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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 25ης/08.08.2019
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα  Πέμπτη  8  Αυγούστου 2019  και  ώρα  10:30  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Κέας
στην Ιουλίδα, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.  3645/02-08-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία,  δηλαδή  σε  σύνολο  7  μελών  βρέθηκαν  παρόντα  τα
παρακάτω 6 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωάννης Ευαγγέλου            1.  Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη
2. Αντώνιος Παούρης                                      
3. Δημήτριος Καβαλιέρος                             

             4. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
6.  Ελευθέριος Τζουβάρας 

 (αν και προσκλήθηκε νόμιμα)

  
                                           
   

         

  
 
            
          

   

                     Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση 

των πρακτικών.
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  ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου ως χώρος στάθμευσης
(PARKING) στην Κορησσία.

                             Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
εξέθεσε ότι:

                   Κατά τη διεξαχθείσα την 6η Αυγούστου 2019 Δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου ως χώρος στάθ-
μευσης (PARKING) στην Κορησσία, ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Κέας, αναδεί-
χθηκαν τελικοί μειοδότες με κοινή αίτηση ενδιαφέροντος, οι κ.κ. 1) Απόστολος Παούρης και  2)
Ιωάννης Παούρης που πρόσφεραν το ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€ ) ετησίως, ήτοι
πεντακόσια ογδόντα τρία ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (583,33€) / μηνιαίως.

                     Ο κ. Ιωάννης Παούρης εκπροσωπήθηκε με νόμιμο πληρεξούσιο από τον κ. Απόστολο Παούρη.

                   ¨Ήταν οι μοναδικοί μειοδότες που έλαβαν μέρος στη δημοπρασία, και η χαμηλότερη τιμή που εκ-
φωνήθηκε ανέρχεται στο ποσό των  επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) ετησίως, ήτοι πεντακόσια
ογδόντα τρία ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (583,33€) / μηνιαίως.

                      Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την κατακύρωση των
πρακτικών της δημοπρασίας σύμφωνα με: 

                  1) Την υπ’αριθμ. 257/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης μίσθωσης ακινή-
του ως χώρου στάθμευσης οχημάτων.

                2)  Την υπ’αριθμ. 87/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό των
όρων της Δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου για χρήση ως χώρου στάθμευσης (Parking)  στην
Κορησσία

                      3)  Την υπ’αριθμ. 3018/2-7-2019 διακήρυξη δημοπρασίας που δημοσιεύθηκε την 3/7/2019

                   4) Την υπ’αριθμ.3285/15-7-2019 κατάθεση προσφοράς των κ.κ Απόστολου Παούρη και Ιωάννη
Παούρη

                    5) Την από 30/7/2019 Έκθεση της Επιτροπής  Εκτίμησης Ακινήτων η οποία έλεγξε την καταλλη-
λότητα του προσφερόμενου ακινήτου που βρίσκεται στην Κορησσία Κέας.

                      6) Την από 2/8/2019 πρόσκληση των ενδιαφερομένων στη Δημοπρασία, η οποία επιδόθηκε νόμι-
μα με αποδεικτικό στους δικαιούχους για συμμετοχή

                     7) Το από 06/08/2019 “ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ”

      

                    Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και αφού είδε τις διατάξεις του Π.Δ
270/81 του Ν. 3852/10 και του Ν.3463/06
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                                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

                     1) Εγκρίνει τα πρακτικά της διενεργηθείσας στις 06-08-2019 φανερής προφορικής μειοδοτικής
Δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου για χρήση ως χώρου στάθμευσης (Parking) στην Κορησσία,
ακινήτου εμβ.2.287,75 τ.μ και ακινήτου εμβ.1.713,20 τ.μ και κατακυρώνει υπέρ των κ.κ Απόστο-
λου  Παούρη  και  Ιωάννη  Παούρη,  οι  οποίοι  προσέφεραν  το  ποσό  των  επτά  χιλιάδων  ευρώ
(7.000,00 €) ετησίως, ήτοι πεντακόσια ογδόντα τρία ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (583,33 €) / μη-
νιαίως.

                      2) Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες για υπογραφή της σύμβασης.

                      Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 109/2019
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Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Δήμαρχος Κέας                    Τα μέλη

             Ιωάννης Ευαγγέλου               Αντώνιος Παούρης

Δημήτριος Καβαλιέρος

Ελευθερία Στ. Μορφωνιού

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Ελευθέριος Τζουβάρας 

                                    


