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    Στη Νάουσα, σήμερα την 16η Οκτωβρίου  έτους 2019 , ημέρα Τετάρτη  και ώρα  12.00  
συνήλθε σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, η  Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και 
Αξιολόγησης Προσφορών που ορίστηκε με την 325/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
για να διενεργήσει την δημοπρασία για την εκμίσθωση του   Δημοτικού Καταστήματος που 
βρίσκεται σε γηπεδική έκταση με αριθμό τεμαχίου 115 εντός του εγκεκριμένου  ρυμοτομικού 
σχεδίου του συνοικισμού Π.Ζερβοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης  για  4  χρόνια,  
με  χρήση   συγκρότηση  «Κατηγορία iv Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης παρασκευής και 
διάθεσης μερικής επεξεργασίας πρόχειρου γεύματος(αναψυκτήριο), σύμφωνα με τους όρους 
όπως καθορίσθηκαν με την 176/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάουσας 
και την 279/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας  για την έγκριση της  
εκμίσθωσης και την 17004/3-10-2019 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Νάουσας. 
 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
 
Καρανικόλας Νικόλαος (Πρόεδρος) 
Βασιλείου Γεώργιος 
Τόσιος  Αριστείδης  
 
 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη (12.00 ) κατάθεσης των προσφορών και η Επιτροπή 

προχώρησε αρχικώς στην αρίθμηση και μονογραφή του εξωτερικού φακέλου της   προσφοράς η 

οποία κατατέθηκε. Αφού πέρασε η ώρα που οριζόταν στη διακήρυξη  και δεν υπήρχε άλλος 

φάκελος προς κατάθεση προσφοράς, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της διαγωνιστικής διαδικασίας  

και κατάρτισε τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων:  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

1 Πολυζωΐδου Δήμητρα του Γεωργίου κάτοικος Κ. Ζερβοχωρίου  

        

   Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι υποβλήθηκε  εμπρόθεσμα ο φάκελος  των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, σε φάκελο, με τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία.  

   Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της  

Πολυζωΐδου Δήμητρας του Γεωργίου , όπως αυτά ορίστηκαν από την υπ αριθμ  

17004/3-10-2019 αναλυτική διακήρυξη   του διαγωνισμού.  



Κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι  τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής στο διαγωνισμό που κατέθεσε η Πολυζωΐδου Δήμητρα του Γεωργίου  ήταν  

πλήρη και σύμφωνα με τη διακήρυξη. 

         Η επιτροπή έκανε δεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισμού την  Πολυζωΐδου 
Δήμητρα του Γεωργίου επειδή προσκόμισε  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής 
σύμφωνα με τα  άρθρα 6 και 7 της υπ αριθμ 17004/3-10-2019  Διακήρυξης του 
Δημάρχου. 
    Μετά και τον έλεγχο των δικαιολογητικών προχώρησε η διαδικασία της φανερής 
πλειοδοτικής δημοπρασίας με προφορικές προσφορές. 
   Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για  την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος 
που βρίσκεται σε γηπεδική έκταση με αριθμό τεμαχίου 115 εντός του εγκεκριμένου  
ρυμοτομικού σχεδίου του συνοικισμού Π.Ζερβοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας 
Ειρηνούπολης ορίστηκε το ποσό των 70,00€ το μήνα. 
 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή διαπιστώνει ότι: 

   Η μοναδική  πλειοδότης Πολυζωΐδου Δήμητρα του Γεωργίου  προσέφερε το ποσό των      

75 € μηνιαίως.   

 
Κατόπιν τούτου 
 
Η εκμίσθωση  για τέσσερα χρόνια, του  Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται σε γηπεδική 
έκταση με αριθμό τεμαχίου 115 εντός του εγκεκριμένου  ρυμοτομικού σχεδίου του συνοικισμού 
Π. Ζερβοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης  με χρήση   συγκρότηση  «Κατηγορία iv 
Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης παρασκευής και διάθεσης μερικής επεξεργασίας πρόχειρου 
γεύματος(αναψυκτήριο),  κατακυρώνεται στην Πολυζωΐδου Δήμητρα του Γεωργίου κάτοικο Κ. 
Ζερβοχωρίου , της οποίας η προσφορά ανέρχεται στο ποσό των  75 € μηνιαίως  διότι 
προσέφερε το υψηλότερο τίμημα με χρήση .  
 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως εξής: 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                     
 
Ο Πρόεδρος 
 
Καρανικόλας  Νικόλαος (Πρόεδρος)   
 
 
 
 
 
 
Τα μέλη 
 
Βασιλείου Γεώργιος                                                Τόσιος Αριστείδης 


