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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το υπ’ αριθ. 6/17-3-2017 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – 
Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» 

 

Αριθ. Απόφασης : 43/2017   ΘΕΜΑ : «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας 
δημοπρασίας για την εκμετάλλευση κυλικείου ΚΑΠΗ 
Μονοπήγαδου»                                                                              

                                                                       
Στον Τρίλοφο και στα γραφεία του Ν.Π. που βρίσκονται στο Δημοτικό κατάστημα Τριλόφου, 

πλατεία Δημαρχείου, σήμερα στις 17/3/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:15 μ.μ, συνεδρίασε 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρα 
Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης», μετά από την με 
αριθ. 1121/13-3-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ΔΣ, που επιδόθηκε σε καθένα 
σύμβουλο και στην Πρόεδρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του N. 
3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών βρέθηκαν 
παρόντα 10,  δηλαδή : 
  
 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΙΧΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ, Πρόεδρος 1.  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

2. ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.  ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3. ΚΕΚΗ ΜΑΡΙΑ 3.  ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

4. ΣΚΙΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 4.  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

5. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 5. ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΕΙΡΗΝΗ 

6. ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

7. ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

8. ΛΙΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

9. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

10. ΤΙΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
  

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
 

        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Κωνσταντινίδου Βασιλική Προϊσταμένη  Διοικητικού του 
Ν.Π. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου και η Αυγούστη Ελένη Δ/ντρια Δ/κού- 
Οικονομικού.  

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 6ο θέμα  της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών το 

πρακτικό της επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για την εκμετάλλευση του κυλικείου στο 

ΚΑΠΗ Μονοπήγαδου 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ 

 

 Σήμερα 08/03/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 στα γραφεία του Ν.Π., ενώπιον της 
Επιτροπής Δημοπρασιών, η οποία σύμφωνα με την αριθ. 20/17 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής» του 
Δήμου Θέρμης αποτελείται από τους : 

α) Πασχάλη Αναγνώστου, διοικητικό σύμβουλο, ως αναπληρωματικό πρόεδρο 
β) Γεώργιο Κοντοπίδη, διοικητικό σύμβουλο, ως μέλος και 
γ) Δημήτριο Λίαντα, διοικητικό σύμβουλο, ως μέλος  

διεξήχθη φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμετάλλευση του κυλικείου 
του ΚΑΠΗ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ. 
 

Η Επιτροπή για τη διενέργεια της δημοπρασίας έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις των άρθρων 1 - 5 του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/81 τεύχος Α)  

 τις διατάξεις του άρθρου 264 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/95) και των 
άρθρων 201, 239 & 240 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ116/2006 τεύχος Α)  
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 τις διατάξεις των άρθρων 1 & 10 του Π.Δ. 270/81 Περί ορισμού οργάνων, της διαδικασίας 
και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των 
Δήμων και Κοινοτήτων ή δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση κινητών ή ακίνητων 
πραγμάτων  

 την υπ' αριθμόν 20/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ για την 
εκμετάλλευση του κυλικείου του ΚΑΠΗ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ και τους όρους αυτής και για τον 
καθορισμό των προϊόντων, και των τιμών πώλησης των στα κυλικεία των ΚΑΠΗ    

 την υπ’ αριθ. 824/21-02-17 διακήρυξη της Προέδρου, του Ν.Π. «Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας-Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής» 
 

Στο ορισθέντα χώρο και πριν την ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, ενώπιον της 
Επιτροπής δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει στην προφορική 
πλειοδοτική δημοπρασία. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή και έχοντας υπόψη: 

 τις διατάξεις των άρθρων 1 - 5 του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/81 τεύχος Α)  

 τις διατάξεις του άρθρου 264 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/95) και των 
άρθρων 201, 239 & 240 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ116/2006 τεύχος Α)  

 τις διατάξεις των άρθρων 1 & 10 του Π.Δ. 270/81 Περί ορισμού οργάνων, της διαδικασίας 
και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των 
Δήμων και Κοινοτήτων ή δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση κινητών ή ακίνητων 
πραγμάτων  

 την υπ' αριθ. 20/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ για την 
εκμετάλλευση του κυλικείου του ΚΑΠΗ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ και τους όρους αυτής και για τον 
καθορισμό των προϊόντων, και των τιμών πώλησης των στα κυλικεία των ΚΑΠΗ    

 την υπ’ αριθ. 824/21-02-17 διακήρυξη της Προέδρου, του Ν.Π. «Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας-Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής» 

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι  

Να κηρυχθεί άγονη η δημοπρασία λόγω μη προσέλευσης κανενός ενδιαφερομένου και τη 

διαδικασία περατωθείσα. 

Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας γίνεται από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. και 
αποστέλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης για την τελική έγκριση. 

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση σχετικά με το θέμα  και 
λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Προέδρου,  την υπ' αριθ. 20/2017 απόφαση του ΔΣ  του 
ΝΠΔΔ και την υπ’ αριθ. 824/21-02-17 διακήρυξη της Προέδρου  

  
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       ομόφωνα   

 

Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για την εκμετάλλευση 
κυλικείου στο ΚΑΠΗ Μονοπήγαδου και κηρύσσει άγονη τη δημοπρασία, λόγω μη προσέλευσης 
κανενός ενδιαφερομένου  και τη διαδικασία περατωθείσα.   

Η απόφαση θα αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, για έλεγχο 
νομιμότητας 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  43/2017. 

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής : 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 

                                                                                                ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΙΧΟΥ  
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