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Θέµα: Έγκριση όρων διακήρυξης εκµίσθωσης του υπ’ αριθ. 2 δηµοτικού καταστήµατος. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23ην του µήνα Απριλίου του έτους 2014 
ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 10,00 µµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση 
µετά από την 5613/16-4-2014 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) Σιώπης Κων/νος, µέλος δ) Σουσλόγλου 
Νικόλαος, µέλος ε) Μεζίκης Βασίλειος, µέλος στ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος.  
 
Απόντες: Καραλιόπουλος Σωτήρης, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κατσαρός Ιωάννης. 
 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο έκτ. Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι µε την 
αριθ. 312/2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας αποφασίστηκε η εκµίσθωση του 
δηµοτικού καταστήµατος µε αριθµό 2 εµβαδού 132,5τµ στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου (κερκίδες ∆ηµοτικού 
Σταδίου) ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 192 παργρ 1 του N.3463/2006: «Η εκµίσθωση ακινήτων των ∆ήµων και των 
Κοινοτήτων γίνεται µε δηµοπρασία»  

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Π∆ 270/1981: « Η πρώτη δηµοπρασία γνωστοποιείται δια διακηρύξεως 
εκδιδοµένης υπό του ∆ηµάρχου βάσει των δια αποφάσεως των αρµοδίων οργάνων του ∆ήµου 
καθορισθέντων όρων.»  

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010: «1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο που:..……ε) 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 δηµο-
πρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή 
δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες», 

Με βάση τα ανωτέρω, εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή να καθορίσει τους όρους διακήρυξης για 
τη δηµοπρασία εκµίσθωσης αυτού και να συντάξει τη διακήρυξη, ως το συνηµµένο σχέδιο, λαµβάνοντας 
υπόψη της και το σχετικό Πρακτική της Επιτροπής Καταµέτρησης και Εκτίµησης των προς εκποίηση- 
αγορά- µίσθωση- εκµίσθωση ακινήτων του ∆ήµου, κατ΄ αρθρα 7, 8 και 9 Π∆ 270/81.         

 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 

         



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                           Οµόφωνα 
Α). Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης για τη δηµοπρασία εκµίσθωσης αυτού και συντάσσει τη διακήρυξη, 
ως το συνηµµένο σχέδιο, λαµβάνοντας υπόψη της και το σχετικό Πρακτική της Επιτροπής Καταµέτρησης 
και Εκτίµησης των προς εκποίηση- αγορά- µίσθωση- εκµίσθωση ακινήτων του ∆ήµου, κατ΄ άρθρα 7, 8 και 
9 Π∆ 270/81 . 
 
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
                   
                                Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  066/2014 
 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                      Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                        Αµπελόκηποι  23/4/2014  
 
                                                        Ακριβές Απόσπασµα  
Ο Γραµµατέας                                             
                                                              Ο Πρόεδρος 
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                   Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 

 
 
 


