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Θ Ε Μ Α  7ο :Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών μίσθωσης ακινήτων.

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 29η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2021,
ημέρα της εβδομάδος  Τρίτη και ώρα 09:00 (έναρξη) έως 09:30 (λήξη) συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση,  δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με
την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του
κορωνοϊού),  μετά την υπ'  αριθμ.  10176/25-06-2021 πρόσκληση, του Προέδρου κ.
Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε
ένα  μέλος  της,  καθώς  και  στους  Προέδρους  των   Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7)
μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι (6).

Δήλωσαν  συμμετοχή  οι:1.Γκιώνης  Αλκ.  Γεώργιος  –  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος,
2.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Γεωργίου  Αθανάσιος,
5.Μουζάκης  Αθανάσιος,  6.Γλυκοφρύδης  Ιωάννης  στη  θέση  του  τακτικού
Σταυρόπουλου Κων/νου ο οποίος απουσιάζει.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή η δ.σ. Κορδαλή Σωτηρία και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων
των Κοινοτήτων.

Συζητουμένου του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε
υπόψη  των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  τον  οικείο  φάκελο  στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα εξής :

1.Οι διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, από τις οποίες
προκύπτει ότι μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής, είναι και
η συγκρότηση Επιτροπών διεξαγωγής  και  αξιολόγησης προσφορών δημοπρασιών.

2.Οι διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 280/81 περί  οργάνων διενέργειας
διαγωνισμών.

3.Το  γεγονός  ότι  δεν  έχει  συγκροτηθεί  η  Επιτροπή  που  θα  διεξάγει  τις
δημοπρασίες για την μίσθωση ακινήτων από τον Δήμο. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω,  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α

Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή  για  τη  διεξαγωγή  δημοπρασιών  μίσθωσης
ακινήτων από το Δήμο, για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής
περιόδου, ήτοι μέχρι 31-12-2023, αποτελούμενη από τους κάτωθι:

1.  Παντελέου  Κων/νο δημοτικό  σύμβουλο,  ως  Πρόεδρο,  με  αναπληρωτή  του  τον
επίσης  δημοτικό σύμβουλο Ράτη Σπυρίδωνα, 
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2.  Καπετανόπουλο Ιωάννη δημοτικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ3 - πολιτικών μηχανικών
ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον δημοτικό υπάλληλο Μελέτη Κων/νο κλάδου
ΠΕ5 - μηχανολόγων – μηχανικών, 
3.  Ρουμελιώτου Νεκταρία  δημοτική υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 - Διοικητικών ως τακτικό
μέλος  με  αναπληρώτρια  την  δημοτική  υπάλληλο  Σκάζα  Αναστασία κλάδου  ΠΕ1  -
Διοικητικών, 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 206/2021.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής 1.Σακελλαρίου Αναστάσιος

2.Γεωργίου Αθανάσιος

3.Παπαθανασίου Αθανάσιος
   Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

4.Μουζάκης Αθανάσιος

5.Γλυκοφρύδης Ιωάννης
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