
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 18-5-2022  8ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 

αρ.95), σήμερα την 18ην του μηνός Μαϊου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη ώρα 18:00΄, συνήλθε, 

παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 6932/13-5-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και 

δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη 

απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και E.Η.Δ. 

 

ΘΕΜΑ  9ο Η.Δ. 

Παράταση διάρκειας συμβατικού χρόνου μίσθωσης ακινήτου. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών 

Συμβούλων παρόντες ήταν δέκα οκτώ (18) και απόντες εννέα (9) ήτοι: οι κ.κ. Ζερβός Νικόλαος, 

Νάκας Αριστείδης, Χαροκόπος Παντελής, Πετρίτση – Μουράντ Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, 

Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος, Δελακουρίδης Ιωάννης, Κανελλάκης Νικόλαος, Καβαλάρης Ιωάννης.  

           

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)     Ζερβός Νικόλαος   

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη      Νάκας Αριστείδης  

Γκιζελή Αλίκη       Χαροκόπος Παντελής 

Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                    Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                              Ζαφρακοπούλου Σοφία  

Παπαχρόνης Γεώργιος        Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος 

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα         Δελακουρίδης Ιωάννης 

Μπονάτσος Χαράλαμπος        Κανελλάκης Νικόλαος 

Φωτιάδης Δημήτριος        Καβαλάρης Ιωάννης    

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα 

Ξυριδάκης Παντελής 

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Χανακούλας Αθανάσιος  

            

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                        

(λόγω συμπλήρωσης της εισήγησης) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:     ΨΗΔΠΩΗ8-ΞΓ4 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.: 56/18-5-2022 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.: 7673/25-05-2022 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος 

Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)  

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος και Ζαφρακοπούλου Σοφία  

προσήλθαν  κατά την συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ.  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημουλά Ελισσάβετ – Ελένη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Χανακούλας 

Αθανάσιος απεχώρησαν μετά την ψήφιση του 8ου θέματος Η.Δ.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι πρόεδροι των συμβουλίων των Κοινοτήτων Φιλοθέης και Ψυχικού 

κ.κ. Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ) και Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) αντίστοιχα. 

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. Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική, Παπαχρόνης Γεώργιος, Ξυριδάκης 

Παντελής,  Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Δημουλά Ελισσάβετ – Ελένη, 

Τρέζου Μαρία – Ελένη και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα).  

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

Μάντακα Στυλιανή.     

           Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η 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. 
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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,   

 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».  

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 155/18-5-2022 απόφασή της πρότεινε την παράταση της 

επαγγελματικής μίσθωσης του ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού «καφέ, σνακ μπαρ, 

ζαχαροπλαστείο» ευρισκόμενου επί της συμβολής των οδών Καλλιγά 314 & Ρενιέρη, στην Παλαιά Αγορά 

Φιλοθέης, για το χρονικό διάστημα των εννέα (9) ετών και παρέπεμψε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για 

λήψη σχετικής απόφασης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφανθεί για την παράταση της 

μίσθωσης. 
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Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.    

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις  του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, 

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

όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37  παρ. 1 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, 

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

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

7. Τις  υπ’ αριθμ. 53/23-2-2022 και 155/18-5-2022 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

8. διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 4727/2020, 

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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Εγκρίνεται  η παράταση διάρκειας συμβατικού χρόνου μίσθωσης ακινήτου για 9 έτη , από 24/12/2016 έως 

τις 24/12/2025 

Απαραίτητες προϋποθέσεις να υπογραφεί είναι:  

1) η τήρηση των τριών όρων της γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Βαρβαρίγου Χρήστου και πιο 

συγκεκριμένα: α) ότι αποδέχεται την μίσθωση ως λήξασα, μετά την έκδοση της τελεσίδικης υπ’ αριθμ. 

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 

2) η αποδοχή του επικαιροποιημένου Business Plan για αντίστοιχο διάστημα μισθωτηρίου, ότι θα 

εφαρμοστεί εντός της εννεαετούς μισθώσεως.  

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τρέζου Μαρία-Ελένη καταψηφίζει και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ξυριδάκης 

Παντελής, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος και Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος 

απέχουν.  
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 56/2022 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ   

 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

 ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Από το πρακτικό της  8ης Συνεδριάσεως του ΜΕΤΑΞΙΔΗ – ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

18-5-2022 ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

Ψυχικό, 25-05-2022 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ- ΠΑΥΛΟΣ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ - ΕΛΕΝΗ 

 ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ) 

 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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