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         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ           ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Νο  19 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ          
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ       
Οικονομική Επιτροπή           ΑΡ.ΠΡΑΞΗΣ: 372 
ΤΑΧ.  Δ/ΝΣΗ:Πλατεία Δημοκρατίας 1                  
Ταχ. Κώδικας:121 34 Περιστέρι          
Τηλ. 2105701186-190                                  
Email: de@peristeri.gr      
 

ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Επικύρωση  αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού κτιρίου που 
περικλείεται από τις οδούς Παναγή Τσαλδάρη – Αισώπου – Ύδρας – Αιγίνης – Μεγάλου 
Αλεξάνδρου εντός  του Ο.Τ.381.  
 
       Στο Περιστέρι και στο Δημοτικό κατάστημα, συνήλθε σήμερα  15/6/2016  ημέρα TETAΡTH & 
ώρα  12:00  μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν  της υπ’ αριθμ. πρωτ. 70/10-6-2016 
πρόσκλησης του Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία,  
παρόντων του   Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη,  
και των εξής τακτικών μελών: Παπαδόπουλος Στ., Τσιώτα-Μάρκου Μ., Κακλαμάνος Μ., 
Αναγνωστόπουλος Θ., Μίαρης Ν.,   
απόντων δε των εξής τακτικών μελών: Κυρίτσης Ηλ., Παναγιωτόπουλος Π., Μαργανέλης 
Χρ.,  που  δεν  προσήλθαν  αν  και  κλήθηκαν  νόμιμα,   
οι οποίοι αναπληρώθηκαν από τα εξής αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα: Μπέτσης Β., 
Ποθητός Κ., εισήλθε  στην εξέταση, του με αριθμό    2   θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. 
 
       Η  Οικονομική  Επιτροπή  άκουσε  τον  κ.  Πρόεδρο  που εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε 
υπ’ όψη της Επιτροπής τα πρακτικά 1 και 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και  το  σχετικό 
εισηγητικό έγγραφο του  Α/ρχου κ. Λύκου Παν.,   που έχουν ως εξής: 
 
  Σας διαβιβάζουμε τα πρακτικά για την επικύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας 
για την εκμίσθωση του Δημοτικού κτιρίου που περικλείεται από τις οδούς Παναγή Τσαλδάρη 
– Αισώπου – Ύδρας – Αιγίνης - Μεγάλου Αλεξάνδρου εντός του Ο.Τ.381. 
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Η  κάτωθι επιτροπή αποτελούμενη από τον αναπληρωτή Πρόεδρο κο Μπέτση 
Βασίλειο – Αντιδήμαρχο και τα τακτικά μέλη κο Καλλιάφα Αναστάσιο, Δημοτικό Σύμβουλο και 
κα Κορόγιαννη Πολυξένη Δημοτική Σύμβουλο, του Δήμου Περιστερίου, που συστάθηκε με τη 
με αριθμό 36/02-02-2016 απόφαση του Δ.Σ (ΑΔΑ:7ΡΑΚΩΞ2-ΧΛΦ) και με την με αριθμό 
316/19-05-2016        απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7Κ60ΩΞ2-Θ58) με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
συνήλθε σήμερα την Τετάρτη 08 Ιουνίου 2016 και ώρα 10.00 μ.μ., προκειμένου να διεξάγει 
τον φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση Δημοτικού Κτιρίου που περικλείεται 
από τις οδούς Παναγή Τσαλδάρη – Αισώπου – Ύδρας – Αιγίνης - Μεγάλου Αλεξάνδρου 
εντός του 381 Οικοδομικού Τετραγώνου του Δήμου Περιστερίου. 

