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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 28 ΜΑΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 137/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΑΡΙΘ.  76/2019  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΟΡΩΝ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 3  ΟΥ   

ΚΑΙ ΤΟΥ 7  ΟΥ   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ».  

Σήμερα  Τρίτη  28  Μαΐου  2019  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Έδεσσας  και  ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  9.556/24-5-2019  του  Προέδρου  της,  που  είχε 
επιδοθεί  σ’  όλα  τα  μέλη  αυτής,  τακτικά  και  αναπληρωματικά,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις του άρθρου 75  του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87),  και είχε δημοσιευθεί στο 
Δημοτικό  Κατάστημα  Έδεσσας,  για  να  συζητήσει  και  να  πάρει  απόφαση  στο 
παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από 
τα εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2.  Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
3. Ιωάννης  Μουράτογλου-  Τακτ. 

μέλος, 
4.  Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος,
2. Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
3. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
4. Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος.

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν 
το θέμα της ημερήσιας διάταξης.
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης υπενθυμίζει στα 
μέλη  της  Οικονομικής  πως  με  την  αριθ.  76/2019  απόφασή  της  η  Οικονομική 
Επιτροπή  κατάρτισε  τους  όρους  δημοπράτησης  για  τη μίσθωση ακινήτων  για  την 
στέγαση του 3ου και 7ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας.
         Επειδή εκ παραδρομής αναφέρθηκε ότι οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
τη τελευταία υποχρεωτική δημοσίευση της προκήρυξης, καταθέτοντας προσφορά σε 
σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία 
(εκτός του φακέλου), στο Πρωτόκολλο του Δήμου Έδεσσας (Πλ. Αιγών 1, Έδεσσας), 
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υπόψη Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής αντί του ορθού υπόψη του Τμ. Εσόδων 
και Δημ. Περιουσίας, προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
         Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να προχωρήσει 
στη διόρθωση των όρων της δημοπρασίας.
           Η  Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού είδε την αριθμό 
76/2019 όμοια  δική  της,  την  αριθ.  4/2019  απόφαση  της  Δημοτικής  Κοινότητας 
Έδεσσας και  αφού  έλαβε  υπόψη  της  τις  διατάξεις  των  άρθρων  65  και  72  του 
Ν.3852/2010  (ΦΕΚ Α'  87) «Νέα Αρχιτεκτονική της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του άρθρου 195 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) 
καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 270/1981,

Αποφασίζει ομόφωνα
        Τροποποιεί την αριθ. 76/2019 απόφασή της μόνο ως προς το σημείο που θα 
κατατίθεται  οι  προσφορές  των  ενδιαφερόμενων  που  θέλουν  να  συμμετέχουν  στη 
δημοπρασία και συνεπώς: 
        Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  εκδηλώσουν  το  ενδιαφέρον  τους  σε 
αποκλειστική  προθεσμία  είκοσι  (20)  ημερών  από  τη  τελευταία  υποχρεωτική, 
σύμφωνα  με  τον  ν.3548/2007,  δημοσίευση  της  προκήρυξης.  Η  προσφορά 
κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής 
στη  δημοπρασία  (εκτός  του  φακέλου),  στο  Πρωτόκολλο  του  Δήμου  Έδεσσας  (Πλ. 
Αιγών 1, Έδεσσας), υπόψη Τμ. Εσόδων και Δημ. Περιουσίας, προκειμένου να λάβει 
αριθμό  πρωτοκόλλου.  Το  Τμ.  Εσόδων  και  Δημ.  Περιουσίας  θα  αποστείλει  τις 
προσφορές στην αρμόδια επιτροπή καταλληλόλητας του ακινήτου (παρ. 6, άρθρου 8 
του Ν. 3467/2006), η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλόλητας των 
προσφερόμενων  ακινήτων,  περί  του  αν  ταύτα  πληρούν  τους  όρους  της  παρούσας 
διακήρυξης.
      Κατά τα λοιπά η αριθ. 76/2019 απόφαση ισχύει ως έχει.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 137/2019.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 11-6-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης Μουράτογλου Ιωάννης 
Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας κ. Σάββα Δαμιανίδη.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας Μ. Μήτσου
- Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών Μ. Ρούσκα.
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