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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
Ν.Π.Δ.Δ.   Ο.Κ.Α.Π.Α.                                                     «Έγκριση μίσθωσης ακινήτου»  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                      
   
ΑΡ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 3/2019                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ. 391/04-03-2019 
ΑΡ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21/2019 
 
 

Π  Ρ  Α  Κ  T  I  Κ  O      3/2019 
Συνεδρίαση  Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»                             
Από το πρακτικό της, από 1 Μαρτίου  2019, 3ης Συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).                            
Σήμερα 01/03/2019  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15.30  συνεδρίασε  το  Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά  από  την  υπ’ αριθ. πρωτ. 
338/25-02-2019   πρόσκληση  της  Προέδρου  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Λάβδα Ελένης η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων 
Η.Δ.  και  Ε.Η.Δ.: 
 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 
 

«Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του ΝΠΔΔ Δήμου Φιλοθέης-
Ψυχικού «Ο.Κ.Α.Π.Α.» με τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού». 
  
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου ένδεκα (11) Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν οκτώ 
(08). Τα μέλη Φουστέρη Μαρία, Χριστοπούλου Γαβριέλα  και Μαναός Δημήτριος απουσίαζαν. Το μέλος Μαζαράκης Γεράσιμος-
Αλέξανδρος αντικαταστάθηκε από το μέλος Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ  
Λάβδα Ελένη                                                                                                       Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 
 Κούμπα-Κομνηνού Άννα                                                                                  Φουστέρη Μαρία 
 Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία                                                                      Χριστοπούλου Γαβριέλα   
 Κακαβάς Νικόλαος                                                                                            Μαναός Δημήτριος 
Χανακούλας Αθανάσιος                                                                                     
Δημουλά Έλση 
Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις 
Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία 
                                                                                 
    Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Κίτσου Ελένη, για  τη  τήρηση  των  πρακτικών. 
 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού έχει μισθώσει ακίνητο επί της οδού Βεκιαρέλη 11 στη Φιλοθέη για τη στέγαση του ΚΕΠ Φιλοθέης 
και άλλων Δημοτικών Υπηρεσιών. Στο εν λόγω ακίνητο στεγάζονται επιπλέον οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες του 
Νομικού μας Προσώπου. Το αρχικό ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης με ημερομηνία υπογραφής και έναρξης την 12/09/2002 
και χρόνο λήξης την 11/03/2007 τροποποιήθηκε τα έτη 2007, 2009, και τέλος το έτος 2013 με ημερομηνία λήξης την 
12/09/2014.  
Με δεδομένο το ότι ο Δήμος δεν θα προβεί σε ενέργειες προς νέα μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του 
καθότι αποφασίστηκε πλέον να στεγάζονται σε ιδιόκτητα δημοτικά κτήρια, κρίνεται επιβεβλημένη η μίσθωση κατάλληλου 
ακινήτου για τη στέγαση των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου. 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 194 του Ν. 3463/06 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει « Για ακίνητα που μισθώνουν οι 
Δήμοι και οι Κοινότητες γίνεται δημοπρασία. Αν η δημοπρασία που διεξήχθη δεν απέφερε αποτέλεσμα, μπορεί να γίνει 
απευθείας μίσθωση με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του συμβουλίου τους, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία 
του συνόλου των μελών του…». Η διενέργεια της σχετικής δημοπρασίας θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 
270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωσιν 
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πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3130/03 «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση 
Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  
Κατόπιν τούτων, καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου για 
τη στέγαση των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου με τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού 
διαγωνισμού κατά τα ως άνω οριζόμενα.  
 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
αφού έλαβε υπόψη του 

 
1. Την εισήγηση της Προέδρου, 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύουν    
3. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύουν    
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 όπως ισχύουν    
5. Τις διατάξεις του Ν. 3130/03 όπως ισχύουν    

 
μετά από διαλογική συζήτηση, 

                            αποφασίζει ομόφωνα 
 

Την έγκριση μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου για τη στέγαση των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Νομικού 
Προσώπου με τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κατά τα ως άνω οριζόμενα.  
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  21/2019 
 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:  
 
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.    ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ                   Κούμπα-Κομνηνού Άννα 
                                                                                              Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία            
                                                                                              Κακαβάς Νικόλαος  

Χανακούλας Αθανάσιος 
                                                                                              Δημουλά Έλση 
                                                                                              Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις 
                                                                                              Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία 

                
                        

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου στις  01/03/2019  
Φιλοθέη 04/03/2019  
  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 
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