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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 43η̋/2017 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 24-7-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 315/2017

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΤΗΝ 10 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «Α. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ»,
ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 24 του μηνό̋ Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 40545/20-7-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν
παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1)Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλο̋), 2) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρο̋), 3) Άννα Γκρόζου (τακτικό
μέλο̋), 4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋) και 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋

Βρεττάκο̋

(Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋),

2)Παναγιώτη̋

Καραγιαννίδη̋

(τακτικό

μέλο̋),

3)

Κωνσταντίνο̋ Κούβαρη̋ (τακτικό μέλο̋) και 4) Ζαχαρία̋ Ζούπη̋ (τακτικό μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ η Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Ελένη Καπουσίζογλου,
κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Στη συνέχεια εισηγούμενη το 5o θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ αναφέρθηκε στο υπ΄αριθμ. πρωτ. 39820/187-2017 έγγραφο του τμήματο̋ Εσόδων & Περιουσία̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει
ω̋ εξή̋:
Την 10η Ιουλίου 2017 διεξήχθη επαναληπτική, πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την
εκμίσθωση του κυλικείου του κλειστού γυμναστηρίου «Α.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ» στην Δραπετσώνα, ενώπιον τη̋
επιτροπή̋ του άρθρου 1 του Π.Δ.270/81.
Η δημοπρασία διεξήχθη,σύμφωνα με του̋ όρου̋ διακήρυξη̋ που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με την
266/35806/28.06.2017 απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋.
Σα̋ διαβιβάζουμε το πρακτικό τη̋ επιτροπή̋ για την διενέργεια του διαγωνισμού, η οποία καθορίσθηκε με
την 110/19333/06.04.2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οποίο:
«Ενδιαφέρον για την συμμετοχή στην δημοπρασία εκδήλωσε ένα̋ (1) υποψήφιο̋ ο κ. Καλαϊτζάκη̋
Δημήτριο̋ του Ευαγγέλου, ο οποίο̋ δεν προσκόμισε τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου του τελευταίου τριμήνου, ότι δεν βρίσκεται σε πτώχευση ή
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άλλο νομικό περιορισμό για την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων
Εγγύηση συμμετοχή̋
Ω̋ εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει δεκτό̋ στην δημοπρασία και ο διαγωνισμό̋ καθίσταται άγονο̋» .
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με
1.-Τι̋ διατάξει̋ του Π.Δ 270/ΦΕΚ 77/τ.Α/30.3.1981
2.-Το άρθρο 72 παρ.1 .του Ν.3852/ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010
3.-Το άρθρο 192 παρ.1 του Ν.3463/ ΦΕΚ 114/τ.Α/8.6.2006
4.-Την 179/31499/08.06.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
5.-Την 266/35806/28.06.2017 απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋
6.-Το πρακτικό τη̋ επιτροπή̋ του άρθρου 1 του Π.Δ 270/81.
Παρακαλούμε, όπω̋ εγκρίνετε το πρακτικό τη̋ επιτροπή̋ διενέργεια̋ του διαγωνισμού, για την εκμίσθωση
του κυλικείου του κλειστού γυμναστηρίου «Α.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ» στην Δραπετσώνα, σύμφωνα με το οποίο ο
μοναδικό̋ συμμετέχων δεν κατέθεσε τα ορισθέντα από την 266/2017 απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋
απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον απεκλείσθη, κηρύξετε

