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ΘΕΜΑ 4ο
(ημερήσιας διάταξης)

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας μίσθωσης δημοτικού ακινήτου
στην Δ.Κ Γουμένισσας.
Στο Πολύκαστρο σήμερα 06-11-2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09.00 στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παιονίας, ύστερα από την
αριθμ. 19.402/31-10-2018 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 παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1)Ευθυμιάδης Λάζαρος , 2) Μπαβέλης Δημήτριος , 3)
Σιωνίδης Κωνσταντίνος, 4) Τζούρτζος Αθανάσιος , 5)Φράγκος
Γεώργιος.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Γκουντενούδης Χρήστος, 2) Αριζάνης Ηλίας.
*Πρίν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
αποφασίσθηκε η συζήτηση και ψήφιση των παρακάτω θεμάτων:
1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών - Καθορισμός όρων διακήρυξης για
«Χωματουργικές εργασίες Δήμου Παιονίας»
2. Έγκριση πρακτικού παραλαβής προσφορών & ελέγχου δικαιολογητικών
συμμετοχής για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την
αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Αξιούπολης Δήμου Παιονίας»
3. Έγκριση πρακτικού παραλαβής προσφορών & ελέγχου δικαιολογητικών
συμμετοχής για την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου
Παιονίας (Δ.Ε.Ευρωπού)»
4. Έγκριση πρακτικού παραλαβής προσφορών & ελέγχου δικαιολογητικών
συμμετοχής για την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου
Παιονίας (Δ.Ε.Γουμένισσας και Τ.Κ. Λιβαδίων)».
Ο Προεδρεύων κ. Ευθυμιάδης Λάζαρος για το θέμα της ημερήσιας διάταξης

είπε ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 19/2018 απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου αποφασίσθηκε ομόφωνα η μίσθωση δημοτικού οικοπέδου ως χώρος
στάθμευσης – χώρος ανάπτυξης λαϊκής αγοράς και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων στην
πόλη της Γουμένισσας έκτασης από 700 έως 1000 τ.μ. τουλάχιστον σε ένα ή δύο παραπλήσια
οικόπεδα που βρίσκονται σε κεντρικό σημείο της πόλης όπως ορίζεται στην υπ΄ αριθ. 11701/26-062018 διακήρυξη του Δημάρχου με φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία,

της οποίας τους όρους ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄
αριθμ.70/2018 απόφασή της.
Στις 18 Οκτωβρίου 2018 διενεργήθηκε φανερή
και προφορική
πλειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση οικοπέδου στην Δ.Κ
Γουμένισσας, από την αρμόδια επιτροπή και σύμφωνα με την σχετική
διακήρυξη του Δημάρχου και σας επισυνάπτω τα σχετικά πρακτικά που
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
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Ακολούθως πρότεινε την έγκριση το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για
την ανάδειξη αναδόχου και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να
αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε
υπόψη της:
 την εισήγηση του Προέδρου
 την υπ΄ αριθμ. 19/2018 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου
 την υπ΄αριθμ. 17/2016 απόφαση Δ.Κ Γουμένισσας
 την υπ΄ αριθμ. 70/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81
 τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006
 Το από 18/10/2018 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και κατακυρώνει τα αποτέλεσμα του από 18/10/2018 πρακτικού ,
που διενεργήθηκε με φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για
την μίσθωση δημοτικού οικοπέδου ως χώρος στάθμευσης – χώρος
ανάπτυξης λαϊκής αγοράς και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων
στην πόλη της Γουμένισσας έκτασης από 700 έως 1000 τ.μ. τουλάχιστον
σε ένα ή δύο παραπλήσια οικόπεδα που βρίσκονται σε κεντρικό σημείο της
πόλης στις 1.Σόφτση Ευαγγελία, 2.Σόφτση Ελισάβετ και 3.Σόφτση Ειρήνη
(τρείς εξ΄ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτριες) οι οποίες πρόσφεραν ως τίμημα το
ποσό των (τριακοσίων) 300,00€ μηνιαίως για το παραπάνω οικόπεδο
μοναδική και χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 134/2018.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
Συνεδρίαση.
ο
Για το 24 /2018 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Υπογραφή)

ΤΑ

ΜΕΛΗ

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ
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