
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 6-12-2017   18ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 
Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 95), 

σήμερα την 6ην του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος 

και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

18903 /1-12-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω 

θεμάτων Η.Δ.  

ΘΕΜΑ  6Ο  Η.Δ. 

Συγκρότηση  Επιτροπής  για την  εκποίηση  ή  εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου,  

έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/1981. 

 

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

παρόντες ήταν δέκα τέσσερις (14) και απόντες δεκατρείς (13 ) ήτοι: οι κ.κ. Γαλάνης Δημήτριος, Σαμαρόπουλος 

Βύρων-Παύλος, Παπαχρόνης Γεώργιος, Λάβδα Ελένη, Καριώτης Αλέξανδρος, Μπετροσιάν Άλεξ, Δημουλά 

Ελισσάβετ-Ελένη, Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη, Κανελλάκης Νικόλαος, Χαροκόπος 

Παντελής, Δελακουρίδης Ιωάννης και Καβαλάρης Ιωάννης. 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία 
Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 
Κομνηνού-Κούμπα Άννα  

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Παπαγεωργίου Λεωνίδας 
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

Μαναός Δημήτριος 
Χριστοδούλου Γαβριέλλα  

Ζερβός Νικόλαος 
Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να 

Συμεωνίδου Χαρίκλεια 

 
 

Γαλάνης Δημήτριος 

Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος 

Παπαχρόνης Γεώργιος 
Λάβδα Ελένη 

Καριώτης Αλέξανδρος 
Μπετροσιάν Άλεξ  

Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 
Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη 

Κανελλάκης Νικόλαος  
Χαροκόπος Παντελής 

Δελακουρίδης Ιωάννης 
Καβαλάρης Ιωάννης 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, προσήλθε στις ανακοινώσεις. 

 Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Συμεωνίδου Χαρίκλεια απεχώρησε κατά την συζήτηση του 8ου θέματος Η.Δ. 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.:  318/6-12-2017 
Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.:  19690/13-12-2017 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  
τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 7Δ20ΩΗ8-ΕΩΩ



Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού κ. 

Πασσά-Χρήστου Ελένη.   

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος.  

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:   

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, η εκμίσθωση των 

ακινήτων των Δήμων γίνεται με δημοπρασία. 

 Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 201  του ανωτέρω νόμου, η διαδικασία  για τη  διεξαγωγή  

των  κάθε   είδους   δημοπρασιών, που  αφορούν την εκμίσθωση ακινήτων  ή   κινητών  πραγμάτων  των Δήμων, 

οι όροι για τη συμμετοχή στις   δημοπρασίες   αυτές, τα  σχετικά   με   τη  διακήρυξη, τη  δημοσίευση  και  την 

επικύρωση  των αποτελεσμάτων των δημοπρασιών αυτών, καθώς  και  άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται  με  

προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με  πρόταση   του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης  και 

Αποκέντρωσης. 

 Το  Προεδρικό Διάταγμα   που έχει  εκδοθεί  και   ισχύει   μέχρι   σήμερα   για την   εκμίσθωση   ακινήτων   

ή   κινητών πραγμάτων των Δήμων είναι το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ -77  Α΄)   «  Περί   καθορισμού  των   οργάνων, 

της  διαδικασίας   και  των  όρων διενέργειας δημοπρασιών  δι  εκποίησιν  ή  εκμίσθωσιν  πραγμάτων  των  δήμων 

και κοινοτήτων », στο άρθρο 1 του οποίου αναφέρεται ρητά  ότι οι δημοπρασίες για την εκποίηση  ή εκμίσθωση 

πραγμάτων  των  Δήμων διεξάγονται από τριμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από  τον  Δήμαρχο  ως Πρόεδρο της 

Επιτροπής και από δύο μέλη του δημοτικού συμβουλίου με την ιδιότητα των μελών της επιτροπής. 

