
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 18ην του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00’ π.μ. 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6923/13-5-2022 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. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Παπαχρόνη Γεώργιο, 

6. Ξυριδάκη Παντελή, 

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 έξι  (6) και απών ένας (1),  ήτοι ο  κ. Χαροκόπος Παντελής. 

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

κ. Χανακούλας Αθανάσιος ο οποίος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου Θέματος Η.Δ. 

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 τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 67 του Ν.4830/2021 και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 643 (Α.Π. 69472/24-9-2021) εγκυκλίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

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

Γκιζελή Αλίκη, Παπαχρόνης Γεώργιος και Ξυριδάκης Παντελής. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. 
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Αλεξάνδρα Δρογγίτη. 

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

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  14o  Η.Δ. 

Παράταση διάρκειας συμβατικού χρόνου μίσθωσης ακινήτου. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:  

Σύμφωνα με τα εδάφια α΄ και β΄ της  παρ. 12 του άρθρου 15 του Ν. 4013/2011  όπως τροποποιήθηκαν 

με το άρθρο 37 του Ν. 4801/2021 και έκτοτε (από 24/5/2021) ισχύουν: «Μισθώσεις ακινήτων υφιστάμενες 

αλλά και όσες συναφθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος που υπάγονται στο  Π.Δ. 34/1995 

και αφορούν σε ακίνητα στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν παραταθεί ή ανανεωθεί εφόσον δεν υπάρχουν 

ληξιπρόθεσμες οφειλές μισθωμάτων ή άλλες οφειλές και έχει υποβληθεί βιώσιμο επιχειρηματικό 

πλάνο για εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση του ακινήτου, που εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία 

του Δήμου, μπορούν να παρατείνονται μέχρι δώδεκα έτη από τη λήξη τους με απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου. Το ίδιο ισχύει και για μισθώσεις που έχουν λήξει εφόσον το μίσθιο δεν έχει 

αποδοθεί και δεν υφίσταται αντισυμβατική διακράτηση».  

Σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 13706/8-9-2021 αίτηση του Αχιλλέα Κυριακόπουλου ζητήθηκε από το 

Δήμο η παράταση της μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος στην Παλιά Αγορά Φιλοθέης, επί της συμβολής 

των οδών Καλλιγά 31 & Ρενιέρη, που λειτουργεί ως «καφέ, σνακ μπαρ, ζαχαροπλαστείο», βάσει της διάταξης 

της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν.4801/2021 (ΦΕΚ 83/τ. Α’/24-5-2021), για δώδεκα (12) έτη. Συνημμένο στην 

αίτησή του κατατέθηκε επιχειρηματικό πλάνο και μελέτη βιωσιμότητας της επιχείρησης όπως ορίζεται στην εν 

λόγω διάταξη. 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16807/2-11-2021 αίτησή του, κατατέθηκε επικαιροποιημένο επιχειρηματικό 

πλάνο (Business Plan) προκειμένου να λάβει έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

Λόγω του γεγονότος ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση εκκρεμεί δικάσιμος μεταξύ του Δήμου και του 

μισθωτή, ζητήθηκε με την υπ’ αριθμ. 53/23-2-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, 

Γνωμοδότηση από το Νομικό Σύμβολο του Δήμου κ. Βαρβαρίγο Χρήστο, ο οποίος αποφάνθηκε τα εξής: 

Ο μισθωτής του Δήμου Αχιλλέας Κυριακόπουλος έχει δικαίωμα εκ του Νόμου για παράταση της 

μισθώσεως του δημοτικού καταστήματος για δώδεκα έτη με το επικαιροποιημένο business plan διάρκειας 12 

ετών και ποσού 120.000,00 ευρώ για εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση του ακινήτου που στεγάζεται και που 

υποβλήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 16807/2-11-2021 αίτησή του προς το Δήμο υπό τον όρο ότι ο μισθωτής που 

θα υπογράψει το έγγραφο παρατάσεως θα δηλώσει σε αυτό: α) ότι αποδέχεται τη μίσθωση ως λήξασα, μετά την 

έκδοση της τελεσίδικης υπ΄ αριθ. 2319/2019 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, β) ότι αποδέχεται την υπ’ αριθμ. 

