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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2017

Της από 27-1-2017 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.
Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η Ιανουαρίου 2017,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 μ.μ., έχει συνέλθει σε Τακτική

συνεδρίαση η

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παρανεστίου, ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 250/23-1-2017
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο δημοτικό κατάστημα και
έχει επιδοθεί σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο μελών (7)
βρέθηκαν παρόντες ( 7 ) , δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα (Πρόεδρος)
2) Ελευθεριάδης Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Μουστακίδης Γεώργιος
Αν και κλήθηκε νόμιμα

3) Γιανταμίδης Ιορδάνης
4) Ματζαρίδης Νικόλαος
5) Δίγκας Ιωάννης
(Αναπληρωματικό Μέλος πλειοψηφίας)

6) Κουκαριώτης Παναγιώτης
7) Κωνσταντινίδης Μιχαήλ
Γραμματέας: Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ υπάλληλος του Δήμου με Βαθμό Α’
To 12ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε και επαναριθμήθηκαν κατά σειρά τα
επόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμ.Απόφασης: 8/2017
8Ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των
περιπτέρων, στους οικισμούς Παρανεστίου ,Νικηφόρου και Πλατανιάς ..»

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη της Ο.Ε. το από 6582/27-12-2015

πρακτικό της φανερής πλειοδοτικής

δημοπρασίας για την εκμίσθωση των περιπτέρων, στους οικισμούς Παρανεστίου ,Νικηφόρου
και Πλατανιάς και το οποίο έχει ως εξής:
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Πρακτικό φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας
για την εκμίσθωση του περιπτέρου στον οικισμό Παρανεστίου
Στο Παρανέστι, σήμερα την 27 / 12 / 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Παρανεστίου, η επιτροπή
διενέργειας της δημοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 1 παρ.1 του ΠΔ 270/81, η
οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 43/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για να
διενεργήσει τη δημοπρασία ήτοι για να δεχθεί δημόσια προσφορές πλειοδοτών για την εκμίσθωση των
περιπτέρων του Δήμου Παρανεστίου όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 6297/08-12-2016
διακήρυξη της Δημάρχου, η οποία δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες: «Πρωινός Τύπος» στις 9
Δεκεμβρίου 2016, «Χρονικά της Δράμας» στις 9 Δεκεμβρίου 2016 και «Ενημέρωση» στις 14
Δεκεμβρίου 2016.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα
2) Γιανταμίδης Ιορδάνης
3) Ελευθεριάδης Χρήστος, αναπληρωτής Εφραιμίδη Γεώργιου

Εκμίσθωση περιπτέρου στον οικισμό Παρανεστίου
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται κατά σειρά εκφωνήσεως αυτών.
Εγγύηση συμμετοχής: Το 1/10 του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς σε ευρώ.
Πρώτη Προσφορά: 100 ευρώ
Η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων:
Α.Α
1
2
3
4

Ονοματεπώνυμο
Θεοδωρίδου Σοφία

Ενημερότητας μη
οφειλής στο Δήμο
6593/27-12-2016

Αριθ. Δελτίου
Ταυτότητας
ΑΗ 397013

Ενοίκιο ανά
μήνα
102,00 €

Εμφανίστηκαν ένας (1) συμμετέχον.
Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη
όπως ορίζει το άρθρο 5 παρ.2 ΠΔ 270/81.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, η Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να
γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά.
Διαπιστώνεται ότι η ανωτέρω γίνεται αποδεκτή
Σύμφωνα με παραπάνω το υψηλότερο ενοίκιο προσέφερε η Θεοδωρίδου Σοφία του Κωνσταντίνου,
στην οποία κατακυρώνεται η δημοπρασία, αφού πέρασε η ώρα και δεν παρουσιάστηκε κανένας άλλος
ενδιαφερόμενος.
Το πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο
εγγυητής του όπως ορίζει το άρθρο 5 παρ.6 και 7 ΠΔ 270/81.
Εμφανίστηκε ως εγγυητής της ο Μιχαηλίδης Πέτρος του Αναστασίου.
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Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της οικονομικής επιτροπής και το αποτέλεσμα
θα εγκριθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72
παρ.1ε του Ν.3852/10 και του άρθρου 5 παρ.8 του ΠΔ 270/81.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Η ΠΛΕΙΟΔΟΤΡΙΑ

Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ

Η Πρόεδρος

Σοφία Θεοδωρίδου

Μιχαηλίδης Πέτρος

Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου
Τα μέλη:
Γιανταμίδης Ιορδάνης
Ελευθεριάδης Χρήστος

