
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της με αριθ.09/2019 

Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» 

 
Αρ. Απόφασης                                                                  Περίληψη 
58/2019                                                                 «Κατακύρωση διαγωνισμού για την εκμίσθωση  
                                                                        του κυλικείου του Γηπέδου παραλίας στις 
                                                                                 Ν/Αθλητικές Εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας» 
 
Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και 
Άθλησης ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», σήμερα την 19 Απριλίου 2019, ημέρα της 
εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 17.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 
Συμβούλιο μετά την υπ’ αριθ. πρωτ.2600/16-04-2019 πρόσκληση του Προέδρου σε 
καθένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 
από το σύνολο των -15- τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα -4- τακτικά μέλη και -4- 
αναπληρωματικά. 
 

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : 
 

             ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΑΔΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΒΑΪΟΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΫΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ 

                    
          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΕΝΤΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΙΚΙΩΤΗΣ 

ΓΕΩΡ.-ΣΠΥΡ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚ. ΓΑΛΙΤΣΗ-ΨΑΡΟΥΛΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ 

 
ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΘΗΚΑΝ  οι κ.κ. 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Σταύρος Ζάκας, Βασιλική Μαργαρίτη, Ιωάννης Βασσάλος, 
Θεόδωρος Χαριτίδης, Ελένη Ζαφειράκη, Αγγελική Απέργη, Φωτεινή Χαλαστάνη, 
Βάιος Γιαννίρης, Ευτυχία Λαδά, Δημήτριος Θεμιστοκλέους και Αγγελική Τσιακμάκη. 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Κυριακή Δαμουλιάνου, Ευάγγελος Ανδρεάδης, 
Ιωάννης Εμιρζάς, Παρασκευή Γαλίτση-Ψαρούλη, Γεώργιος Αντωνακάκης, Ιωάννης 
Κουφόπουλος, Ευγενία Στόλη, Βασίλειος Σπατούλας, Θεοκλήτη Μεσουρίδου, 
Νικόλαος Αφέντογλου και Γεώργιος Αβαρικιώτης. 
 
Στη συνεδρίαση συμμετέχουν  με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη 
κ.κ. Γεώργιος-Σπυρίδων Κουτσογιάννης, Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, 
Ελένη Χατσαρίδου και Αναστασία Μεζίνη διότι απουσιάζουν τα αντίστοιχα 
τακτικά μέλη κ.κ. Ιωάννης Βασσάλος, Αγγελική Απέργη, Δημήτριος 
Θεμιστοκλέους και Αγγελική Τσιακμάκη. 
 
      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 2ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω: 
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    Παρακαλούμε όπως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της προσεχούς 
συνεδρίασης του Δ.Σ. συμπεριλάβετε και το θέμα : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής 

διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 
ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
 

Για το ανωτέρω θέμα έχουμε να σας εκθέσουμε τα εξής :  
   Την Τρίτη 16η  Απριλίου   2019 και ώρα 09.00, συνήλθε η επιτροπή διαγωνισμού 
που ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 56/2017 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΛ7ΦΟΛΨΦ-0ΧΩ) 
«επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών για αγορά- εκποίηση- μίσθωση ακινήτων»,  
προκειμένου να διενεργήσει επαναληπτικό φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό 
σύμφωνα με την 47/2019 απόφαση Δ.Σ. για την μίσθωση κυλικείου, όπως 
αναφέρεται στην  υπ’ αριθ. 19/2019 (ΑΔΑ: 6ΓΡΙΟΛΨΦ-26Ρ) απόφαση Δ.Σ. που 
αφορά την κατάρτιση των όρων διακήρυξης  
  Ο Πρόεδρος, την κανονισμένη ώρα κήρυξε την έναρξη της παραλαβής προσφορών 
και προσήλθε για την υποβολή προσφορών  ο κ. Γεώργιος Καμούζης  με 
εξουσιοδότηση για λογαριασμό της κ.  Άννας Καμούζη. 
Για λογαριασμό της υποψηφίας κας Άννας Καμούζη, προσκομίσθηκε εξουσιοδότηση 
προκειμένου να παραστεί και εκπροσωπηθεί από τον κ. Γεώργιο Καμούζη. 
      Στη συνέχεια, η επιτροπή  ήλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής και διαπίστωσε, 
ότι η παραπάνω συμμετέχουσα δια του εκπροσώπου της κατέθεσε όλα τα 
προβλεπόμενα από τη διαδικασία, δικαιολογητικά και συνέταξε το Πρακτικό με αριθ. 
πρωτ. 2554/2019   
    Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 16 της απόφασης Προέδρου 
67/2019 Διακήρυξης του διαγωνισμού παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με 
την κατακύρωση του Διαγωνισμού. 
 
