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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14.02.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 41/2022 

 
ΘΕΜΑ: Κατάπτωση Εγγυητικής Επιστολής συμμετοχής σε πλειοδοτική Δημοπρασία για την  εκμίσθωση του δημοτικού 

αναψυκτηρίου στην οδό Θ.Χατζίκου 72 Κοινότητα Μενεμένης λόγω υπαναχώρησης από την υπογραφή του 

συμφωνητικού. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η του μήνα Φεβρουαρίου, του έτους 2022, ημέρα 

της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 

3384/10-02-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1)  Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία 3) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4) 

Σιδηρόπουλος Σάββας  5) Γρούγιος Ηλίας 6)  Τσομπανοπούλου Μελίσα 7) Κυριλλίδης Γεώργιος. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Κωνσταντίνου Κυριάκος 2) Καζαντζίδης Γεώργιος. 

     

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 4
ο
 Θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παργρ 1 του N.3463/2006: «Η εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων 

γίνεται με δημοπρασία»  

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΠΔ 270/1981: « Η πρώτη δημοπρασία γνωστοποιείται δια διακηρύξεως εκδιδομένης 

υπό του Δημάρχου βάσει των δια αποφάσεως των αρμοδίων οργάνων του Δήμου 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» 

 

Με την υπ΄ αριθμ. 97/2021 απόφαση ΔΣ, αποφασίστηκε η εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στην οδό Θ. 

Χατζίκου 72 στην Κοινότητα Μενεμένης, αφού πρώτα η Κοινότητα Μενεμένης με την υπ΄αριθμ 11/2021 απόφασή 

της γνωμοδότησε θετικά (επισυνάπτονται αμφότερες). 

  

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄ αριθμ. 302/2021 απόφασή της (επισυνάπτεται) αρμοδίως καθόρισε τους όρους 

της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου, και συνέταξε τη σχετική διακήρυξη (επισυνάπτεται), η 

οποία εκδόθηκε από τον Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε κατ΄ άρθρο 4 ΠΔ270/81(επισυνάπτονται τα αποδεικτικά 

τοιχοκόλλησης καθώς και οι σχετικές δημοσιεύσεις στον τύπο).  
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Την 02α Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 

Δημοπρασιών του Δήμου και σύμφωνα με το συνημμένο πρακτικό πλειοδότησε η συμμετέχουσα Τσηρίδου Μαρίνα 

του Κωνσταντίνου.  

 

Την επομένη της δημοπρασίας η πλειοδότρια απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία με α.π. 2782/3-2-20222 

(επισυνάπτεται), με το οποίο δήλωσε ότι αποσύρεται από τη διαδικασία για προσωπικούς λόγους.  

Συνεπώς, προτείνεται να ενεργοποιηθεί του άρθρο 12 της διακήρυξης της δημοπρασίας, το οποίο αναφέρει το εξής: 

«Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης για το 

αποτέλεσμα της δημοπρασίας να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και την υπογραφή της 

σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει θα καταπέσει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση».  

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή, βάσει του προαναφερθέντος ιστορικού, να εγκρίνει την κατάπτωση του με αριθμό 

236239/31-1-2022 Γραμματίου Συστάσεως Χρηματικής Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 

το οποίο αποτελεί την Εγγύηση Συμμετοχής στην πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού 

αναψυκτηρίου στην οδό Θ. Χατζίκου 72 στην Κοινότητα Μενεμένης από την πλειοδοτούσα Τσιρήδου Μαρίνα του 

Κωνσταντίνου. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του     

προέδρου  

 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

     Επί των καταμετρούμενων  

          

Α)  Εγκρίνει την κατάπτωση του με αριθμό 236239/31-1-2022 Γραμματίου Συστάσεως Χρηματικής Παρακαταθήκης 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο αποτελεί την Εγγύηση Συμμετοχής στην πλειοδοτική 

δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στην οδό Θ. Χατζίκου 72 στην Κοινότητα Μενεμένης 

από την πλειοδοτούσα Τσιρήδου Μαρίνα του Κωνσταντίνου. 

 

- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κυριλλίδης Γεώργιος  ΑΠΕΧΕΙ. 

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισε ΛΕΥΚΟ. 

 

   Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 41/2022. 

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  15.02.2022. 

 

 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 

Αποστολίδου Μαρία 


