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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  Από τα πρακτικά της   26  /   20-10-2011 
∆ΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ  συνεδρίασης της Οικονοµικής  Επιτροπής           
      του ∆ήµου Νάουσας 
Αριθ.Αποφ 136/2011 

    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΘΕΜΑ: ∆ιενέργεια και κατακύρωση πρακτικού δηµοπρασίας για τη µίσθωση 

ακινήτου για τη στέγαση του αρχείου της Πολεοδοµίας 

 

Στη Νάουσα  και στο δηµοτικό κατάστηµα σήµερα στις 20 του µήνα 

Οκτωβρίου  του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 13.30 συνήλθε σε 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την από  14/10/2011 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύµβουλο σύµφωνα µε το άρθρο 

75 του Ν. 3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 75 του Ν.3852/10), 

δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών ήταν παρόντα  7  µέλη: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αναστάσιος Καραµπατζός, Πρόεδρος                  1. Ιωάννης Κελεσίδης 

2. Ευαγγελία ∆εληχρήστου          2. Θωµάς Βράντσης 

3. Ευδοξία Ιτσκάρα                                                                  

4. Γεώργιος Φουντούλης            

5. Γεώργιος Χαλκιάς             

6. Ιωάννης Γκαρνέτας 

7. Ίλια Ιωσηφίδου    

 

              Ο Πρόεδρος  εισηγούµενος το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης για την  

∆ιενέργεια και κατακύρωση πρακτικού δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου για τη 

στέγαση του αρχείου της Πολεοδοµίας, έθεσε υπόψη των µελών της Οικονοµικής 

Επιτροπής τα από 20/10/2011 πρακτικά της δηµοπρασίας που έγιναν από την 

Οικονοµική Επιτροπή για τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του αρχείου της 

Πολεοδοµίας. Η δηµοπρασία έγινε σύµφωνα µε τους όρους της Α.Π. 35/2011 

απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και πρώτη προσφορά ορίστηκε το ποσό των 

ευρώ 400,00 µηνιαίως.  Με την Α.Π. 20046/2011 διακήρυξη της µίσθωσης του 

ακινήτου εκδήλωσαν ενδιαφέρον οι κ. Ψαράς Ιωάννης & κ. Ψαράς Γεώργιος 

(συνιδιοκτήτες ακινήτου). Η επιτροπή εκτίµησης καταλληλότητας του ακινήτου 
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έκρινε κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται , πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις 

της σχετικής διακήρυξης, το ακίνητο των κ. Ψαρά Ιωάννη & κ. Ψαρά Γεωργίου. 

Στη δηµοπρασία που έγινε ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής οι κ. Ψαράς Ιωάννης 

& κ. Ψαράς Γεώργιος που κλήθηκαν να συµµετέχουν στη δηµοπρασία προσέφεραν 

το µίσθωµα των 400,00 ευρώ µηνιαίως. 

Ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας για τη µίσθωση 

του εν λόγω ακινήτου  
 

Και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά 

 Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Την εισήγηση του ∆ηµάρχου, την έκθεση αξιολόγησης ακινήτων της επιτροπής 

εκτίµησης καταλληλότητας ακινήτων, τα από 20/10/2011 πρακτικά της δηµοπρασίας 

σύµφωνα µε τους όρους της 35/2011 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και µετά 

από συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ 
 

  Εγκρίνει το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας που έγινε για τη µίσθωση ακινήτου 
που θα στεγάσει  το αρχείο της Πολεοδοµίας το οποίο θα έχει έκταση 90-120 τετρ. 
µέτρα  και θα βρίσκεται πλησίον του ∆ηµαρχείου Νάουσας και σε απόσταση µέχρι 
100 µέτρων, σύµφωνα µε το οποίο  η δηµοπρασία κατακυρώνεται στους  κ. Ψαρά 
Ιωάννη & κ. Ψαρά Γεώργιο (συνιδιοκτήτες) µε το µίσθωµα των 400,00 ευρώ 
µηνιαίως. 
Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για την υπογραφή της ανωτέρω σύµβασης. 
     
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 136/2011 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Υπογραφή όπως στην αρχή 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

Υπογραφή όπως στην αρχή 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ 
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