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Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – 

Χολαργού (Περικλέους 55), την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00 συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την 

αριθ. πρωτ. 568/22-3-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε 

νόμιμα σε κάθε ένα μέλος κατά τις διατάξεις  του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 1 και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006). 
 

Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών, 

βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό, κατά την 

έναρξη της συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Δημήτρης Οικονόμου 1. Θανάσης Χαρακτινιώτης 

2. Μαρία Δημητριάδου 2. Γιώργος Τσουροπλής 

3. Μιχάλης Χατζής 3. Ευστάθιος Κίντζιος  

4. Μιχάλης Τράκας 4. Κων/νος Κώτσης 

5. Σταματία Ζούλια 5. Βασίλης Σκουφίτσας 

6. Αχιλλέας Μελισσάρης 6. Δέσποινα Ζαμπούκου 

7. Θεόδωρος Γκλεζάκος   

8. Γρηγόρης Βαραδίνης   

9. Παναγιώτης Νικολούδης   

10. 
Κατερίνα Γκούμα (αναπλ. κου 

Χαρακτινιώτη) 
  

 

 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης  η  υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα 

Σκιάνη, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης κατακύρωσης της δημοπρασίας, που αφορά στην 

εκμίσθωση κυλικείου στο Αθλητικό Κέντρο της Δημοτικής Κοιν. Παπάγου 

(κτήριο πρώην ΤΑΚ – οδός Νευροκοπίου)  

 

Ο Προϊστάμενος του Διοικητικού – Οικονομικού τμήματος, κος Χρήστος 

Γιωτόπουλος, εισηγούμενος το θέμα αναφέρει τα κάτωθι: 
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Με την υπ’ αριθ. 11/2018 (ΑΔΑ: 6ΘΣ6ΟΛΥΡ-ΩΦΓ) απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκαν οι  όροι 

δημοπρασίας για την εκμίσθωση κυλικείου στο ΕΑΚ (κτίριο πρώην ΤΑΚ) και 

διεξήχθη ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός. 

Στο διαγωνισμό προσήλθαν ο κος Αλέξανδρος Παπαβασιλείου και η εταιρία 

«Γεώργιος Γιαννιώδης – Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», η οποία δεν πληρούσε τους όρους, του 

άρθρου 7 παρ.4 του διαγωνισμού και αποκλείστηκε.  

Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, συνέταξε το υπ’ αριθ. πρωτ. 226/20-2-2018 

πρακτικό εκμίσθωσης του κυλικείου, στο οποίο πλειοδότης ήταν ο κος Αλέξανδρος 

Παπαβασιλείου, με ποσό μηνιαίου μισθώματος 460,00 €. 

Κατόπιν αυτών υποβλήθηκαν δύο ενστάσεις από τον κ.  Μιχάλη Υφαντή, ο οποίος 

δεν έλαβε μέρος στο διαγωνισμό και από την εταιρία «Γεώργιος Γιαννιώδης – 

Μονοπρόσωπη ΕΠΕ». 

Με την υπ’ αριθ. 18/2018 (ΑΔΑ:ΨΑΝ8ΟΛΥΡ-ΚΒΧ) απόφαση του Δ.Σ. οι ενστάσεις 

απερρίφθησαν, σύμφωνα με τις εισηγήσεις  της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, υπ’ 

αριθ. πρωτ. 292 και 293/6-3-2018. 

Με την υπ’ αριθ. 23/2018 (ΑΔΑ: 73ΡΟΟΛΥΡ-Ι1Π) απόφαση Δ.Σ ΔΟΠΑΠ 

αποφασίστηκε ομόφωνα η μη κατακύρωση του πρακτικού του διαγωνισμού στον κ. 

Αλέξανδρο Παπαβασιλείου, σύμφωνα με το άρθρο 11 των όρων διακήρυξης, καθότι 

επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και άλλοι ενδιαφερόμενοι. 

Στη συνέχεια ο κος Αλέξανδρος Παπαβασιλείου με τo από 20-3-2018 έγγραφό του 

προσέφυγε ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά της υπ’ αριθ. 23/2018 

απόφασης Δ.Σ. ΔΟΠΑΠ, το οποίο και απερρίφθη σιωπηρώς. 

