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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  

∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                             Από τα πρακτικά 9ης/18-06-2019  

                 συνεδρίασης του ∆.Σ.  

                                  του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης   
                             και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας 
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του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 9 από 18/06/2019 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε την 

υπ΄ αριθµ. 9/1571/14-06-2019 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο 

συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 104/7η/27-03-2017 και 215/13η/18-06-2018 αποφάσεις 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Νέας Ιωνίας.  
 

 
ΓΙΑ 

«Ορισµός µελών Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασίας Μισθώσεων / Εκµισθώσεων και 
Αξιολόγησης Προσφορών σύµφωνα τις διατάξεις του Π.∆. 270/81.» 

 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

 
ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ, ΟΛΓΑ ΑΚΙΑΝΙ∆ΟΥ (αναπληρωµατικό µέλος της κ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΖΑΚΟΥ), ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ 

 

∆εν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, όπως φαίνεται από τα σχετικά 

αποδεικτικά επίδοσης ο κ. ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΜΙΧΑΗΛ 

ΚΟΤΑΚΗΣ), η κ. ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΚΚΟΥ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά κατά κ. ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ), 

ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΙΚΗΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ), ο κ. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ), ο 

κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ), η κ. 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής της κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ) και ο κ. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΚΟΥΝΑ∆ΗΣ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά του κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑ) 

 

Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 96 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασµό µε 
τις διατάξεις των άρθρων 234 & 240 του ιδίου Νόµου, κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης του ∆ιοικ. 

Συµβουλίου από τον Πρόεδρο του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας κ. Σπύρο Αµανατίδη. 

 

       Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 1529/10-06-2019 

εισήγηση µε θέµα: «Ορισµός µελών Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασίας Μισθώσεων / 

Εκµισθώσεων και Αξιολόγησης Προσφορών σύµφωνα τις διατάξεις του Π.∆. 270/81», η οποία 

έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

       «Με το άρθρο 1 του Π.∆. 270/81 ορίζεται ότι: 

«1. Αι δηµοπρασίαι δια την εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων 

διεξάγονται υπό Επιτροπής αποτελουµένης, των µέν δήµων, εκ του δηµάρχου, ως Προέδρου 

και δύο δηµοτικών συµβούλων, των δε κοινοτήτων εκ του Προέδρου της Κοινότητος, ως 

Πρόεδρου και δύο κοινοτικών συµβούλων. 

2. Ο ορισµός των συµβούλων των επιτροπών της προηγουµένης παραγράφου, µετά των 

αναπληρωτών των, ενεργείται δι' αποφάσεως του οικείου Συµβουλίου, εντός του µηνός 

∆εκεµβρίου εκάστου έτους και ισχύει δι' ολόκληρον το επόµενον έτος. 

3. Αι επιτροπαί συνεδριάζουν παρόντων του Προέδρου και απάντων των µελών των και 
αποφασίζουν κατά πλειοψηφίαν.» 

 

Όπως γίνονται δεκτά στην Πράξη 129/2014 του Κλ. Τµ. 7 του Ελ.Συν., η ανωτέρω επιτροπή του 

διαγωνισµού µετά τη λήξη της δηµοπρασίας εξετάζει και αξιολογεί τις οικονοµικές προσφορές, 
το αποτέλεσµα δε της δηµοπρασίας κατακυρώνεται, µε απόφαση της οικείας Οικονοµικής 

Επιτροπής. Εξάλλου, η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισµού, κατά τη δεύτερη φάση του, από 
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άλλο, πλην της ως άνω αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού, όργανο συνιστά παράβαση ουσιώδους 

τύπου της οικείας διαδικασίας και καθιστά µη νόµιµη την κατακύρωση του αποτελέσµατός 
τους και τη σύναψη της σχετικής εργολαβικής σύµβασης. 

Η διάρκεια της θητείας των µελών για το οικ. έτος 2019, ορίζεται από την ηµέρα της απόφασης 

του ∆.Σ. και έως 31/08/2019. 

 
 
 
   Ακολούθως διεξάγονται συζητήσεις, εκφράζονται διάφορες απόψεις και ο Πρόεδρος δίνει τις απαραίτητες 

εξηγήσεις,  όπως αυτές καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 

Τέλος  ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

 αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές, 

 αφού έλαβε υπ’ όψιν του: 

1. την  υπ΄αρ. πρωτ. 1529/10-06-2019 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν., 

2. τα άρθρα 186,192,194,201 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), 

3. το άρθρο 1 του  Π.∆. 270/81  « όργανα διενέργειας δηµοπρασιών ». 

4. Τα αναφερόµενα στην Πράξη 129/2014 του Κλ. Τµ. 7 του Ελ.Συν. 

5. Την ανάγκη ανάδειξης ∆ηµοτικών Συµβούλων ως τακτικών µετά των αναπληρωτών των, για 

τη συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών Μισθώσεων / Εκµισθώσεων, βάσει του 

Π.∆. 270/1981 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

    Επί των -8- παρόντων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας 
 

 
Α. Ορίζει την διάρκεια της θητείας των  µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι)  της επιτροπής  ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασίας µισθώσεων / εκµισθώσεων  για το οικ. 

έτος 2019 έως την 31/08/2019. 

Β. Ορίζει µέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας των ∆ηµοπρασιών µίσθωσης, εκµίσθωσης και 
εκποίησης ακινήτων για το έτος 2019 και έως 31/8/2019 του άρθρου 1 του Π∆ 270/81 τους:  

1.  Καρυπίδη Γεώργιο ∆ηµοτικό Σύµβουλο ως µέλος της επιτροπής µε αναπληρωτή του τον 
Φιλιππίδη Κων/νο 

2. Ακιανίδου Όλγα ∆ηµοτικό Σύµβουλο ως µέλος της επιτροπής µε αναπληρωτή της τον 
Καρβουνιάρη Αντώνιο 

3. Πρόεδρος της τριµελούς επιτροπής σύµφωνα µε τον Νόµο είναι ο Πρόεδρος του ΟΠΑΝ του 

∆ήµου Νέας Ιωνίας κ. Σπύρος Αµανατίδης. 

Γ. Η επιτροπή συνεδριάζει παρόντων του Προέδρου και όλων των µελών της και αποφασίζει 
κατά πλειοψηφία 

 
        

 

 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια µέρα 

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ 

         
 
 

         Σπύρος Αµανατίδης 
     ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 

Ακριβές  αντίγραφο από τα πρακτικά 

        Νέα Ιωνία, αυθηµερόν 

          

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

    

        Σπύρος Αµανατίδης 
   ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

1.  Γεώργιος Καρυπίδης 
2.  ∆ηµήτριος Γεωργούδης 
3.  Όλγα Ακιανίδου (αναπλ. µέλος της κ. 

Παρασκευής Καζάκου) 

4.  Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 
5.  Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης 
6.  Κωνσταντίνος Ρίζος 
7.  Ιωάννης Οικονοµίδης 
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