 Και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά  

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη : 
           1.Την εισήγηση του κ. Προέδρου 
           2.Την υπ’ αριθ. 56/2017 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΛ7ΦΟΛΨΦ-0ΧΩ) 
           3.Την υπ’ αριθ. 19/2019 (ΑΔΑ: 6ΓΡΙΟΛΨΦ-26Ρ) απόφαση Δ.Σ. 
           4.Την υπ’ αριθ. 47/2019 απόφαση Δ.Σ. 
           5.Το άρθρο. 16 της απόφασης Προέδρου 67/2019 Διακήρυξης του διαγωνισμού 
           6.Τις γνώμες των κ.κ. συμβούλων 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
 

     Αποδέχεται και εγκρίνει  : 

1ον την εισήγηση της  Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού (Πρακτικό αριθ. 

πρωτ. 2554/2019) και  

2ον κατακυρώνει τον πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση του κυλικείου που 

βρίσκεται κάτωθεν των κερκίδων του γηπέδου ποδοσφαίρου  στη ναυταθλητική 

μαρίνα  στην κα Καμούζη Άννα,   με  μηνιαίο μίσθωμα   οκτακόσια  δέκα ευρώ 

(810,00). 
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 Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης αποτελεί το πρακτικό 

με αριθ. πρωτ. 2554/2019  της επιτροπής διαγωνισμού.  

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό -58- και δημοσιεύθηκε την 23/04/2019. 

 
Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω : 
 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 
         ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ                                     ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ 
 
 
ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

   

 
 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

   

 ΜΩΫΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 
ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

   

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  

   

ΓΕΩΡ.-ΣΠΥΡ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ 

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΚΑΛΛΙΘΕΑ 16/4/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         Αριθ. πρωτ. - 2554  - 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ                                       
‘ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄» 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Για την μίσθωση κυλικείου το οποίο βρίσκεται κάτωθεν των κερκίδων του 

γηπέδου ποδοσφαίρου  στη ναυταθλητική μαρίνα  
 
 

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ 
 
Στην Καλλιθέα και στο γραφείο μας, που βρίσκεται στην Ναυταθλητική Μαρίνα, 
σήμερα Τρίτη 16η  Απριλίου   2019 και ώρα 09.00, συνήλθε η επιτροπή διαγωνισμού 
που ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 56/2017 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΛ7ΦΟΛΨΦ-0ΧΩ) 
«επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών για αγορά- εκποίηση- μίσθωση ακινήτων»,  
προκειμένου να διενεργήσει φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την μίσθωση 
κυλικείου, όπως αναφέρεται στην  υπ΄ αριθ. 47/2019 (ΑΔΑ:  ΨΚΕΑΟΛΨΦ-Ι0Γ) 
απόφαση Δ.Σ. που αφορά την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας.  
 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής  ήταν παρόντες τρία μέλη: 
 
1.  ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Πρόεδρος  
2.  ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ   ΕΛΕΝΗ       Μέλος Δ.Σ. 
3.  ΖΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                              Μέλος Δ.Σ. 
 
 
    Εν συνεχεία ο Πρόεδρος, την κανονισμένη ώρα κήρυξε την έναρξη της παραλαβής 
προσφορών και προσήλθε για την υποβολή προσφορών  ο κ. Γεώργιος Καμούζης  με 
εξουσιοδότηση για λογαριασμό της κ.  Άννας Καμούζη. 
 
Για λογαριασμό της υποψηφίας κας Άννας Καμούζη, προσκομίσθηκε εξουσιοδότηση 
προκειμένου να παραστεί και εκπροσωπηθεί από τον κ. Γεώργιο Καμούζη. 
 
      Στη συνέχεια, η επιτροπή  ήλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής και διαπίστωσε, 
ότι η παραπάνω συμμετέχουσα δια του εκπροσώπου της κατέθεσε όλα τα 
προβλεπόμενα από τη διαδικασία, δικαιολογητικά.  
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      Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών, η επιτροπή προχώρησε στη 
διαδικασία πλειοδοσίας, η οποία ξεκίνησε με την τιμή των 800,00 ευρώ σύμφωνα 
με τους όρους της διακήρυξης.  
     Η προσφορά της συμμετέχουσας δια του εκπροσώπου της και μοναδικού  
πλειοδότη  ανήλθε στο ποσό των οκτακοσίων δέκα ευρώ (810,00). 
 
Επειδή δεν υπήρχε άλλη προσφορά η διαδικασία ολοκληρώθηκε.  
Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο την  
κατακύρωση του διαγωνισμού στην κα Καμούζη Άννα, αντί  μηνιαίου μισθώματος 
810,00 €. 
 
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                    
 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ                                                          ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ   ΕΛΕΝΗ    
 
 
 

                                                                                                      ΖΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
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