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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/23-05-2018 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 72/2018
Θέµα 12ο: Έγκριση ή µη του πρακτικού της δηµοπρασίας εκµίσθωσης του υπ’ αρ.864
σχολικού αγρού έκτασης 16.660,00τ.µ. της Τοπικής Κοινότητας Αµµουδιάς του
∆ήµου Ηράκλειας.
Σήµερα την 23η Μαΐου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09.30π.µ η Οικονοµική Επιτροπή
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ηράκλειας, ύστερα από την µε αρ.5006/18-05-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, που
δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους
δηµοτικούς συµβούλους, µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
75 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Πριν
από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο 7
µελών παρόντα ήταν 4:
Απόντες οι:
Παρόντες οι :

1
2
3
4

Επώνυµο

Όνοµα

Πατρώνυµο Αξίωµα

Γκάλιος
Μαρίγκος
Αβραµίδης
Μουρατίδης

Αλέξανδρος
∆ηµήτριος
Ιωάννης
Νικόλαος

Ηλίας
Ιωάννης
Ιωάννης
Ιωάννης

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Ονοµατεπώνυµο
Αναστασιάδης Κων/νος
Χαβαλές ∆ηµήτριος
Γεωργιάδου Μαρία
Οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόµιµα

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου κ. Νικόλαος Καµπούρης
για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χαβαλές ∆ηµήτριος µε
υπεύθυνη δήλωσή έκανε γνωστό ότι αδυνατεί να παραστεί στην συνεδρίαση για υπηρεσιακούς
λόγους.
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, ζήτησε από την Οικονοµική Επιτροπή
να συζητήσει ένα (1) θέµα, το οποίο δεν γράφτηκε στην ηµερήσια διάταξη.
1. Έγκριση ή µη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισµού και
την ανάθεση του έργου «Περίφραξη Καναλιού Τ.Κ. Ποντισµένου».
Η Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα τη συζήτηση του παραπάνω θέµατος κρίνοντας
ότι είναι πράγµατι κατεπείγον.
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κατά την εισήγηση του δωδέκατου θέµατος, έθεσε
υπόψη των µελών της την υπ’ αρ.4653/10-05-2018 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του
∆ήµου Ηράκλειας η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων
178 και 195 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν.
3463/2006),όπως ισχύει.
2) Την αρ. 6/2017 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου ΑΜΜΟΥ∆ΙΑΣ, µε την οποία
γνωµοδότησε θετικά το Τ.Σ. για την εκ νέου εκµίσθωση.
3) Την υπ’ αρ.230/2017
Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίνεται η
εκµίσθωση του παρακάτω σχολικού αγρού.
4) Την αρ.120/2017 και 152/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τον καθορισµό
των όρων εκµίσθωσης.
5) Την αρ.3863/18-04-2018 ∆ιακήρυξη φανερής πλειοδοτικής δηµοπρασίας εκµίσθωσης
6) Πρακτικά διενέργειας πλειοδοτικής δηµοπρασίας στις 09/05/2018 στην οποία προσήλθε
πλειοδότης.
παρακαλούµε
να προβείτε στην έγκριση ή µη των πρακτικών της ∆ηµοπρασίας του υπ΄αρ. 864 σχολικού
αγρού έκτασης 16.660,00 τ.µ, της Τοπικής Κοινότητας ΑΜΜΟΥ∆ΙΑΣ.».
1)

Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις τις
διατάξεις της παρ.1ε του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και την υπ’ αρ.4653/10-05-2018 εισήγηση
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
αποφασίζει οµόφωνα
1. Εγκρίνει τα πρακτικά της πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την ενοικίαση του υπ’ αρ.864
σχολικού αγρού της Τοπικής Κοινότητας Αµµουδιάς του ∆ήµου Ηράκλειας έκτασης
16.660,00τ.µ., που έγινε στις 09-05-2018, σύµφωνα µε τους όρους που ορίζονται στις υπ’
αρ. 120/2017 και 152/2017 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από τη νόµιµη
δηµοσίευση της υπ’ αρ.3863/2018 διακήρυξης του ∆ηµάρχου. Στη δηµοπρασία
αναδείχθηκε µοναδικός πλειοδότης ο κ. Μαρίγκος Βασίλειος του Μαρίνου, κάτοικος
Τοπικής Κοινότητας Αµµουδιάς, ο οποίος µε την εγγύηση του κ. Μαρίγκου Μάριου του
Βασιλείου κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Αµµουδιάς προσέφερε το ποσό των τριάντα πέντε
ευρώ και πενήντα λεπτών (35,50)€ κατά στρέµµα ετησίως, ποσό που θεωρείται συµφέρον
για το ∆ήµο.
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2. Ορίζει µετά την έγκριση της απόφασης αυτής, να συντάξει ο ∆ήµος Ιδιωτικό Συµφωνητικό
για την εξασφάλιση των συµφερόντων του.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 72/2018.
Εξαντληθέντων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονοµικής Επιτροπής

Τα µέλη
της Οικονοµικής Επιτροπής

Υπογραφή 1

Υπογραφές 3

Ακριβές Απόσπασµα
Ηράκλεια 07-06-2018
Ο Πρόεδρος
της Οικονοµικής Επιτροπής

Γκάλιος Αλέξανδρος
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