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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 2/2015 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμoυ
Ορεστιάδας» της 10 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2015
ΘΕΜΑ 5ο: ΄Εγκριση ή μη πρακτικού εκμίσθωσης κυλικείου ΚΑΠΗ Ορμενίου
Στην Ορεστιάδα σήμερα 10 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα
Τρίτη και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Διοικητικό
Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του
Δήμoυ Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.), στο γραφείο του Προέδρου, ύστερα από την με
αριθ. πρωτ. 153/06-02-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε με
αποδεικτικό σε όλους τους διοικητικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση
πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος
2.-Αρχοντίδης
Αρχοντής
3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος
4.-Μουχταρίδου Βασιλική
5.-Κεσούδη Παναγιώτα

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανένας

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν
και νόμιμα κλήθηκαν

Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Κέντρου Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας Κόφκελη Αρετή για τηv
τήρηση τωv πρακτικώv της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Τις διατάξεις της περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
β) Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006.
γ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.
δ) Την αριθμ. 180/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση
εκμίσθωσης του κυλικείου ΚΑΠΗ Ορμενίου και καθορισμός όρων διακήρυξης
δημοπρασίας εκμίσθωσης.

ΑΔΑ: 78Ω3ΟΕΡΠ-Φ24

ε) Το αριθμ. 28-01-2015 πρακτικό της επιτροπής δημοπρασίας.
στ) Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε της δημοπρασίας.
Στη συνέχεια υπενθύμισε προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι με την
αριθμ. 180/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκμίσθωση του
κυλικείου ΚΑΠΗ Ορμενίου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας.
Από τη διενέργεια της φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, η
οποία διεξήχθη τηρουμένων των διατάξεων του Π.Δ. 270/1981 και σύμφωνα με το
αριθμ. 28/01/2015 πρακτικό της επιτροπής δημοπρασίας, τελευταία πλειοδότης
αναδείχθηκε η Θωμαϊδου Χρυσούλα του Δημητρίου, διότι προσέφερε το υψηλότερο
τίμημα.
Ακολούθως, πρότεινε την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και την
κατακύρωση του αποτελέσματος αυτής στην Θωμαϊδου Χρυσούλα του Δημητρίου ,
τελευταία πλειοδότη (μοναδική) κατά τη δημοπρασία που διεξήχθη στο ΚΚΠΑΑΔΟ
για τη εκμίσθωση ακινήτου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την
εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
β) Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006.
γ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.
δ) Την αριθμ. 180/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση
εκμίσθωσης του κυλικείου ΚΑΠΗ Ορμενίου και καθορισμός όρων διακήρυξης
δημοπρασίας εκμίσθωσης.
ε) Το αριθμ. 28-01-2015 πρακτικό της επιτροπής δημοπρασίας.
στ) Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε της δημοπρασίας
ζ) το γεγονός
ότι δεν υποβλήθηκε ένσταση κατά του αποτελέσματος της
δημοπρασίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τα πρακτικά της φανερής και προφορικής πλειοδοτικής
δημοπρασίας που έγινε στις 28/01/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 για την
εκμίσθωση ακινήτου κυριότητας του ΚΚΠΑΑΔΟ, κατά την οποία τελευταία
πλειοδότης (μοναδική) αναδείχθηκε η Θωμαϊδου Χρυσούλα του Δημητρίου οποία
προσέφερε το ποσό των 3.120,00 ευρώ, ετησίως.
Β. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της φανερής και προφορικής πλειοδοτικής
δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου ΚΑΠΗ Ορμενίου στην τελευταία
πλειοδότη Θωμαϊδου Χρυσούλα του Δημητρίου.
Γ. Εξουσιοδοτείται ο κ. Πρόεδρος να μεριμνήσει για την ακριβή εκτέλεση
των όρων της δημοπρασίας και για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης .
H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό 16/2015.
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:
O Πρόεδρος Τα Μέλη
(ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Μπαρμπούδης Αλέξανδρος

