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Πετρούπολη, 11 Νοεµβρίου 2011
Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 18551

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 140/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ
της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΘΕΜΑ: ∆ιεξαγωγή της επαναληπτικής ανοικτής προφορικής µειοδοτικής δηµοπρασίας µίσθωσης
κτιρίου για τη στέγαση υπηρεσιών του ∆ήµου.
Από το πρακτικό της 24ης του έτους 2011,Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα στις 09 Νοεµβρίου, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 18010/04.11.2011 πρόσκληση
του Προέδρου της, που δηµοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου, αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό σε όλα τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής, σύµφωνα µε
το άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης ΑυτοδιοίκησηςΠρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού από
τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω µέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.- Κοτσαµπάς Θωµάς, Πρόεδρος
2.- Λάππα Θεόδωρο, Αντιπρόεδρος- 8ο Τακτικό Μέλος
3.- Ζορµπά Ανθή, 1ο Τακτικό
4.- Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, 2ο Τακτικό Μέλος
5.- Βενέτη Ελευθερία, 3ο Τακτικό Μέλος
6.- Ραγκούση Εµµανουήλ, 4ο Τακτικό Μέλος
7.- Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, 7ο Τακτικό Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σίµος Ευάγγελος, 5ο Τακτικό Μέλος
2.- Σκαλιστήρας Αθανάσιος, 6ο Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κακαλιάς Ευστράτιος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των
πρακτικών.
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος
το πέµπτο (5ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής :
Με την αριθµ. 96/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της ανοικτής
προφορικής πλειοδοτικής ∆ηµοπρασίας για την µίσθωση κτιρίου στέγασης υπηρεσιών του ∆ήµου και
µε την αριθµ. 134/2011 και σε συνέχεια των αριθµ. 108/2011, 110/2011 & 119/2011 αποφάσεων µας,
ορίστηκε η διεξαγωγή της επαναληπτικής δηµοπρασίας στις 9η Νοεµβρίου 2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα
13.30 µ.µ.
Σας γνωρίζω επίσης ότι επί της µοναδικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω
δηµοπρασία, από την επιτροπή καταλληλότητας κτιρίων µας διαβιβάστηκε η παρακάτω έκθεση:
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
(για τη µίσθωση κτιρίου για τη στέγαση
Υπηρεσιών του ∆ήµου»)
Οι υπογράφοντες:
1. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ
2. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

∆ηµοτικός Σύµβουλος
∆ηµοτικός Σύµβουλος

3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Τεχνικός Υπάλληλος
οι οποίοι αποτελούµε την Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιρίων του ∆ήµου που
ορίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 96/2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου µας (οι δύο
δηµοτικοί σύµβουλοι) και µε την υπ’ αριθµ. 659/2011 Απόφαση ∆ηµάρχου (ο τεχνικός υπάλληλος),
συνεδριάσαµε σήµερα Πέµπτη 27 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 11:30 π.µ. για την αξιολόγηση και τον έλεγχο
καταλληλότητας τριών ορόφων ενός κτιρίου ιδιοκτησίας Χρήστου Αλφρέδου, Παύλου και Κλειώς
Καρπούζου επί της οδού Κρήτης 2 µε σκοπό τη µίσθωση του για τη στέγαση υπηρεσιών του ∆ήµου.
Το κτίριο που εξετάσαµε είναι:
1. Τετραόροφο κτίριο από το οποίο θα µισθωθούν τρεις όροφοι εµβαδού 98 τ.µ., 96 τ.µ. και
70 τ.µ. περίπου έκαστος, στον οδό Κρήτης 2
Σε γενικές γραµµές το κτίριο κρίνεται κατάλληλο για στέγαση υπηρεσιών του ∆ήµου εφ΄ όσον όµως γίνουν
µικρές µετατροπές ή επεµβάσεις. Πιο συγκεκριµένα αναφέρουµε τα εξής
•
•
•
•
•

∆ιαµόρφωση ανεξάρτητης εισόδου για τις Υπηρεσίες του ∆ήµου µε ασανσέρ και πρόσβαση ατόµων
µε ειδικές ανάγκες.
Επειδή η πυρασφάλεια απαιτεί έξοδο κινδύνου θα πρέπει να διαµορφωθεί δεύτερη πόρτα στον
εναιίο χώρο. Βεβαίως η πυρασφάλεια θα συµπληρωθεί µε ανάλογο αριθµό πυροσβεστήρων
Ο φωτισµός δύναται να διαµορφωθεί κατάλληλα
Οι τουαλέτες (W.C.) στον ενιαίο χώρο είναι δύο οπότε να χρησιµοποιηθεί η µία για το κοινό
∆ιαµόρφωση τουαλέτας (W.C.) για άτοµα µε ειδικές ανάγκες

