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Αριθ.Αποφ  10/2015 

Αριθ πρωτ. 651 

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό 1
ης

/2015  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης πρακτικών άγονου διαγωνισμού για την εκμίσθωση 

Δημοτικού χώρου, 2τ.μ. για την τοποθέτηση Αυτόματης Τραπεζικής 

Μηχανής» 

 Στη Ζαγορά, σήµερα 16η Ιανουαρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ.   

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 93/12-

01-2015  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 τα  έξη (6)  µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.    ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                1. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ              

2.   ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                                                                                                                                                   

3.   ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

4.   ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   

5.   ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 

6.   ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                   

                                                                                                                       

                                                                   

                  

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 8
ο 
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:  

Σύµφωνα µε την 266/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ζαγοράς-

Μουρεσίου και την υπ’ αριθµ. 180/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  

καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ∆ηµοτικού 

χώρου, 2τ.µ. για την τοποθέτηση Αυτόµατης Τραπεζικής Μηχανής» στην Τ.Κ 

Τσαγκαράδας.  Με την 12498/17-12-2014 διακήρυξη του ∆ηµάρχου Ζαγοράς-Μουρεσίου, η 

Επιτροπή διεξαγωγής της δηµοπρασίας προχώρησε στις 29-12-2014 στην διεξαγωγή της 

ΑΔΑ: ΩΩ8ΟΩΡΚ-ΔΕΤ



δηµοπρασίας. Επειδή όµως σύµφωνα µε το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας δεν 

επέφερε κανένα αποτέλεσµα, απέβη άγονος, επαναλήφθηκε στις 05-01-2015 η οποία και την 

δεύτερη φορά δε έφερε κανένα αποτέλεσµα και απέβη εκ νέου άγονος. 

Σύµφωνα µε το Ν.3463/06 του κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων το άρθρο 192 παρ 1 ορίζει ότι 

η εκµίσθωση ακινήτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων γίνεται µε δηµοπρασία. Αν η δηµοπρασία 

δεν φέρει αποτέλεσµα η εκµίσθωση µπορεί να γίνει µε απευθείας συµφωνία, της οποίας του 

όρους καθορίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Παρακαλώ όπως εγκρίνουµε τα πρακτικά του αρχικού και επαναληπτικού διαγωνισµού οι 

οποίοι απέβησαν άγονοι και να εισηγηθούµε στην  απ’ ευθείας ανάθεση της ανωτέρω 

εκµίσθωσης από το ∆ηµοτικό συµβούλιο ή τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης για την 

υποβολή πρότασης στην Οικονοµική επιτροπή για επανακαθορισµό των όρων της σχετικής 

διακήρυξης επανάληψης της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Ακολούθως  κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθµό 30/2013 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, τα πρακτικά της αρχικής και επαναληπτικής 

δηµοπρασίας καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 292 παρ 1 του Ν.3463/2006 ∆.Κ.Κ     

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τα πρακτικά της αρχικής και επαναληπτικής δηµοπρασίας για την εκμίσθωση 

Δημοτικού χώρου, 2τ.μ. για την τοποθέτηση Αυτόματης Τραπεζικής Μηχανής» στην 

Τοπική κοινότητα Τσαγκαράδας  που διενεργήθηκαν στις  29-12-2014  και 05-01-2015 

αντίστοιχα, σύµφωνα µε τα οποία και οι δύο δηµοπρασίες απέβησαν άγονες.  

Εισηγείται στο ∆.Σ την συνέχιση της διαδικασίας για την εκµίσθωση του ανωτέρω χώρου και 

την υποβολή πρότασης για την εκ νέου δηµοπρασία ή την απ ευθείας ανάθεση σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ 1 του Ν.3463/2006 ∆.Κ.Κ µε απευθείας συµφωνία τους 

όρους της οποίας θα καθορίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Β.  Εισηγείται   προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 10/2015 

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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