριθµ. 10].
2. Κατακυρώνει αυτή υπέρ της κας Μάγγου Μαρίας του Αλεξάνδρου η οποία
προσέφερε το ποσό των 82,00ευρώ/µηνιαίως (αρχική προσφορά του ∆ήµου
80,00 ευρώ).
3. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την σύνταξη του σχετικού συµφωνητικού
µίσθωσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 48/2014
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Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο πρόεδρος
Τα µέλη
(υπογραφή)

(υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
&
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ – ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

