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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η  23/07/2015 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  154  
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 24ης/23.07.2015,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, της 23ης του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 
2015.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 23/07/2015, ηµέρα  ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  19.00 µ.µ , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 8065/20.07.2015, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι  (20) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                                                                                                

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.         
   
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Αξιώτης Χρήστος 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Βεχλίδη Μαρία 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Γαβρίλης  Γεώργιος 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ 5. Βούρλος ∆ηµήτρης 
  6. Χριστοφής Μιχαήλ  6. Ιωαννίδης Θεόδωρος 
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 7. Μαζαράκη Έλλη 
  8. Κολοβού Κων/να  
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
10. Παπαγιάννης Ιωάννης  
11. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος   
12. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
13. Βασιλάκη Αικατερίνη  
14. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
15. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
16. Καµπάκας Αντώνης  
17. Λυκούδης Αλεβίζος  



18. Βοσκόπουλος Χρήστος  
19. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
    
      
     Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   
και η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών 
της συνεδρίασης. 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης για παράταση µίσθωσης του ακινήτου 
όπου στεγάζεται το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ∆ήµου 
Καισαριανής για ένα (1) µήνα .Ενηµέρωση για το αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου για τη µεταστέγαση του ΚΕΠ. 

 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση  
του Αντιδηµάρχου ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. 
Πολυχρονάκη Συµεών   η   οποία έχει ως εξής:    

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                                        
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   16/07/2015 
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ΑΡ.ΠΡΩΤ.:7966 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                        
∆/νση: Κλαζοµενών & Βρυούλων 
Ταχ. Κωδ. : 161-22 
Τηλ. : 213-2010765 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Θέµα: Απόφαση για παράταση της µίσθωσης του ακινήτου όπου στεγάζεται το 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ∆ήµου Καισαριανής για ένα (1) µήνα. 
Ενηµέρωση για τo αποτέλεσµα της δηµοπρασίας για τη µίσθωση 
ακινήτου για τη µεταστέγαση του ΚΕΠ.  

 
 

Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (147/16-6-2015) εγκρίθηκε η διενέργεια 
δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου για τη µεταστέγαση του ΚΕΠ Καισαριανής.  



 
Στη συνεδρίασή της 19-06-2015 η Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε τους όρους της 
δηµοπρασίας, περίληψη της οποίας δηµοσιεύτηκε στο διαδίκτυο (Α∆Α: Ω8Β2ΩΕΨ-
5ΦΩ), στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στα δηµοσιότητα µέρη του ∆ήµου 
Καισαριανή. 
Την Τρίτη 14-07-2015 και ώρα 11:00πµ συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό κατάστηµα σε 
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  
Συνολικά εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη µίσθωση στο ∆ήµο οι ιδιοκτήτες ενός (1) 
ακινήτου. Το εν λόγω κατάστηµα και η κατατεθειµένη προσφορά  πληροί τις 
προϋποθέσεις και τους όρους της ∆ιακήρυξης, όπως βεβαιώνει και η έκθεση 
αξιολόγησης της Επιτροπής του άρθρου 7 του Π.∆. 270/81. Η επιτροπή έκρινε 
κατάλληλη την προσφορά, αφού πρώτα εξέτασε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή στις 14-07-2015, κατακύρωσε το αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας. 
Για να δοθεί η τελική έγκριση για τη µεταστέγαση, τα απαραίτητα στοιχεία θα 
σταλούν στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του ΥπΕΣ (∆/ση Οργάνωσης και Λειτουργίας 
ΚΕΠ) καθώς και στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση για έλεγχο. 
Με την τελική έγκριση, θα προχωρήσουµε στις απαραίτητες ενέργειες για τη 
µεταστέγαση (µεταφορά τηλεφωνικών γραµµών, σύνδεση ρεύµατος και ύδρευσης και 
άλλες µικρές εργασίες στο χώρο) και στην µεταφορά των γραφείων και των 
δραστηριοτήτων της υπηρεσίας στο νέο χώρο. 
Κρίνεται ότι το χρονικό διάστηµα που θα απαιτηθεί για να ολοκληρωθούν οι 
παραπάνω διαδικασίες και ενέργειες, καθιστά αναγκαία την παράταση της µίσθωσης 
του χώρου όπου στεγάζεται σήµερα η Υπηρεσία κατά ένα (1) µήνα, δηλαδή έως και 
τις 31-08-2015.  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να εγκρίνει την παράταση αυτή, διατηρώντας κατά 
τα άλλα απαράλλακτους τους όρους της εν ενεργεία σύµβασης µίσθωσης. 
 
 
 

Ο Αντιδήµαρχος 
 
 

Πολυχρονάκης Συµεών 

    

 

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                        

   ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
 
 
 
 
 



 
   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την παράταση µίσθωσης του ακινήτου όπου στεγάζεται το 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ∆ήµου Καισαριανής για ένα (1) 
µήνα . 

 

 
 

 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   11) Παπαγιάννης Ιωσήφ 12)  
Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 13) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  14) Βασιλάκη 
Αικατερίνη 15)Κοντόσταυλος Γεώργιος 16) Κατσαρέλης Νικόδηµος  17) 
Καµπάκας Αντώνιος  18) Λυκούδης Αλεβίζος 19) Βοσκόπουλος Χρήστος 20) 
Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος.  
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   27/07/2015 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 


