ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΚ8-ΜΙΝ
Αναρτάται στο διαδίκτυο
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από ην 1ν πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξάλζεο, ηεο 5εο Ηαλνπαξίνπ 2012
Αξηζ. απόθαζεο 1

Πεξίιεςε
Πλειοδοηική θανερή και προθορική δημοπραζία για ηην
εκμίζθωζη ακινήηοσ ηοσ Δήμοσ, εκηάζεως 28.555,00 η.μ. από
ηο αγρόκηημα Ιωνικού ηης Τοπικής Κοινόηηηας Νεοτωρίοσ

Ξάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα ζήκεξα 5 Ηαλνπαξίνπ 2012 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 13:00 ζπλήιζε
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, ύζηεξα από ηελ έγγξαθε πξόζθιεζε
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, Μπέλε Γεκεηξίνπ(Αληηδεκάξρνπ Ξάλζεο), αξηζ. πξση. 70615/29-12-11, όπνπ επηδόζεθε
θαλνληθά ζηνλ θαζέλα από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/10, πξνθεηκέλνπ
λα ζπδεηεζνύλ ηα αθόινπζα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη λα παξζνύλ ζρεηηθέο απνθάζεηο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζύλνιν νθηώ (8) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα επηά (7) κέιε
δειαδή:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Παξόληεο
Μπέλεο Γεκήηξηνο (Πξόεδξνο)
Βαζηινύδεο Ζιίαο
Πνύιηνο Υξίζηνο
Παπαζηακαηίνπ Γεώξγηνο
Γξεκζίδεο Ησάλλεο
Κπξηαθίδεο Αιέμαλδξνο
Σζεγγειίδεο Ησάλλεο
Καινγεξήο Κξίησλ

Απόληεο
1. Φηιίππνπ Φίιηππνο

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη αθνύ εηζεγήζεθε ην (1ν)
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηεο Δπηηξνπήο ηελ αξηζ. πξση 69637/21-12-2011 πεξηιεπηηθή
δηαθήξπμε εθκίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ ε νπνία έρεη σο εμήο:
Δθηίζεηαη ζε πιεηνδνηηθή θαλεξή θαη πξνθνξηθή δεκνπξαζία ε εθκίζζσζε δεκνηηθήο έθηαζεο 28.555.00
η.κ. πνπ βξίζθεηαη ζην αγξόθηεκα ηνπ νηθηζκνύ Ησληθνύ ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Νενρσξίνπ κε ειάρηζην
όξην πξώηεο πξνζθνξάο (θαηώηεξν κίζζσκα) ζην πνζό ησλ 30€ αλά ζηξέκκα δειαδή ζπλνιηθά 856,65€.
Ζ δεκνπξαζία ζα γίλεη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 5ε Ηαλνπαξίνπ 2012 εκέξα Πέκπηε θαη από ώξα 13:00
κέρξη 13:30 ελώπηνλ ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. ηε δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηνί όινη νη ελδηαθεξόκελνη
αθνύ πξνζθνκίζνπλ γξακκάηην θαηάζεζεο ζην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή
αλεγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο πνζνύ επξώ 26 ππέξ ηνπ Γήκνπ, απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο από
ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. ηνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή θαζώο θαη βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο από ην Σακείν ηνπ
Γήκνπ Ξάλζεο.
Οη όξνη ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο βξίζθνληαη ζην Γξαθείν ηεο Γξακκαηείαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Γήκνπ ησλ νπνίσλ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ιάβνπλ γλώζε θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.
Σέινο ν πξόεδξνο θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
Ύζηεξα από ζπδήηεζε, έρνληαο ππόςε ηελ ελ ιόγσ πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δγθξίλεη θαη θαηαθπξώλεη ην πξαθηηθό θαλεξήο θαη πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ
εθκίζζσζε αθηλήηνπ ηνπ Γήκνπ, εθηάζεσο 28.555,00 η.κ. από ην αγξόθηεκα Ησληθνύ ηεο Σνπηθήο
Κνηλόηεηαο Νενρσξίνπ.

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΚ8-ΜΙΝ
Αναρτάται στο διαδίκτυο
Αλαδεηθλύεη κνλαδηθό πιεηνδόηε ηελ Σ.Ε.Κ.Ε. Α.Ε. (νόμιμος εκπρόζωπος Ταρενίδης Παναγιώηης,
Πρόεδρος), κε ΑΦΜ 094016138, δηεύζπλζε 2ν ρικ. Ξάλζεο- Πεηεηλνύ πνπ πξνζέθεξε σο ζπλνιηθό
κίζζσκα ην πνζό ησλ 950€ ηο τρόνο, κε ηελ εγγύεζε ηνπ Δαδαλιάρη Ανηωνίοσ ηνπ Ιωάννη, κε ΑΦΜ
008644912 θαηνίθνπ Ησληθνύ, πνπ έγηλε απνδεθηόο από ηελ Δπηηξνπή σο εγγπεηήο.
Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Ξάλζεο θν. ηπιηαλίδε Μηραήι ή ην λόκηκν αλαπιεξσηή ηνπ γηα ηελ ππνγξαθή
ηεο ζρεηηθήο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο παξαρώξεζεο ηνπ ελ ιόγσ αθηλήηνπ.
……………………………………………………………………………………................................................................

πληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθηεθε όπσο αθνινπζεί.
Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
Ο Πξόεδξνο
Μπέλεο Γεκήηξηνο

Σα κέιε
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ξάλζε 11-01-12
Με εληνιή Γεκάξρνπ
Ζ Γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Καθίζε Κ. Μαξία

