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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έγκριση Πρακτικού για την Κατακύρωση της
Δημοπρασίας : « Εκμίσθωση Κυλικείου
Δημαρχείου».

Χολαργός σήμερα την 22α του μηνός Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη ώρα 09.30 και στο κατάστημα του Δήμου
Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 18-3-2016, συνήλθε σε
Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :
Παρόντες

Απόντες

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη – Πρόεδρο
Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.
Βασιλική Μπουφούνου
Αγλαϊα Σουρανή
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Χρύσα Παρίση
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Ιωάννης Κεχρής.
Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας

Διαπιστώθηκε Απαρτία, δεδομένου ότι, επί συνόλου εννέα (9) μελών, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) και απόντα
τέσσερα (4).
Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
H Πρόεδρος , εισηγούμενη το θέμα, είπε :
Την 18η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση για τη διεξαγωγή φανερής πλειοδοτικής
επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, η
οποία είχε αποφασισθεί με τις υπ΄αριθμ. 21/19-2-2016 & 43/11-3-2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
Από τα πρακτικά της δημοπρασίας προκύπτει ότι πλειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «Δ.ΖΙΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με έδρα
την Αθήνα επί της οδού Βουτάδων 54Β, η οποία πρόσφερε μίσθωμα 2.750,00ευρώ .
Η ανωτέρω πλειοδότρια εταιρεία προσκόμισε και την υπ΄αριθμ 719672/15-3-2016 εγγυητική επιστολή του Ταμείου
Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ευρώ.12.000,00 € με την εγγύηση της κ. Ανδριανής Αλεξίου κατοίκου Αθηνών επί της
οδού Αλκιφρώνος 66-68.
Μετά το πέρας της δημοπρασίας και αφού δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις κατά της διαδικασίας και του αποτελέσματος
της δημοπρασίας, ορίστηκε προσωρινός πλειοδότης η εταιρεία «Δ.ΖΙΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και τα πρακτικά υπεγράφησαν από
την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, από την εταιρεία και από τον εγγυητή αυτής. Η
Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την έγκριση ή όχι των πρακτικών της δημοπρασίας,
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα στην Οικονομική Επιτροπή:
1. Να κατακυρώσει τη δημοπρασία στο όνομα του μοναδικού πλειοδότη, για την εκμίσθωση του κυλικείου στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, την εταιρεία «Δ.ΖΙΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με έδρα την Αθήνα στην
οδό Βουτάδων 54Β ,η οποία προσέφερε μίσθωμα 2.750,00€ με την εγγύηση της κ. Ανδριανής Αλεξίου κατοίκου
Αθηνών επί της οδού Αλκιφρώνος 66-68.
2. Να εγκρίνει τα συνημμένα πρακτικά της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του κυλικείου
στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
3. Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο: α) για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανωτέρω πλειοδότη και τον
εγγυητή του και β)για την ακριβή εκτέλεση των όρων της δημοπρασίας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :
-Την εισήγηση της προέδρου
-Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1.

Την κατακύρωση της δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του Κυλικείου στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου
Παπάγου-Χολαργού, στο όνομα του μοναδικού πλειοδότη, την εταιρεία «Δ.ΖΙΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με έδρα την
Αθήνα (οδός Βουτάδων 54Β), αντί μηνιαίου μισθώματος 2.750,00€, με την εγγύηση της κ. Ανδριανής Αλεξίου
κατοίκου Αθηνών επί της οδού Αλκιφρώνος 66-68.

2. Την έγκριση των συνημμένων Πρακτικών της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του
κυλικείου στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου :
α) για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανωτέρω πλειοδότη και τον εγγυητή του και
β)για την ακριβή εκτέλεση των όρων της δημοπρασίας.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ

1 Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.
2 Βασιλική Μπουφούνου.

3. Αγλαϊα Σουρανή

4. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

