
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 5-3-2020   3ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

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

σήμερα την 5ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος 

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

πρωτ.  3093/28-2-2020 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 Ε.Η.Δ. 

ΘΕΜΑ  6ο Η.Δ. 

Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία για το δημοτικό ακίνητο επί της οδού Βασ. Γεωργίου Β’ 

αρ.11 της Άνω Αγοράς Φιλοθέης επιφάνειας 11,61 τ.μ. 

 

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

Συμβούλων παρόντες ήταν δέκα πέντε (15) και απόντες δώδεκα (12) ήτοι: οι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Ξυριδάκης 

Παντελής, Χαροκόπος Παντελής, Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου 

Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, 

Δελακουρίδης Ιωάννης, Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος και Καβαλάρης Ιωάννης.  

 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)     Γκιζελή Αλίκη 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη     Ξυριδάκης Παντελής 

Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                    Χαροκόπος Παντελής 

Ζερβός Νικόλαος        Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                            Ζαφρακοπούλου Σοφία 

Παπαχρόνης Γεώργιος                                                  Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα                            Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος 

Μπονάτσος Χαράλαμπος                                               Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

Νάκας Αριστείδης                                                        Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Φωτιάδης Δημήτριος                                                    Δελακουρίδης Ιωάννης 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα                                       Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος 

Χανακούλας Αθανάσιος                                                Καβαλάρης Ιωάννης 

Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Κανελλάκης Νικόλαος 

Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)   

            

ΟΡΘΗ ΕΠΕΝΑΛΗΨΗ 
(αλλαγή μισθώματος από 650,00€ στο 

ορθό 807,15€) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΖΙ5ΩΗ8-Ρ46 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

            Αριθμ. Απόφ.: 42/5-3-2020 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.: 3627/10-3-2020 
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  
fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη και Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος 

προσήλθαν στις ανακοινώσεις. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Γκιζελή Αλίκη προσήλθε κατά την συζήτηση του 3ου θέματος Η.Δ. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τρέζου Μαρία-Ελένη απεχώρησε κατά την συζήτηση του 5ου θέματος Η.Δ. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νέου Ψυχικού, 

Φιλοθέης και Ψυχικού κ.κ. Στρατηγός Νικόλαος-Δημήτριος, Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις 

(Πέννυ) και Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη). 

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

Μούτσιος Γεώργιος.  

 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Θέτω υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Αντιδημάρχου Δημοτικής 

Διακυβέρνησης και Οικονομικών κ. Χαράλαμπου Μπονάτσου, η οποία έχει ως ακολούθως: 

Ο  πρώην Δήμος Φιλοθέης με το από 13/03/2002 μισθωτήριο, εκμίσθωσε το ισόγειο δημοτικό 

κατάστημα επί της οδού Βασ. Γεωργίου Β’ αρ.11 στην Άνω Αγορά Φιλοθέης επιφανείας 11,61 τ.μ για χρονικό 

διάστημα (3) ετών από 13-03-2002 μέχρι 13-03-2005 προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα 

πωλήσεως και εμπορίας ανθέων φυτών κηπευτικών ειδών κ.λ.π. Με την υπ’ αριθμ.127/27-09-2006 εκτελεστή 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρατάθηκε η μίσθωση του καταστήματος για το χρονικό διάστημα 

από 13-03-2005 έως 12-03-2014 οπότε και έληξε, συνεχίστηκε δε έκτοτε μέχρι 30-06-2019, οπότε και 

αποχώρησε η μισθώτρια.  

Στις 28-06-2019 η κυρία Μιχαλουδάκη Απολλωνία κατέθεσε αίτηση με αριθμ. πρωτ.9557/28-06-2019 

για να παραδώσει τα κλειδιά του ανωτέρω δημοτικού καταστήματος. Με την υπ’ αριθμ. 196/25-09-2019 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος κος Φωτιάδης Δημήτριος για να 

παραλάβει τα  κλειδιά του καταστήματος.  

