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από το πρακτικό της 27ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 16 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις οικ. 21989/12.11.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο έξι επτά είναι παρόντα
πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Σερέτη Χριστίνα, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3. Μπασούρης Μαρίνος, 4.
Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 5. Χιωτέλης Ιωάννης, τακτικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Αντύπας Γεώργιος, 2.
Αναγνώστου Ιωάννης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, η κ. Πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Δήμαρχος κ. Βαλασόπουλος και οι
υπάλληλοι του Δήμου, κ.κ. Κατσάρης, Γουρλής, Μακρής και Συρίγου.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 360/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος για την παραχώρηση
χρήσης μέρους στην πλατεία Ηρώων (Φλέμινγκ) για διεξαγωγή εκδηλώσεων κατά την περίοδο των εορτών
των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων 2018 – 2019.
Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κατσάρης, που εισηγήθηκε το 10ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.22041/2018 έγγραφό του το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή

την έγκριση ή μη των πρακτικών του

διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης μέρους στην Πλατεία Ηρώων (Φλέμινγκ) για διεξαγωγή
εκδηλώσεων κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς & Φώτων 2018-2019 και την
κατακύρωση του αποτελέσματος στον πλειοδότη, σύμφωνα με την παρ. 8 άρθρο 5 του Π.Δ. 270/81 & την παρ.
1ε άρθρο 72 του ν. 3852/10.
Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη του Σώματος το από 6.11.2018 Πρακτικό Διεξαγωγής Διαγωνισμού για
την παραχώρηση χρήσης χώρου στην πλατεία Ηρώων, το οποίο έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ
Σήμερα 06 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Επιτροπή Διεξαγωγής
Διαγωνισμού μισθώσεων και εκμισθώσεων, η οποία ορίστηκε με την 43/2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, αποτελούμενη από τους δημοτικούς συμβούλους κ.κ.:
1. Παπαδόπουλος Κων/νος
2. Ψυρρόπουλος Εστάθιος
3. Δουβή Αγγελική
προκειμένου να διενεργήσει τον φανερό προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, που προκηρύχθηκε για την
παραχώρηση χρήσης χώρου της Πλατείας Ηρώων κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, με την
20476/12-10-2018 διακήρυξη του Δημάρχου Ηλιούπολης, η οποία δημοσιεύτηκε στην ημερήσια εφημερίδα
«Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών» καθώς επίσης και στα δημοσιότερα μέρη της πόλης.
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Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού προσήλθαν οι κ.κ.:
1.

ΖΩΝΤΗΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Στη συνέχεια, ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Κων/νος, κάλεσε τους συμμετέχοντες να καταθέσουν τις
προσφορές τους και να προβούν, όποιοι ενδιαφέρονται σε αντιπροσφορές.
1. Ζωντήρος Παναγιώτης: 1.300,00 €
Η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη της τις παραπάνω προσφορές αποφάσισε ότι
προσωρινός πλειοδότης είναι ο Ζωντήρος Παναγιώτης του Δημητρίου
Τα πρακτικά του διαγωνισμού θα επικυρωθούν σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Η Επιτροπή Διαγωνισμού
1. Παπαδόπουλος Κων/νος - ΝΑΙ
2. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος - ΝΑΙ
3. Δουβή Αγγελική - ΟΧΙ **
** Ψηφίζω αρνητικά λόγω του ότι στους όρους της προκήρυξης δεν αναγράφεται ποιός θα καταβάλει το ρεύμα
που θα χρησιμοποιεί ο πλειοδότης – μισθωτής και με πολιτικό σκεπτικό, στη χρήση δημοσίου χώρου να μην
υπάρχουν τεχνικά ψυχαγωγικά παιχνίδια με κερματοδέκτη.
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το Π.Δ.
270/1981
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντος του κ. Χιωτέλη)
Κατακυρώνει τα πρακτικά του φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού που διεξήχθη στις
6.11.2018 και προκηρύχθηκε για την παραχώρηση χρήσης χώρου της Πλατείας Ηρώων κατά την περίοδο
των εορτών των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων 2018 -2019, στον ΖΩΝΤΗΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
του Δημητρίου και στο ποσό των 1.300,00 €, σύμφωνα με την προσφορά του και ειδικότερα σύμφωνα με
την υπ’ αριθ. πρωτ. 20476/12-10-2018 διακήρυξη του Δημάρχου Ηλιούπολης, με τους εξής όρους:
 Ο χώρος της πλατείας Ηρώων εμβαδού 400 τ.μ. παραχωρείται προκειμένου να εγκατασταθούν
ψυχαγωγικά παιχνίδια και να διοργανωθούν ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που θα
αποτελέσουν πόλο έλξης ιδιαίτερα για τα παιδιά και θα ανταποκρίνονται στο πνεύμα των
Χριστουγέννων.
Στο συγκεκριμένο χώρο ο ανάδοχος θα τοποθετήσει αποκλειστικά και μόνον τα παρακάτω:


Δύο (2) τουλάχιστον φουσκωτά παιχνίδια θεματικά, δηλαδή συναφή με το πνεύμα των
Χριστουγέννων, τα οποία θα διατίθενται δωρεάν (χωρίς είσοδο).



