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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έγκριση Πρακτικών Επαναληπτικής Δημοπρασίας,
για την εκμίσθωση τριών (3) θέσεων στάθμευσης και
ειδικότερα των υπ’ αριθ. 1,2 και 3, που βρίσκονται στο
υπόγειο του Κυλικείου του Κοιμητηρίου
της
Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.

Αριθμός Απόφασης: 60
Χολαργός σήμερα την 17η του μηνός Απριλίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή, ώρα 09.30 και στο
κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την
9-4-2015, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :
Παρόντες
Αθανάσιο Βαλυράκη – Πρόεδρο
Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Βασιλική Μπουφούνου
Χρύσα Παρίση
Αγλαϊα Σουρανή
Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας

Απόντες
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Ιωάννης Κεχρής

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, είπε :
Την 15η του μήνα Απριλίου του έτους 2015 συνεδρίασε η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, για
τη διεξαγωγή προγραμματισμένης φανερής προφορικής επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση
τριών θέσεων στάθμευσης και ειδικότερα των υπ΄αριθμ. (1), (2) & (3), που βρίσκονται στο υπόγειο του
Κυλικείου του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, η οποία είχε αποφασισθεί με την υπ΄αριθμ.
56/12-3-2015 ΑΔΣ και οι όροι της είχαν καθοριστεί με την υπ΄αριθμ. 47/20-3-2015 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.
Από τα πρακτικά της δημοπρασίας προκύπτει ότι επειδή δεν προσήλθε κάποιος ενδιαφερόμενος για
να καταθέσει δικαιολογητικά , η επιτροπή κήρυξε τη διαδικασία άγονη.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα στην Οικονομική Επιτροπή :
α. Να εγκρίνει τα συνημμένα πρακτικά της φανερής προφορικής δημοπρασίας , για την εκμίσθωση
των ως άνω θέσεων στάθμευσης
β. Να παραπέμψει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ. 1 του Ν.
3463/2006 το οποίο ορίζει ότι: « Η εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων γίνεται με
δημοπρασία. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται. Αν και η δεύτερη
δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της
οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο».
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της :
1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Την τήρηση της Νομιμότητας.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
α. Την έγκριση των πρακτικών της φανερής προφορικής δημοπρασίας , για την εκμίσθωση τριών
(3) θέσεων στάθμευσης και ειδικότερα των υπ’ αριθ. 1,2 και 3, που βρίσκονται στο υπόγειο
του Κυλικείου του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.
β. Την παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ. 1 του
Ν. 3463/2006 το οποίο ορίζει ότι: « Η εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων γίνεται
με δημοπρασία. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται. Αν και η δεύτερη
δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της
οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο».

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1 Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.
2 Άννα – Μαρία Τσικρικώνη.
3 Βασιλική Μπουφούνου
4 Χρύσα Παρίση.
5 Αγλαϊα Σουρανή.
6..Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας

