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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 13/2012 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 72/2012                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισµού για 
την εκµίσθωση του εντός του Άλσους Ν. 
Φιλ/φειας δηµοτικού ακινήτου, κειµένου 
παραπλεύρως του θερινού κινηµατογράφου 
«Άλσος», µετά του περιβάλλοντος τούτο 
ακαλύπτου χώρου και λήψη απόφασης για τη 
συνέχιση της σχετικής διαδικασίας». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 18 του µήνα Ιουνίου του έτους 2012, 
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9.30 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 
7278/12/14-6-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Χαράλαµπου 
Μπόβου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
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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) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος  2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 
Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος  3) Καραβίας Γεώργιος 4) Μαυράκη-Φίλου 
Παρασκευή και 5) Σιµιγδαλά Ειρήνη, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Νικολόπουλος Φώτιος 2) Παπαλουκά Ευτυχία 3) Κόντος Σταύρος  και 4) 
Βαλασσάς Βεργής. 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου 
προσήλθε, βάσει του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10, το αναπληρωµατικό 
µέλος της πλειοψηφίας κ. Λαζαρίδης Πέτρος και αντί του τρίτου το 
αναπληρωµατικό µέλος της µειοψηφίας κ. Πλάτανος Ελευθέριος. 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας το αριθ. πρωτ. 6892/8-6-2012 έγγραφο του Τµήµατος 
∆ηµοτικών Προσόδων του ∆ήµου επί του θέµατος : 
 
Θέµα :Πρακτικό Ανοικτής Πλειοδοτικής ∆ηµοπρασίας 
 
Σας διαβιβάζουµε το από 6/6/2012 Πρακτικό Άγονου ∆ιαγωνισµού για την 
υπό του ∆ήµου εκµίσθωση του εντός του Άλσους Ν. Φιλ/φειας δηµοτικού 
ακινήτου, κειµένου παραπλεύρως του θερινού κινηµατογράφου «Άλσος», 
(«Τσιπουράδικου») µετά του περιβάλλοντος τούτο ακαλύπτου χώρου και 
παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται σήµερα η Ο.Ε. όπως κατακυρώσει το 
ανωτέρω πρακτικό άγονου διαγωνισµού και εγκρίνει την επανάληψη αυτού 
από την ορισθείσα µε την αριθ. 47/2012 απόφαση ∆.Σ. Επιτροπή και µε τους 
ίδιους όρους διακήρυξης που καταρτίσθηκαν µε την αριθ. 44/2012 απόφαση 
Οικ. Επιτροπής. 
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 13/2012 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
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Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε το από 
6/6/2012 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 Π∆/τος 270/81 , τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1  περ. ε΄ του 
Π∆/τος 34/95 (σχετ. αρθρ. 3 παρ. δ του Ν 813/78 όπως τροποποιήθηκε µε τις 
διατάξεις του άρθρου 2 του Ν 1229/81) 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 από 6/6/2012 πρακτικό άγονου πλειοδοτικού διαγωνισµού  

για την εκµίσθωση του εντός του Άλσους Ν. Φιλ/φειας δηµοτικού 
ακινήτου, κειµένου παραπλεύρως του θερινού κινηµατογράφου «Άλσος» 
(«Τσιπουράδικου»), µετά του περιβάλλοντος τούτο ακαλύπτου χώρου, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10. 

 
2. Εγκρίνει την  επανάληψη του διαγωνισµού για την εκµίσθωση του 

ανωτέρω αναφερόµενου δηµοτικού ακινήτου από την ορισθείσα µε την 
αριθ. 47/2012 απόφαση ∆.Σ. Επιτροπή και µε τους ίδιους όρους 
διακήρυξης που καταρτίσθηκαν µε την αριθ. 44/2012 απόφαση Οικ. 
Επιτροπής. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  72/2012 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 
 

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

             Αβραµίκου Αναστασία 
 
             Συνηµµένο : Πρακτικό διενέργειας άγονου διαγωνισµού 

 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

1. Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων 
2. Γραφείο ∆ηµάρχου 
3. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
4. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
5. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
6. Νοµική Υπηρεσία 
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