Επίσης οι ιδιοκτήτες έχουν υποβάλλει αιτήσεις αλλαγής χρήσης ηµιυπαιθρίων χώρων σε χώρους
γραφείων προς το ΥΠΕΚΑ σύµφωνα µε το Ν. 4014/2011 & µε αριθµ. πρωτ. 40343/26.10.11,
40365/26.10.11 και 40358/26.10.11.
Συγκεκριµένα αναφέρουµε σε γενικές γραµµές τα εξής:
Το κτίριο επί της οδού Κρήτης 2 έχει το σηµαντικό πλεονέκτηµα της άµεσης γειτονίας µε την οδό 25ης
Μαρτίου και την Πλατεία Ηρώων άρα είναι εύκολη η πρόσβαση των δηµοτών µε την αστική και
δηµοτική συγκοινωνία.
Ας αποφασίσει σχετικά η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου.
Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έλαβε υπόψη της
1.-τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
2.-τις διατάξεις του Π.∆. 497/91
3.-την από 31/10/2011 έκθεση Επιτροπής Καταλληλότητας Κτιρίων
4.-την αριθµ. 209/2011 απόφαση ∆.Σ. & τις αριθµ. 96/201, 108/2011, 110/2011, 119/2011 &
134/2011αποφάσεις της µε τις οποίες εγκρίθηκαν οι σχετικοί όροι διακήρυξης και οι µαταιώσεις και
επαναλήψεις της εν λόγω δηµοπρασίας
5.-τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου για την διεξαγωγή της ανωτέρω ∆ηµοπρασίας,
προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και διαπιστώθηκε ότι ο µοναδικός
ενδιαφερόµενος είχε όλα τα οριζόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και κρίθηκε ικανός να
συµµετάσχει στην εν λόγω δηµοπρασία.
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Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κάλεσε τον ενδιαφερόµενο να προσέλθει
για ξεκινήσει η ∆ηµοπρασία.
Μέχρι τη λήξη της καθορισµένης ώρας της δηµοπρασίας δεν κατατέθηκε άλλη οικονοµική προσφορά
πλην αυτής του µοναδικού ενδιαφεροµένου κ. Καρπούζου Αλφρέδου του Παύλου (νόµιµου
εκπροσώπου των συνιδιοκτητών Καρπούζου Χρήστου, Καρπούζου Παύλου & Καρπούζου Κλειώς) ο
οποίος πρόσφερε το ακίνητό τους επί της οδού Κρήτης 2 στη Πετρούπολη (στο οποίο θα µισθωθούν
τρείς όροφοι), µε µηνιαίο µίσθωµα το ποσό των € 2.450,00 (πλέον χαρτοσήµου & ΟΓΑ χαρτοσήµου) κατά
µήνα.
Μετά την περαίωση της ∆ηµοπρασίας η Οικονοµική επιτροπή σύνταξε το παρακάτω πρακτικό το οποίο
και υπογράφηκε από τα παρόντα µέλη της:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ: 13:30 µ.µ.
Α/
Α

1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ
ΜΟ &
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΟΣ
Καρπούζος
Αλφρέδος του
Παύλου

∆/ΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

∆/ΝΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ

Πριάµου 31 Ιλιον

Κρήτης 2
Πετρούπολη

ΕΜΒΑ∆ΟΝ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ

264 τ.µ.
συνολικά
(τρείς όροφοι
98 τ.µ., 96 τ.µ.
και 70 τ.µ.)

ΠΟΣΟΝ 1ΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

€ 2.450,00

Αριθµός Πρακτικού : 8/2011.
Αφού πέρασε η καθορισµένη ώρα της δηµοπρασίας και δεν παρουσιάστηκε άλλος ενδιαφερόµενος ,
κλείνεται η παρούσα µειοδοτική δηµοπρασία και κατακυρώνεται στο όνοµα του µοναδικού ενδιαφεροµένου
κ. Καρπούζου Αλφρέδου του Παύλου (νόµιµου εκπροσώπου των συνιδιοκτητών Καρπούζου Χρήστου,
Καρπούζου Παύλου & Καρπούζου Κλειώς) ο οποίος πρόσφερε το ακίνητό τους, (στο οποίο θα µισθωθούν
τρείς όροφοι) επί της οδού Κρήτης 2 στη Πετρούπολη µε µίσθωµα € 2.450,00 (πλέον χαρτοσήµου &
ΟΓΑ χαρτοσήµου) κατά µήνα.
Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε σε επόµενη συνεδρίασή της να προβεί στην επικύρωση ή
µη του προαναφερόµενου πρακτικού, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και µειοψηφούντος του κ.
Θεοδωρακόπουλου Ηλία θεωρώντας υψηλό το επιτευχθέν µίσθωµα.
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθµ. 140/2011.
Ακριβές απόσπασµα
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακολουθούν υπόγραφες από τα παρόντα
στη Συνεδρίαση Μέλη:
Λάππας Θ., Ζορµπά Α.,
Πουλογιαννοπούλου Β., Βενέτη Ε.,
Ραγκούση Ε., Θεοδωρακόπουλο Η.,

ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ
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