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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
   ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ.:283/14-2-2013 
      ΔΗΜΟΣ   ΙΛΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
και ΑΘΛΗΣΗΣ – ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. 
ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ 
ΤΗΛ: 210-2637395 
ΦΑΞ: 210-2626007 
Εmail:politistiko@ilion.gr 

 
AΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ΄ αριθμ. 2ης  Tακτικής Συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου 

 
Αριθ. Απόφασης 7/2013 

ΘΕΜΑ 
Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της 10/1/2013 για τη 
μίσθωση οικήματος για τη στέγαση Αθλητικών 
προγραμμάτων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου. 

 

Σήμερα στις 11 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30μ.μ. το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ του Δήμου Ιλίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στα 
γραφεία του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ (Αγίου Φανουρίου 99), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 226/6-2-2013  
πρόσκληση του Προέδρου κ. Δεύτου Θεόδωρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο 
του Πολιτιστικού Κέντρου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από δεκατέσσερα (14) μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΜΕΛΗ Δ.Σ. : ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
  ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
  ΧΡΟΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
   ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  
   ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
   ΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
   ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ 
   ΜΗΛΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡ. ΜΕΛΟΣ)  
   ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡ. ΜΕΛΟΣ) 
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      ΑΠΟΝΤΕΣ 
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:  ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ    
   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ    
   ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  
    ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
    ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 
    ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

Αφού διαπιστώθηκε  ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, o Πρόεδρος  κήρυξε την 
έναρξη της Συνεδρίασης και  το  Διοικητικό  Συμβούλιο εισέρχεται  στην  εξέταση των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 
2o θέμα της Τακτικής ημερήσιας διάταξης, που αφορά την «έγκριση πρακτικού 
δημοπρασίας της 10/1/2013 για τη μίσθωση οικήματος για τη στέγαση Αθλητικών 
προγραμμάτων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου». Αφού θέτει υπόψη του Δ.Σ. την σχετική εισήγηση 
του οικονομικού τμήματος που αναφέρει το εξής πρακτικό με αρ. πρωτ.:41/10-1-2013: 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

Ίλιον, σήμερα την 10/1/2013  ημέρα Πέμπτη και ώρα  11.30π.μ. συνήλθε στα 
Γραφεία του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α Ιλίου (Αγίου Φανουρίου 99) η Επιτροπή Δημοπρασίας 
του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α Ιλίου, η οποία ορίζεται βάσει του Π.Δ. 270/81 περί διενέργειας 
δημοπρασιών εκμίσθωσης ακινήτων και της 11/12 Α.Δ.Σ. του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α Ιλίου, 
αποτελούμενο από τους : 

      1.      Μηλιώνη Χριστίνα  -   Διευθύντρια ΔΗ.ΚΕ.Π.Α 
      2.      Γρίβας Νικόλαος   -    Διοικητικός Σύμβουλος ΔΗ.ΚΕ.Π.Α 
      3.      Νάσης Βασίλειος    -   Διοικητικός Σύμβουλος ΔΗ.ΚΕ.Π.Α 

 για τη διεξαγωγή προφορικής, φανερής και μειοδοτικής δημοπρασίας, για τη 
μίσθωση οικήματος για τη στέγαση Αθλητικών προγραμμάτων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α 
Ιλίου και έχοντας υπόψη: 

 1)     Την υπ’ αριθμ. 284/12 Α.Δ.Σ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α Ιλίου, περί εγκρίσεως μίσθωσης 
οικήματος και καταρτίσεως των όρων της διακήρυξης για την 4ετή μίσθωση 
οικήματος για τη στέγαση αθλητικών προγραμμάτων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α Ιλίου. 

2)     Την υπ’ αριθμ. 3173/4-12-2012 διακήρυξη του Προέδρου του Δ.Σ. 
του  ΔΗ.ΚΕ.Π.Α Ιλίου, για τη μίσθωση οικήματος για τη στέγαση αθλητικών 
προγραμμάτων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α Ιλίου, για (4) τέσσερα χρόνια, η οποία 
τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία του  ΔΗ.ΚΕ.Π.Α Ιλίου (Αγίου Φανουρίου 99) στο 
συνηθισμένο μέρος  των τοιχοκολλήσεων, και στο Δημοτικό Κατάστημα Ιλίου. 

3)     Την υπ’ αριθμ. 3386/27-12-12 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 
Γιαννούλα Μαντανίκα, ιδιοκτήτη οικήματος 1ου ορόφου, 

4)    

(175,00 τ.μ.) στο οποίο 
θα στεγαστούν Αθλητικά προγράμματα του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α Ιλίου. 

 Το αρ πρωτ 13-7/1/2013 πρακτικό ελέγχου καταλληλότητας της Επιτροπής 
Εκτιμήσεως ακινήτων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α, σχετικά με τη μίσθωση οικήματος για τη 
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στέγαση των αθλητικών προγραμμάτων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α Ιλίου, (η οποία ορίστηκε 
με την υπ’ αριθμ. 9/12 Α.Δ.Σ. και Α.Π. 256/12 του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α Ιλίου), με το οποίο 
κρίνεται κατάλληλο το προσφερόμενο οίκημα 1ου ορόφου (175,00 τ.μ.) από 
την ιδιοκτήτη Μαντανίκα Γιαννούλα, επί  των οδών Ξυλοκάστρου 5 & 
Γαργαλιάνων, Αγ Φανουρίος Ιλίου Αττικής. 

5)     Το υπ’ αριθμ. 668625 γραμμάτιο συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων, 60,00 (εξήντα) ευρώ, της μοναδικής που 
εκδήλωσε ενδιαφέρον για τη δημοπρασία , κ αι την  από 27-12-2012 αρ πρωτ 
3385 υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία δηλώνει ότι 
αποδέχεται τους όρους της υπ’ αριθμ. 3173/4-12-2012  διακήρυξης 
του  Προέδρου του Δ.Σ. του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α Ιλίου. 

      Αποφασίζει ομόφωνα 

 Κατακυρώνει τη δημοπρασία υπέρ του μοναδικού ιδιοκτήτη που εκδήλωσε 
ενδιαφέρον για τη μίσθωση  του οικήματός , 1ου ορόφου (170,00 τ.μ.), Μαντανίκα 
Γιαννούλα , προς στέγαση των αθλητικών προγραμμάτων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α, με 
μηνιαίο μίσθωμα  500,00ευρώ, για τέσσερα (4) έτη, και σύμφωνα με τους όρους 
της υπ’ αριθμ. 3173/4-12-2012 διακήρυξης του Προέδρου του Δ.Σ. του 
ΔΗ.ΚΕ.Π.Α Ιλίου και ο οποίος έλαβε μέρος στη προφορική, φανερή και 
μειοδοτική δημοπρασία στις 10/1/2013. 

 Ο μειοδότης                                        Η επιτροπή δημοπρασίας              

                                                                                      Μηλιώνη Χριστίνα 
                                                                   Γρίβας Νικόλαος 
                                                                   Νάσης Βασίλειος»   
Προτείνει τη λήψη σχετικής απόφασης.  

 

 Το Διοικητικό  Συμβούλιο 
 

Αφού άκουσε το θέμα και έλαβε υπόψη του το σχετικό πρακτικό με αρ. πρωτ.:41/10-1-
13 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 

Εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό δημοπρασίας για τη μίσθωση οικήματος για τη στέγαση 
Αθλητικών προγραμμάτων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου με αρ. πρωτ.:41/10-1-2013 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.      ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
      

       ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 


	Αφού διαπιστώθηκε  ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, o Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και  το  Διοικητικό  Συμβούλιο εισέρχεται  στην  εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

