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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 273/2020
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 25/2020 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής
έκτασης στην Τ.Κ. Πεδινού.
Στο Αμύνταιο, στις 22 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου
συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του
Ν.3852/2010, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από
την με αριθμό πρωτ. 15869/16-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό,
σε καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος
Μπάντης Ιορδάνης
Μπερμπερίδης Πέτρος
Θεοδωρίδης Κων/νος
Γρομπανόπουλος Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αντωνιάδης Θεοχάρης
Νάτσης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης, προσήλθε
ο δημοτικός σύμβουλος ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θεοχάρης.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:
Η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την περ. i του εδαφίου στ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη,
διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφής δημοπρασίες και διαγωνισμούς,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες
και υπηρεσίες, καθώς τις δημοπρασίες σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.
Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών
μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους
υπαλλήλους ή ειδικούς συμβούλους.
Με την αριθ. 230/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου, έγινε
ο καθορισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση των δημοτικών
εκτάσεων με αριθ. τεμ. 66 - 2,163στρ., 303 - 12,889στρ., 180 – 27,375στρ.,
245 – 9στρ., 23 – 36,25στρ., που βρίσκονται στην Τ.Κ. Πεδινού του Δήμου
Αμυνταίου.
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Η Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάδειξη πλειοδότη για την
εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Πεδινού του Δήμου Αμυνταίου
αποτελούμενη από τους:
1. Μίσιου Αθηνά, ως Πρόεδρο
2. Τσουμήτα Ανδρομάχη, μέλος και
3. Γιοβανίτσα Ελένη, μέλος
που ορίσθηκε με την αριθ. 280/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
έχοντας υπόψη την με αριθ. πρωτ. 14684/29-09-2020 διακήρυξη
δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου
του Δήμου Αμυνταίου και όλα τα στοιχεία για την διεξαγωγή της δημοπρασίας
κάλεσε με τον κήρυκα στις 11:30π.μ. της Τρίτης 13 Οκτωβρίου 2020 ημέρα
του διαγωνισμού τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Η προς εκμίσθωση εκτάσεις ήταν:
α/α Αριθμός τεμαχίου

Έκταση

Καθορισμός τιμήματος στρέμμα
και ανά έτος

Εγγύηση

1

66

2,163 στρ

25,00 €

5,41 €

2

303

12,889στρ

25,00 €

32,22 €

3

180

27,375στρ

25,00 €

68,44 €

4

245 ΙΣΒΟΡΟ

9 στρ

25,00 €

22,50 €

5

23

36,25 στρ

25,00 €

90,63 €

Μετά την κλήση του κήρυκα εμφανίσθηκαν δύο ενδιαφερόμενοι ο Ιωάννου
Χρήστος του Ευαγγέλου για το αγροτεμάχιο με αριθμό 245 και ο Πέτρου
Γεώργιος του Παναγιώτη για τα αγροτεμάχια με αριθμούς 66, 303, 180 και
23.
Η Επιτροπή αφού πέρασε η ώρα που προβλέπεται από την σχετική
διακήρυξη δηλαδή η 11:45π.μ. και αφού δεν προσήλθαν άλλοι
ενδιαφερόμενοι κήρυξε την λήξη της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών
και ξεκίνησε η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών.
Έπειτα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη
της δημοπρασίας και ανακηρύσσει τελευταίο πλειοδότη:
α) για το αγροτεμάχιο με αριθμό 245 τον Ιωάννου Δημήτριο του
Ευαγγέλου ο οποίος προσέφερε με την εγγύηση του Πέτρου Γεώργιου του
Παναγιώτη το ποσό των 25,20€ ανά στρέμμα και ανά έτος,
και
β) για τα αγροτεμάχια με αριθμούς 66, 303, 180 και 23 τον Πέτρου Γεώργιο
του Παναγιώτη ο οποίος προσέφερε με την εγγύηση του Πέτρου Νικόλαου
του Παναγιώτη το ποσό των 25,20€ ανά τεμάχιο, στρέμμα και έτος.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
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1. Η περ. i του εδ. στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
2. Την αριθ. 162/2020 απόφαση ΔΣ
3. Την αριθ. 230/2020 απόφαση ΟΕ
4. Την αριθ. πρωτ. 14684/29-09-2020 διακήρυξη της δημοπρασίας
5. Τα πρακτικά της δημοπρασίας
6. Την εισήγηση του Πρόεδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει το από 13/10/2020 πρακτικό του πλειοδοτικού διαγωνισμού
εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων Τ.Κ. Πεδινού του Δήμου Αμυνταίου και
ανακηρύσσει πλειοδότη
I.

για το τεμάχιο με αριθ. 245 – 9στρ., τον Ιωάννου Δημήτριο του
Ευαγγέλου, με ΑΦΜ 054028733, κάτοικο Πεδινού, με το ποσό των
25,20€ ανά στρέμμα και ανά έτος, και

II.

για το τεμάχια με αριθ. 66 – 2,163στρ., 303 – 12,889στρ., 180 –
27,375στρ. και 23 – 36,25στρ., τον Πέτρου Γεώργιο του Παναγιώτη,
με ΑΦΜ 046733329, κάτοικο Πεδινού, με το ποσό των 25,20€ ανά
τεμάχιο, ανά στρέμμα και ανά έτος.

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να προβεί στην υπογραφή του σχετικού
συμφωνητικού.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 273/2020
Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Τα Μέλη
1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ.
3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.
4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ.
5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.

