
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 
                                                                                                                             
Απόσπασµα από το 25o   Πρακτικό                                                                                                         
Αριθµ. Αποφ. 515 
Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 
Συνεδρίαση της 24/7/2017                                                                                                                     
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε 
η πρόσκληση 46676/20/7/2017
 
 
               Στις Αχαρνές σήµερα στις 24 του µηνός Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
11:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 46676 / 20/7/2017 
εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.
             
       ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
1. Κασσαβός Ιωάννης - Πρόεδρος                                                 
2. Σασαρίδης Κωνσταντίνος 
3. Παλιούρας Αντώνιος                                                                                  

4. Συρινίδης Θεόδωρος 
5. Ζητούνης Ηλίας 
6.Παπαδόπουλος Πολύκαρπος                                                                             
7. Βρεττός Μιχάλης                                                                                    
 
 
 
ΘΕΜΑ: A.Επικύρωση ή µη του µε αρ. πρωτ. 46366/19
∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών (άρθρο 1 του Π.∆. 270/81) που αφορά το διαγωνισµό εκµίσθωσης 
∆ηµοτικού Αναψυκτηρίου. 
B. Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του ανωτέρω διαγωνισµού από την Επιτροπή ∆ηµοπ
µε µισθωτή τον κ. Εµµανουήλ Μπουρδάκη
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση στο Σώµα το 

διάταξης και παρουσιάζει την Εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας, Τµήµα ∆ηµοτικής Περιουσίας, 

Κτηµατολογίου και Απαλλοτριώσεων, που αναφέρεται

46366/19-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών (άρθρο 1 του Π.∆. 270/81)  

για την εκµίσθωση του ∆ηµοτικού 

Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος 

στον πλειοδότη κ. Εµµανουήλ Μπουρδάκη και λέγει τα εξής:

Την 19/07/2017κατά τη διεξαχθείσα δηµοπρασία ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π∆ 270/81 

για την εκµίσθωση του δηµοτικού ακινήτου 

 

 

                                                                                                                             
o   Πρακτικό                                                                                                         

Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 3o                                                                                      
                                                                                                                 

Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε  
η πρόσκληση 46676/20/7/2017 

ρα στις 24 του µηνός Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
11:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 46676 / 20/7/2017 

ροσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
Πρόεδρος                                                 1. Βρεττός Σπυρίδων                                                                                                             

2. Κοσµίδης Παναγιώτης
3. Παλιούρας Αντώνιος                                                                                   

 
 

Παπαδόπουλος Πολύκαρπος                                                                              
Μιχάλης                                                                                     

ή µη του µε αρ. πρωτ. 46366/19-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών (άρθρο 1 του Π.∆. 270/81) που αφορά το διαγωνισµό εκµίσθωσης 

B. Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του ανωτέρω διαγωνισµού από την Επιτροπή ∆ηµοπ
µε µισθωτή τον κ. Εµµανουήλ Μπουρδάκη 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση στο Σώµα το 3o 

ισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας, Τµήµα ∆ηµοτικής Περιουσίας, 

Απαλλοτριώσεων, που αναφέρεται στην: Α. Eπικύρωση ή µη

2017 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών (άρθρο 1 του Π.∆. 270/81)  

για την εκµίσθωση του ∆ηµοτικού Αναψυκτηρίου της πλατείας Αριστοτέλους του ∆ήµου Αχαρνών 

του αποτελέσµατος του ανωτέρω διαγωνισµού από την Επιτροπή ∆ηµοπρασιών 

στον πλειοδότη κ. Εµµανουήλ Μπουρδάκη και λέγει τα εξής: 

Την 19/07/2017κατά τη διεξαχθείσα δηµοπρασία ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π∆ 270/81 

του δηµοτικού ακινήτου του ∆ηµοτικού Αναψυκτηρίου της πλατείας Αριστοτέλους

 

 

                                                                                                                                                         
o   Πρακτικό                                                                                                         

                                                                                                      
                                                                                                                 

ρα στις 24 του µηνός Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
11:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 46676 / 20/7/2017 

ροσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

Βρεττός Σπυρίδων                                                                                                             
Κοσµίδης Παναγιώτης 

2017 Πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών (άρθρο 1 του Π.∆. 270/81) που αφορά το διαγωνισµό εκµίσθωσης 

B. Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του ανωτέρω διαγωνισµού από την Επιτροπή ∆ηµοπρασιών 

3o θέµα της ηµερήσιας 

ισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας, Τµήµα ∆ηµοτικής Περιουσίας, 

πικύρωση ή µη του µε αρ. πρωτ. 

2017 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών (άρθρο 1 του Π.∆. 270/81)  

του ∆ήµου Αχαρνών  Β. 

