
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 9ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

11:00΄, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2816/5-3-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

75 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,  

2. Χαροκόπο Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, απόντα, 

3. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη,  

4. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη,  

5. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία,  

6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο, απόντα, 

7. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, απούσα, ως μέλη,  

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ. 

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

Γεώργιος.  

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

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  3Ο Η.Δ. 

Έγκριση  πρακτικού επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του  

δημοτικού  ακινήτου  22  τ.μ.  επί  της  οδού  Βασ. Γεωργίου Β’   αρ. 11, στη Δημοτική Κοινότητα 

Φιλοθέης. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Με την υπ΄αρ. 99/10-5-2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου είχε εγκριθεί με απευθείας συμφωνία η 

εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που ευρίσκεται επί της  οδού Βασ. Γεωργίου  Β΄ 11, στη Δημοτική 

Κοινότητα Φιλοθέης, εμβαδού 22 τ.μ. στην εταιρία ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε., αντί ποσού 450,00€ μηνιαίως, πλέον 

χαρτοσήμου και ΟΓΑ. Η ως άνω εταιρία δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης και ως εκ τούτου 

κηρύχθηκε  έκπτωτος με όλες τις συνέπειες που ορίζει το Π.Δ. 270/1981. 

Με την υπ’ αριθμ. 319/06-12-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η 

επαναπροκήρυξη διά επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωση του παραπάνω δημοτικού ακινήτου εμβαδού 22 
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τ.μ., για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κατοίκων και μάλιστα με επιθυμητές χρήσεις μόνο  ως κατάστημα με 

είδη περιπτέρου-ψιλικών , το οποίο να καλύπτει και  να πληροί  τις βασικές ανάγκες των δημοτών. Επιπλέον οι 

χρήσεις αυτές πρέπει να συνάδουν με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του προαστίου ως κηπουπόλεως. 

           Με την  υπ΄ αριθμ. 2/16-01-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι  όροι 

διακήρυξης της επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου 

επιφανείας  22  τ.μ. επί  της οδού  Βασ.  Γεωργίου Β΄ 11   στην  Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης. 

            Η περίληψη  της διακήρυξης της επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας      δημοσιεύθηκε 

στις εφημερίδες: 1) «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ» και  2) «ΑΥΓΗ». 

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος  ορίστηκε το ποσό των 450,00€, 

αναπροσαρμοζόμενο κάθε χρόνο κατά το προβλεπόμενο με βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) ποσοστό 

επί του κατά το προηγούμενο έτος διαμορφωμένου μισθώματος. 

Η δημοπρασία διεξήχθη στις 27/02/2018 στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95, 

στη Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και  ώρα  10:00 π.μ, ενώπιον της κατά το νόμο επιτροπής  

αποτελούμενη από τους :1) ΞΥΡΙΔΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗ  ως Πρόεδρος  2) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ  και 3) ΤΡΕΖΟΥ 

ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ  ως μέλη  που  ορίστηκαν με την υπ΄ αριθμ.  318/06-12-2017 απόφαση του Δημοτικού  

Συμβουλίου  σε  συνδυασμό  με τα  άρθρα 192  του  Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του Π.Δ. 270/1981.  

Σύμφωνα με το από 27/02/2018  πρακτικό διενέργειας της επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής 

δημοπρασίας, προσήλθε μόνο ένας ενδιαφερόμενος, η εταιρία Α. & Χ. ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε,  η οποία 

υπέβαλε οικονομική προσφορά 480,00 €. 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία  του  φακέλου για την 

διεξαγωγή της ανωτέρω δημοπρασίας, ανέδειξε ως μοναδικό πλειοδότη την εταιρία «Α. & Χ. 

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε», με μηνιαίο μίσθωμα για το πρώτο έτος 480,00€ αναπροσαρμοζόμενο κάθε 

χρόνο κατά το προβλεπόμενο με βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) ποσοστό επί του κατά το 

προηγούμενο έτος διαμορφωμένου μισθώματος. 

Η μίσθωση θα είναι για (9) εννέα χρόνια και για αποκλειστική χρήση ως κατάστημα με είδη περιπτέρου 

–ψιλικών. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της διακήρυξης, όπως αυτοί καθορίστηκαν με την υπ΄αρ. 2/16.01.2018 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

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

3. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/2006, 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, 

5. Τις υπ΄ αριθμ. 99/10-5-2017, 318/06-12-2017 & 319/06-12-2017 αποφάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου, 

6. Την  υπ΄ αριθμ. 2/16-01-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΔΑ: 6ΘΨΞΩΗ8-ΥΟΖ



 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τo από 27/02/2018   πρακτικό επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης 

του  δημοτικού  ακινήτου  22  τ.μ.  επί  της  οδού  Βασ. Γεωργίου Β’   αρ. 11, στη Δημοτική Κοινότητα 

Φιλοθέης, σύμφωνα με το οποίο  ως μοναδικός πλειοδότης ανεδείχθη η εταιρία «Α. & Χ. ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε», με μηνιαίο μίσθωμα για το πρώτο έτος 480,00€ αναπροσαρμοζόμενο κάθε χρόνο κατά το 

προβλεπόμενο με βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) ποσοστό επί του κατά το προηγούμενο έτος 

διαμορφωμένου μισθώματος. 

 Η μίσθωση θα είναι για (9) εννέα χρόνια και για αποκλειστική χρήση ως κατάστημα με είδη 

περιπτέρου –ψιλικών. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της διακήρυξης, όπως αυτοί καθορίστηκαν με την υπ΄αρ. 2/16.01.2018 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 56/2018 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

9ην Μαρτίου 2018. 

Ψυχικό, 14-3-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 
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