Ακολουθεί η ανωτέρω διαδικασία για την εκμίσθωση του περιπτέρου στον οικισμό Νικηφόρου
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται κατά σειρά εκφωνήσεως αυτών.
Εγγύηση συμμετοχής: Το 1/10 του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς σε ευρώ.
Πρώτη Προσφορά: 70 ευρώ
Η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων:
Α.Α Ονοματεπώνυμο
1
2
3
4

-

Ενημερότητας μη
οφειλής στο Δήμο
-

Αριθ. Δελτίου
Ταυτότητας
-

Ενοίκιο ανά
μήνα
-

Δεν εμφανίστηκε κανένας συμμετέχον.
Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη
όπως ορίζει το άρθρο 5 παρ.2 ΠΔ 270/81.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, η Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να
γίνει δεκτή καμία προσφορά.
Διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει κανένας πλειοδότης.
Το πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, όπως ορίζει το άρθρο 5 παρ.6 και
7 ΠΔ 270/81.
Η δημοπρασία για το περίπτερο Νικηφόρου είναι άγονη.
Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της οικονομικής επιτροπής και το αποτέλεσμα
θα εγκριθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72
παρ.1ε του Ν.3852/10 και του άρθρου 5 παρ.8 του ΠΔ 270/81.
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Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Ο/Η ΠΛΕΙΟΔΟΤ…

Ο/Η ΕΓΓΥΗΤ…

Η Πρόεδρος
Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου
Τα μέλη:
Γιανταμίδης Ιορδάνης
Ελευθεριάδης Χρήστος
Εκμίσθωση περιπτέρου στον οικισμό Πλατανιάς
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται κατά σειρά εκφωνήσεως αυτών.
Εγγύηση συμμετοχής: Το 1/10 του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς σε ευρώ.
Πρώτη Προσφορά: 60 ευρώ
Η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων:
Α.Α Ονοματεπώνυμο
1
2
3
4

-

Ενημερότητας μη
οφειλής στο Δήμο
-

Αριθ. Δελτίου
Ταυτότητας
-

Ενοίκιο ανά
μήνα
-

Δεν εμφανίστηκε κανένας συμμετέχον.
Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη
όπως ορίζει το άρθρο 5 παρ.2 ΠΔ 270/81.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, η Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να
γίνει δεκτή καμία προσφορά.
Διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει κανένας πλειοδότης.
Το πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, όπως ορίζει το άρθρο 5 παρ.6 και
7 ΠΔ 270/81.
Η δημοπρασία για το Περίπτερο Πλατανιάς είναι άγονη.
Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της οικονομικής επιτροπής και το αποτέλεσμα
θα εγκριθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72
παρ.1ε του Ν.3852/10 και του άρθρου 5 παρ.8 του ΠΔ 270/81.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.»
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Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και είδε:
1)Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 / Α / 12-11-2012),
υποπαράγραφος ΣΤ.2.
2)Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 / Α /14-04-2014)
3) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
4) το άρθρο 192 του ΔΚΚ
5) τις διατάξεις του ΠΔ 270/81
6) τις υπ’ αριθμ. 43/2016 ,218/2016, 236/2016 , και 237/2016 αποφάσεις του δημοτικού
συμβουλίου.
7) Την αριθ. 96/2016 απόφαση της Ο.Ε
8) το από 6582/27-12-2015

πρακτικό της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την

εκμίσθωση των περιπτέρων, στους οικισμούς Παρανεστίου ,Νικηφόρου και Πλατανιάς και
μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

Αποφασίζει

Ομόφων α

Εγκρίνει το από 6582/27-1-2016 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας της φανερής
πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των

περιπτέρων, στους οικισμούς

Παρανεστίου ,Νικηφόρου και Πλατανιάς κατά το οποίο

τελευταίος πλειοδότης για το

περίπτερο της Τ.Κ. Παρανεστίου αναδείχθηκε η Θεοδωρίδου Σοφία του
Κωνσταντίνου προσφέροντας το ποσό των 102,00 ευρώ το μήνα.
Εγκρίνει το άγονο αποτέλεσμα της δημοπρασίας για τα περίπτερα της Τ.Κ. Νικηφόρου
και Πλατανιάς και την επανάληψη της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρ. 6 του Π.Δ.
270/1981
Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο για τις παραπέρα ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 8/2017
Στη συνέχεια υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής:
Η Πρόεδρος
Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Τα Μέλη

Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ 1.- Ελευθεριάδης Χρήστος
2.- Γιανταμίδης Ιορδάνης
3.- Ματζαρίδης Νικόλαος
4.- Δίγκας Ιωάννης
5.-Κουκαριώτης Παναγιώτης
6.- Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

