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ΘΕΜΑ: Επανυποβολή  κατάρτισης όρων  µίσθωσης νέου χώρου ,για τη στέγαση 
δοµών και υπηρεσιών του ∆ήµου Καισαριανής. 
 

Πρακτικό της µε αριθµό 24ης/2016  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την   18  η  του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ έτους 2016 
ηµέρα  ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα. 13.30 µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ.8035 / 14 -7-2016 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 5ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ.8112 /18.07.2016 
εισήγηση  του ∆ηµάρχου Καισαριανής  η οποία έχει ως εξής: 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
*****  

Θέµα: Κατάρτιση ορών για τη µίσθωση νέου χώρου για τη στέγαση δοµών και 
υπηρεσιών του     

           ∆ήµου Καισαριανής. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής, 
έχοντας υπόψη: 
α) το Π.∆. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81), 
β) το ∆.Κ.Κ (Ν.3463/06), 
γ) το Ν.3852/2010, 
δ) την αριθ. 272/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την ανάγκη 

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

ε) 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,  

στ) 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,  

 
συντάσσει και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης µειοδοτικού φανερού και 
προφορικού διαγωνισµού για τη µίσθωση νέου χώρου για τη στέγαση δοµών και 
υπηρεσιών του  ∆ήµου Καισαριανής. 
  
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Περιγραφή του µισθίου 
 

Για τη στέγαση δοµών και υπηρεσιών (τµήµατα του Πνευµατικού Κέντρου και της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας), του ∆ήµου Καισαριανής είναι αναγκαία η ύπαρξη 
κατάλληλου κτιρίου µε την ανάλογη έκταση οικοπέδου. 
 
Το προς µίσθωση ακίνητο, πρέπει : 
• να βρίσκεται εντός των ορίων του ∆ήµου Καισαριανής, κοντά στο κέντρο της πόλης 
•  να έχει επιφάνεια από 350 έως 450m2, σε τρείς τουλάχιστον ανεξάρτητους χώρους 
µε τους  

    αντίστοιχους χώρους υγιεινής, 
•  να έχει ιδιαίτερη δική του είσοδο, 
•  να έχει οικοδοµική άδεια ή να είναι νοµίµως υφιστάµενο, 
•  να εξυπηρετείται από τα δίκτυα παροχής πόσιµου νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος και 
τηλεφώνου, 

• να έχει κατάλληλο φυσικό φωτισµό απαγορευµένου του φωτισµού και του 
αερισµού διαµέσου φωταγωγών και γενικά να διασφαλίζει µε τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο τις προβλεπόµενες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόµενους.  



 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
∆ιαδικασία διενέργειας της δηµοπρασίας 
 

Η µµίσθωση του ακινήτου θα γίνει µετά τη διενέργεια φανερής και προφορικής 
µειοδοτικής δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981. 
Οι µµισθώσεις ακινήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Π∆ 270/81 
διενεργούνται 
µε µειοδοτική, φανερή και προφορική δηµοπρασία σε δύο φάσεις. 
Ο ∆ήµαρχος δηµοσιεύει λεπτοµερή προκήρυξη στην οποία καθορίζονται το είδος, η 
θέση, τα όρια, η έκταση και κάθε στοιχείο που περιγράφει λεπτοµερώς το προς 
µµίσθωση ακίνητο, εκτός από το τίµηµα. 
Η δηµοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις, όπου στην πρώτη, οι ενδιαφερόµενοι, 
υποβάλλουν τις προσφορές τους, τις οποίες αξιολογεί η αρµόδια Επιτροπή Εκτίµησης 
Ακινήτων του άρθρου 7 του Π.∆. 270/81 και κρίνει αυτές ως προς την 
καταλληλότητα των προσφεροµένων ακινήτων µε αιτιολογηµένη έκθεση και στη 
δεύτερη διεξάγεται η δηµοπρασία, στην οποία λαµβάνουν µέρος µόνο εκείνα τα 
ακίνητα, τα οποία κρίθηκαν κατάλληλα.  
Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος µε έγγραφό του θα ορίσει την ηµέρα και ώρα διεξαγωγής 
της φανερής και προφορικής µειοδοτικής δηµοπρασίας (β΄φάση), καλώντας µε 
απόδειξη αυτούς, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία 
της πρώτης φάσης. 
Η κατακύρωση των πρακτικών της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης 
 