 Η συγκρότηση  και ο ορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της ανωτέρω επιτροπής γίνεται  

με  απόφαση  του Δημοτικού  Συμβουλίου  η οποία έχει ισχύ  για ένα  έτος και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 

ακύρωση ή τροποποίηση της με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Κατά  συνέπεια και  λαμβάνοντας υπόψη  τα ανωτέρω, εισηγούμεθα προς το Δημοτικό   Συμβούλιο  της  

συγκρότηση της επιτροπής   για  το  έτος  2018,   για  την εκποίηση ή εκμίσθωση των ακινήτων του Δήμου ως 

ακολούθως : 

Τακτικά μέλη 

 Τον  κ. Ξυριδάκη Παντελή με την ιδιότητα του Δημάρχου Φιλοθέης–Ψυχικού, ως Προέδρου της 

επιτροπής, 

Τον  κ. Παπαγεωργίου Λεωνίδα  με  την  ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου, ως μέλος της επιτροπής, 

Την  κ. Τρέζου Μαρία - Ελένη με την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου, ως μέλος της επιτροπής, 

  

Αναπληρωματικά μέλη  

Ο κ. Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος με την ιδιότητα του Δημοτικού  Συμβούλου ως  1ος  

αναπληρωματικός, 

Η κ. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη   με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου, ως  2η 

αναπληρωματική  και 

Η κ. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία με την ιδιότητα  του Δημοτικού  Συμβούλου,  ως  3η  

αναπληρωματική. 

 Σε  ενδεχόμενο απουσίας  ή  κωλύματος  του  πρώτου  αναπληρωματικού θα καλείται το δεύτερο 

αναπληρωματικό μέλος. Σε ενδεχόμενο απουσίας ή κωλύματος και του δεύτερου αναπληρωματικού θα καλείται το 

τρίτο αναπληρωματικό μέλος.             

 Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.                                      

ΑΔΑ: 7Δ20ΩΗ8-ΕΩΩ



   ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 192 και του άρθρου 201 του Ν. 3463/2006,  

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ -77 Α΄) «Περί καθορισμού των οργάνων, της  διαδικασίας και  των  

όρων διενέργειας δημοπρασιών  δι  εκποίησιν  ή  εκμίσθωσιν  πραγμάτων  των  δήμων και κοινοτήτων », 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Συγκροτεί την Επιτροπή  για  το  έτος  2018,  για την  εκποίηση  ή  εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, 

έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/1981, ως ακολούθως : 

Τακτικά μέλη 

 Τον  κ. Ξυριδάκη Παντελή με την ιδιότητα του Δημάρχου Φιλοθέης–Ψυχικού, ως Προέδρου της 

επιτροπής, 

Τον  κ. Παπαγεωργίου Λεωνίδα  με  την  ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου, ως μέλος της επιτροπής, 

Την  κ. Τρέζου Μαρία - Ελένη με την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου ως μέλος της επιτροπής, 

  

Αναπληρωματικά μέλη  

Ο κ. Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος με την ιδιότητα του Δημοτικού  Συμβούλου ως  1ος  

αναπληρωματικός, 

Η κ. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη   με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου, ως  2η 

αναπληρωματική   και 

Η κ. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία με την ιδιότητα  του Δημοτικού  Συμβούλου,  ως  3η  

αναπληρωματική. 

 Σε  ενδεχόμενο απουσίας  ή  κωλύματος  του  πρώτου  αναπληρωματικού καλείται το δεύτερο 

αναπληρωματικό μέλος. Σε ενδεχόμενο απουσίας ή κωλύματος και του δεύτερου αναπληρωματικού καλείται το 

τρίτο αναπληρωματικό μέλος.             

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   318/2017 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι: 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Από το πρακτικό της 18ης Συνεδριάσεως του ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ 

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

6ην-12-2017 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Ψυχικό,  13-12-2017 ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

 

 

ΑΔΑ: 7Δ20ΩΗ8-ΕΩΩ
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