
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                    

26
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ           

                                                                                              ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 171/2022                                                  

                                                                                        

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 

Δημοπρασιών Εκποίησης Μίσθωσης ή Εκμίσθωσης 

Κινητών και Ακινήτων του Δήμου που αφορά την 

εκμίσθωση δύο (2) καταστημάτων σε Κ.Χ. εντός της 

χερσαίας ζώνης λιμένος Σαλαμίνας (εντός της Δημοτικής 

Ιχθυαγοράς) αρμοδιότητας Δήμου Σαλαμίνας, για τη 

στέγαση επιχειρήσεων ιχθυοπωλείων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος και επαναδημοπράτηση με τους ίδιους όρους. 

 

 

   Στη Σαλαμίνα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4
η
 του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ  του 

έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 9.00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική 

Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σαλαμίνος, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11282/30-6-

2022 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Δημάρχου 

Σαλαμίνος, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στα 

μέλη  αυτής σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Δ.Κ.Κ. Ν.3852/10, (όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει) και βρέθηκε σε απαρτία με την παρουσία έξι (6) και των εννέα (9) 

μελών της.   

 ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ                                       ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ             

ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                    ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΒΑΚΑΛΗΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ     ΝΑΝΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ  

ΑΛΑΪΣΚΑΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                  ΤΣΑΒΑΡΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ                      

ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                  

ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   

   

       Συνεχίζοντας τη Συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήμαρχος Σαλαμίνος, εισηγείται το θέμα ημερήσιας διάταξης 

που αφορά την: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Εκποίησης 

Μίσθωσης ή Εκμίσθωσης Κινητών και Ακινήτων του Δήμου που αφορά την εκμίσθωση 

δύο (2) καταστημάτων σε Κ.Χ. εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος Σαλαμίνας (εντός της 

Δημοτικής Ιχθυαγοράς) αρμοδιότητας Δήμου Σαλαμίνας, για τη στέγαση επιχειρήσεων 

ιχθυοπωλείων υγειονομικού ενδιαφέροντος και επαναδημοπράτηση με τους ίδιους όρους. 

 

 Κατόπιν  θέτει υπόψη του σώματος το από 14-6-2022 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας 

δημοπρασιών το οποίο έχει ως εξής: 

Στη Σαλαμίνα και στο Δημοτικό Κατάστημα, η Επιτροπή Διενέργειας δημοπρασιών  α) 

εκποίησης  μίσθωσης ή εκμίσθωσης  κινητών και ακινήτων   του Δήμου   η οποία  ορίσθηκε με την 

17/22  απόφαση Δημ. Σ/λίου,   σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, συνήλθε σήμερα στις 

14-6-2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ., για τη διενέργεια της διακηρυχθείσας φανερής 

προφορικής  πλειοδοτικής δημοπρασίας που αφορά την  εκμίσθωση δύο (2) καταστημάτων  σε 

κοινόχρηστο χώρο, (εντός της Δημοτικής Ιχθυαγοράς), αρμοδιότητας  Δήμου Σαλαμίνας και βρέθηκε 

σε πλήρη απαρτία. 

                                                                              



 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ                                          ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  

     ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ           ΚΑΝΕΝΑ 

      ΝΑΝΝΟΣ     ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                    

 

       Αντικείμενο παραχώρησης είναι (2) καταστήματα  σε κοινόχρηστο χώρο,  εντός της 

χερσαίας ζώνης λιμένα Σαλαμίνας (εντός της Δημοτικής Ιχθυαγοράς), αρμοδιότητας  Δήμου 

Σαλαμίνας, για τη στέγαση επιχειρήσεων ιχθυοπωλείων, υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 

      Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψη της την με αριθμ. 8892/3-6-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος του κ. Δημάρχου Σαλαμίνος, η οποία τοιχοκολλήθηκε στα δημοσιότερα σημεία της 

πόλης και δημοσιεύθηκε σε μία εφημερίδα, και τους όρους διακήρυξης, οι οποίοι καταρτίσθηκαν με 

αριθμ. 137/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σαλαμίνος, προχώρησε στην διενέργεια του 

διαγωνισμού. 

        Ο Πρόεδρος την 10.00 π.μ. ώρα κήρυξε τη λήξη του χρόνου της διαδικασίας παραλαβής 

των φακέλων προσφορών και κατόπιν επικοινώνησε με την υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου  

προκειμένου να παραλάβει όσους φακέλους προσφορών τυχόν είχαν κατατεθεί έως εκείνη τη 

χρονική στιγμή στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής.  

Το πρωτόκολλο απάντησε ότι δεν είχε κατατεθεί καμία προσφορά .  

Επίσης ούτε ενώπιον της Επιτροπής παρουσιάστηκε κανένας ενδιαφερόμενος.   

 

      Τέλος η Επιτροπή  Δημοπρασιών Μίσθωσης – Εκμίσθωσης και Εκποίησης Κινητών και 

Ακινήτων Πραγμάτων Δήμου Σαλαμίνος, με βάση τα ανωτέρω κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό διότι 

δεν προσήλθε κανένας για να συμμετάσχει σ’ αυτό και αποστέλλει το παρόν Πρακτικό Διενέργειας 

Πλειοδοτικού Διαγωνισμού προς  τη Οικονομική Επιτροπή για  έγκριση  σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 5 παρ.8 του Π.Δ. 270/81. προτείνοντας την επανάληψη της δημοπρασίας με τους 

ίδιους όρους (άρθρ.192 του ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει) 

Κατόπιν ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της το από 14-6-2022 πρακτικό της Επιτροπής 

Δημοπρασιών Μίσθωσης – Εκμίσθωσης και Εκποίησης Κινητών και Ακινήτων Πραγμάτων Δήμου 

Σαλαμίνος, τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και του άρθρ.192 του ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε 

και ισχύει,  

                                   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

 1.-    Εγκρίνει το από 14-6-2022 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Εκποίησης 

Μίσθωσης ή Εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων του Δήμου, σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός 

κηρύχθηκε άγονος διότι δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει στη 

δημοπρασία και  

2.- Επαναλαμβάνει τη  διενέργεια φανερής προφορικής  πλειοδοτικής δημοπρασίας που αφορά την  

εκμίσθωση δύο (2) καταστημάτων  σε κοινόχρηστο χώρο, (εντός της Δημοτικής Ιχθυαγοράς), 

αρμοδιότητας  Δήμου Σαλαμίνας  με τους ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 

11
η
 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 – 10.15 π.μ. 

στο  Δημοτικό Κατάστημα Σαλαμίνας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου, ενώπιον Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.17/2022 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Σαλαμίνας. 

 

 



 

 

 

 

     Έτσι συντάχθηκε και υπογράφτηκε: 

 

                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΤΑ ΜΕΛΗ    

                                                                   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ       ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   

                                                                         ΒΑΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

                                                                                  ΑΛΑΪΣΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

                                                                                   ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

   ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   

                                                                       Α κ ρ ι β έ ς    Α ν τ ί γ ρ α φ ο 

                                                                      Σαλαμίνα 4-7-2022 

                                                                   Ο Δήμαρχος   Σαλαμίνας  

 

 

                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ    

 