Οι δηµοσιεύσεις γίνονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Π∆ 270/81 
ως εξής: 
1. Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος Καισαριανής και στα δηµοσιότερα µέρη της έδρας του 
δήµου. 
2. Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί επίσης και στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο του ∆ήµου 
Καισαριανής. 
3. Τέλος η περίληψη της διακήρυξης , όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του 
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) .  
 
Άρθρο 4ο 
Χρόνος και τόπος της δηµοπρασίας, 
 

1) Όσοι έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο ή είναι νοµείς ακινήτου, που πληροί τις 
προϋποθέσεις της παρούσας και ενδιαφέρονται να λάβουν µέρος στη δηµοπρασία, 
µµπορούν εντός είκοσι (20) ηµερών από την δηµοσίευση της διακήρυξης να 
εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους.  
2) Στην προσφορά που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι θα περιγράφεται 
λεπτοµερώς το προσφερόµενο ακίνητο. 
3) Οι προσφορές θα υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται στην Επιτροπή Εκτίµησης 
Ακινήτων από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή από νόµιµο εκπρόσωπό του. Εφόσον 



υπάρχουν συνδικαιούχοι ακινήτου, η προσφορά υποβάλλεται από εκπρόσωπο αυτών, 
ο οποίος προσκοµίζει ειδικό για το σκοπό αυτό, ως άνω, πληρεξούσιο έγγραφο. 
4) Η Επιτροπή µετά από επιτόπιο έρευνα θα κρίνει για την καταλληλότητα των 
προσφεροµένων ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Όσων τα 
προσφερόµενα ακίνητα κριθεί ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και 
συνεπώς είναι κατάλληλα για τη χρήση που τα προορίζει ο ∆ήµος, θα κληθούν να 
λάβουν µέρος στη µµειοδοτική, φανερή και προφορική δηµοπρασία, η οποία θα 
διενεργηθεί στο δηµοτικό κατάστηµα Καισαριανής, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής 
διενέργειας της δηµοπρασίας. 
5) Η ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της φανερής και προφορικής µειοδοτικής 
δηµοπρασίας θα  ορισθεί µε έγγραφο του ∆ηµάρχου Καισαριανής και θα 
γνωστοποιηθεί εγγράφως στους ενδιαφερόµενους, των οποίων τα προσφερόµενα 
ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα. 
6) Η κατακύρωση των πρακτικών της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
Άρθρο 5ο 
∆ιάρκεια της σύµβασης 
 

1) Η διάρκεια της µµίσθωσης ορίζεται για τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης µµίσθωσης µε δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από 
το ∆ήµο. 
2) Αποκλείεται αξίωση του µειοδότη για αποζηµίωση, λόγω µη έγκρισης των 
πρακτικών της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή ή καθυστέρησης της 
εγκατάστασης του ∆ήµου, που θα προέρχεται από κάποιο νοµικό ή πραγµατικό 
κώλυµα, καθώς επίσης και η µονοµερής λύση της σύµβασης για το λόγο αυτό. 
 
Άρθρο 6ο 
Καταβολή µισθωµάτων 
 

Το ετήσιο ποσό του µισθώµατος που θα προσφέρει ο τελευταίος µειοδότης θα 
καταβάλλεται από το ∆ήµο προς αυτόν µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος, αφού 
προσκοµισθούν στην αρµόδια δηµοτική υπηρεσία τα προβλεπόµενα από το νόµο 
δικαιολογητικά. Οι τυχόν καθυστερούµενες οφειλές του ∆ήµου προς τον ανάδοχο, 
δεν θα επιβαρύνονται µε προσαυξήσεις. 
 