Τεχνικά ψυχαγωγικά παιχνίδια με κερματοδέκτη ήπιου χαρακτήρα ειδικά για παιδιά.



Επίσης θα αναλάβει την πραγματοποίηση δεκαέξι (16) τουλάχιστον εκδηλώσεων ψυχαγωγικού και
καλλιτεχνικού χαρακτήρα, χριστουγεννιάτικου περιεχομένου, επίσης δωρεάν για τους δημότες. Το
είδος, και οι ημέρες των εκδηλώσεων αυτών θα περιγράφονται αναλυτικά σε κατάσταση που θα
συνυποβάλει με την αίτησή του κάθε ενδιαφερόμενος.

 Η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης του χώρου της πλατείας ορίζεται από 16-12-2018 έως 08-012
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2018. Σιωπηρή παράταση και η καθοιονδήποτε τρόπο περαιτέρω παραμονή του αναδόχου στον
ποαραχωρηθέντα χώρο μετά τη λήξη της σύμβασης απαγορεύεται απολύτως .
 Το ποσό προσφοράς του τελευταίου πλειοδότη (αναδόχου) που θα αποτελεί και το οικονομικό
αντάλλαγμα της παραχώρησης θα προκαταβληθεί στο ακέραιο στο ταμείο του Δήμου κατά την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου, ούτε υποχρεούται σε
επιστροφή ή μείωση του ανταλλάγματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.
 Ο ανάδοχος αφού ελέγξει όλους τους παραχωρηθέντες χώρους και τους κρίνει της αρεσκείας του, θα
δηλώσει ότι είναι απολύτως κατάλληλοι για τη χρήση, για την οποία τους προορίζει. Συνεπώς, θα τους
παραλάβει χωρίς καμία επιφύλαξη για τυχόν ύπαρξη ελαττωμάτων ή έλλειψη ιδιοτήτων, για τη χρήση
που τους προορίζει.
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει από την έδρα του, εγκαταστήσει, λειτουργήσει και
απεγκαταστήσει τα παραπάνω περιγραφόμενα παιχνίδια με δικές του αποκλειστικά δαπάνες και
προσωπικό. Επίσης είναι υποχρεωμένος να τηρεί την καθαριότητα του χώρου.
 Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει, ώστε να μην παρεμποδίζεται η πρόσβαση στους υπόλοιπους χώρους της
πλατείας.
 Κατά τη λήξη της περιόδου λειτουργίας ή τη λύση της σύμβασης, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, ο ανάδοχος
υποχρεούται να αποκαταστήσει και να παραδώσει στο Δήμο τον παραχωρηθέντα χώρο, στην
κατάσταση, στην οποία τον παρέλαβε, αποκαθιστώντας τυχόν βλάβες, ανεπιθύμητες επεμβάσεις και
ίχνη που έχει προκαλέσει, κατά τη διάρκεια χρήσης του χώρου.
 Για κάθε παράβαση μιας από τις προηγούμενες υποχρεώσεις, από τις οποίες προέκυψε ζημιά κατά του
Δήμου, ο ανάδοχος υποχρεούται σε αποζημίωση, που βεβαιώνεται με νόμιμο καταλογισμό από το
Δήμο.
 Τα παιχνίδια που θα τοποθετηθούν πρέπει να φέρουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και η
εγκατάστασή τους να συνοδεύεται από βεβαίωση ηλεκτρολόγου – μηχανολόγου για την ασφαλή
λειτουργία τους.
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τη διαρκή φύλαξη και ασφάλεια των παιδιών που θα
χρησιμοποιούν τα παιχνίδια με ειδικευμένο προσωπικό τουλάχιστον δύο (2) ατόμων με αποδεδειγμένη
προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, του οποίου θα είναι ο αποκλειστικός εργοδότης και ο μόνος
υπεύθυνος έναντι παντός τρίτου για την ακριβή τήρηση των διατάξεων της εργατικής και
ασφαλιστικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος σε οποιονδήποτε από το προσωπικό
του αναδόχου, βαρύνεται αποκλειστικά ο ανάδοχος.
 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση των αστυνομικών και άλλων διατάξεων για πυρασφάλεια και
ασφάλεια χώρων, επισκεπτών, εργαζομένων κλπ. και εξοπλισμού
 Ο Δήμος Ηλιούπολης δε φέρει ουδεμία αστική ή ποινική ευθύνη δια των εκπροσώπων του και εν γένει
ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος, σωματικών βλαβών, υλικών ζημιών κλπ., που τυχόν προκληθούν
από την λειτουργία του Ψυχαγωγικού πάρκου και για τις οποίες είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο
ανάδοχος
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 360/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 19.11.2018

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
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