 Στη δημοπρασία προσήλθαν και κατέθεσαν μέχρι την καθοριζόμενη ώρα φάκελο 
δικαιολογητικών, οι ακόλουθοι διαγωνιζόμενοι: 

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΙΚΟΥΛΗΣ  
2. ΑΦΟΙ ΒΟΡΥΛΛΑ ΜΙΤΙΝΓΚ Ε.Π.Ε. 
3. ΑΓΛΑΪΑ ΜΑΡΚΟΒΑ 
Η επιτροπή παρέλαβε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά και αφού τα έλεγξε, 

διαπίστωσε ότι και οι τρείς συμμετέχουσες εταιρείες κατέθεσαν πλήρη δικαιολογητικά 
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συμμετοχής όπως αναφέρονται στο Άρθρο 19 της διακήρυξης και ως εκ τούτου συνεχίζουν 
στην διαδικασία της δημοπρασίας.  
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Η  κάτωθι επιτροπή αποτελούμενη από τον αναπληρωτή Πρόεδρο κο Μπέτση 
Βασίλειο – Αντιδήμαρχο και τα τακτικά μέλη κο Καλλιάφα Αναστάσιο, Δημοτικό Σύμβουλο και 
κα Κορόγιαννη Πολυξένη Δημοτική Σύμβουλο, του Δήμου Περιστερίου, που συστάθηκε με τη 
με αριθμό 36/02-02-2016 απόφαση του Δ.Σ (ΑΔΑ:7ΡΑΚΩΞ2-ΧΛΦ) και με την με αριθμό 
316/19-05-2016        απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7Κ60ΩΞ2-Θ58) με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
συνήλθε σήμερα την Τετάρτη 08 Ιουνίου 2016 και ώρα 10.00 μ.μ., προκειμένου να διεξάγει 
τον φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση Δημοτικού Κτιρίου που περικλείεται 
από τις οδούς Παναγή Τσαλδάρη – Αισώπου – Ύδρας – Αιγίνης - Μεγάλου Αλεξάνδρου 
εντός του 381 Οικοδομικού Τετραγώνου του Δήμου Περιστερίου. 

Η επιτροπή κατέγραψε τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων  στη 
διαδικασία ήτοι: 
1.  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΙΚΟΥΛΗΣ προσέφερε τελική τιμή για το μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 
2.300,00 € (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ), 
2. ΑΦΟΙ ΒΟΡΥΛΛΑ ΜΙΤΙΝΓΚ Ε.Π.Ε. προσέφερε τελική τιμή για το μηνιαίο μίσθωμα το ποσό 
των 2.400,00 € (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ), 
3. ΑΓΛΑΪΑ ΜΑΡΚΟΒΑ προσέφερε τελική τιμή για το μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 2.200,00 
€ (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ). 

Και οι τρεις προσφερθείσες τιμές για το μηνιαίο μίσθωμα είναι ανώτερες από το 
οριζόμενο ελάχιστο όριο του άρθρου 5 των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας. 

Η προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΟΡΥΛΛΑ ΜΙΤΙΝΓΚ Ε.Π.Ε., στο 
ποσό των 2.400,00€ (ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ) είναι η ανώτερη  εκ των τριών. 
 
 
Αφού έλαβε υπ’ όψη  τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε  το θέμα, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  τα  ε ξ ή ς: 
 
Με ψήφους 6 έναντι 1 αποχής του κ. Μίαρη και 1 αρνητικής του κ. Παπαδόπουλου,  
επικυρώνει το  αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού κτιρίου που 
περικλείεται από τις οδούς Παναγή Τσαλδάρη – Αισώπου – Ύδρας – Αιγίνης – Μεγάλου 
Αλεξάνδρου εντός  του Ο.Τ.381, σύμφωνα με τα πρακτικά 1 και 2 της επιτροπής και 
αναδεικνύει πλειοδότρια την εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΟΡΥΛΛΑ ΜΙΤΙΝΓΚ Ε.Π.Ε. με μηνιαίο μίσθωμα 
2.400 €  

 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Παναγιώτης Λύκος  
Αντιδήμαρχος 
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