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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 14/2015 πρακτικό συνεδρίασης 

 
 Σήμερα στις 25 του μήνα Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00’ το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε έκτακτη 
συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 
6337/19-06-15 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Τσάτσαρη Χρ.  (άρθρο 75 του Ν. 
3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΠΕΝΤΕ ( 5 ): 
 
                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

1. Τσάτσαρης Χρήστος                    1.    Έξαρχος Γεώργιος 

2. Διψάνας Αχιλλεύς                    2.    Τσούγιας Χρήστος 

3. Ζάχος Βασίλειος                 

4. Μανώλης Γεώργιος   
5. Κυρίτσης Γεώργιος   

6. --   

7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας , κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ ( 9ο). «Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την Εκμίσθωση ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 
ΡΑΨΑΝΗΣ»             
Αριθμός   Απόφασης ( 76 ) 
    

Με  την αριθ. 10/2015 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την 

εκμίσθωση του Δημοτικού Ξενώνα Ραψάνης. 

Με την αριθ. 13/2015  απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι  όροι  

της ανωτέρω εκμίσθωσης . 

Η δημοπρασία έγινε στο Μακρυχώρι στις 12-03-2015, μετά από την αριθ. 1910/26-

02-2015 διακήρυξη, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: 7Δ6ΛΩΗ7-ΒΑΟ)  και 

δημοσιεύθηκε νόμιμα στην είσοδο του Δημοτικού καταστήματος, στην εφημερίδα 

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου μας . 

 Στη δημοπρασία που έγινε μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, δεν παρουσιάσθηκε  

κανένας  ενδιαφερόμενος. 

 Στις 19-03-2015 έγινε η επαναληπτική δημοπρασία όπως ορίζονταν στον καθορισμό 

των όρων και κατά την οποία  δεν παρουσιάσθηκε κανένας ενδιαφερόμενος.  

ΑΔΑ: 73ΔΖΩΗ7-Ξ6Θ



  Και κάλεσε τα μέλη της  Επιτροπής  ν’ αποφασίσουν σχετικά. 

Τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής αφού άκουσαν τον Πρόεδρο,  είδαν τα 

πρακτικά της δημοπρασίας και ότι οι δημοσιεύσεις έλαβαν πράγματι χώρα, είδαν τις 

διατάξεις του 270/1981,  του Ν. 3463/06, το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και μετά από 

διαλογική συζήτηση  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α   

 Εγκρίνει τα πρακτικά της δημοπρασίας, για την ΕΕκκμμίίσσθθωωσσηη  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΞΞεεννώώνναα  

ΡΡααψψάάννηηςς,   που έγινε στο Μακρυχώρι  στις 12-03-2015 &  στις 19-03-2015 

(επαναληπτική),  όπου η δημοπρασία κηρύσσεται  ά γ ο ν η . 

 Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για ν’ αποφασίσει σχετικά. 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   76/2015 
………………………………………………………………………………………………………. 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 

 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

               (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 

           O Αντιδήμαρχος    
 
          Τσάτσαρης Χρήστος 

ΑΔΑ: 73ΔΖΩΗ7-Ξ6Θ
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