ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 12ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 10ης Ιουνίου 2014
Αριθ. απόφασης 118
Περίληψη
Πλειοδοτική φανερή και προφορική
δημοπρασία εκμίσθωσης αρ. 1α καταστήματος
Δημοτικής Αγοράς
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 10 Ιουνίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 29862/506-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη Δημητρίου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), η οποία
επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ.
6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές
αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη
δηλαδή:
1)
2)
3)
4)
7)

Παρόντες
Μπένης Δημήτριος (Πρόεδρος)
Ιωαν. Δρεμσίζης
Ν. Σπυριδόπουλος
Δ. Βορίδης
Κ. Παπαδόπουλος

Απόντες
1) Ιωαν. Τσεγγελίδης
2) Γ. Παπασταματίου
3) Χρίστος Πούλιος
4) Κρ. Καλογερής

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το
1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, την αριθ. πρωτ. 27586/26-5-2014 περιληπτική
διακήρυξη εκμίσθωσης ακινήτου η οποία έχει ως εξής :
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του αριθ. 1Α
καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά, έκτασης 92,88 τ.μ. με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς
(κατώτατο μίσθωμα) στο ποσό των 400,00 €.
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο, στην Πλατεία Δημοκρατίας, την 10η Ιουνίου 2014 ημέρα Τρίτη
και από ώρας 13:30 μ.μ. μέχρι 14:00 μ.μ. ενώπιον της αρμόδια επιτροπής.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ευρώ 480,00
€ υπέρ του Δήμου, αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο Ξάνθης, ποινικό μητρώο γενικής χρήσης και αξιόχρεο εγγυητή ο
οποίος θα είναι παρών.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
Tην αρ. 109/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Την αρ. πρωτ. 27586/26-5-2014 περιληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης ακινήτου
Το γεγονός ότι κατά τη λήξη της δημοπρασίας δεν εμφανίστηκε άλλος ενδιαφερόμενος πλην της κας
Ντούτση Ειρήνης του Αχιλλέα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αναδεικνύει μοναδικό πλειοδότη για την εκμίσθωση του αρ. 1Α καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς, την
Ντούτση Ειρήνη του Αχιλλέα , κάτοικο Ξάνθης, οδός Μικράς Ασίας 87 με Α.Δ.Τ. ΑΗ 412443, που
προσέφερε ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 420€, με την εγγύηση του Ντούτση Αχιλλέα του Παντελή
κατοίκου Διομήδειας Ξάνθης, , με Α.Δ.Τ. ΑΒ745466, που έγινε αποδεκτός από την Επιτροπή ως εγγυητής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 118/2014.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 11-06-2014
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυρομάτη Αικατερίνη

