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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 16/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
                                              της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: Επικύρωση ή µη του πρακτικού της διενεργηθείσας την 18/02/2013 ανοικτής προφορικής 
             µειοδοτικής δηµοπρασίας µίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ ∆ήµου Πετρούπολης 
            (Γ΄ Παράρτηµα) και κατακύρωση του αποτελέσµατος. 
 
     Από το πρακτικό της 5ης του έτους 2013, Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.  
     Σήµερα στις 26 Φεβρουαρίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00 µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 2702 / 21.02.2013 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 Αυτοδιοίκησης-  
Πρόγραµµα 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                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.- Κοτσαµπάς Θωµάς, ∆ήµαρχος -Πρόεδρος    1.- Βλάχος Στέφανος- Γαβριήλ, Αντιπρόεδρος -6ο Τακτ. Μέλος           
2.- Κατσαµάκης Βασίλειος, 1ο Τακτικό Μέλος      2.- Κακαβάς Νικόλαος, 7ο Τακτικό Μέλος           
3.- Σίµος Ευάγγελος, 2ο Τακτικό Μέλος               3.- Σκαλιστήρας Αθανάσιος, 8ο Τακτικό Μέλος                                                                                       
4.- Πουλογιαννοπούλου Βας., 3ο Τακ. Μέλος     
5.- Ζορµπά Ανθή, 4ο Τακτικό Μέλος       
6.- Βενέτη Ελευθερία, 5ο Τακτικό Μέλος                   
 
   Στη συνεδρίαση παρέστησαν  και τα αναπληρωµατικά µέλη κ. Χριστόπουλος Κωνσταντίνος και η κ. Πανταζή 
Λαµπρινή. 
 
   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 
δεύτερο (2ο) θέµα  της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής : 

 

    Με την αριθµ. 7/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (σε συνέχεια της αριθµ. 311/2012 απόφασης 
∆ηµοτικού Συµβουλίου) εγκρίθηκαν οι όροι της ανοικτής προφορικής µειοδοτικής δηµοπρασίας για τη 
µίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ ∆ήµου Πετρούπολης  (Γ΄ Παράρτηµα) και η εν 
λόγω δηµοπρασία ορίσθηκε να διεξαχθεί στις 18 Φεβρουαρίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:30 µ.µ. 
 
   Κατά την διενεργηθείσα δηµοπρασία στην προαναφερόµενη ηµεροµηνία, ανεδείχθη µειοδότης, ο κος 
Μεργούπης Κυριάκος του Παναγιώτη, ο οποίος ήταν ο µοναδικός συµµετέχων και πρόσφερε το ακίνητο του 
επί της οδού Γραβιάς 53 & Τσακάλωφ στη Πετρούπολη µε µηναίο µίσθωµα ποσού € 950,00 κατά µήνα 
(πλέον χαρτοσήµου & ΟΓΑ χαρτοσήµου), όπως αυτό καταγράφηκε στο αριθµ. 1/2013 πρακτικό της 
Οικονοµικής Επιτροπής (το οποίο συνέταξε η Οικονοµική Επιτροπή µετά τη περαίωση της δηµοπρασίας και 
υπογράφθηκε από τα παρόντα µέλη της, τον µειοδότη & τον εγγυητή του). 
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   Σας καταθέτω το προαναφεροµένο πρακτικό και σας γνωρίζω ότι δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση  
 κατά αυτού και του αποτελέσµατος του. 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ  ∆ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 
18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ  Ώρα: 13:30 µ.µ.  
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Μεργούπης Κυριάκος 
του Παναγιώτη 

Καλλέργη 4- 
Ηλιούπολη 

Γραβιάς 53 & 
Τσακάλωφ 
Πετρούπολη 

168,15 τ.µ.  € 950,00 

 

Αριθµός Πρακτικού : 1/2013.  
 

