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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   232/2017
    ΘΕΜΑ 15ο: Κήρυξη άγονου του διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου στη Δ.Ε.
                      Αγίων Θεοδώρων για τη δημιουργία περιβαλλοντικού πάρκου
                      ευαισθητοποίησης και ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
                      της περιοχής

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 11η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος 
Παρασκευή και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, 
μετά την υπ' αριθ. 16016/07-08-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. 
ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος 
της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 
επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι (6), ο κ. Πρόεδρος 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης 
Ευάγγελος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 5.Νικολάου 
Σωτήριος, 6.Γεωργίου Χαράλαμπος.

Α π ό ν τ ε ς: 1.Δόσχορης Κων/νος, ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα. 

Επί του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης  ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη 
των μελών της Oικονομικής Επιτροπής  τον οικείο φάκελο, στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ' αριθ. 63/29-03-2017 (ΑΔΑ:ΩΝ2ΟΩΛ3-ΡΟΕ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 
με την οποία εγκρίθηκε η μίσθωση χώρου στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων, εντός σχεδίου 
πόλης, για τη δημιουργία περιβαλλοντικού πάρκου ευαισθητοποίησης και ανάδειξης 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
2. Η υπ' αριθ. 115/2017 (ΑΔΑ:ΩΛ0ΔΩΛ3-ΖΧ7) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την 
οποία καταρτίστηκαν οι όροι δημοπρασίας μίσθωσης του εν λόγω ακινήτου, 
σύμφωνα με τους οποίους η 26η Ιουνίου 2017 ορίστηκε ως η καταληκτική ημερομηνία 
για την υποβολή προσφορών από ενδιαφερομένους. 
3. Το από 11/7/2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας προς 
την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία ουδεμία προσφορά κατατέθηκε 
από ενδιαφερόμενο για την εν λόγω μίσθωση μέχρι την εκπνοή της 
προαναφερθείσας προθεσμίας.
 



4. Η υπ' αριθ. 185/2017 (ΑΔΑ:Ψ4ΞΞΩΛ3-ΧΩΔ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με 
την οποία, αφενός ανακλήθηκε η ανωτέρω Α.Ο.Ε., κι αφετέρου  καταρτίστηκαν εκ 
νέου οι όροι δημοπρασίας μίσθωσης του εν λόγω ακινήτου, καθότι εντοπίστηκαν 
σφάλματα και παραλείψεις στη διαδικασία της μίσθωσης, σύμφωνα με τους οποίους 
η 7η Αυγούστου 2017 ορίστηκε ως η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή 
προσφορών από ενδιαφερομένους. 
5. Το γεγονός ότι ουδεμία προσφορά κατατέθηκε από ενδιαφερόμενο για την εν λόγω 
μίσθωση μέχρι την εκπνοή της νέας προαναφερθείσας προθεσμίας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του 
Π.Δ.270/81, του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 καθώς και αυτές  του άρθρου 72 του 
Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 
μελών της,

       
                                      Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Κηρύσσει άγονη τη δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου στη Δ.Ε. Αγίων 
Θεοδώρων για τη δημιουργία περιβαλλοντικού πάρκου ευαισθητοποίησης και 
ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, καθότι ουδεμία προσφορά 
κατατέθηκε από ενδιαφερόμενο μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας (7η Αυγούστου 2017) 
υποβολής προσφορών. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   232/2017

            Ο Πρόεδρος            Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής            ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος

   Δήμαρχος   
                                                                        ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος

                                                                             ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ  
                                                                         ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος

                                                                                                                                      
                                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος


