
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 27-4-2020   5ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

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

σήμερα την 27ην του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄, συνήλθε, 

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

υπ’ αριθμ. πρωτ. 5447/23-4-2020 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.  

 

ΘΕΜΑ  3ο Η.Δ. 

Καθορισμός όρων για την απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης του θερινού δημοτικού 

κινηματογράφου «ΦΙΛΟΘΕΗ» της Κοινότητας  Φιλοθέης. 

 

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

Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι τρείς (23) και απόντες τέσσερις  (4) ήτοι: οι κ.κ. Χ Χαροκόπος Παντελής, 

Χανακούλας Αθανάσιος, Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος και Καβαλάρης Ιωάννης. 

 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ             ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)                Χαροκόπος Παντελής   

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη      Χανακούλας Αθανάσιος  

Γκιζελή Αλίκη       Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος 

Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                    Καβαλάρης Ιωάννης    

Ζερβός Νικόλαος         

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                              

Παπαχρόνης Γεώργιος       

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα         

Μπονάτσος Χαράλαμπος    

Νάκας Αριστείδης  

Φωτιάδης Δημήτριος   

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα 

Ξυριδάκης Παντελής 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Ζαφρακοπούλου Σοφία  
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
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Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος 

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Δελακουρίδης Ιωάννης 

Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Κανελλάκης Νικόλαος 

Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)  

 

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) αντίστοιχα. 

 

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

Μούτσιος Γεώργιος.  

 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε 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) και κατόπιν του υπ’ 

αριθμ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και της υπ’ αριθμ. 40 (Α.Π. 20930/31-3-

2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Ως εκ τούτου παρόντες με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης ήταν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Ζέππου-

Χαρλαύτη Ελένη, Γκιζελή Αλίκη, Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Ζερβός Νικόλαος, Πανταζή Παυλίνα-

Βασιλική, Παπαχρόνης Γεώργιος, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Νάκας Αριστείδης, Φωτιάδης Δημήτριος, 

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

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

Ιωάννης, Τρέζου Μαρία-Ελένη, Κανελλάκης Νικόλαος, και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα). 

 

 Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

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

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

Με την υπ΄αριθμ. 41/2020  απόφασή  του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη  διενέργεια  

δημοπρασίας  για την   εκμίσθωση  του θερινού δημοτικού κινηματογράφου «ΦΙΛΟΘΕΗ»  της  Κοινότητας 

Φιλοθέης  με  δημοπρασία  κατά  τις  διατάξεις  όπως αυτές αναφέρονται στην παραπάνω απόφαση,  

ορίζοντας  ετήσιο μίσθωμα  70.000,00€   για  το   πρώτο έτος, αναπροσαρμοζόμενο  από  το  δεύτερο έτος  

έως  και  το πέμπτο  έτος σύμφωνα με τον ετήσιο  πληθωρισμό. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται  

το ποσοστό  26% επί των καθαρών εισπράξεων (μη συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α) από την πώληση 

εισιτηρίων του κινηματογράφου. Τους λοιπούς  όρους  της  δημοπρασίας  καθόρισε  εν  συνεχεία η 

Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄αριθμ. 59/2020 απόφαση της. 
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 Ωστόσο  ήδη  έχουν  προκηρυχθεί  και  διενεργηθεί  δύο  δημοπρασίες που απέβησαν άγονες καθώς 

ουδείς συμμετείχε. Η δεύτερη κατά χρονική σειρά  – και άγονη κατά τα ανωτέρω – δημοπρασία διενεργήθηκε 

στις 15/04/2020. 

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ.1 του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006), όπως αντικαταστάθηκε 

από την παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/2018: «Η εκμίσθωση ακινήτων των δήμων γίνεται με 

δημοπρασία. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά για μία (1) φορά, εάν δεν παρουσιάστηκε 

κανένας πλειοδότης. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας 

συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο.   

Επειδή στις 15/04/2020 δεν εμφανίσθηκε ενδιαφερόμενος μισθωτής, (2η άγονη δημοπρασία), 

προτείνεται σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία η εκμίσθωση του εν λόγω δημοτικού ακινήτου στην  

Κοινότητα Φιλοθέης με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τους όρους τους οποίους θα καθορίσει το Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

 

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 192 παρ.1 του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006), όπως αντικαταστάθηκε από την 

παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/2018, 

5. Την υπ΄αριθμ. 41/2020  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

6. Την υπ΄αριθμ. 59/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

7. Την δεύτερη (άγονη) δημοπρασία που διενεργήθηκε στις 15/04/2020, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Εγκρίνει την απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης του θερινού δημοτικού κινηματογράφου «ΦΙΛΟΘΕΗ»  της 

Κοινότητας  Φιλοθέης, με τους εξής όρους: 

1) για το πρώτο (1ο) έτος ορίζεται με ελάχιστο μίσθωμα 15.000,00€ και με ελάχιστο όριο πρώτης 

προσφοράς ποσοστό 20% επί των καθαρών εισπράξεων (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

πώλησης των εισιτηρίων του κινηματογράφου, 

2) για το δεύτερο (2ο) έτος ορίζεται με ελάχιστο μίσθωμα 55.000,00€ και με ελάχιστο όριο πρώτης 

προσφοράς ποσοστό 22% επί των καθαρών εισπράξεων (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

πώλησης των εισιτηρίων του κινηματογράφου, 

3) για το τρίτο (3ο) έτος ορίζεται με ελάχιστο μίσθωμα 65.000,00€ και με ελάχιστο όριο πρώτης 

προσφοράς ποσοστό 25% επί των καθαρών εισπράξεων (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

πώλησης των εισιτηρίων του κινηματογράφου, 
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4) για το τέταρτο (4ο) έτος ορίζεται με ελάχιστο μίσθωμα 70.000,00€ και με ελάχιστο όριο πρώτης 

προσφοράς ποσοστό 25% επί των καθαρών εισπράξεων (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

πώλησης των εισιτηρίων του κινηματογράφου και 

5) για το πέμπτο (5ο) έτος ορίζεται με ελάχιστο μίσθωμα 70.000,00€ και με ελάχιστο όριο πρώτης 

προσφοράς ποσοστό 25% επί των καθαρών εισπράξεων (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

πώλησης των εισιτηρίων του κινηματογράφου. 

 

Β) Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την απευθείας συμφωνία 

εκμίσθωσης του θερινού δημοτικού κινηματογράφου «ΦΙΛΟΘΕΗ» της Κοινότητας Φιλοθέης. 

Γ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι, όπως αυτοί καθορίσθηκαν με την υπ’ αριθμ. 59/2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 69/2020 

 

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 

 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    

Από το πρακτικό της  5ης Συνεδριάσεως του ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

27-4-2020 ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 

Ψυχικό, 29-4-2020 ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

 ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ) 
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