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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 04/11-03-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 18/2020
Θέμα 1ο: Έγκριση ή μη του πρακτικού της δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος δημοτικής
έκτασης 2.900,00τ.μ. από το με αριθμό 10 ¨βοσκή ορεινή – κοινό¨ της διανομής έτους
1959 του αγροκτήματος της Κοινότητας Λιθοτόπου, για την ανέγερση πρόχειρων
σταυλικών εγκαταστάσεων.
Σήμερα την 11η Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30π.μ η Οικονομική Επιτροπή
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ.2513/06-03-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, στην επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην
Οικονομική Επιτροπή και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Λιθοτόπου, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019, για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο
Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο 7 μελών παρόντα ήταν 7:
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κατά την εισήγηση του πρώτου θέματος, έθεσε
υπόψη των μελών της την υπ’ αρ. 2000/24-02-2020 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Ηράκλειας η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), και του
άρθρου 72, πργ.5, Ν.3852/2010 (Καλλικράτης), όπως ισχύει.
2.την αρ. 123/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηράκλειας με την οποία
αποφάσισε την εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης 2.900,00 τ.μ. από το με αριθμό 10
¨βοσκή ορεινή-κοινό¨ της διανομής έτους 1959 του αγροκτήματος της Τ.Κ. Λιθοτόπου, για
την ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 Κ.Δ.Κ..¨
3. την αρ. 137/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηράκλειας με την οποία
καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος δημοτικής έκτασης 2.900,00
τ.μ. από το με αριθμό 10 ¨βοσκή ορεινή-κοινό¨ της διανομής έτους 1959 του αγροκτήματος
της Τ.Κ. Λιθοτόπου, για την ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 Κ.Δ.Κ..¨
4.την αρ. 869/28-1-2020 Διακήρυξη της Δημοπρασίας του Δήμου Ηράκλειας.
5.Πρακτικά:
α)Διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας στις 17 Φεβρουαρίου 2020 στην οποία
εμφανίστηκε πλειοδότρια η Ζουρνατζίδου Αικατερίνη με εγγυητή τον Παπασυμεωνίδη
Ζαχαρία
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες».
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις τις
διατάξεις της παρ.1ε του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 και την υπ’ αρ. 2000/24-02-2020 εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου.
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το πρακτικό της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του με αριθμό 10
¨βοσκή ορεινή – κοινό¨ της διανομής έτους 1959 του αγροκτήματος της Κοινότητας
Λιθοτόπου του Δήμου Ηράκλειας έκτασης 2.900,00 τ.μ. για την ανέγερση πρόχειρων
σταυλικών εγκαταστάσεων, που έγινε στις 17-02-2020 σύμφωνα με τους όρους που
ορίζονται στην υπ’ αρ. 137/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη
νόμιμη δημοσίευση της υπ’ αρ.869/2020 διακήρυξης του Δημάρχου. Στην δημοπρασία
αναδείχθηκε μοναδική πλειοδότρια η κ. Ζουρνατζίδου Αικατερίνη του Νεόφυτου,
κάτοικος Τοπικής Κοινότητας Λιθοτόπου, η οποία με την εγγύηση του κ. Παπασυμεωνίδη
Ζαχαρία προσέφερε το ποσό των (15,00)€ κατά στρέμμα ετησίως, ποσό που θεωρείται
συμφέρον για το Δήμο.
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2. Ορίζει τη σύνταξη Ιδιωτικού Συμφωνητικού από τον Δήμο για την εξασφάλιση των
συμφερόντων του.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 18/2020.
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 6

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 18-03-2020
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