Άρθρο 7ο 
∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία – δικαιολογητικά α΄φάσης 
 

Όποιος επιθυµεί να συµµετάσχει στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει κλειστό 
φάκελο στην αρµόδια Επιτροπή Εκτίµησης Ακινήτων του άρθρου 7 του Π.∆. 270/81 
µέχρι την ηµέρα λήξης υποβολής των προσφορών, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρµόδια συµπληρωµένο.  
β) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. 
γ) Επίσηµο τίτλο (συµβόλαιο) πρωτότυπο ή νοµίµως θεωρηµένο, που να 
αποδεικνύεται η κυριότητά του επί του συγκεκριµένου ακινήτου. 
δ) Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου, ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και 
αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 



ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο είναι απαλλαγµένο από κάθε δουλεία και δεν 
υφίσταται καµία 
υποχρέωση του δήµου για ενδεχόµενες οφειλές αυτού προς οιονδήποτε. 
στ) Τοπογραφικό διάγραµµα 1:200. 
ζ) Κάτοψη του ακινήτου 1:50. 
η) Οικοδοµική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νοµιµότητας υφιστάµενου 
κτιρίου. 
θ) Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 της 
παρούσης. 
Απορρίπτεται ενδιαφερόµενος που δεν έχει προσκοµίσει κάποιο από τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά. 
 
Άρθρο 8ο 
Τρόπος διεξαγωγής της δηµοπρασίας - ανάδειξη µειοδότη 
 

1) Η δηµοπρασία για όσα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα (β΄φάση) θα είναι φανερή και 
οι διαγωνιζόµενοι θα µειοδοτούν προφορικά ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. Οι 
προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό µε τη σειρά που εκφωνήθηκαν µε το 
ονοµατεπώνυµο του εκάστοτε µειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για το 
µειοδότη και η δέσµευση αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους 
επόµενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο µειοδότη. 
2) Αυτός που µειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην 
επιτροπή της δηµοπρασίας και µάλιστα πριν από την έναρξη αυτής παρουσιάζοντας 
και το νόµιµο συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει 
για δικό του λογαριασµό. 
3) Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται να προσυπογράψει τα πρακτικά της 
δηµοπρασίας, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος και οφείλει να αποζηµιώσει το 
∆ήµο, σύµφωνα µε τα άρθρα 197 και 198 του Αστικού Κώδικα. 
4) Ο τελευταίος µειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος 
θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρον υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.  
5) Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία της δηµοπρασίας µπορούν να υποβάλλουν 
γραπτώς τυχόν ενστάσεις τους κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται 
στην αρµόδια Επιτροπή, µνηµονεύονται στο πρακτικό και η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει γι' αυτές µε πλήρη αιτιολογία. 
6) Η δηµοπρασία κατακυρώνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής υπέρ 
αυτού, που προσέφερε το χαµηλότερο ποσό. 
7) Με τη συµµετοχή του στη δηµοπρασία ο κάθε ενδιαφερόµενος αυτοδίκαια 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. 
 
Άρθρο 9ο 
Όροι της σύµβασης - δικαιώµατα και υποχρεώσεις των 
συµβαλλοµένων 
 

1) Ο µειοδότης φέρει ακέραια την ευθύνη απέναντι στο ∆ήµο για την πραγµατική 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, το οποίο πρέπει να είναι απαλλαγµένο 
από κάθε είδους δουλεία. Ο ∆ήµος εφόσον διαπιστωθεί ότι κάτι από τα ανωτέρω δεν 
τηρείται, δικαιούται να απαιτήσει είτε την επιστροφή του καταβαλλόµενου ποσού, 
είτε στη µείωση αυτού. Ο ∆ήµος δικαιούται να προβεί στη µονοµερή λύση της 
σχετικής σύµβασης για το λόγο αυτό. 



