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ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 4/12 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ ζςνεδπίαζηρ ηηρ
ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 16/2020.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν
Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ)
Μπεθηάξε Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ)
Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε, ζπλήιζε ζήκεξα ηελ 12η Φεβποςαπίος 2020, ημέπα Σεηάπηη
και ώπα 11:00 ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ.
πξση. 1064/06.02.2020 πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε
ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ
πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα
ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο Πξόεδξνο, β] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, γ] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο, δ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο θαη
απόληεο νη θ.θ. Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, Σηάρνο Αλδξέαο θαη Μαλάβεο Αζαλάζηνο, έηζη ππήξρε
λόκηκε απαξηία.
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Θέμα 1ο : Πεπί έγκπιζηρ ηων ππακηικών ηηρ δημοππαζίαρ για ηην μίζθωζη ακινήηος
για ηη ζηέγαζη Απσείος ηος Γήμος ζηη Θοινόηηηα Εεςγολαηιού.
Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθ. Δ. εηζεγνύκελνο ην ππώηο θέμα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο όηη κε ηελ
αξηζ. 171/2019 Απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ με ΑΓΑ: 6804Χ9Π-ΙΖΧ, απνθαζίζζεθε ε
κίζζσζε αθηλήηνπ ζηελ Κνηλόηεηα Εεπγνιαηηνύ, γηα ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο ηνπ αξρείνπ ηνπ
Γήκνπ.
Με ηελ αξηζ.138/2019 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ΑΓΑ: ΧΘΔΔΧ9Π-ΟΦΦ
θαζνξίζακε ηνπο όξνπο κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ θαη εθδόζεθε ε αξηζ. 10962/19.11.2019 με
ΑΓΑ : ΧΘ1ΗΧ9Π-973 διακήπςξη ηνπ Γεκάξρνπ πεξί εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ππνβνιήο
πξνζθνξώλ.
Σηε ζπλέρεηα ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ, ην από 19.12.2019 ππακηικό καηαλληλόηηηαρ ηεο
Δπηηξνπήο θαηαιιειόηεηαο (ζρεη. ε αξηζ. 470/2019 απ. Γεκάξρνπ) αξηζ. 11595/06.12.2019
μοναδικήρ πποζθοπάρ πνπ θαηαηέζεθε ζην Γήκν, ζύκθσλα κε ην νπνίν θξίζεθε σο
θαηάιιειν ην αθίλεην πνπ πξνζθέξζεθε, θαζ’ όηη πιεξνί

ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ.

10962/19.11.2019 δηαθήξπμεο Γεκάξρνπ.
Καηόπηλ ελεκεξώλεη ην Σώκα όηη ε πξνζθέξνπζα Μαζνύξε Παλαγηώηα (επηθαξπώηξηα ηνπ ελ
ιόγσ

αθηλήηνπ)

απεβίσζε

ζηηο

21.12.2019,

θαη

ζέηεη

ππόςε

ησλ

κειώλ

ηελ

αξηζ.
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801/29.01.2020 δήισζε-πξνζθνξά ηεο θαο Μαζνύξε Καιιηόπεο ηνπ Γεσξγίνπ ε νπνία έρεη ηελ
ςηιή θπξηόηεηα ηνπ αθηλήηνπ.
Ζ δημοππαζία δηελεξγήζεθε ζηηο 11.02.2020 ημέπα Σπίηη (βάζεη ηεο
απιθ.801/29.01.2020 ππόζκληζηρ ηος Γημάπσος) θαη ζύκθσλα κε ην πξαθηηθό, ε
δεκνπξαζία θαηαθπξώζεθε ζηελ κα Καζούπη Θαλλιόπη ηος Γεωπγίος, ε νπνία πξνζέθεξε
σο κεληαίν κίζζσκα ην πνζό ησλ ηξηαθνζίσλ είθνζη επξώ (320,00 €) ήηοι 3.840,00 €
εηηζίωρ , γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ ν Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. πξνηείλεη ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο
δεκνπξαζίαο θαη θαιεί ηε Ο.Δ. λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Ζ Ο.Δ. κεηά από ζπδήηεζε θαη αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν,
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

ΟΚΟΦΧΛΑ
η

1.- Δγθξίλεη ηα πξαθηηθά ηεο δηελεξγεζείζεο ηελ 11 Φεβποςαπίος 2020 δημοππαζίαρ, γηα
ηελ κίζζσζε αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε αξρείνπ ηνπ Γήκνπ ζηελ Κνηλόηεηα Εεπγνιαηηνύ,
ζύκθσλα κε ηα νπνία πξαθηηθά ε δεκνπξαζία θαηαθπξώλεηαη ζηελ κα Καζούπη Θαλλιόπη
ηος Γεωπγίος, ε νπνία πξνζέθεξε σο κεληαίν κίζζσκα ην πνζό ησλ ηξηαθνζίσλ είθνζη επξώ
(320,00 €) ήηοι 3.840,00 € εηηζίωρ , γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
2.- Αλαζέηεη ζην Γήκαξρν ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο, γηα ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο.
Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α : 16/2020
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.

ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.
1.- Γαληβίγκαρ Γεώπγιορ
2.- Κπεκιάπηρ Γημήηπιορ
3.- Βοςδούπηρ Λικόλαορ
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