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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ                                            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το πρακτικό με αρικ.30/2018   

υνεδρίαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 
         

ΘΕΜΑ : «Άνοιγμα και αξιολόγθςθ οικονομικών προςφορών ςχετικά με τθν 
εκμίςκωςθ ενόσ ιςογείου καταςτιματοσ επί τθσ οδοφ Ελευκερίου Βενιηζλου 
αρικμ. 63 ςτθ Λάριςα, ιδιοκτθςίασ του κεφαλαίου αυτοτελοφσ διαχείριςθσ με τθν 
επωνυμία «Κλθροδότθμα  Αλεξάνδρασ-Ελζνθσ Γκαςτι»». 
 

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 860/2018 

τα Ιωάννινα, ςιμερα τθν 20-11-2018, θμζρα Σρίτθ και ώρα 13:00 ςυνιλκε θ 
Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ιωαννιτϊν ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτθν αίκουςα 
ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ υμβουλίου «Ακανάςιοσ Σςακάλωφ», φςτερα από 
τθν αρικ.πρωτ.:οικ.65449 /6647/16-11-2018 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου 
τθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75 του Ν.3852/2010, για ςυηιτθςθ και 
λιψθ αποφάςεων ςτα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. 

Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία δεδομζνου ότι ςε ςφνολο (9) μελϊν 
βρζκθκαν παρόντα (6) μζλθ, ιτοι: 

 

 
           Παρόντεσ                                                  Απόντεσ    
1. Γιωτίτςασ Θωμάσ     1. Κωνςταντόπουλοσ πυρίδων 
2. Γιϊτθ Γεωργία     2. Βλζτςασ Βαςίλειοσ 
3. Λιόντοσ Ιωάννθσ     3. Κατθρτςίδθσ Δθμιτριοσ 
4. Νάςτοσ Δθμιτριοσ      
5. Δοβανάσ Ελευκζριοσ 
6. Μακόπουλοσ Νικόλαοσ      
 
             τθν ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε και ο υπάλλθλοσ του Διμου  Βαςίλθσ 
καμνζλοσ  για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν.    

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Γιωτίτςασ Θωμάσ, ειςθγοφμενοσ 
το ανωτζρω κζμα, ζκεςε υπόψθ τθσ επιτροπισ γραπτι ειςιγθςθ τθσ εντεταλμζνθσ 
Δθμοτικισ υμβοφλου του Διμου Ιωαννιτϊν για τα κλθροδοτιματα κ. Γεωργίασ 
Γιϊτθ, θ οποία ζχει ωσ εξισ: 

Κφριοι φμβουλοι, ζχοντασ υπόψθ: 
1) Σισ διατάξεισ του Ν. 4182/2013 (άρκρα 24,42 & 58) «Κϊδικασ κοινωφελϊν 

περιουςιϊν, ςχολαηουςϊν κλθρονομιϊν και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ αρ. 
185/Αϋ/10.09.2013) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα, 
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2)  Σθν αρικμ. 631/2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία 
αποφαςίςτθκε : Να κθρυχκεί  άγονθ θ δθμοπραςία για  τθν εκμίςκωςθ ενόσ 
ιςογείου καταςτιματοσ επί τθσ οδοφ Ελευκερίου Βενιηζλου αρικμ. 63 ςτθ 
Λάριςα, ιδιοκτθςίασ του κεφαλαίου αυτοτελοφσ διαχείριςθσ με τθν 
επωνυμία «Κλθροδότθμα  Αλεξάνδρασ-Ελζνθσ Γκαςτι» και θ  επανάλθψθ 
τθσ δθμοπραςίασ με τιμι βάςθσ 350,00€ (πλζον χαρτοςιμου) και 
ςυντάχτθκαν οι όροι τθσ διακιρυξθσ 

3) Σθν ςχετικι ανακοίνωςθ εκμίςκωςθσ του Αντιδθμάρχου Οικονομικϊν 
Τπθρεςιϊν που δθμοςιεφτθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Οικονομικϊν 
τθν 25-10-2018 και ςτθν ιςτοςελίδα του διμου τθν 25-10-2018 ςφμφωνα με 
όςα ορίηει το άρκρο 24 του Ν. 4182/2013 