Επειδή από 01-07-2019 το κατάστημα παραμένει κλειστό και ελεύθερο προτείνεται η εκ νέου 

εκμίσθωση του ακινήτου με δημοπρασία (αρθρ.192 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 

άρθρου 196 Ν.4555/2018) η οποία μπορεί να γίνει μόνον για μία εκ των ηπίων χρήσεων που καλύπτουν τις 

βασικές καθημερινές ανάγκες των δημοτών, κυρίως της άνω περιοχής, αλλά και όλων των κατοίκων του 

προαστίου, δίχως να αλλοιώνουν το χαρακτήρα της Φιλοθέης ως  περιοχής ιδιαιτέρου οικιστικού κάλλους με 

κύριο προορισμό την αποκλειστική κατοικία και σύμφωνα με τις χρήσεις, όπως αυτές καθορίστηκαν με τις υπ’ 

αριθμ. 12/2020, 31/2020 & 39/2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 

           Η εκμίσθωση του ακινήτου με δημοπρασία γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα 

με την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν.3852/20210 και με τις διατάξεις της παρ. 1 του  άρθρου 192 του Ν. 

3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 196 του Ν. 4555/2018 και ισχύει, οι  δε όροι της 

θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την 

περίπτ. θ’ της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019), η οποία πάντως έχει την ευχέρεια να παραπέμψει το 

θέμα του καθορισμού των όρων δημοπρασίας στο Δημοτικό Συμβούλιο εφόσον κρίνει ότι κάτι τέτοιο 
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ενδεχομένως επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του θέματος (παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν. 

3852/2010 όπως  τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019).  

  Ως ελάχιστο ποσό πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος προτείνεται να καθοριστεί το ποσόν των 

807,15€ + χαρτόσημο πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου 3,6% μηνιαίως (τελευταίο μίσθωμα προηγούμενης μίσθωσης), 

αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά το προβλεπόμενο με βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) ποσοστού 

επί του εκάστοτε κατά το χρόνο της ετήσιας αναπροσαρμογής καταβαλλόμενου μισθώματος, με χρονική 

διάρκεια (9) ετών όπως αυτό ορίζεται στο Π.Δ. 34/1995. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την εκμίσθωση με 

δημοπρασία. 

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 72 παρ. 1 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του 

Ν.4623/2019, 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 όπως  τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 196 

του Ν.4555/2018, 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 34/1995, 

7. Την υπ’ αριθμ.127/27-09-2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Φιλοθέης 

περί παράτασης της μίσθωσης, 

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9557/28-06-2019 αίτηση της κ. Μιχαλουδάκη Απολλωνίας, 

9. Την  υπ’ αριθμ. 196/25-9-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού αντιπροσώπου 

προς παραλαβή του ακινήτου (ΑΔΑ:7ΝΦΝΩΗ8-ΨΙΠ), 

10. Τις υπ’ αριθμ. 12/2020, 31/2020 και 39/2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού 

των χρήσεων των δημοτικών καταστημάτων, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

Την έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία για το δημοτικό ακίνητο επί της οδού Βασ. Γεωργίου Β’ αρ.11 της 

Άνω Αγοράς Φιλοθέης επιφάνειας 11,61 τ.μ., ως εξής:  

Ως ελάχιστο ποσό πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος καθορίζεται το ποσόν των 807,15€ + χαρτόσημο 

πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου 3,6% μηνιαίως (τελευταίο μίσθωμα προηγούμενης μίσθωσης), αναπροσαρμοζόμενο 

ετησίως κατά το προβλεπόμενο με βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) ποσοστού επί του εκάστοτε 
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κατά το χρόνο της ετήσιας αναπροσαρμογής καταβαλλόμενου μισθώματος, με χρονική διάρκεια (9) ετών, 

όπως αυτό ορίζεται στο Π.Δ. 34/1995. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 42/2020 

 

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

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ   

 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ    

Από το πρακτικό της  3ης Συνεδριάσεως του ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    

5ην- 3- 2020 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

Ψυχικό, 10-3-2020 ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ) 
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