2) Το ακίνητο πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις έγγραφες διαβεβαιώσεις του µειοδότη 
και τα λοιπά στοιχεία, τα οποία οφείλει να προσκοµίσει. Ο τελευταίος µειοδότης 
υποχρεούται να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά της Υ.Α. Π2β/οικ. 2808/31-07-1997 
ΦΕΚ 645Β περί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 
3) Αποκλείεται αξίωση του µειοδότη για αποζηµίωση, λόγω µη έγκρισης των 
πρακτικών της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή ή για οιονδήποτε άλλο 
λόγο και αιτία, που θα προέρχεται από κάποιο νοµικό ή πραγµατικό κώλυµα, καθώς 
επίσης και η µονοµερής άρνησή του για προσυπογραφή του µισθωτηρίου 
συµβολαίου. 
 
Άρθρο 10ο 
Υπογραφή της σύµβασης 
1) Ο µειοδότης οφείλει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση προς αυτόν 
της σχετικής µε την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας απόφασης, να 
προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Μετά τη λήξη της 
παραπάνω προθεσµίας η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά. 
2) Η δηµοπρασία διεξάγεται, επαναλαµβάνεται και εγκρίνεται τηρουµένων των 
διατάξεων του Π.∆. 270/1981 και του Ν. 3463/2006. 
3) Αποκλείεται στο µειοδότη η µονοµερής λύση της σχετικής σύµβασης. 
 
Άρθρο 11ο 
Επανάληψη – µαταίωση της δηµοπρασίας 
 

1) Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται µετά από σχετική απόφαση του ∆ηµάρχου αν δεν 
παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόµενος για να συµµετάσχει σ’ αυτήν. 
2) Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται µετά από σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, όταν:   
-το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ή την αρµόδια 
Υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, 
-µετά την κατακύρωση της δηµοπρασίας, ο τελευταίος µειοδότης δεν υπογράφει τα 
πρακτικά, 
-µετά την κοινοποίηση στο τελευταίο µειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης δεν 
προσέλθει 
εµπρόθεσµα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης. 
3) Η επαναληπτική δηµοπρασία γνωστοποιείται µε περιληπτική διακήρυξη του 
∆ηµάρχου και αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιεύεται 
όπως και η αρχική, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη διενέργειά της. 
4) Η δηµοπρασία µαταιώνεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν όλους τους 
διαγωνιζόµενους. 
5) Αν η δηµοπρασία που διεξήχθη δεν απέφερε αποτέλεσµα, δύναται, σύµφωνα µε το 
άρθρο 194 του Ν. 3463/2006, να γίνει απευθείας µίσθωση µε ειδικά αιτιολογηµένη 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των µελών. 
6) Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης εφαρµογή έχουν οι 
διατάξεις του Π.∆. 270/1981 και του Ν. 3463/2006. 
 
 
 
 



Άρθρο 12ο 
Λοιπές διατάξεις 
 

1) Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται: 
α) την κήρυξη του µειοδότη έκπτωτου των δικαιωµάτων του, µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και τη λύση της σχετικής σύµβασης. 
β) την σε βάρος του επανάληψη της δηµοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο µε 
απόφασή του, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
2) Τα κηρύκεια δικαιώµατα, τέλη χαρτοσήµου, τα έξοδα του συµφωνητικού, τα 
έξοδα δηµοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης και της τυχόν 
επαναληπτικής στο τύπο βαρύνουν τον τελευταίο µειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής 
του εισπράττονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα για την είσπραξη των δηµοσίων 
εσόδων. 
3) Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το ∆ήµο Καισαριανής, ηµέρες: 
∆ευτέρα -Παρασκευή και ώρες 09:00 – 14:00.                                         . 
 
 
 
 
 

Ο ∆ήµαρχος Καισαριανής 
 
 

Ηλίας Σταµέλος 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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  
 
Την επανυποβολή  κατάρτισης όρων  µίσθωσης νέου χώρου ,για τη στέγαση δοµών 
και υπηρεσιών του ∆ήµου Καισαριανής. 
 
 
 
 
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   18/07/2016 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                      Της υπηρεσίας 
                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ     
 
 
 
 
 
 