ω̋ άγονο τον διαγωνισμό, λόγω μη

προσέλευση̋ ενδιαφερομένων για την υποβολή προσφορών.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «Α.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ» .
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Στο Κερατσίνι σήμερα την 10η Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
στο Δημοτικό Κατάστημα, η επιτροπή διενέργεια̋ τη̋ δημοπρασία̋ του άρθρου 1 παρ.1 του ΠΔ 270/81, η
οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 110/19333/06.04.2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για να
διενεργήσει την επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου του κλειστού γυμναστηρίου
«Α.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ» στην Δραπετσώνα, όπω̋ ορίζεται στην υπ’αριθ. πρωτ. 35801/28.06.2017 (ΑΔΑ:
ΨΗΝΝΩΕΣ-ΜΗ2) διακήρυξη του Δημάρχου.
Στη συνεδρίαση τη̋ Επιτροπή̋ ήταν παρόντε̋:
1)Χ.ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
2)Ε.ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ
3)Κ.ΑΛΕΞΙΟΥ
Συνολικά εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου ένα̋ (1) συμμετέχων.
Οι προσφορέ̋ των πλειοδοτών έχουν αναγραφεί κατά σειρά εκφωνήσεω̋ αυτών. Πάσα προσφορά είναι
δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχω̋ από τον
πρώτο στου̋ ακόλουθου̋ και επιβαρύνει οριστικώ̋ τον τελευταίο πλειοδότη όπω̋ ορίζει το άρθρο 5 παρ.2
ΠΔ 270/81.
Μετά τη λήξη τη̋ προθεσμία̋ παραλαβή̋ των προσφορών, ο Πρόεδρο̋ δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή
καμία άλλη προσφορά.
Οι προσφορέ̋ που εκφωνήθηκαν είναι οι εξή̋:
Α.Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ενδιαφέρον για την συμμετοχή του στην δημοπρασία, εκδήλωσε ένα̋ (1)υποψήφιο̋ ο κ. Καλαϊτζάκη̋
Δημήτριο̋ του Ευαγγέλου, ο οποίο̋ δεν προσκόμισε τα κάτωθι δικαιολογητικά.
1)Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου του τελευταίου τριμήνου ότι δεν βρίσκεται σε πτώχευση ή άλλο
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νομικό περιορισμό για την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων.
2)Εγγύηση συμμετοχή̋
Ω̋ εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει δεκτό̋ στην δημοπρασία και ο διαγωνισμό̋ καθίσταται άγονο̋.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το υψηλότερο ενοίκιο προσέφερε ο/η ----στον/στην οποίο/α κατακυρώνεται η
δημοπρασία.
Το πρακτικό διενέργεια̋ τη̋ δημοπρασία̋ υπογράφουν η Επιτροπή, και ο τελευταίο̋ πλειοδότη̋, όπω̋ ορίζει
το άρθρο 5 παρ.6 και 7 του Π.Δ 270/81.
Η κατακύρωση τη̋ δημοπρασία̋ θα γίνει με απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ και το αποτέλεσμα αυτή̋,
θα εγκριθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 72 παρ.1ε του
Ν.3852/10 και του άρθρου 5 παρ.8 του ΠΔ 270/81.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χ.ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

Ο ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ
4 …………………….
Τα μέλη
1)Κ.ΑΛΕΞΙΟΥ
2)Ε.ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Αντιπρόεδρο τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Ελένη Καπουσίζογλου
έλαβε υπόψη:
1.Το προαναφερθέν έγγραφο
2.Τι̋ διατάξει̋ του Π.Δ 270/ΦΕΚ 77/τ.Α/30.3.1981
3. Το άρθρο 72 παρ.1 .του Ν.3852/ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010
4.Το άρθρο 192 παρ.1 του Ν.3463/ ΦΕΚ 114/τ.Α/8.6.2006
5.Την 179/31499/08.06.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
6. Την 266/35806/28.06.2017 απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋
7.Το πρακτικό τη̋ επιτροπή̋ του άρθρου 1 του Π.Δ 270/81.
και μετά από διαλογική συζήτηση η Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Ελένη Καπουσίζογλου έθεσε
το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το πρακτικό τη̋ επιτροπή̋ διενέργεια̋ του διαγωνισμού, για την εκμίσθωση του κυλικείου του
κλειστού γυμναστηρίου «Α.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ» στην Δραπετσώνα, σύμφωνα με το οποίο ο μοναδικό̋
συμμετέχων δεν κατέθεσε τα ορισθέντα από την 266/2017 απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋
απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον αποκλείσθηκε, ο διαγωνισμό κηρύσσετε άγονο̋, λόγω μη
προσέλευση̋ ενδιαφερομένων για την υποβολή προσφορών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (315).
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 25-7-2017
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ
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