
 1 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
ΝΟΜΟ  ΖΛΔΗΑ 
ΓΖΜΟ  ΑΝΓΡΗΣΑΗΝΑ -ΚΡΔΣΔΝΧΝ 
 
 
    Α  Π  Ο    Π  Α    Μ  Α  

Από ηο ππακηικό ηηρ 9ηρ ζςνεδπίαζηρ  
ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ 

ηος Γήμος Ανδπίηζαιναρ -Κπεζηένυν, έηοςρ 2011. 
 
Απιθμόρ Απόθαζηρ :53 
 
                                     Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ  
«Έγκπιζη ππακηικών Γημοππαζίαρ για ηην εκμίζθυζη  Β΄ ημήμαηορ παπαλίαρ 

ζηην  Τ.Κ. Κάηυ Σαμικού για ηην ηοποθέηηζη ανακλίντρων σκιάδων κ.λ.π.»» 
 
 
 Σηα Κπέζηενα και ηο Γημοηικό Καηάζηημα Γήμος Ανδπίηζαιναρ-Κπεζηένυν , 

ζήμεπα ηην 18η ηος μηνόρ Αππιλίος  ηος έηοςρ 2011, ημέπα Γεςηέπα  και ώπα 
10: 00 π.μ. ζςνήλθε ζε ηακηική  ζςνεδπίαζη η Οικονομική Δπιηποπή ηος Γήμος 
Ανδπίηζαιναρ –Κπεζηένυν , μεηά  από ηην ΑΠ 4125/14-04-2011  έγγπαθη 
ππόζκληζη ηος Πποέδπος ηηρ πος επιδόθηκε ζε όλα ηα μέλη. 

     Γιαπιζηώθηκε όηι ςπάπσει απαπηία, δεδομένος όηι ζε ζύνολο επηά (7 ) 
μελών ηηρ βπέθηκαν παπόνηα  και ηα επηά  (7 ), ήηοι : 

                          Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ                                              Α Π Ο Ν Σ Δ   
 1) Μπαλιούκορ Γιονύζιορ , Ππόεδπορ               Οςδείρ   
 2) Καπανηώνηρ Παναγιώηηρ 
 3) Κωζηόποςλορ Γεώπγιορ       
 4) Υειμώναρ Ανδπέαρ   
 5) Γεωπγιλέρ Γεώπγιορ 
  6) Νικολακόποςλορ Γεώπγιορ  
  7) Γεωπγακόποςλορ Μιληιάδηρ    

 
 Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, ύζηεπα από ηη διαπίζηυζη 

απαπηίαρ  και με ηην παποςζία ηυν Ανηιδημάπσυν κ.κ. Γιαμανηόποςλος 
Βαζιλείος , και Τοςπή Τπύθυνα , ηος πποφζηαμένος ηυν Γ/κών και Οικ/κών 
Υπηπεζιών κ. Φυηόποςλος Κυνζηανηίνος , καθώρ και ηος ςπαλλήλος ηος 
Γήμος Νίκος Καπάμπελα για ηην ηήπηζη ηυν ππακηικών, κήπςξε  ηην έναπξη 
ηηρ ζςνεδπίαζηρ και ειζηγήθηκε ηο 8ο  θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ υρ εξήρ: 

 
«Κύπιοι Σύμβοςλοι,  
Την 14/4/2011, καηά ηιρ διεξασθείζα δημοππαζία ενώπιον ηηρ επιηποπήρ ηος 

άπθπος 1 ηος ΠΓ 270/81 για ηην εκμίζθυζη ηος δημοηικού ακινήηος, ήηοι 
ημήμαηορ παπαλίαρ ζηην  Τ.Κ. Κάηυ Σαμικού για ηην ηοποθέηηζη ανακλίντρων 
σκιάδων κ.λ.π. , πλειοδόηηρ αναδείσθηκε  ο Καπςώηηρ Γεώπγιορ ηος 
Θεοδώπος,  ο οποίορ ππόζθεπε για ηην εκμίζθυζη ηος ακινήηος ηο ποζό ηυν 
200,00  εςπώ.  

