
   

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     

 

    ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 446 

 

Της 40
ης

 συνεδρίασης που έγινε την ∆ευτέρα 18 Νοεµβρίου 2019, ύστερα από τη µε 

αριθ. πρωτ. 69686/1085/14-11-2019 πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα. 

 

Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά. 

  

 Παρόντες είναι οι κ.κ. Ζηλάκου Χαραλαµπία, Αντιπρόεδρος, Αλιγιζάκη Ασπασία,  

Γκερλές ∆ηµήτριος (ο οποίος κατά την συζήτηση του θέµατος είχε αποχωρήσει), Καρύδης 

∆ηµήτριος, Καψοκόλης Γρηγόριος και Μπουρδάκου Κυριακή, τακτικά µέλη.  

 

Απόντες είναι οι κ.κ Αργουδέλης Αλέξανδρος, Καρακατσάνη Αντωνία, Κοτέας 

Αλέξανδρος και Μανωλάκος Κυριάκος. 

 

Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Η Οικονοµική Επιτροπή θεωρεί το θέµα κατεπείγον και το εισάγει εκτός ηµερησίας µε 

α/α 3,  σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του άρθρ. 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10, διότι επείγει η 

µεταστέγαση των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

 

Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος της µειοδοτικής προφορικής δηµοπρασίας που έγινε 

στις 23/10/2019 για την 12ετή µίσθωση ακινήτου/ακινήτων εντός των διοικητικών ορίων 

της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου Πειραιά και  συγκεκριµένα στην περιοχή 

µεταξύ των οδών Εθνικής Αντιστάσεως-Ελευθερίου Βενιζέλου-Γρηγορίου Λαµπράκη – 

ΙΙας Μεραρχίας και Ακτής Μιαούλη και εκατέρωθεν των παραπάνω οδών, προκειµένου 

να χρησιµοποιηθεί/θούν  για τη µεταστέγαση των υπηρεσιών του ∆ήµου που στεγάζονται 

στο κτίριο του  Εµποροναυτιλιακού  Κέντρου (Πύργος Πειραιά) και συγκεκριµένα των 

∆/νσεων ΚΕΠ, Ληξιαρχείου και ∆ηµοτικής Κατάστασης, Παιδείας & δια βίου Μάθησης 

και στο κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 19, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της 

∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, καθώς και τη στέγαση 

οποιασδήποτε άλλης Υπηρεσίας κριθεί απαραίτητο από τη ∆ηµοτική Αρχή να στεγαστεί, 

σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές και στεγαστικές ανάγκες που τυχόν θα προκύψουν,  ύστερα 

από τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών. 

 

 Η Οικονοµική Επιτροπή ασχολείται µε το θέµα µετά τη λήψη του από 23-10-2019 

Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  

 

 Με την µε αριθ. 80/2019 προηγούµενη  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

καταρτίστηκαν οι όροι της ως άνω δηµοπρασίας. 
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 Στη συνέχεια, εκδόθηκε η µε αριθ. πρωτ. 20467/21-3-2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, η οποία ανακοινώθηκε στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο µας ( www.piraeus.gov.gr 

), στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου και δηµοσιεύθηκε σύµφωνα µε το Νόµο στις 

εφηµερίδες Φωνή των Πειραιωτών και Κοινωνική, µε ηµεροµηνία προσκόµισης αιτήσεων – 

προσφορών την 11/4/2019, επί της οποίας δεν εκδηλώθηκε κανένα ενδιαφέρον. 

 

 Στη συνέχεια, εκδόθηκε η µε αριθ. πρωτ. 32247/17-05-2019 επαναληπτική πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία ανακοινώθηκε στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο µας ( 

www.piraeus.gov.gr ), στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου και δηµοσιεύθηκε σύµφωνα 

µε το Νόµο στις εφηµερίδες Φωνή των Πειραιωτών και ∆ηµότης µε ηµεροµηνία προσκόµισης 

αιτήσεων – προσφορών την 10/6/2019.  

Κατόπιν της παραπάνω προσκλήσεως, εκδήλωσε ενδιαφέρον η εταιρεία «ΖΟΙΑ 19 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ, η οποία υπέβαλε τη µε αριθµ. πρωτ. 36529/7-6-2019 προσφορά, σχετικά 

µε το ακίνητο επί της οδού Τσαµαδού 22 & Μακράς Στοάς 15. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Εκτίµησης Ακινήτων συνέταξε το από 14/10/2019 Πρακτικό 

της, σύµφωνα µε το οποίο έκρινε κατάλληλο το προσφερόµενο ακίνητο. 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Μισθώσεων – Εκµισθώσεων, την προκαθορισµένη 

ηµέρα και ώρα διενήργησε τη Β΄ φάση του  διαγωνισµού και αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά του 

ενδιαφεροµένου, συνέταξε πρακτικό το οποίο έχει ως εξής: 
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Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού είδε: 

• το ως άνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,  

• την απόφαση µε αριθµ. 83/2019 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (έγκριση της µίσθωσης 

ακινήτου/ακινήτων για τη µεταστέγαση των υπηρεσιών του ∆ήµου που στεγάζονται 

στο κτίριο του Εµποροναυτιλιακού Κέντρου (Πύργος Πειραιά) και στο κτίριο επί της 

οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 19) 
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• το σχέδιο διακήρυξης των όρων δηµοπρασίας και τα συνηµµένα στην εισήγηση της 