4) Σισ κλειςτζσ προςφορζσ που κατατζκθκαν εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ 
προκεςμίασ (ζωσ 14-11-2018)  

 
 Παρακαλοφμε για το άνοιγμα και τθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν 
προςφορϊν  ςφμφωνα με όςα ορίηουν τα άρκρα 24,42 & 58 του Ν. 4182/2013 
«Κϊδικασ κοινωφελϊν περιουςιϊν, ςχολαηουςϊν κλθρονομιϊν και λοιπζσ 
διατάξεισ» (ΦΕΚ αρ. 185/Αϋ/10.09.2013) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα 
και τθ λιψθ απόφαςθσ ςχετικά με τθν ανάδειξθ μιςκωτι για το ανωτζρω ακίνθτο.       

τθ ςυνζχεια θ Οικονομικι Επιτροπι προχϊρθςε ςτο άνοιγμα των δφο (2) 
προςφορϊν που κατατζκθκαν. 

1. ΓΙΟΓΛΑΡΗ ΣΗΛΕΜΑΧΟ  με ποςό προςφοράσ 385,00 € 
2. ΚΑΙΒΑ ΝΙΚΟΛΑΟ   με ποςό προςφοράσ 355,00 € 

Ωσ καλφτερθ αξιολογικθκε θ προςφορά του κ. ΓΙΟΓΛΑΡΗ ΣΗΛΕΜΑΧΟΤ ο 
οποίοσ προςζφερε 385,00 € το μινα για τθν εκμίςκωςθ ενόσ ιςογείου 
καταςτιματοσ επί τθσ οδοφ Ελευκερίου Βενιηζλου αρικμ. 63 ςτθ Λάριςα, 
ιδιοκτθςίασ του κεφαλαίου αυτοτελοφσ διαχείριςθσ με τθν επωνυμία 
«Κλθροδότθμα  Αλεξάνδρασ-Ελζνθσ Γκαςτι». 

Η Οικονομικι Επιτροπι μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ και αφοφ ζλαβε 
υπόψθ τθσ:  
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 158 του Ν. 3463/2006.  
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 . 
3. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεφχοσ Α'). 
4.Σον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του Διμου Ιωαννιτϊν οικονομικοφ ζτουσ 2018. 
5.Σθν  ειςιγθςθ τθσ εντεταλμζνθσ Δθμοτικισ υμβοφλου του Διμου Ιωαννιτϊν για 
τα κλθροδοτιματα κ. Γεωργίασ Γιϊτθ. 
 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Σθν εκμίςκωςθ ενόσ ιςογείου καταςτιματοσ επί τθσ οδοφ Ελευκερίου 
Βενιηζλου αρικμ. 63 ςτθ Λάριςα, ιδιοκτθςίασ του κεφαλαίου αυτοτελοφσ 
διαχείριςθσ με τθν επωνυμία «Κλθροδότθμα  Αλεξάνδρασ-Ελζνθσ Γκαςτι», ςτον κ. 
ΓΙΟΓΛΑΡΗ ΣΗΛΕΜΑΧΟ με 385,00 € μθνιαίωσ. 

--- 
Kατά τησ παραπάνω απόφαςησ χωρεί ειδική διοικητική προςφυγή για 

λόγουσ νομιμότητασ κατ’ άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (όπωσ τροποποιήθηκε με το 
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άρθρο 118 του Ν. 4555/2018) μζςα ςε προθεςμία δεκαπζντε (15) ημερών από την 
επίδοςη τησ απόφαςησ καθώσ και δυνατότητα άςκηςησ αίτηςησ θεραπείασ. 

 
Η  παροφςα απόφαςθ  ζλαβε αφξοντα  αρικμό 860/2018. 

 
Αφοφ ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ 

 
Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΣΡΟΠΗ  
(Ακολουκοφν  υπογραφζσ) 

 
 
       Ακριβζσ   Απόςπαςμα 
               Ο  Πρόεδροσ 
  τθσ  Οικονομικισ  Επιτροπισ 
 
 
           Θωμάσ  Γιωτίτςασ 
       Α Ν Σ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο  
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