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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 1/2014 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 6/2014                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Κατακύρωση πρακτικού διενέργειας άγονου 
φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την 
εκμίσθωση του εντός του κοινοχρήστου 
χώρου πρασίνου-υπαίθριων αθλητικών 
εγκαταστάσεων κόμβου Αχαρνών-Ν.Χ. 
δημοτικού ακινήτου (κιόσκι) και λήψη 
απόφασης για τη συνέχιση της σχετικής 
διαδικασίας». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 21 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 
2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ., συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 674/1/17-
1-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεώργιου Καραβία, που 
επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην 
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ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου 
κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος   3) 
Χατζηδάκη Μαρία 4) Καβακοπούλου Αγανίκη 5)  Τάφας Ηλίας 6) Κουτσάκης 
Μιχαήλ και 7) Παΐδας Αδαμάντιος, μέλη  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Κόντος Σταύρος και 2) Πολίτης Σταύρος 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  
 

 Η κα Α.Καβακοπούλου προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 5ου θέματος της Η.Δ., ενώ 
ο κ. Σ.Κοσκολέτος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά την συζήτηση και 
ψηφοφορία επί του 11ου θέματος της Η.Δ.. 

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας το αριθ. πρωτ. 527/14-1-2014 έγγραφο του Τμήματος 
Εσόδων, Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου επί του 
θέματος : 
 
Θέμα : «Διαβίβαση Πρακτικού διενέργειας φανερού πλειοδοτικού 

δ/σμού για την εκμίσθωση του εντός του κοινοχρήστου χώρου 
πρασίνου-υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων κόμβου 
Αχαρνών-Ν.Χ. δημοτικού ακινήτου (κιόσκι)» 

 
Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω πρακτικό το οποίο παρελθούσης της 
καθορισμένης ώρας και επειδή δεν εμφανίστηκε κανείς ενδιαφερόμενος να 
καταθέσει προσφορά η Επιτροπή Διαγωνισμού κήρυξε την δημοπρασία ως 
άγονη. 
 
Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες. 
 
 
Συν.  : 1.  το υπ’ αρ. πρ. 298/9-1-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού 
 
………………………………………………………………………………………….. 
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Κατόπιν των ανωτέρω καλείται σήμερα η Ο.Ε. όπως κατακυρώσει το 
ανωτέρω πρακτικό άγονου διαγωνισμού και λάβει απόφαση για τη συνέχιση 
της σχετικής διαδικασίας. 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 1/2014 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. 298/9-1-2014 πρακτικό διενέργειας άγονου διαγωνισμού, τις διατάξεις 
του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10, τις διατάξεις του άρθρου 192 του 
Ν.3463/06, τις διατάξεις του ΠΔ/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 

 
1. Εγκρίνει το αριθ. πρωτ. 298/9-1-2014 πρακτικό άγονου φανερού 

πλειοδοτικού διαγωνισμού  για την εκμίσθωση του εντός του 
κοινοχρήστου χώρου πρασίνου-υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων 
κόμβου Αχαρνών-Δ.Ε.Ν.Χ. δημοτικού ακινήτου (κιόσκι), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10. 

 
2. Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την συνέχιση της σχετικής διαδικασίας 

(επαναδημοπράτηση εκμίσθωσης του ακινήτου), προκειμένου το θέμα να 
μελετηθεί καλύτερα και ακολούθως να επανακαταρτισθούν με νεότερη 
απόφαση της Οικ. Επιτροπής οι όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την 
εκμίσθωση αυτού. 

 
 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  6/2014 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Αβραμίκου Αναστασία 
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Εσωτερική Διανομή :  
 

1. Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας & Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου και Προέδρου Επιτροπής Διαγωνισμού 
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
4. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
6. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 

 
 
 

             Συνημμένο : Το αριθ. πρωτ. 298/9-1-2014 Πρακτικό διενέργειας άγονου 
διαγωνισμού εκμίσθωσης του εν θέματι ακινήτου. 
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