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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

162/2020
από το πρακτικό της 25ης/14.12.2020 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 1ο : Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 4900,92
τ.μ. στα όρια της Κοινότητας Σκλήθρου (δρόμος Ρακοποτάμου – Σκλήθρου), με σκοπό την εξυπηρέτηση
εργοταξιακών αναγκών (εναπόθεση υλικών και μηχανημάτων) για την κατασκευή έργου.
Σήμερα Δευτέρα 14.12.2020, ώρα 10:30 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με
τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12479/10.12.2020
(ημερομηνία γνωστοποίησης 10.12.2020) πρόσκληση του Προέδρου της.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
επτά ( 7 ) μελών ήταν:
Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος
3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας,
διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση
τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του
Ν.4682/2020 (Α΄ 76).
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Θέμα : Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.900,92
τ.μ. στα όρια της Κοινότητας Σκλήθρου (δρόμος Ρακοποτάμου – Σκλήθρου), με σκοπό την εξυπηρέτηση
εργοταξιακών αναγκών (εναπόθεση υλικών και μηχανημάτων) για την κατασκευή έργου.
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
Θέτουμε υπόψη σας:
- Την αριθμ. 142/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η εκμίσθωση με
δημοπρασία δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Σκλήθρου (δρόμος Ρακοποτάμου – Σκλήθρου) της
Δ.Ε. Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς, συνολικής επιφάνειας 4.900,92 τ.μ., σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην απόφαση τοπογραφικό διάγραμμα, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή
του συμφωνητικού έως 28/2/2023, με σκοπό την κάλυψη των εργοταξιακών αναγκών (εναπόθεση
υλικών και μηχανημάτων) της αναδόχου εταιρείας του έργου: «Παραλιακός άξονας Θεσσαλίας
Κεραμίδι –Ρακοπόταμος»,
- Την υπ’ αριθμ. 142/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίσθηκαν οι όροι
φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης,
συνολικής επιφάνειας 4.900,92 τ.μ., στα όρια της Κοινότητας Σκλήθρου (δρόμος Ρακοποτάμου –
Σκλήθρου), με σκοπό την εξυπηρέτηση εργοταξιακών αναγκών (εναπόθεση υλικών και
μηχανημάτων) για την κατασκευή έργου,
- Την αριθμ. πρωτ. 11361/20/11/2020 περίληψη διακήρυξης (ΑΔΑ:9Ω9ΗΩ6Ι-ΚΞ7) φανερής
πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα
Σκλήθρου (δρόμος Ρακοποτάμου – Σκλήθρου) της Δ.Ε. Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς, συνολικής
επιφάνειας 4.900,92 τ.μ. της αναδόχου εταιρείας του έργου: «Παραλιακός άξονας Θεσσαλίας
Κεραμίδι –Ρακοπόταμος»,
- Το αριθμ. πρωτ. 12111/30-11/2020 πρακτικό επιτροπής Δημοπρασίας (άρθρο 1 Π.Δ/τος
270/1981),
και σας καλούμε να αποφασίσετε για την έγκριση των πρακτικών και την κατακύρωση ή μη του
αποτελέσματος της δημοπρασίας δημοτικής έκτασης στα όρια της Κοινότητας Σκλήθρου με σκοπό την
εξυπηρέτηση εργοταξιακών αναγκών για την κατασκευή έργου.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ.1 του Ν.3856/2006 (Α' 114) : «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. στ’ εδάφιο i του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του Π.δ. 270/1981 (Α΄77): «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων
διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωσης πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»,
- την υπ’ αριθμ. 142/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση εκμίσθωσης
δημοτικής έκτασης στα όρια της Κοινότητας Σκλήθρου για εγκατάσταση εργοταξίου για τις ανάγκες του
έργου: “Παραλιακός άξονας Θεσσαλίας Κεραμίδι –Ρακοπόταμος”»,
- την υπ’ αριθμ. 142/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «Καθορισμός
όρων φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης,
συνολικής επιφάνειας 4.900,92 τ.μ., στα όρια της Κοινότητας Σκλήθρου (δρόμος Ρακοποτάμου –
Σκλήθρου), με σκοπό την εξυπηρέτηση εργοταξιακών αναγκών (εναπόθεση υλικών και μηχανημάτων) για
την κατασκευή έργου»,
- την με αριθμό πρωτ. 11361/20-11-2020 διακήρυξη και την περίληψη διακήρυξης (ΑΔΑ:9Ω9ΗΩ6ΙΚΞ7) φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης στην
Κοινότητα Σκλήθρου (δρόμος Ρακοποτάμου – Σκλήθρου) της Δ.Ε. Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς,
συνολικής επιφάνειας 4.900,92 τ.μ. της αναδόχου εταιρείας του έργου: «Παραλιακός άξονας
Θεσσαλίας Κεραμίδι - Ρακοπόταμος»,
- το με αριθμό πρωτ. 12111/30-11-2020 πρακτικό της Επιτροπής Δημοπρασίας,
- το τοπογραφικό διάγραμμα της προς εκμίσθωση δημοτικής έκτασης,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε
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Αποφασίζο υμε ο μό φ ωνα
Α. Εγκρίνουμε το με αριθμό πρωτ. 12111/30.11.2020 πρακτικό και κατακυρώνουμε το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας που διενεργήθηκε, από την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας του άρθρου 1 του Π.δ.
270/1981, στις 30.11.2020 με σκοπό την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.900,92 τ.μ. στα όρια της
Κοινότητας Σκλήθρου (δρόμος Ρακοποτάμου – Σκλήθρου), με σκοπό την εξυπηρέτηση εργοταξιακών
αναγκών (εναπόθεση υλικών και μηχανημάτων) για την κατασκευή έργου, που αρχίζει από την υπογραφή
του συμφωνητικού και λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2023 χωρίς καμία αναπροσαρμογή του μισθώματος.
Β. Ανακηρύσσουμε τελευταίο πλειοδότη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης
εμβαδού 4.900,92 τ.μ. στα όρια της Κοινότητας Σκλήθρου (δρόμος Ρακοποτάμου – Σκλήθρου), με σκοπό
την εξυπηρέτηση εργοταξιακών αναγκών (εναπόθεση υλικών και μηχανημάτων) για την κατασκευή έργου,
την εταιρεία ΑΙΑΣ ΑΤΕ με ΑΦΜ 094118874, με έδρα την Λάρισα - Αθ. Διάκου 1, (δια του Δ/ντα &
Εντεταλμένου Συμβούλου Ζυγογιάννη Αθανασίου) ο οποίος προσέφερε το ποσό των 550,00€/ έτος χωρίς
καμία αναπροσαρμογή του μισθώματος.
Γ. Αναθέτουμε στο Δήμαρχο Αγιάς τις επιπλέον ενέργειες, για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
Δ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί
στο Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον
ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 162/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

