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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός απόφασης
75/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 9ης/ 22-6-2011
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα 1ο :

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου
αιγιαλού παραλίας στην Κουτσουπιά για άσκηση δραστηριότητας με
τίτλο «Θαλάσσια μέσα αναψυχής»

Στο Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011 και ώρα 9:30, συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την
9941/20-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10.
Ο Αντιπρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7)
μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πατσάς Κυριάκος –Αντιπρόεδρος
1. Βόγιας Δημήτριος - Μέλος
2. Βατζιάς Αντίγονος - Μέλος
3. Λέτσιος Βασίλειος - Μέλος
4. Μπελιάς Αντώνιος - Μέλος
5. Μαυρογιάννης Αντώνιος - Μέλος
6. Συρακούλης Γεώργιος – Μέλος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τηρήθηκαν από το
δημοτικό υπάλληλο Μπουρνάκα Γιάννη.
Ο Αντιπρόεδρος για το 1ο θέμα της Η.Δ. έθεσε υπόψη της επιτροπής:
1. την υπαριθμ.64/2011 απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καθορίσθηκαν οι όροι φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την
εκμίσθωση χώρου αιγιαλού παραλίας στην Κουτσουπιά για άσκηση
δραστηριότητας με τίτλο «Θαλάσσια μέσα αναψυχής», με τιμή εκκίνησης
360,00€ συνολικά.
2. την υπαριθμ.8766/3-6-2011 διακήρυξη του Δημάρχου, με την οποία έγινε γνωστό
ότι η δημοπρασία θα διεξαγόταν στις 14/6/2011 και θα επαναλαμβανόταν για
οπουδήποτε λόγο στις 21/6/2011,
3. το από 14/6/2011 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας, από το
οποίο προκύπτει ότι:
α) η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε κανονικά και δεν έγιναν ενστάσεις.
β) τελευταίος πλειοδότης αναδείχθηκε ο Δημήτριος Βασιλόπουλος του
Κων/νου, κάτοικος Λάρισας – Ηρώων Πολυτεχνείου 171 – ΑΦΜ 100914114,
που πρόσφερε το ποσό των 378,00€ συνολικά
και πρότεινε την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας
Δημοπρασίας.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
 την εισήγηση του Αντιπροέδρου
 την υπαριθμ.64/2011 απόφασή της
 την υπαριθμ.1038460/2439/Β0010/15-4-2010 ΚΥΑ
 τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81
 τις διατάξεις της παραγράφου 1, περίπτωση ε, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
 το από 14/6/2011 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας

Αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του πρακτικού της Επιτροπής
Διενέργειας Δημοπρασίας, που διενεργήθηκε στις 14/6/2011 για την εκμίσθωση
χώρου αιγιαλού παραλίας στην Κουτσουπιά για άσκηση δραστηριότητας με τίτλο
«Θαλάσσια μέσα αναψυχής».
2. Ανακηρύσσει τελευταίο πλειοδότη τον Δημήτριο Βασιλόπουλο του Κων/νου,
κάτοικο Λάρισας – Ηρώων Πολυτεχνείου 171 – ΑΦΜ 100914114, που πρόσφερε
το ποσό των 378,00€ συνολικά.
3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αγιάς για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 75/2011.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Αντιπρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές αντίγραφο
Ο Αντιπρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Κυριάκος Δ. Πατσάς

