
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Απόφ.:……71/27-09-2016……
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: …4307/28-09-2016....
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.)
Αγ. Τριάδος 39
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Τηλ.: 210 2460800
          210 2477900
E-mail: npdd  .  11@  gmail  .  com  

ΑΠΟΦΑΣΗ

από την Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΅Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών΅, 
με:
Α.Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 12 ΏΡΑ: ….....12:00 π.μ.…
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/09/2016 ΗΜΕΡΑ: .....Τρίτη…...

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 8 ΑΝΑΠ/ΚΑ ΜΕΛΗ: 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δασκαλάκης Γεώργιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄: Σασαρίδης Κωνσταντίνος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄: Ρούσσας Κωνσταντίνος 
ΜΕΛΗ: .Πολυμενέας Παναγιώτης (Απών)
     Παλιούρας Αντώνιος 

   Ευθυμιάδου-Τουμανίδη Γεωργία 
   Ζητούνης Ηλίας (Απών)
   Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης (Απών)
   Κατάρας Αναστάσιος (Απών)
   Ζάρρα Ιωάννα (Απούσα)
   Μπομπόνη Διονυσία 
   Κούτας Κωνσταντίνος 
   Πανταλούδη Ελένη (Απούσα)
   Κρητικός Ευστράτιος 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σουρλαντζή Μαρία

ΑΠΟΦΑΣΗ

«Κατακύρωση δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρου  εντός των ορίων του Δήμου Αχαρνών με σκοπό την 
φύλαξη αρχείου εγγράφων και επίπλων – σκευών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών»

Ο Πρόεδρος  του  Ν.Π.Δ.Δ.  ¨Δημοτική  Φροντίδα  Αχαρνών¨,  εισηγείται  το  7ο τακτικό  θέμα  της  ημερήσιας 

διάταξης,  σχετικά  με  την  κατακύρωση  δημοπρασίας  εκμίσθωσης  χώρου  με  σκοπό  την  φύλαξη  αρχείου 

εγγράφων και επίπλων – σκευών του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών,  και την έγκριση υπογραφής 

σύμβασης  και  αναφέρει  ότι,  κατά  τη  διεξαχθείσα  την  22η  Αυγούστου  2016  δημοπρασία,  αναδείχθηκε 

πλειοδότης,  η  κα Αναστασία Τοπαλίδου,  η οποία πρόσφερε  με  αναφώνηση, για την εκμίσθωση χώρου με 
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σκοπό την φύλαξη αρχείου εγγράφων και επίπλων – σκευών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» το 

ποσό των 410,00€ ανά μήνα και ειδικότερα το ποσό των 1.230,00€ ανά τρίμηνο, που  ήταν και η μοναδική 

προσφορά. 

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) 

β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

γ) το Ν.3852/2010

δ) το Ν.4257/2014

ε) την αριθ. 48 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου,(ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3544/19-07-2016).

 στ) τις με αριθ. 1/22-1-2015 και 125/24-12-2015 αποφάσεις Διοικητικού  Συμβουλίου με την οποία ορίστηκαν 

τα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου (εφόσον η απόφαση έχει ληφθεί ξεχωριστά από την απόφαση για 

τη μίσθωση του ακινήτου).

ζ) την Έκθεση Επιτροπής Εκτιμήσεως σχετικά με την καταλληλότητα του προς εκμίσθωση χώρου, με αρ.πρωτ. 

3821/22-08-2016. 

θ) το Πρακτικό της Επιτροπής Δημοπρασιών με αρ.πρωτ.3822/22-08-2016.

Κατόπιν  τούτου  πρέπει  να  προβούμε  στις  απαραίτητες  προκειμένου  να  κατακυρωθεί  η  δημοπρασία  στον 

πλειοδότη  , Αναστασία Τοπαλίδου  και να μεριμνήσουμε για την υπογραφή σχετικής σύμβασης.

Τέλος, ο Πρόεδρος ζητά τη λήψη της σχετικής απόφασης ως εξής:

Α) Την κατακύρωση της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου, με σκοπό την φύλαξη αρχείου εγγράφων και 

επίπλων – σκευών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» στον  πλειοδότη κα Αναστασία Τοπαλίδου  , 

που ήταν και η μοναδική προσφορά κατά την οποία προσφέρεται  για εκμίσθωση ακίνητο 535,00 Τ.Μ. στην 

περιοχή  Καζανάς  του  Δήμου  Αχαρνών,  στην  διεύθυνση  Τερψιχόρης  1  στις  Αχαρνές,  με μοναδική   τιμή 

προσφοράς 410,00 € καθαρά το μήνα

Β) Την έγκριση υπογραφή  σύμβασης για την εκμίσθωση χώρου με σκοπό την φύλαξη αρχείου εγγράφων και 

επίπλων – σκευών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών»

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

αφού έλαβε υπόψη του,  την εισήγηση του Προέδρου,  το  πρακτικό  διενέργειας  της  δημοπρασίας,  το  Π.Δ. 

270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81). το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06), το Ν.3852/2010, το Ν.4257/2014, την αριθ. 48 Απόφαση 

Διοικητικού  Συμβουλίου,(ΑΡ.ΠΡΩΤ.  3544/19-07-2016),  για  την  εκμίσθωση  τμήματος  κλειστού  αθλητικού 

χώρου για την λειτουργία κυλικείου από Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών, τις με αριθ. 1/22-1-2015 και 

125/24-12-2015  αποφάσεις  Διοικητικού  Συμβουλίου  με  την  οποία  ορίστηκαν  τα  μέλη  της  Επιτροπής 

Εκτίμησης  Ακινήτου  (εφόσον  η  απόφαση  έχει  ληφθεί  ξεχωριστά  από  την  απόφαση  για  τη  μίσθωση  του 

ακινήτου), την Έκθεση Επιτροπής Εκτιμήσεως σχετικά με την καταλληλότητα του προς εκμίσθωση χώρου, με 
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αρ.πρωτ. 3821/22-08-2016, καθώς και το Πρακτικό της Επιτροπής Δημοπρασιών με αρ.πρωτ.3822/2-08-2016, 

μετά από διαλογική συζήτηση και σύσκεψη,

α      ποφασίζει             ο      μόφωνα  

Α) Την κατακύρωση της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου , με σκοπό την φύλαξη αρχείου εγγράφων και 

επίπλων  –  σκευών  του  Ν.Π.Δ.Δ.  «Δημοτική  Φροντίδα  Αχαρνών» στον   πλειοδότη  κυρία  Αναστασία 

Τοπαλίδου, κατά την οποία  προσφέρεται  για εκμίσθωση  ακίνητο 535,00 Τ.Μ. στην περιοχή Καζανάς του 

Δήμου Αχαρνών, στην διεύθυνση Τερψιχόρης 1 στις Αχαρνές, με μοναδική  τιμή προσφοράς 410,00 € καθαρά 

το μήνα και 1.230,00€ ανά τρίμηνο.

Β) Την έγκριση υπογραφής σύμβασης για την εκμίσθωση χώρου με σκοπό την φύλαξη αρχείου εγγράφων και 

επίπλων – σκευών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών»

Γ) Την ανάθεση των  περαιτέρω ενεργειών στον Πρόεδρο.

Ο Πρόεδρος
Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών

Δασκαλάκης Γεώργιος
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