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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4687/31-01-2012 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    2η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής  
     ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 25-01-2012 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 25η Ιανουαρίου 
2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ3105/19-01-2012 πρόσκληση του 
Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 19-01-20121 
        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 
1.  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.  Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 
2. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.        Μέλος   της Ο.Ε. 
3. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «  « 
4. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ            «  « 
5. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.       Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Δ.Σ.         Μέλος   της Ο.Ε. 
2. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ.Σ.     «  « 
3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.      «            « 
4. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.    «  « 
       ΑΠΟΦΑΣΗ –010–  
 Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 
8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την εισήγηση για έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που 
αφορά σε μίσθωση οικήματος καταλλήλου για τη στέγαση αποθήκης των συνεργείων της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου. 

 Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 2123/16-01-2012 έγγραφο της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Έχοντας υπόψη : 
· Το άρθρο 103 του Ν. 3463/2006, 
· Το άρθρο 194 του Ν. 3463/2006 περί μίσθωσης ακινήτων, 
· Το Π.Δ. 270/81, 
· Το από 16-01-2012 πρακτικό δημοπρασίας, 

Παρακαλούμε να εγκρίνετε το πρακτικό της δημοπρασίας που πραγματοποιήθηκε την 16-01-
2012 σχετικά με τη μίσθωση οικήματος κατάλληλου για τη στέγαση αποθήκης των συνεργείων της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και έχει ως κατωτέρω: 

ΠΡ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Ίλιον σήμερα την   16/01/2012  ημέρα Δευτέρα και ώρα  12:30  μ.μ. συνήλθε στο Δημαρχιακό 
Κατάστημα  (Κάλχου 48 – 50) η Επιτροπή Δημοπρασίας – Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιλίου 
αποτελούμενη από τους κ.κ.: 
1. Ζενέτο Νίκο- Πρόεδρο Ο.Ε. 
2. Κανελλόπουλο Γεώργιο - Αντιπρόεδρο και Μέλος Ο.Ε. 
3. Γκιώνη Ιωάννη - Μέλος Ο.Ε. 
4. Μπαρμπαγιάννη Χρίστο - Μέλος Ο.Ε. 
5. Πετρόπουλο Χαράλαμπο - Μέλος Ο.Ε. 
6. Φεγγερό Βασίλειο - Μέλος Ο.Ε. 
7. Θεοδωρακόπουλο Γεώργιο - Μέλος Ο.Ε. 
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8. Σταματόπουλο Γεώργιο - Μέλος Ο.Ε. 
9. Κουτσιανά Παναγιώτη - Μέλος Ο.Ε. 
για τη διεξαγωγή φανερής και μειοδοτικής δημοπρασίας, για την μίσθωση οικήματος  κατάλληλου για 
τη στέγαση αποθήκης των συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, και έχοντας υπόψη:  
· Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν.3463/06. 
· Την υπ’ αριθμ. 319/17-11-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου σχετικά με 

την έγκριση της μίσθωσης οικήματος  κατάλληλου για τη στέγαση αποθήκης των συνεργείων της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

· Την υπ΄αριθμ. 268/24-11-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την  κατάρτιση των 
όρων της διακήρυξης για την τετραετή μίσθωση οικήματος  κατάλληλου για τη στέγαση αποθήκης 
των συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

· Την υπ’ αριθμ.  60.525/13-12-2011 διακήρυξη του Δημάρχου Ιλίου, η οποία τοιχοκολλήθηκε στο 
Δημοτικό Κατάστημα στο συνηθισμένο μέρος  των τοιχοκολλήσεων. 

· Την υπ’αριθμ. 62.013/20-12-2011 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της κας Ελένης Περακάκη, 
ιδιοκτήτριας οικήματος κατάλληλου για τη στέγαση αποθήκης των συνεργείων της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου. 

· Το από  04/01/2012 πρακτικό της επιτροπής εκτιμήσεως ακινήτων (αρθ.7 του Π.Δ 270/1981) με το 
οποίο κρίνεται κατάλληλο το προσφερόμενο οίκημα από την ιδιοκτήτρια κα Ελένη Περακάκη, επί 
της οδού Ναυσικάς αρ. 53, στην περιοχή του κέντρου του Δήμου Ιλίου, κοντά στο Δημαρχείο. 

· Την υπ’αρ. 4188110004286/09-01-2012 εγγυητική επιστολή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, 
ποσού 27,00€,  της μοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε για τη δημοπρασία από την ιδιοκτήτρια 
κα Ελένη Περακάκη και την υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8  του Ν.1599/86  με την οποία δηλώνει ότι 
αποδέχεται τους όρους της υπ’ αριθμ. 60.525/13-12-2011 διακήρυξης του  Δημάρχου Ιλίου.   

Αποφασίζει ομόφωνα 
Κατακυρώνει την δημοπρασία υπέρ του μοναδικού που εκδήλωσε ενδιαφέρον  για τη μίσθωση  

του οικήματός του, για τη στέγαση αποθήκης των συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 
κας Ελένης Περακάκη, με μηνιαίο μίσθωμα διακόσια εβδομήντα  ευρώ (270,00 €) για τέσσερα (4) έτη, 
και σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 60.525/13-12-2011 διακήρυξης του Δημάρχου Ιλίου  και  η 
οποία έλαβε μέρος στην προφορική, φανερή και μειοδοτική δημοπρασία στις  16/01/2012.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
       

Η Οικονομική Επιτροπή 
         Έχουσα υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση, καθώς και το από 16-01-2012 πρακτικό δημοπρασίας  

 
           Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Εγκρίνει το πρακτικό δημοπρασίας σχετικά με τη μίσθωση οικήματος κατάλληλου για τη 
στέγαση αποθήκης των συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου,  σύμφωνα με το οποίο η 
δημοπρασία κατακυρώνεται υπέρ του μοναδικού που εκδήλωσε ενδιαφέρον για τη μίσθωση του 
οικήματός της κας Ελένης Περακάκη, με μηνιαίο μίσθωμα διακόσια εβδομήντα  ευρώ (270,00 €) για 
τέσσερα (4) έτη, και σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 60.525/13-12-2011 διακήρυξης του 
Δημάρχου Ιλίου  και  η οποία έλαβε μέρος στην προφορική,  φανερή και μειοδοτική δημοπρασία στις  
16/01/2012. 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ιλίου όπως υπογράψει ως εκμισθωτής στο συμφωνητικό μίσθωσης, 
εκπροσωπώντας το Δήμο Ιλίου. 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 
 Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε.                                   Τα Μέλη 

   Κανελλόπουλος Γ., Γκιώνης Ι.,  
               Φεγγερός Β.,  Θεοδωρακόπουλος Γ. 
     Βομπιράκη Ν. 

               ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   
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