Ακολούθως, ο κος Αλέξανδρος Παπαβασιλείου προσέφυγε ενώπιον της Ειδικής 

Επιτροπής αρ. 152 Ν. 3463/06 κατά της σιωπηρής απόρριψης της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης και της υπ’ αριθ. 23/2018 απόφασης Δ.Σ. ΔΟΠΑΠ με την υπ’ αριθ. 158/19-6-

2018 προσφυγή του. 

Η ως άνω Ειδική Επιτροπή συνεδρίασε στις 30-7-2018 και όπως προκύπτει από τα 

πρακτικά της 6ης Συνεδρίασης της Επιτροπής (έγγραφο με αρ. πρωτ.  59/14-03-2019), 

αποφάσισε ομόφωνα: “ να ακυρωθούν η τεκμαιρόμενη σιωπηρή απόρριψη, υπό του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, της προσφυγής του ήδη 

προσφεύγοντος Αλέξανδρου Παπαβασιλείου περί ακυρώσεως της υπ’ αριθ. 23/2018 

αποφάσεως του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ Παπάγου Χολαργού καθώς και υπ’ αριθ. 23/2018 

απόφασης του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ Παπάγου Χολαργού. Να αναπεμφθεί η υπόθεση στο 

Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ Παπάγου Χολαργού, προκειμένου να ενεργήσει τα νόμιμα.  

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών ο ΔΟΠΑΠ διαβίβασε στη Νομική Υπηρεσία του 

Δήμου το υπ’ αριθ. πρωτ. 59/14-3-2019 πρακτικό της 6ης Συνεδρίασης της Ειδικής 

Επιτροπής Αποκεντρωμένης. 

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 7237/18-03-2019 έγγραφό της η Νομική Υπηρεσία του Δήμου 

Παπάγου Χολαργού, αποφαίνεται ότι « το Δ.Σ. του Ν.Π. θα πρέπει να λάβει νέα 

απόφαση με την οποία να κατακυρώνει τη δημοπρασία, που αφορά στην εκμίσθωση 

του κυλικείου στο αθλητικό κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου (πρώην 

Τ.Α.Κ. – οδός Νευροκοπίου) στον κ. Αλέξανδρο Παπαβασιλείου προκειμένου να 

υπογραφεί σύμβαση, και ο οργανισμός να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

για την παράδοση του μισθίου ελεύθερο σε αυτόν». 

Ως εκ τούτου, προτείνεται το Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ να αποφασίσει την κατακύρωση του 

διαγωνισμού, που αφορά στην εκμίσθωση κυλικείου στο Αθλητικό Κέντρο της 
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Δημοτικής Κοιν. Παπάγου (κτήριο πρώην ΤΑΚ – οδός Νευροκοπίου), στον κο 

Αλέξανδρο Παπαβασιλείου, ως έχει υποχρέωση κατόπιν της ως άνω απόφασης της 

Ειδικής Επιτροπής αρ. 152 Ν. 3463/06 .  

 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Κατά πλειοψηφία επτά (7) υπέρ, δύο  (2) κατά (κ.κ. Μελισσάρης και Βαραδίνης) και 

ένα (1) λευκό (κος Τράκας), εγκρίνει την κατακύρωση της δημοπρασίας, που αφορά 

στην εκμίσθωση κυλικείου στο Αθλητικό Κέντρο της Δημοτικής Κοιν. Παπάγου 

(κτήριο πρώην ΤΑΚ – οδός Νευροκοπίου), στον κο Αλέξανδρο Παπαβασιλείου, 

κατόπιν της απόφασης της Ειδικής Επιτροπής άρθρου 152 Ν. 3463/06  

 
 
 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 31/2019 

 

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μαρία Δημητριάδου 

 Μιχάλης Χατζής 

 Μιχάλης Τράκας 

Δημήτρης Οικονόμου Σταματία Ζούλια 

 Αχιλλέας Μελισσάρης 

 Θεόδωρος Γκλεζάκος 

 Γρηγόρης Βαραδίνης 

 Παναγιώτης Νικολούδης 

 Κατερίνα Γκούμα 
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