Αφού πέρασε η καθορισµένη  ώρα της δηµοπρασίας και δεν παρουσιάστηκε άλλος ενδιαφερόµενος, κλείνεται 
η παρούσα µειοδοτική δηµοπρασία, µε τη προσφορά του µοναδικού συµµετέχοντα & µειοδότη  
κ. Μεργούπη Κυριάκου του Παναγιώτη, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής οδός Καλλέργη αρ. 4 ( ο οποίος 
προσέφερε το ακίνητό του, επί της οδού Γραβιάς 53 & Τσακάλωφ στη Πετρούπολη, µε µίσθωµα € 950,00 
(πλέον χαρτοσήµου & ΟΓΑ χαρτοσήµου) κατά µήνα και µε την εγγύηση της κ. Γεωργαλή Ελένης του 
Βελησαρίου, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής οδός Καλλέργη αρ. 4. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή σε επόµενη συνεδρίασή της, θα προβεί στην επικύρωση ή µη του 
προαναφερόµενου πρακτικού καθώς και στη κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
   Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. ε του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) ¨Νέα 
Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ 
αρµοδιότητα της Οικονοµικής Επιτροπής είναι και η κατακύρωση του αποτελέσµατος των δηµοπρασιών. 
     Παρακαλώ όπως αποφασίσουµε σχετικά.   

   
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγείται στην επιτροπή, την µη επικύρωση του προαναφερόµενου πρακτικού 
αφού η προσφορά η οποία κατατέθηκε από τον µοναδικό ενδιαφερόµενο, ήταν ιδιαίτερα υψηλή και ασύµφορη 
για το ∆ήµο. Προτείνει όπως ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής µε την υποστήριξη της Νοµικής 
Υπηρεσίας, επαναδιαπραγµατευθεί το προσφερόµενο µίσθωµα µε τον µοναδικό ενδιαφερόµενο. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρξει θετικό αποτέλεσµα, προτείνετε η µονοµερής παράταση της υπάρχουσας 
σύµβασης για έξι (6 ) µήνες, προκειµένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στην υπηρεσία για την ανεύρεση 
νέου κτιρίου και την µετεγκατάσταση της, πρόταση που έγινε αποδεκτή από όλα τα µέλη της επιτροπής. 
 
 Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έλαβε υπόψη της 
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. ε του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) ¨Νέα Αρχιτεκτονική    
     της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης- Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ¨. 
2.- Τις σχετικές διατάξεις του Π.∆. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α΄/30.3.81)  
3.- Την αριθµ. 311/2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
4.- Την αριθµ. 7/2013 απόφασή της µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισµού  
      και την αριθµ. 14/2013 απόφασή της µε την οποία αποφασίσθηκε η επικύρωση του πρακτικού της  
      διενεργηθείσας µειοδοτικής δηµοπρασίας σε επόµενη συνεδρίαση  
5.- Το αριθµ. 1/2013 σχετικό πρακτικό 
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6.- Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου,  
      και ύστερα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α.- Η οικονοµική προσφορά του µοναδικού συµµετέχοντα-µειοδότη, κρίνεται µη ικανοποιητική και το  
      αποτέλεσµα της δηµοπρασίας ασύµφορο για το ∆ήµο. 
 
Β.- Την µη επικύρωση του αριθµ. 1/2013 πρακτικού της δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου για  
      τη στέγαση του ΚΑΠΗ ∆ήµου Πετρούπολης (Γ΄ Παράρτηµα), για τους λόγους που αναλυτικά  
      αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου. 
 
Γ.- Την επαναδιαπραγµάτευση του προσφερόµενου µισθώµατος µε τον ενδιαφερόµενο, προκειµένου να  
      υπάρξει καλύτερο αποτέλεσµα για το ∆ήµο.  
 
∆.- Την µονοµερή παράταση της υπάρχουσας σύµβασης για έξι (6 ) επιπλέον µήνες από τη λήξη της,  
      σε περίπτωση µη θετικού αποτελέσµατος της προαναφερόµενης επαναδιαπραγµάτευσης, προκειµένου  
      να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στην υπηρεσία για την ανεύρεση νέου κτιρίου και την µετεγκατάσταση  
      της. 
 
Ε.- Εξουσιοδοτεί τη Νοµική Υπηρεσία, όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την  
      επαναδιαπραγµάτευση του προσφερόµενου µισθώµατος µαζί µε το Πρόεδρο της Οικονοµικής  
      Επιτροπής και διαβιβάσει το αποτέλεσµα της εντός δεκαπέντε ηµερών στην Οικονοµική Επιτροπή,  
      προκειµένου να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθµ. 16/2013.                                                
 
Ακολουθούν υπόγραφες από τα παρόντα                                           Ακριβές απόσπασµα                       
στη Συνεδρίαση Μέλη:               Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Κατσαµάκη Β., Σίµο Ε.,          ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Πουλογιαννοπούλου Β., Ζορµπά Α.,  
Βενέτη Ε.   

                                                          ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ                                                                                         
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