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ΘΕΜΑ: : Εισήγηση περί της ανάκλησης της υπ΄αριθµ. 30/2014 απόφασης οικονοµικής Επιτροπής περί  
έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής ∆ηµοπρασιών για την  εκµίσθωση του δηµοτικού διαµερίσµατος επί 
της οδού Θ. Σοφούλη 19-21 στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων 

 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 8η του µήνα Απριλίου του έτους 2014 ηµέρα 
της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 10:00π.µ  συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 
4946/03-04-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη 
απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών  παρόντες ήταν:  
 
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, πρόεδρος β) Γρούγιος Ηλίας, µέλος γ) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος δ) Μεζίκης 
Βασίλειος, µέλος  ε) Λεµονίδου ∆έσποινα, µέλος στ) Σιώπης Κων/νος, µέλος  ζ)Σάββα Αικατερίνη, µέλος.  
 
Απόντες: Κατσαρός Ιωάννης . Καραλιόπουλος Σωτήρης 
  
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 100 Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:  
 

Την 19η Φεβρουαρίου 2014 πραγµατοποιήθηκε πλειοδοτική δηµοπρασία για την  εκµίσθωση του 
δηµοτικού διαµερίσµατος επί της οδού Θ. Σοφούλη 19-21 στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων ενώπιον της 
αρµόδιας Επιτροπής ∆ηµοπρασιών του ∆ήµου µας. 

 
Κατά τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας κατατέθηκε µία προσφορά πλήρης δικαιολογητικών, και, 

σύµφωνα µε το Πρακτικό ∆ηµοπρασίας, προτάθηκε να κατακυρωθεί η δηµοπρασία και να εκµισθωθεί το 
δηµοτικό διαµέρισµα που βρίσκεται στην οδό Θ.Σοφούλη 19-21 στα διοικητικά όρια της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αµπελοκήπων, στον κ. Παπαδόπουλο Γεώργιο του Πασχάλη, διότι ο φάκελός που κατέθεσε είναι πλήρης 
δικαιολογητικών, ως η σχετική διακήρυξη, και η οικονοµική προσφορά είναι 225,00€, ήτοι υψηλότερη από την 
τιµή εκκίνησης.  

Έτσι εκδόθηκε η υπ΄ αριθµ. 30/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΒΙΕΕΩΨΕ-ΛΒΩ) µε την 
οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δηµοπρασίας, η οποία εστάλη στην Α.∆. Μ. Θ για έλεγχο νοµιµότητας µε το 
υπ άριθµ. πρωτ. 2785/26-2-2014 διαβιβαστικό έγγραφο του ∆ήµου.  

 Την 27η Μαρτίου 2014 ο πλειοδότης κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος του Πασχάλη απεβίωσε, σύµφωνα µε 
τη συνηµµένη Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (αριθµός 245 τόµος 1 έτους 2014 Ληξιαρχείο ∆.Ε. Ελευθερίου -
Κορδελιού ∆ήµου Κορδελιού- Ευόσµου). 

Για τον λόγο αυτόν προτείνεται η ανάκληση της η υπ΄ αριθµ. 30/2014 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής, 
εφόσον πλέον είναι άνευ αντικειµένου. 



                
 

 
                                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                         
                                                              Οµόφωνα 
 
    Α) Ανακαλεί την υπ΄ αριθµ. 30/2014 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής, εφόσον πλέον είναι άνευ   

    αντικειµένου.  

     Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
                   

 
          
           Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  059/2014 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 
   Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                     Αµπελόκηποι 9 /4/2014  
 
                                                                Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                             
 
                                                                    Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 
 
 