Ππόκειηαι για ηο ημήμα ζύμθωνα με ηα ζηοισεία ηοπογπαθικού 
διαγπάμμαηορ ηηρ ηεσνικήρ ςπηπεζίαρ : Β΄ (ΔΕΖΘ) επιθανείαρ διακοζίων 
πενήνηα  (250) η.μ. )  
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Σςνολικά έλαβαν μέπορ ζηη δημοππαζία  έναρ (1)  ζςμμεηέσυν. Το όπιο ηηρ 

ππώηηρ πποζθοπάρ καθοπίζθηκε με ηη διακήπςξη ηηρ δημοππαζίαρ ζηο ποζό 
ηυν 168,00 εςπώ. Η ςτηλόηεπη ηιμή πποζθοπάρ πος εκθυνήθηκε ανέπσεηαι 
ζηο ποζό ηυν 200,00 εςπώ, από ηον Καπςώηη Γεώπγιο ηος Θεοδώπος, κάηοικο 
Φλόκα Απσαίαρ Ολςμπίαρ. 

Η δημοππαζία έγινε ζύμθυνα με ηοςρ όποςρ ηηρ ςπ’ απιθ. 32/2011 απόθαζήρ 
μαρ. 

Ύζηεπα από ηα ανυηέπυ, η Οικονομική Δπιηποπή, ππέπει να αποθαζίζει για 
ηην καηακύπυζη ηος δημοππαζίαρ. 

 
Ζ Οικονομική  Δπιηποπή 

 αθού έλαβε ςπότη: 
1) ηιρ διαηάξειρ ηος ΠΓ 270/81 
2) ηα άπθπα 103 και 192 ηος Ν.3463/06 
3) ηο ππακηικό διενέπγειαρ ηηρ δημοππαζίαρ 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ  

 
1. Καηακςπώνει ηη δημοππαζία για ηην εκμίζθυζη ηος δημοηικού ακινήηος , 

ημήμαηορ παπαλίαρ ζηην  Τοπική Κοινόηηηα Κάηυ Σαμικού για ηην ηοποθέηηζη 
ανακλίντρων σκιάδων κ.λ.π. (ζηοισεία ηοπογπαθικού διαγπάμμαηορ : 
ημήμα Β’ ( ΔΕΖΘ)  επιθανείαρ διακοζίων  πενήνηα  (250 ) η.μ., ζηον 
πλειοδόηη Καπςώηη Γεώπγιο ηος Θεοδώπος, κάηοικο Φλόκα Απσαίαρ 
Ολςμπίαρ, ο οποίορ πποζέθεπε ηην εκμίζθυζη ηος ακινήηος ηο ποζό ηυν 
200,00 εςπώ . 

 
2. Η ςπογπαθή ηηρ οικείαρ Σύμβαζηρ θα γίνει από ηο Γήμαπσο ζύμθυνα με 

ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 58 , παπ. 1ζη.  ηος Ν 3852/2010.  
 
  Ζ απόθαζη αςηή έλαβε αύξονηα απιθμό 53/2011 
   Για ηο παπαπάνυ θέμα ζςνηάσθηκε ηο ππακηικό αςηό και ςπογπάθεηαι υρ  

ακολούθυρ:  
 

             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΑ ΜΔΛΖ 
ΜΠΑΛΗΟΤΚΟ 

ΓΗΟΝΤΗΟ 
 

ΝΗΚΟ 
ΚΑΡΑΜΠΔΛΑ 

ΚΑΡΑΝΣΧΝΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

 
 

 ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

  ΥΔΗΜΧΝΑ ΑΝΓΡΔΑ 
 

 
 

 ΓΔΧΡΓΗΛΔ ΓΔΧΡΓΗΟ 
 
ΝΗΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 
 

  ΓΔΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΜΗΛΣΗΑΓΖ 

 
                                           Ακπιβέρ  Απόζπαζμα   

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Ο.Δ.  
 
 
ΓΗΟΝΤΗΟ ΜΠΑΛΗΟΤΚΟ 


