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Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού 

(Περικλέους 55), την 7η Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30  συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού 

και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 265/2-3-2018 

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 δεκατρία (13) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω: 
 

                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Δημήτρης Οικονόμου 1. Σταματία Ζούλια 

2. Μαρία Δημητριάδου 2. Βασίλης Σκουφίτσας 

3. Μιχάλης Χατζής    

4. Μιχάλης Τράκας   

5. Θανάσης Χαρακτινιώτης   

6. Γιώργος Τσουροπλής   

7. Ευστάθιος Κίντζιος   

8. Κων/νος Κώτσης   

9. Δέσποινα Ζαμπούκου   

10. Αχιλλέας Μελισσάρης   

11. Θεόδωρος Γκλεζάκος   

12. Γρηγόρης Βαραδίνης   

13. Παναγιώτης Νικολούδης   

14. 
Πέτρος Παπαλέξης (αναπλ. κας 

Ζούλια) 
  

15. 
Αριστείδης Πανταζόπουλος (αναπλ. 

κου Σκουφίτσα) 
  

 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης η υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, για 

την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης 
 

Θέμα 5ο: Επικύρωση πρακτικού για εκμίσθωση κυλικείου στο πρώην ΕΑΚ 
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κος Δημήτρης Οικονόμου, βάσει της υπ’ αριθ. 11/2018 απόφασης Δ.Σ. 

(όροι διακήρυξης δημοπρασίας), θέτει υπόψη του Δ.Σ. το υπ’ αριθ. πρωτ. 226/20-2-2018 

Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την εκμίσθωση του κυλικείου στο 

πρώην ΕΑΚ. 

 

                                              εισ. πρωτ. 226/20-2-2018 
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

   ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                            ΠΑΠΑΓΟΥ:  20/2/18 

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                              
       & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

     ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ         

              (Δ.Ο.Π.Α.Π.) 
  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ή ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Π. 

Στου Παπάγου σήμερα 20/2/18 στην έδρα του Δ.Ο.Π.Α.Π. Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου 

συνήρθε η επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή μίσθωση πραγμάτων 

του Δ.Ο.Π.Α.Π όπως ορίζει το Π.Δ. 270/1981, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 9/2018 

απόφαση ΔΣ ΔΟΠΑΠ, αποτελούμενη από τους: 

Δημήτρη Οικονόμου, Πρόεδρο ΔΣ ΔΟΠΑΠ 

Μιχάλη Χατζή, μέλος ΔΣ ΔΟΠΑΠ, 

Κων/νο Κώτση, μέλος ΔΣ ΔΟΠΑΠ. 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, εφόσον επί συνόλου 

τριών (3) μελών παρίστανται τρεις (3), και εισηγούμενος το θέμα λέγει τα εξής: 

Mε την υπ’ αριθ. 11/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Α.Π. εγκρίθηκαν 

οι όροι διακήρυξης για την εκμίσθωση κυλικείου στο Αθλητικό Κέντρο της Δημοτικής 

κοινότητας Παπάγου (πρώην ΕΑΚ – οδός Νευροκοπίου) και εκδόθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 

194/7-2-2018 ανακοίνωση όρων διακήρυξης δημοπρασίας.  

Περίληψη της ανακοίνωσης με αριθ. πρωτ: 195/7-2-2018 τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δ.Ο.Π.Α.Π. την 8η/2/17, δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες «Ηχώ των 

δημοπρασιών» και «Ο Λόγος» στις 8/2/18 καθώς και στην ιστοσελίδα του ΔΟΠΑΠ. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν η 20η Φεβρουαρίου 2018. 

Στο Νομικό Πρόσωπο περιήλθαν  οι παρακάτω  αιτήσεις συμμετοχής για το διαγωνισμό.  

1. Αλέξανδρος Παπαβασιλείου, ο οποίος κατέθεσε τα δικαιολογητικά για το διαγωνισμό με 

αριθ. πρωτ. 223/20-2-2018.  

2. Γεώργιος Γιαννιώδης – Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, ο οποίος κατέθεσε τα δικαιολογητικά για το 

διαγωνισμό με αριθ. πρωτ. 224/20-2-2018.  

Η επιτροπή αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά των παραπάνω αιτήσεων, διαπίστωσε ότι: 

i. ο κος Αλέξανδρος Παπαβασιλείου, προσκόμισε  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

βάσει του άρθρου 7 των όρων της διακήρυξης και έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στο 

διαγωνισμό 

ii. Η εταιρεία Γεώργιος Γιαννιώδης – Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, δεν προσκόμισε όλα τα 

απαιτούμενα, επί ποινή αποκλεισμού, δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο άρθρο 

7 και συγκεκριμένα  της § 4  (πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του αίτηση 
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κηρύξεως σε πτώχευση ή παύσεως πληρωμών, πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό 

εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική διαχείριση κ.λ.π.) και ως εκ τούτου αποκλείστηκε 

από τη διαδικασία της δημοπρασίας. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, βάσει των άρθρων 7 § 4 και 10 § 1 των όρων διακήρυξης, έχει 

δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία ο κος Αλέξανδρος Παπαβασιλείου, ο οποίος 

καλείται να καταθέσει προφορικά ενώπιον της επιτροπής την προσφορά του.  

Εν συνεχεία ο συμμετέχων  προσέφερε το ποσό των  460,00 € μηνιαίως ως μίσθωμα. 

         Το παρόν αφού συντάθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο πλειοδότης                              ΤΑ ΜΕΛΗ          

                                                        Αλέξανδρος Παπαβασιλείου          Μιχάλης Χατζής  

                                                                    

     Δημήτρης Οικονόμου                         

                                                                    Ο εγγυητής                             Κων/νος Κώτσης                            

                                                          Γεώργιος Γεωργαντάς 
 

Προτείνεται όπως το ΔΣ εγκρίνει και επικυρώσει το ανωτέρω πρακτικό. 
 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Τη μη κατακύρωση του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την 

εκμίσθωση του κυλικείου στο πρώην ΕΑΚ, σύμφωνα με το άρθρο 11 των όρων διακήρυξης 

της δημοπρασίας, καθ’ ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και άλλοι 

ενδιαφερόμενοι και συγκεκριμένα ο κος Μιχάλης Υφαντής και η εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΙΑΝΝΙΩΔΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ», οι οποίοι ενδεχομένως να καταθέσουν υψηλότερη προσφορά.  
 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 23/2018  

                         

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μαρία Δημητριάδου 

 Μιχάλης Χατζής 

 Μιχάλης Τράκας 

Δημήτριος Οικονόμου Θανάσης Χαρακτινιώτης 

 Γιώργος Τσουροπλής 

 Ευστάθιος Κίντζιος 

 Κων/νος Κώτσης 

 Δέσποινα Ζαμπούκου 

 Αχιλλέας Μελισσάρης 

 Θεόδωρος Γκλεζάκος 

 Γρηγόρης Βαραδίνης 

 Παναγιώτης Νικολούδης 

 Πέτρος Παπαλέξης 

 Αριστείδης Πανταζόπουλος 
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