Υπηρεσίας έγγραφα 

• τις µε αριθµ. πρωτ. 20467/21-3-2019 και 32247/17-05-2019 προσκλήσεις εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 

• τις µε αριθµ. 2019/12836 και 2019/12837 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, µε α/α 582 

και 583 του µητρώου δέσµευσης (Α∆Α:ΨΖΦΨΩΞΥ-ΑΟΛ και 6ΥΦΞΩΞΥ-7ΦΨ)  

• τη µε αριθµ.  80/2019 απόφαση της Ο.Ε  (κατάρτιση όρων διακήρυξης)  

 

Αφού συµβουλεύθηκε  τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (άρθρο 72 «περί αρµοδιοτήτων της 

Οικονοµικής Επιτροπής») όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 3463/06 "περί µισθώσεως 

ακινήτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων"), τις διατάξεις του Π.∆. 270/81 "περί της διαδικασίας 

και των όρων διενεργείας δηµοπρασιών δι΄ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των ∆ήµων 

και Κοινοτήτων",  

 

Αφού άκουσε τις απόψεις της  Προέδρου και των µελών της  και µετά από διαλογική 

συζήτηση, στην οποία αξιολογήθηκε η µοναδικότητα του εν λόγω ακινήτου, σε σχέση µε τα όρια 

που είχαν ορισθεί, αφού εντός των συγκεκριµένων ορίων : 

Α) ∆εν υφίσταται άλλο, αντίστοιχο, ακίνητο µε τα συγκεκριµένα τ.µ. που να καλύπτει τις 

ανάγκες των µεταστεγαζόµενων Υπηρεσιών & 

Β) ∆εν υφίσταται άλλο, αντίστοιχο, ακίνητο που να διαθέτει δύο (2) διαφορετικές 

εισόδους (Μακράς Στοάς και Τσαµαδού) έτσι ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι Υπηρεσίες που 

πρόκειται να µεταστεγαστούν, συµπεριλαµβανοµένου και του Κ.Ε.Π. για το οποίο απαιτείται 

υποχρεωτικά ξεχωριστή είσοδος. 

 

Αποφασίζει οµόφωνα 

 

1. Θεωρεί το θέµα κατεπείγον και το συζητά εκτός ηµερήσιας διάταξης 

 

2. Εγκρίνει το  πρακτικό  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και κατακυρώνει το 

αποτέλεσµα της  µειοδοτικής  φανερής και προφορικής δηµοπρασίας για τη  

µίσθωση ακινήτου/ακινήτων εντός των διοικητικών ορίων της Β΄ ∆ηµοτικής 

Κοινότητας του ∆ήµου Πειραιά και  συγκεκριµένα στην περιοχή µεταξύ των οδών 

Εθνικής Αντιστάσεως-Ελευθερίου Βενιζέλου-Γρηγορίου Λαµπράκη – ΙΙας 

Μεραρχίας και Ακτής Μιαούλη και εκατέρωθεν των παραπάνω οδών, 

προκειµένου να χρησιµοποιηθεί/θούν  για τη µεταστέγαση των υπηρεσιών του 

∆ήµου που στεγάζονται στο κτίριο του  Εµποροναυτιλιακού  Κέντρου (Πύργος 

Πειραιά) και συγκεκριµένα των ∆/νσεων ΚΕΠ, Ληξιαρχείου και ∆ηµοτικής 

Κατάστασης, Παιδείας & δια βίου Μάθησης και στο κτίριο επί της οδού Ηρώων 

Πολυτεχνείου 19, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και 

Κοινωνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, καθώς και τη στέγαση οποιασδήποτε άλλης 

Υπηρεσίας κριθεί απαραίτητο από τη ∆ηµοτική Αρχή να στεγαστεί, σύµφωνα µε 

τις υπηρεσιακές και στεγαστικές ανάγκες που τυχόν θα προκύψουν,  ύστερα από 

τη λήψη του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών, στην εταιρεία 

ΖΟΙΑ 19 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., η οποία  προσέφερε προς µίσθωση το επί της 

οδού  Τσαµαδού 22 & Μακράς Στοάς 15 ακίνητο, µε συνολικό εµβαδόν χώρων 

κύριας και βοηθητικής χρήσης 4.113 τ.µ., εκτός των κοινόχρηστων χώρων, 

κλιµακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων κλπ. µε µηναίο µίσθωµα 40.852,00 

€.   

 

Η διάρκεια της µίσθωσης  θα είναι δώδεκα  (12) έτη. 
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Η δαπάνη της µίσθωσης θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6232.01 & Κ.Α. 15.6232.01 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2019  και τους αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισµού του 

∆ήµου για τα επόµενα δώδεκα (12) έτη. 

Η µίσθωση θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης (σχετ. απόφ. Ο.Ε. 

80/2019). 

Τη σχετική σύµβαση θα υπογράψει για το ∆ήµο ο ∆ήµαρχος ή  αρµόδιος 

Αντιδήµαρχος. 

 

 
 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

        

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –   ΖΗΛΑΚΟΥ  

 ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ       ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ  

         

ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 

 

      ΚΑΡΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

 

ΜΠΟΥΡ∆ΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 

                                              

ΑΔΑ: 6Σ05ΩΞΥ-ΤΔΤ


		2019-11-28T11:26:07+0200
	Athens




