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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ        Αριθ. Απόφ:  20/2015 
 

 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 8
ο  

πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του  

Δήμου Κάσου 

 

Θέμα : «Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου οικίας 

Καντούνια». 

 
     Στην Κάσο, σήμερα   27 Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00 στο Δημοτικό κατάστημα του 

Δήμου Κάσου συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου, ύστερα από την αριθ.πρωτ. 

1307/23-04-2015 έγγραφη πρόσκληση   της  Προέδρου της Μαρίας Μαλανδρή  που εκδόθηκε 

δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 

Ν.3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών ήταν παρόντα τα πέντε 

(5) μέλη, ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                

 

1. Mαρία Μαλανδρή, Πρόεδρος                                1.Γεώργιος Παμπαφίκος 

2. Εμμανουήλ Παρλής, Αντιπρόεδρος     2. Ευαγγελία Δημητρίου                                

3. Παπαγεωργίου Βασίλειος, Μέλος                       

4. Λαμπρινή Γενειάδου, Μέλος 

5. Νικήτας Κρητικός, Μέλος   

 

 

Η Πρόεδρος  κατά την εισήγηση του 2
ου

 θέματος, αναφέρει τα εξής:  

Την 14/04/2015, κατά τη διεξαχθείσα δημοπρασία ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 

για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου ισόγειο οικίας Καντούνια, πλειοδότης αναδείχθηκε  ο 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ “ΚΑΣΙΟΣ”, ο οποίος πρόσφερε για την εκμίσθωση του ακινήτου το ποσό των 30,00  ευρώ.  

  

Συνολικά έλαβαν μέρος στη δημοπρασία  ένας (1)  συμμετέχοντας. Το όριο της πρώτης προσφοράς 

καθορίσθηκε με τη διακήρυξη της δημοπρασίας στο ποσό των 20,00 ευρώ. Η υψηλότερη τιμή προσφοράς 

που εκφωνήθηκε ανέρχεται στο ποσό των 30,00 ευρώ, από τον ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ “ΚΑΣΙΟΣ”. 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να αποφασίσει για την κατακύρωση του 

δημοπρασίας. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1) τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 

2) το άρθρο 72 του Ν.3852/10 

2) το άρθρο 192 του Ν.3463/06 

3) το πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας 
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[Πληκτρολογήστε κείμενο] Σελίδα 2 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Κατακυρώνει τη δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου Ισόγειο οικίας Καντούνια 

στον πλειοδότη ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. “ΚΑΣΙΟΣ”, ο οποίος προσέφερε το μίσθωμα των 30,00 ευρώ ανά μήνα.  

 

2. Αναθέτει στην Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για την υπογραφή της  σύμβασης.  

 

Με την παρατήρηση της κας. Γενειάδου που ανέφερε ότι «Εάν και εφόσον η Επιτροπή της δημοπρασίας 

εξέτασε τον φάκελο και έχει όλα τα προαπαιτούμενα ώστε να νοικιάζει δημοτική περιουσία». 

 

  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 20/2015. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 
 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                       υπ: Εμμανουήλ Παρλής  

υπ: Μαρία Μαλανδρή                   υπ: Βασίλειος Παπαγεωργίου  

 υπ: Λαμπρινή Γενειάδου  

                                                         υπ: Νικήτας Κρητικός             

  

 

       

        Σωστό  απόσπασμα από 

          το βιβλίο πρακτικών                                    

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο. Ε  ΚΑΣΟΥ 

 

           

Μαρία Μαλανδρή                   

 

ΑΔΑ: 6ΒΗΣΩΕΙ-ΙΗΑ
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