55/2018 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και την υπ’ αριθμ. 2319/2019 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου 

Αθηνών και γ) ότι θα παραιτηθεί από το δικόγραφο της αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου μετά την 

υπογραφή της συμβάσεως παρατάσεως. 

Έχοντας υπ’ όψιν :  

 Τα εδάφια α΄ και β΄ της  παρ. 12 του άρθρου 15 του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 

37 του Ν. 4801/2021,   
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 Το γεγονός ότι η μίσθωση του ακινήτου υπάγεται στις διατάξεις του Π.Δ. 34/1995,  

 Την υπ’ αριθμ. 5048/2017 απόφαση του 7ου Τμήματος του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών που καθόρισε 

το μίσθωμα στο ποσό των 17.000,00 ευρώ με την ισχύουσα κατά το νόμο προβλεπόμενη (κατ’ άρθρο 7 

παρ.3 του ΠΔ/τος 34/1995) αναπροσαρμογή (ΟλΑΠ 3/2014 ΝΟΜΟΣ), 

 Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μισθωμάτων ή άλλες οφειλές προς το Δήμο, 

 Το υποβληθέν βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο για εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση του ακινήτου, 

 Την  υπ’ αριθ. πρωτ. 3362/4-3-2022 Γνωμοδότηση του Δικηγόρου κ. Βαρβαρίγου Χρήστου, στο σύνολό 

της, 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για: 

Την διάρκεια και το χρόνο συμβατικής λύσης της παράτασης της άνωθεν μισθώσεως που αφορά το 

δημοτικό ακίνητο στο οποίο στεγάζεται επιχείρηση «καφέ-σνακ μπαρ-ζαχαροπλαστείο».  

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 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 

με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 12 εδάφια α΄ και β΄ του Ν. 4013/2011  

όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του Ν. 4801/2021 (ΦΕΚ 83/τ. Α’/24-5-2021), 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 34/1995, 

6. Την υπ’ αριθμ. 5048/2017 απόφαση του 7ου Τμήματος του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών,  

                                που καθόρισε το μίσθωμα στο ποσό των 17.000,00 ευρώ, 

7. Την υπ’ αριθμ. 55/2018 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και  

                     την υπ’ αριθμ. 2319/2019 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Αθηνών, 

8. Την υπ’ αριθμ. 53/23-2-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

9. Tην με αριθ. πρωτ. 13706/8-9-2021 αίτηση του Αχιλλέα Κυριακόπουλου, 

10. Tην υπ’ αριθμ. πρωτ. 16807/2-11-2021 αίτηση του Αχιλλέα Κυριακόπουλου 

με το  επικαιροποιημένο επιχειρηματικό πλάνο (Business Plan), 

11. Την  υπ’ αριθ. πρωτ. 3362/4-3-2022 Γνωμοδότηση του Δικηγόρου κ. Βαρβαρίγου Χρήστου 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 

Παραπέμπει λόγω σπουδαιότητας στο Δημοτικό Συμβούλιο, το αίτημα του κ. Αχιλλέα Κυριακόπουλου για 

την παράταση της επαγγελματικής μίσθωσης του ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού «καφέ, 
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σνακ μπαρ, ζαχαροπλαστείο», ευρισκομένου επί της συμβολής των οδών Καλλιγά 31 & Ρενιέρη, στην Παλιά 

Αγορά Φιλοθέης, προτείνοντας ως χρονικό διάστημα των εννέα (9) ετών.     

Η παρούσα παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 155/2022 

            Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 11ης Συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής την  

18ην Μαΐου 2022 

Ψυχικό, 24-5-2022 

                  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

             ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

  

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος  

Ξυριδάκης Παντελής 

Χανακούλας Αθανάσιος 
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