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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου Αιγιαλείας, σήμερα δύο 
(2) Μαΐου 2014, ημέρα  Παρασκευή και ώρα  14:00, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενη από τους κ.κ.: 1) Μαρία Μπιρπανάγου, Πρόεδρο αυτής, 2) 
Βασίλειο Φιλιππόπουλο,  3)  Λεωνίδα Μαυρουδή,  4)  Δημήτριο Καμπέρη και  5)  Παναγιώτη 
Κομνηνό  (τακτικά  μέλη  από  την  πλειοψηφία)  μετά  από  την  αριθ.  17000/28-04-2014 
πρόσκληση της Προέδρου αυτής κ. Μπιρπανάγου Μαρίας, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με 
αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 88 του 
Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010), σε τακτική συνεδρίαση.

Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθησαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οι κ.κ., 
1)  Θεοφάνης  Σπηλιόπουλος,  2)  Δημήτριος  Καλαμίδας  (Αντιπρόεδρος),  3)  Δημήτριος 
Φιλιππάτος & 4) Γεώργιος Ντίνος.

Αφού  διαπιστώθηκε  η  νόμιμη  απαρτία,  δηλαδή  επί  συνόλου  εννέα  (9) μελών 
παραβρέθηκαν τα πέντε (5) μέλη, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 
η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Για  το  αντικείμενο: «Έγκριση  πρακτικού  δημοπρασίας  για  την  εκμίσθωση 
δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων Δήμου Αιγιαλείας».

  Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας κ. Μαρία Μπιρπανάγου 
ανακοινώνει το δέκατο έβδομο (17ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και εκθέτει ότι:  σύμφωνα 
με  την  384/2013 απόφαση  του  Δημοτικού  μας  Συμβουλίου  η  οποία  εγκρίθηκε  με  την 
91501/9923/30-08-2013 όμοια  του  τμήματος  προσωπικού  (ελεγκτών  νομιμότητας)  της 
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και  Ιονίου,  αποφασίστηκε  η 
εκμίσθωση  Δημοτικού  χώρου  στην  πλατεία  πλησίον  παραλίας  της  Τοπικής  Κοινότητας 
Σελιανιτίκων  του  Δήμου  Αιγιαλείας,  για  χρονικό  διάστημα  πέντε  (5)  ετών,  με  σκοπό  να 
χρησιμοποιηθεί  αποκλειστικά  και  μόνο  ως  χώρος  παιδικών  δραστηριοτήτων  και 
εξουσιοδοτήθηκε η Οικονομική Επιτροπή  για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας. 

Ακολούθως η εκτιμητική Επιτροπή όρισε το τίμημα και με την 370/2013 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, καθορίστηκαν  οι όροι διακήρυξης για την ανωτέρω εκμίσθωση. Στη 
συνέχεια έγινε δημοσίευση της περίληψης Διακήρυξης που καλούσε τους ενδιαφερόμενους 
να προσέλθουν στη Δημοπρασία και να πλειοδοτήσουν και τέλος την 17-03-2014 διεξήχθει η 
φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στην οποία 
έλαβε  μέρος  ένας  ενδιαφερόμενος,  ο  κ.  Γεώργιος  Ευσταθίου  του  Νικολάου,  ο  οποίος 
πρόσφερε ως ετήσιο μίσθωμα το ποσό των τριάντα ευρώ (30,00€) ανά τετραγωνικό μέτρο, 
για την εκμίσθωση των πενήντα (50) τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με το πρακτικό της 
Επιτροπής. 

Σύμφωνα  λοιπόν  με  τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  270/81  (Φ.Ε.Κ.77/τ.Α/30.03.1981),  του 
άρθρου  192  του  Ν.  3463/2006  (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006)  και  του  εδ.  ε  της  παρ.1  του 
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/ τ.Α/07.06.2010), πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να 
εγκρίνει το ανωτέρω Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής και να κατακυρώσει τη δημοπρασία 
στον κ. Γεώργιο Ευσταθίου του Νικολάου.

Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

1

ΑΔΑ: ΒΙΙΨΩ6Χ-Κ46



Η Οικονομική Επιτροπή
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η κ. Πρόεδρος, έλαβε υπόψη της το από 17.03.2014 

Πρακτικό Δημοπρασίας της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, τις διατάξεις του Π.Δ. 
270/81 (Φ.Ε.Κ.77/τ.Α/30.03.1981), του άρθρου 192 και του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08. 
06.2006)  και  του  εδ.  ε  της  παρ.1  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  87/τ.Α/ 
07.06.2010),  την  384/2013  απόφαση  του  Δημοτικού  μας  Συμβουλίου,  την  370/2013 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση,

Ομόφωνα Αποφασίζει

1)Την έγκριση του από δέκα επτά (17)  Μαρτίου  2014,  Πρακτικού της  Επιτροπής 
εκμίσθωσης ή εκποίησης ακινήτων και πραγμάτων του Δήμου Αιγιαλείας,  σχετικά με την 
εκμίσθωση Δημοτικού χώρου εμβαδού πενήντα (50) τετραγωνικών μέτρων, στην πλατεία 
πλησίον  παραλίας  της  Τοπικής  Κοινότητας  Σελιανιτίκων  του  Δήμου  Αιγιαλείας,  για  να 
χρησιμοποιηθεί  αποκλειστικά και  μόνο ως χώρος παιδικών δραστηριοτήτων,  για  χρονική 
περίοδο πέντε (5) ετών.

2)Την  κατακύρωση  της  δημοπρασίας  για  την εκμίσθωση  του  προαναφερόμενου 
Δημοτικού χώρου, στον κ. Γεώργιο Ευσταθίου του Νικολάου, ο οποίος προσέφερε ως ετήσιο 
μίσθωμα το ποσό των τριάντα ευρώ (30,00€)  ανά τετραγωνικό μέτρο,  (50 τ.μ.  Χ 30,00€ 
=1.500,00€ ετησίως).

3)Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να μεριμνήσει  για την ακριβή εκτέλεση των όρων της 
Δημοπρασίας και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 132/2014.

Η  Πρόεδρος Τα Μέλη
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