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ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου για την στέγαση 
δοµών και υπηρεσιών ∆ήµου Καισαριανής. 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 27ης/2016  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 17η  του µηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έτους 2016 
ηµέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα. 14.30 µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική  δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 9123 /12-8-2016 έγγραφη πρόσκληση του 
∆ηµάρχου  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  
των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 
Σταµέλος Ηλίας ∆ήµαρχος - Πρόεδρος                      
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                                                                                         
2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 
3. Βασιλάκη Αικατερίνη 
4. Τσιτσιρίδης Ιωσληφ 
5. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
6.Βούρλος ∆ηµήτριος                                                                    
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 
Σ.Φιλοπούλου. 
Ο Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ.9152/16-8-2016  
εισήγηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών του αρ. 1 του Π.∆. 270/81 για  
δηµοπρασία  µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση δοµών κι υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καισαριανής η οποία έχει ως εξής: 
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Στην Καισαριανή και στα γραφεία του ∆ήµου Καισαριανής, σήµερα Τρίτη 16 
Αυγούστου 2016 και ώρα 11:00µµ και σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 9128/12-
08-2016 πρόσκλησης του ∆ηµάρχου Καισαριανής, συνήλθε η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών του ∆ήµου Καισαριανής του αρ. 1 του Π.∆. 270/81, 
που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ. 4/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, προκειµένου να προβεί στη δηµοπρασία για µίσθωση ακινήτου 
για τη στέγαση δοµών κι υπηρεσιών του ∆ήµου Καισαριανής σύµφωνα µε 
τους όρους που τίθενται στην από 22-07-2016 (µε αρ. πρωτ. 8419) 
διακήρυξη. 
` 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες 

1. o ∆ήµαρχος Ηλίας Σταµέλος, ως Πρόεδρος της επιτροπής  
2. ο Πολυχρονάκης Συµεών-Χρήστος, µέλος της επιτροπής  
3. ο Καµπάκας Αντωνίου, µέλος της επιτροπής  

 
Η επιτροπή αξιολόγησης συνήλθε έχοντας υπόψη:  
• το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81), 
• το ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06),το Ν.3852/2010, 
• την αριθ. 272/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την ανάγκη 

µίσθωσης ακινήτου για  τη  στέγασης δοµών και υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καισαριανής,  

• την αριθ. 4/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ορίστηκαν 
τα µέλη της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.∆. 270/81 για το έτος 2016,   

• την αριθ. 4/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ορίστηκαν 
τα µέλη της Επιτροπής του άρθρου 7 του Π.∆. 270/81 για το έτος 2016,  

• την αριθ.  111/2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης,  

• την µε αριθµ. πρωτ. 8419/22.07.2016, διακήρυξη του ∆ηµάρχου 
Καισαριανής για την εκµίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης δοµών 
και υπηρεσιών του ∆ήµου Καισαριανής,  

• την µε αριθµ. πρωτ. 9125/12.08.2016 έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπή 
Εκποιούµενων Ακινήτων του ∆ήµου Καισαριανής, µε το οποίο κρίνεται η 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   16.08.2016 
Αριθµ. Πρωτ.:  9152 
 



καταλληλότητα των προσφεροµένων ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους 
όρους της διακήρυξης. 

 
Με την από 12-08-2016 έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής, ολοκληρώθηκε η 
πρώτη φάση της δηµοπρασίας που προέβλεπε τον έλεγχο καταλληλότητας 
των ακινήτων και τον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών για τα οποία 
υπήρχε εκδήλωση ενδιαφέροντος ως κάτωθι: 
 

1. Παρασκευούλα – Αθανασία Σιούτη του Χαραλάµπους (αρ. πρωτ. 
9065/10-09-2016) κάτοχος µέρος ακινήτου επί της οδού Κοιµήσεως 
Θεοτόκου µε αριθµό 31, που αποτελείται από τρείς (3) ιδιοκτησίες των 
Παρασκευούλα-Αθανασία Σιούτη, Καλλιόπη Αµυγδάλου και Ευσταθίας-
Έφης Κυµίση.  

 
Με την εν λόγω έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής εγκρίθηκε η 
καταλληλότητα του µοναδικού προσφερόµενου ακινήτου επί της οδού 
Κοιµήσεως Θεοτόκου 31, η οποία κοινοποιήθηκε στην ιδιοκτήτρια 
Παρασκευούλα-Αθανασία Σιούτη µε αποδεικτικό επίδοσης στις 12-08-2016. 
Η πρόσκληση για τον καθορισµό ηµέρας κι ώρας της φανερής και 
προφορικής µειοδοτικής δηµοπρασίας κοινοποιήθηκε στην ιδιοκτήτρια µε 
αποδεικτικό επίδοσης στις 12-08-2016. 
 
Στη συνέχεια κηρύχτηκε η έναρξη της διαδικασίας της δεύτερης φάσης 
καλώντας την συµµετέχουσα, που ενεργώντας και ως ειδικός πληρεξούσιος 
αντιπρόσωπος των άλλων δύο (2) ιδιοκτητών προσκοµίζοντας τα αντίστοιχα 
πληρεξούσια, εκφώνησε την προσφορά της. 
 
Α/Α Ονοµατεπώνυµο Τιµή Προσφοράς 
1 

Παρασκευούλα – Αθανασία Σιούτη 
Τριακόσια ευρώ µηνιαίος 

(300€/µήνα) 
 
Η µειοδότρια παρουσίασε ως αξιόχρεο εγγυητή την Σιούτη Μιράντα-Μαρίνα, 
που προσυπογράφει τα πρακτικά. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1Του Ν.3852/2010 
και του άρθρου 5 παρ. 8 του Π∆ 270/81. 
Για την διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο 
αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 
 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                   Ο ΜΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                   Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ 
 
 
 



Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  
Οικονοµική  Επιτροπή.  
 
 
                                        Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                                          Μετά από διαλογική συζήτηση  
 

                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει και κατακυρώνει το πρακτικό δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου για την 
στέγαση δοµών και υπηρεσιών του ∆ήµου Καισαριανής, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 5 παρ. 8 του Π∆ 270/81. 

Η στέγαση  των δοµών και υπηρεσιών του ∆ήµου θα γίνει επί της οδού Κοιµήσεως 
Θεοτόκου 31 µε   ιδιοκτήτρια την κυρία Παρασκευούλα-Αθανασία Σιούτη. 
Η µειοδότρια παρουσίασε ως αξιόχρεο εγγυητή την Σιούτη Μιράντα-Μαρίνα, που 
προσυπογράφει τα πρακτικά. 

 

 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                        2.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
                                                                        3.Βασιλάκη Αικατερίνη 
                                                                        4.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                        5. Κοντόσταυλος Γεώργιος 
                                                                        6.Βούρλος ∆ηµήτριος 
 
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ                                  
                                                                                  Καισαριανή   18/08/2016 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                      Της υπηρεσίας 
                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ    
 


