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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 20/2021 πρακτικό συνεδρίασης
Σήμερα στις 14 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30’
το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών & δια τηλεδιάσκεψης) στο πλαίσιο λήψης
μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 &
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 5386/10-09-21
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3
του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας
διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΞΙ ( 6 ):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μητσογιάννης Νικ.
Κυρίτσης Γεώργιος
Γκατζόγιας Παν.
Τσεργάς Κων/νος
Κρικώνης Χρήστος (δια τηλεδιάσκεψης)
Κολλάτος Κων.
--

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζαρδούκας Κων.

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.
ΘΕΜΑ ( 4ο). «Έγκριση Πρακτικού δημοπρασίας Εκποίησης δημοτικού ακινήτου
(οικόπεδο), στη θέση ‘Γκαραγκάτζια’ της Κοινότητας Σπηλιάς»
Αριθμός Απόφασης ( 167 )
Ο Πρόεδρος Εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Στις 20.07.2021, κατά τη διεξαχθείσα δημοπρασία ενώπιον της επιτροπής
διενέργειας της δημοπρασίας του άρθρου 1 παρ.1 του ΠΔ 270/81, για την εκποίηση του
δημοτικού ακινήτου (οικόπεδο), στη θέση ‘Γκαραγκάτζια’ της Κοινότητας Σπηλιάς,
πλειοδότρια αναδείχθηκε η Άννα ΑΛΕΞΙΟΥ του Σπυρίδωνα, η οποία πρόσφερε για την
αγορά του ακινήτου το ποσό των 32,00 ευρώ ανά τ.μ. ήτοι συνολικά το ποσό των 9.872,00
ευρώ.
Συνολικά έλαβαν μέρος στη δημοπρασία ένας (1) συμμετέχοντας. Το όριο της
πρώτης προσφοράς καθορίσθηκε με τη διακήρυξη της δημοπρασίας στο ποσό των 30,00
ευρώ ανά τ.μ.. Η υψηλότερη τιμή προσφοράς που εκφωνήθηκε ανέρχεται στο ποσό των
32,00 ευρώ ανά τ.μ., από την Άννα ΑΛΕΞΙΟΥ του Σπυρίδωνα.
Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να αποφασίσει για την
κατακύρωση της δημοπρασίας.
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Και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν’ αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, το άρθρο 186
του Ν.3463/06, το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, το από 20.07.2021 πρακτικό διενέργειας της
δημοπρασίας και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Ομόφωνα
1. Κατακυρώνει τη δημοπρασία για την εκποίηση του δημοτικού ακινήτου (οικόπεδο)
έκτασης 308,50 τ.μ. στη θέση «Γκαραγκάτζια» της Κοινότητας Σπηλιάς, στην
πλειοδότρια ΑΛΕΞΙΟΥ Άννα του Σπυρίδωνα, η οποία προσέφερε το ποσό των 32,00
ευρώ ανά τ.μ. ήτοι συνολικό ποσό 9.872,00 €.
2. Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για την υπογραφή της σύμβασης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 167/2021
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως
παρακάτω:
Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)
Πιστό αντίγραφο
O Πρόεδρος Ο.Ε.

Μητσογιάννης Νικ.

