
 
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την  5ην του μηνός  Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ ύστερα 

από την υπ’ αριθμ. πρωτ.  10538/1-7-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της 

συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, 

6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών παρόντες ήταν 

πέντε (5) και απόντες δύο (2) ήτοι οι κ.κ Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος Παντελής.  

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν λήψης 

μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020) η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως  εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.  

Γκιζελή Αλίκη, Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική και Παλαιολόγου Μαρία- Χριστίνα.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πλατάκου Ελένη. 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 
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 ΘΕΜΑ 14Ο Η.Δ. 

Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του προσωπικού του 

προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». 

 

Εισηγούμενος το ανώτερο θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Με την υπ’ αριθμ. 21/10-02-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μίσθωση  ακινήτου για τη 

στέγαση του προσωπικού του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ Στο ΣΠΙΤΙ» του  Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού,  βάσει των 

διατάξεων του Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ 

εκποίησιν ή εκμίσθωσιν 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. 

Με την υπ’ αριθμ. 107/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε  η διενέργεια μειοδοτικής, φανερής 

και προφορικής δημοπρασίας κατά τις διαδικασίες που ορίζει το Π.Δ. 270/1981  και το άρθρο 194 του Ν.3463/2006 

καθώς και οι  όροι διακήρυξης της δημοπρασίας. 

Στη συνέχεια στις  08-06-2021 συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Καταλληλότητας Ακινήτου η οποία ορίσθηκε 

με την  υπ’ αριθμ. 21/10-02-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  και την με αρ. πρωτ. 2082/05.02.2021 

απόφαση Δημάρχου Φιλοθέης-Ψυχικού, για να προβεί στην εκτίμηση και καταμέτρηση του  μοναδικού ακινήτου για το 

οποίο εκδηλώθηκε ενδιαφέρον να εκμισθωθεί στο Δήμο του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΗΝΤΑΓΑ, ευρισκόμενο επί της οδού 

Τερτσέτη αρ. 51, στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού.  

Κατόπιν της με αρ. πρωτ. 10098/24.06.2021 τελευταίας πρόσκλησης του Δημάρχου προς τον μοναδικό 

ιδιοκτήτη που εκδήλωσε ενδιαφέρον για την μίσθωση του ακινήτου του,  την  Τετάρτη  30-06-2021 και ώρα 12:00 

συνεδρίασε η Επιτροπή  διενέργειας της δημοπρασίας η οποία ορίσθηκε με την αρ. 413/14.12.2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, για να διενεργήσει την επαναληπτική δημοπρασία για την μίσθωση του ακινήτου όπως ορίζεται 

στην 7207/06.05.2021 διακήρυξη του Δημάρχου, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες : «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

ΑΜΑΡΥΣΙΑ» στις 10-05-2021 και «ΠΑΛΜΟΣ» στις 14-05-2021.  

  Συνολικά έλαβαν μέρος στη δημοπρασία  ένας  μειοδότης. Η χαμηλότερη τιμή προσφοράς που εκφωνήθηκε 

ανέρχεται στο ποσό των 860,00 ευρώ, μηνιαίως από τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ  ΝΙΚΟΛΗΝΤΑΓΑ. 

Ως  εκ τούτου μειοδότης αναδείχθηκε ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΝΙΚΟΛΗΝΤΑΓΑΣ, ο οποίος πρόσφερε για τη μίσθωση 

του ακινήτου του το ποσό των  860,00  ευρώ μηνιαίως. 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να αποφασίσει για την κατακύρωση του δημοπρασίας  

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ.270/81 και του άρθρου 72 παρ.1 στ. ι ‘ του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με 

την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και με την περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.4670/20 και 

αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20. 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 στ.ι ‘ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 

4623/19 και με  το άρθρο  10  παρ. 4 περ. α’ του Ν. 4670/2020 και αντικαταστάθηκαν εκ νέου με το άρθρο 40 

παρ. 1 του Ν. 4735/2020, 
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4. Τις διατάξεις του N. 3130/03 «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν.3463/2006, 

6. Το Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών  

δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», 

7. Την υπ’ αριθμ. 21/10-02-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  

8. Tις  υπ’ αριθμ. 413/2020 και 107/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

9. Tην υπ΄αριθμ. πρωτ. 2082/05.02.2021 απόφαση Δημάρχου Φιλοθέης-Ψυχικού, 

10. Την υπ΄  αριθμ. πρωτ. 10098/24.06.2021 τελευταία πρόσκληση του Δημάρχου 

11. Την με αριθμ. πρωτ. 7207/06.05.2021 διακήρυξη του Δημάρχου 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει το πρακτικό επιτροπής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του προσωπικού του 

προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και κατακυρώνει την δημοπρασία στον κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ  

ΝΙΚΟΛΗΝΤΑΓΑ για το ακίνητό του,  επί της οδού Τερτσέτη αρ. 51, στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού, με 

μηνιαίο μίσθωμα που ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων εξήντα ευρώ  (860,00€ /μηνιαίως),  σύμφωνα με 

τις διατάξεις του ΠΔ.270/81 και του άρθρου 72 παρ.1 στ.ι ‘ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με 

την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και με την περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.4670/20 και 

αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20. 

2. Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για υπογραφή της  σύμβασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 182/2021 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                          

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 15ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

5ην Ιουλίου 2021 

Ψυχικό, 5-7-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                       ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

     ΤΑ ΜΕΛΗ    

 

   Γκιζελή Αλίκη 

   Μπονάτσος Χαράλαμπος 

   Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

   Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 
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