Επιτροπή ∆ηµοπρασιών 

Την 19/07/2017κατά τη διεξαχθείσα δηµοπρασία ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π∆ 270/81 

του ∆ηµοτικού Αναψυκτηρίου της πλατείας Αριστοτέλους της 
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∆ηµοτικής Ενότητας  Θρακοµακεδόνων του ∆ήµου Αχαρνών, πλειοδότης αναδείχθηκε  ο κ. Εµµανουήλ 

Μπουρδάκης, ο οποίος πρόσφερε για την εκµίσθωση του ακινήτου το ποσό των 3.510,00 ευρώ ανά 

µήνα.  

Στη δηµοπρασία έλαβε µέρος µόνο ένας, ο κ. Εµµανουήλ Μπουρδάκης. Το όριο της πρώτης προσφοράς 

καθορίσθηκε µε τη διακήρυξη της δηµοπρασίας στο ποσό των 3.500,00  ευρώ. Η υψηλότερη τιµή 

προσφοράς που εκφωνήθηκε ανέρχεται στο ποσό των 3.510,00 ευρώ, από τον µοναδικό συµµετάσχοντα 

κ. Εµµανουήλ Μπουρδάκη. 

 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονοµική Επιτροπή ,πρέπει να αποφασίσει για την κατακύρωση ή µη 

του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας του ανωτέρω διαγωνισµού από την Επιτροπή ∆ιενέργειας 

∆ηµοπρασιών µε µισθωτή τον κ. Εµµανουήλ Μπουρδάκη.   

Ο Πρόεδρος επίσης θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής :  

1. Την µε αρ. 35/20-2-2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την εκµίσθωση του 

Αναψυκτηρίου της πλατείας Αριστοτέλους στους Θρακοµακεδόνες. 

2. Την µε αρ.471/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για σύνταξη των όρων 

∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας για τη εκµίσθωση του Αναψυκτηρίου της πλατείας Αριστοτέλους 

στους Θρακοµακεδόνες. 

3. Την µε αρ.πρωτ.42929/5-7-2017 Περίληψη ∆ιακήρυξης δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του 

Αναψυκτηρίου της πλατείας Αριστοτέλους στους Θρακοµακεδόνες. 

4. Το µε αρ. πρωτ. 46366/19-7-2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασίας 

5. ∆ηµοσίευση της περιληπτικής ∆ιακήρυξης 42929/5-7-2017  στην εφηµερίδα «Συνείδηση» στο 

φύλλο της 3555/6-7-2017 

6. ∆ηµοσίευση της περιληπτικής ∆ιακήρυξης 42929/5-7-2017  στην εφηµερίδα «Αχαρνόραµα» 

στο φύλλο 59/6-7-2017 

7. Αποδεικτικά ανάρτησης : της µε αρ. 471/5-7-2017  Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής 

καθώς και της Περιληπτικής ∆ιακήρυξης. 

8. Την εισήγηση µε ηµεροµηνία 20/07/2017 του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας, 

Κτηµατολογίου & Απαλλοτριώσεων για Επικύρωση ή µη του Πρακτικού ∆ιενέργειας 

∆ηµοπρασιών και Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού.  

                                  

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αφού έλαβε υπ’ όψιν την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας, Τµήµα ∆ηµοτικής Περιουσίας, 

Κτηµατολογίου και Απαλλοτριώσεων  και αφού είδε το σχετικό φάκελο και έχοντας υπόψη τις 

διατάξεις α) του Π.∆. 270/81 β)το άρθρο 192 του Ν.3463/2006 και γ)το άρθρο 72 του Ν.3852/10. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

(µε 6 ψήφους υπέρ & 1 λευκή του κ. Μιχάλη Βρεττού) 

 

1. Επικυρώνει  το µε αρ. πρωτ. 46366/19/07/2017 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας 

∆ηµοπρασιών 
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2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών για 

την εκµίσθωση του ∆ηµοτικού Αναψυκτηρίου της πλατείας Αριστοτέλους της ∆ηµοτικής 

Ενότητας  Θρακοµακεδόνων του ∆ήµου Αχαρνών στον πλειοδότη κ. Εµµανουήλ Μπουρδάκη. 

που προσέφερε ως µίσθωµα το ποσό των 3.510,00 Ευρώ ανά µήνα. 

 

3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο. 

 

Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθµό 515/2017 
 
 
        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ  
     ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ                                                                          
                                                                                                               ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  ΣΥΡΙΝΙ∆ΗΣ 

                                                                                                               ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
                                                                                                               ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ 
                                                                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΣΑΡΙ∆ΗΣ 
                                                                                                               ΗΛΙΑΣ ΖΗΤΟΥΝΗΣ 
                                                                                                               ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                                                
                                                       Ακριβές Απόσπασµα  
                                                       Αχαρνές Αυθηµερόν 
                                                   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
  
                                                      
                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ 
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