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Έγκριση Πρακτικών Φανερής Δημοπρασίας για
την Εκμίσθωση Κοινοχρήστων Χώρων, οι οποίοι
βρίσκονται στη Λεωφ. Μεσογείων 156 ( θέση i και
θέση ii) της Δημ. Κοινότητας Παπάγου, για την
εγκατάσταση Αυτόματων Ταμειολογιστικών
Μηχανών (Α.Τ.Μ.) Τράπεζας.

Αριθμός Απόφασης:
160

Χολαργός σήμερα την 25η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη, ώρα 09.00 και στο κατάστημα
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 20-72018, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :
Παρόντες

Απόντες

Ηλία Αποστολόπουλο

Μιχάλη Τράκα

Γεωργία Αρβανίτη

Γιώργο Ρεμούνδο

Βασιλική Μπουφούνου

Κων/νο – Πολ/νη Τίγκα

Αγλαϊα Σουρανή
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Αθανάσιο Χαρακτινιώτη (αναπληρωματικό μέλος).
Δημήτριο Τούτουζα

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Βαλυράκης.
Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το με αριθ. πρωτ. 16756/20-7-2018 Πρακτικό της
Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών, το οποίο έχει ως ακολούθως :
Σύμφωνα με το αρ. 72 του Ν. 3852/2010, θέτουμε υπόψιν της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι:
Στο Δημοτικό Κατάστημα Παπάγου – Χολαργού, την 19η μηνός Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:10 π.μ.
συνήλθε η Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών όπως ορίστηκε από την με αρ. 125/2018 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου, προκειμένου να διεξάγει φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση κοινοχρήστων
χώρων που βρίσκονται:
i.

στην Λ. Μεσογείων 156 στο σταθμό του ΜΕΤΡΟ Εθνική Άμυνα, στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου πλησίον
του πρώτου περιπτέρου (θέση i) και

ii.

στην Λ. Μεσογείων 156 πλησίον της εισόδου – εξόδου του σταθμού ΜΕΤΡΟ Εθνική Άμυνα στην πλευρά της
Περιφέρειας Αττικής-Διεύθυνσης Μεταφορών, στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου (θέση ii)
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για εγκατάσταση ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (Α.Τ.Μ.) τραπεζών, αποτελούμενη από τους :
α)Ηλία Αποστολόπουλο, Δήμαρχο Παπάγου –Χολαργού ως Πρόεδρο Επιτροπής
β) Αθανάσιο Χαρακτινιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο ως τακτικό μέλος
γ) Βασιλική Μπουφούνου, Δημοτική Σύμβουλο ως αναπληρωματικό μέλος
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την με αρ. πρωτ. 15222/29.06.2018 διακήρυξη, περίληψη της οποίας αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, και μελέτησε το φάκελο με τα
προσκομισθέντα δικαιολογητικά κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη δημοπρασία.


Δικαιολογητικά για τη θέση i κατέθεσε η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (αρ. πρωτ. φακέλου 16453/16.07.2018) με
ΑΦΜ 094014249 η οποία προσήλθε εκπροσωπούμενη νομίμως από τον Παναγιώτη Μπαλοδήμο του Κων/νου
(ΑΔΤ: Ξ 080330) και την Βασιλική Μαρκάτου του Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΚ 142828),

Κατόπιν αυτών, η δημοπρασία διενεργήθηκε ξεκινώντας για τη θέση (i) με το ποσό των 400,00 ευρώ και εξελίχθηκε
ως εξής :
 ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε προσέφερε 410,00€
Δεν προσέφερε κανείς άλλος προσφορά κατόπιν αυτού η μίσθωση της θέσης (i) κατακυρώθηκε στην ΑΛΦΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. με μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 410,00 ευρώ.
 Δικαιολογητικά για τη θέση (ii) κατέθεσε η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (αρ. πρωτ. φακέλου
16357/16.07.2018) η οποία προσήλθε εκπροσωπούμενη νομίμως από τον Καναβό Δημήτριο του Θεόδωρου
(ΑΔΤ: ΑΗ-512088).
Κατόπιν αυτών, η δημοπρασία διενεργήθηκε ξεκινώντας με το ποσό των 400,00 ευρώ και εξελίχθηκε ως εξής:


Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. 410,00 ευρώ.

Κανείς άλλος δεν προσέφερε προσφορά και κατόπιν αυτού η μίσθωση του κατακυρώθηκε στην Τράπεζα Eurobank
Ergasias Α.Ε. με μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 410,00 ευρώ.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα στην Οικονομική Επιτροπή :
1.
2.
3.
4.

Την κατακύρωση ή μη της δημοπρασίας για τη θέση (i) στο όνομα της στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΑΖΑ Α.Ε. με μηνιαίο
μίσθωμα το ποσό των 410,00 ευρώ.
Την κατακύρωση ή μη της δημοπρασίας για τη θέση (ii) στο όνομα της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε.
με μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 410,00 ευρώ.
Την έγκριση των συνημμένων πρακτικών της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση των
ανωτέρω θέσων.
Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, κατόπιν κατακύρωσης: α) για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων
με τους ανωτέρω πλειοδότες και β) για την ακριβή εκτέλεση των όρων της δημοπρασίας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :




Την εισήγηση του Προέδρου.
Το με αριθ. πρωτ. 16756/20-7-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών.
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

α. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 16756/20-7-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών, για
την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων που βρίσκονται :
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iii. στην Λ. Μεσογείων 156 στο σταθμό του ΜΕΤΡΟ Εθνική Άμυνα, στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου
πλησίον του πρώτου περιπτέρου (θέση i) και
iv. στην Λ. Μεσογείων 156 πλησίον της εισόδου – εξόδου του σταθμού ΜΕΤΡΟ Εθνική Άμυνα στην πλευρά
της Περιφέρειας Αττικής-Διεύθυνσης Μεταφορών, στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου (θέση ii)
για εγκατάσταση ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (Α.Τ.Μ.) τραπεζών.
β. Την κατακύρωση της δημοπρασίας για τη θέση (i) στο όνομα της στην «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», με μηνιαίο
μίσθωμα το ποσό των 410,00 ευρώ.
γ. Την κατακύρωση της δημοπρασίας για τη θέση (ii) στο όνομα της Τράπεζας «Eurobank Ergasias Α.Ε.», με
μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 410,00 ευρώ.
δ. Την έγκριση των συνημμένων πρακτικών της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση των
ανωτέρω θέσων.
ε. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου:
1) για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους ανωτέρω πλειοδότες και
2) για την ακριβή εκτέλεση των όρων της δημοπρασίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γεωργία Αρβανίτη
Βασιλική Μπουφούνου
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Αγλαϊα Σουρανή.
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Δημήτριος Τούτουζας.

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού.

