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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 23/2014 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης :129/2014                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                          

«Κατακύρωση πρακτικού µαταίωσης 
διενέργειας φανερής προφορικής 
πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση 
του εντός του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου 
υφιστάµενου δηµοτικού ακινήτου, που 
χρησιµοποιείται ως κυλικείο». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 29 του µήνα Αυγούστου του έτους 
2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την 
υπ΄αριθ. πρωτ. 14753/19/25-8-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
αυτής κ. Γεωργίου Καραβία, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά 
και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
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άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό ∆΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος  2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Τάφας Ηλίας  4) 
Καβακοπούλου Αγανίκη  και 5) Κουτσάκης Μιχαήλ,  µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Πλάτανος Ελευθέριος, Αντιπρόεδρος   2) Παΐδας Αδαµάντιος 3)  Κόντος 

Σταύρος  και  4) Πολίτης Σταύρος 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. 

 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, το οποίο 
οµόφωνα η Ο.Ε. κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/10 
συµφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας το αριθ. πρωτ. 14939/28-8-2014 έγγραφο του Τµήµατος 
Εσόδων, Περιουσίας & Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου και το 
συνηµµένο σε αυτό αριθ. πρωτ. 14873/27-8-2014 Πρακτικό της ∆ηµάρχου και 
Προέδρου της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού επί του θέµατος : 
 
Θέµα : «∆ιαβίβαση Πρακτικού µαταίωσης διενέργειας φανερού 
προφορικού πλειοδοτικού δ/σµού για την εκµίσθωση του εντός του 
∆ηµοτικού Κοιµητηρίου Νέας Φιλαδέλφειας υφιστάµενου δηµοτικού 
ακινήτου που χρησιµοποιείται ως κυλικείο» 

 
Σας διαβιβάζουµε το ανωτέρω όπου διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε η νόµιµη 
απαρτία, γιατί από τα τρία (3) µέλη παραβρέθηκαν το ένα (η Πρόεδρος-
∆ήµαρχος) και ως εκ τούτου η διαδικασία του διαγωνισµού δεν ηδύνατο να 
προχωρήσει και µαταιώθηκε. 
 
Παρακαλούµε για δικές σας ενέργειες. 
 
 

                                           Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 
 
 

  
               Ματαίωσης διενέργειας φανερής προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας 
εκµίσθωσης του εντός του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου Νέας . Φιλαδέλφειας  και εντός 
των διοικητικών ορίων του Καλλικρατικού ∆ΦΧ. υφιστάµενου δηµοτικού ακινήτου που 
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χρησιµοποιείται ως κυλικείο. 
 

 
Σήµερα την 27/8/2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πµ. και στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα του ∆ήµου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος  [ οδός ∆εκελείας 97 
Ν.Φιλ/φεια] δεν συνήλθε για τους παρακάτω λόγους η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού  που συγκροτήθηκε µε τις υπ΄αριθµ. 39/13 & 214/2013  
αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , για την διενέργεια της φανερής 
προφορικής δηµοπρασίας που αφορά στην :  <, εκµίσθωση του  εντός του 
∆ηµοτικού Νεκροταφείου Νέας . Φιλαδέλφειας  και εντός των διοικητικών   
ορίων του Καλλικρατικού ∆ΦΧ. υφιστάµενου δηµοτικού ακινήτου που 
χρησιµοποιείται   ως κυλικείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆/τος 270/81 και 
του Ν. 3463/06 και σύµφωνα . µε την υπ΄αριθµ. πρωτ.   14771/25-8-2014 
πρόσκληση της Προέδρου-∆ηµάρχου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος κας 
Ευτυχίας Γαϊτανά- Αποστολάκη, η οποία  επιδόθηκε νοµότυπα σε όλα τα 
µέλη [ 3µελής επιτροπή ] σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 
του Ν. 3463/06.  

  Συγκεκριµένα διαπιστώθηκε  ότι δεν υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί 
από τα τρία [3] µέλη, παραβρέθηκε το ένα (η Πρόεδρος) και ως εκ τούτου η 
διαδικασία του διαγωνισµού δεν δύναται να προχωρήσει περαιτέρω. 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                      
ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ      
        
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   
 
                                

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ Αντιδήµαρχος-Μέλος  
 
ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

          ∆ηµ. Σύµβουλος – Μέλος 
 
Αφού ελήφθη υπόψη: 
 

1) Η καθορισµένη  µε την υπ΄αριθµ. πρωτ.14771/25-8-14 πρόσκληση της 
Προέδρου- ∆ηµάρχου της άνω Επιτροπής ∆ιενέργειας  ∆ιαγωνισµών  κας 
Ευτυχίας- Γαϊτανά- Αποστολάκη  για την διενέργεια  της φανερής 
πλειοδοτικής δηµοπρασίας που αφορά στην  «εκµίσθωση του  εντός του 
∆ηµοτικού Νεκροταφείου Νέας . Φιλαδέλφειας  και εντός των διοικητικών   
ορίων του Καλλικρατικού ∆ΦΧ. υφιστάµενου δηµοτικού ακινήτου που 
χρησιµοποιείται   ως κυλικείο », που επιδόθηκε νοµότυπα σε όλα τα µέλη 
της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και αφορά στην υπ΄αριθµ. 
14705/21-8-2014 προκήρυξη. 

2) Η µη προσέλευση του τακτικού µέλους της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κας 
Μαρίας Χατζηδάκη, που εκλήθη νοµίµως. 

3) Η µη προσέλευση του τακτικού µέλους της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. 
Σωτηρίου Κοσκολέτου που εκλήθη νοµίµως. 

 
Μετά από τα παραπάνω  µαταιώνεται η παρούσα συνεδρίαση, λόγω έλλειψης 
απαρτίας αυτής (αρθ. 14 παρ. 1 του Ν. 2690/99). 

ΑΔΑ: 7ΘΧΝΩΗΓ-ΨΓ0



 
                                                           Η .ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                                                      ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    
 

                                                             ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ- ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  
 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται σήµερα η Ο.Ε. όπως κατακυρώσει το 
ανωτέρω πρακτικό µαταίωσης διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 23/2014 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε το αριθ. 
πρωτ. 14873/27-8-2014 πρακτικό µαταίωσης διενέργειας του διαγωνισµού, τις 
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10, τις διατάξεις του άρθρου 192 
του Ν.3463/06, τις διατάξεις του Π∆/τος 270/81 και µελέτησε όλα τα έγγραφα 
και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   οµόφωνα 

 
Εγκρίνει το αριθ. πρωτ. 14873/27-8-2014 πρακτικό µαταίωσης διενέργειας 
φανερής προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του εντός 
του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου υφιστάµενου δηµοτικού ακινήτου, που 
χρησιµοποιείται ως κυλικείο, δεδοµένου ότι, ως αναφέρεται και στο ανωτέρω 
πρακτικό, δεν συνήλθε λόγω έλλειψης απαρτίας η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού και κατόπιν αυτού η Συνεδρίαση µαταιώθηκε (αρθ. 14 παρ. 1 
του Ν. 2690/99). 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  129/2014 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
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Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

1. Τµήµα Εσόδων, Περιουσίας & Τοπ. Οικονοµικής Ανάπτυξης 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου και Προέδρου Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
3. Τµήµα Κοιµητηρίου 
4. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
5. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
6. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
7. Αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας 
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