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ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη                                                  

Τηλ. 210 6822217              
                       Αριθμ.27/2020 

                                        Αριθ. Πρωτ.446/4-5-2020 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό 5/2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ 

(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 
 

Στη Φιλοθέη σήμερα, την τετάρτη (4η) του μηνός Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00, 

στην έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού επί της οδού 

Βεκιαρέλη 11, στη Φιλοθέη,  συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ, σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απ. 

ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 Τεύχος Β΄) και αφού διαπιστώθηκε η 

νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 

οκτώ (8) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική Γκιζελή Αλίκη 

Νάκας Αριστείδης Χαροκόπος Παντελής  

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα Λιάπης Βασίλειος 

Ζαφρακοπούλου Σοφία 

 

 

Σαΐα Αλίκη  

Αποστολάκη Σωτηρία  

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης  

Ζητρίδης Αλέξιος  

 

  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών, η υπάλληλος του Δήμου Αρετή 

Αναστασίου.  

 

 

Η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης: 
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ΘΕΜΑ 10ο  Έγκριση μνημονίου συνεργασίας  μεταξύ του ΝΠΔΔ Οργανισμός 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Προστασίας Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΟΚΑΠΑ) και του 

ΝΠΙΔ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού (ΔΗΚΕΦΙΨ) για την από 

κοινού διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου στέγασης των Υπηρεσιών τους 
 

Επί του 10ου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

ανέφερε τα εξής:  

 

Προτείνεται η έγκριση του Μνημονίου συνεργασίας  μεταξύ του ΝΠΔΔ «Οργανισμός 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Προστασίας Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΟΚΑΠΑ)» και του ΝΠΙΔ 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού (ΔΗΚΕΦΙΨ) για την από κοινού 

διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου στέγασης των Υπηρεσιών τους, δεδομένου ότι η κοινή μίσθωση 

βοηθά λειτουργικά και προσφέρει την επίτευξη καλύτερων όρων . 

Σε συνέχεια η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θέτει στη διάθεση των μελών του 

Διοικητικού Συμβούλιου σχέδιο του  Μνημονίου συνεργασίας  ως ακολούθως : 

 

«Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Προστασίας Πολιτισμού και 

Αθλητισμού (εφεξής ΟΚΑΠΑ), που εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο Σοφία Βυθούλκα 

και το Ν.Π.Ι.Δ. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης Ψυχικού (εφεξής ΔΗΚΕΦΙΨ), 

που εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο Παυλίνα Πανταζή αποφασίζουν να υπογράψουν 

το παρόν μνημόνιο. 

 

Το παρόν μνημόνιο συνεργασίας σκοπεύει στην από κοινού διακήρυξη για την μίσθωση νέου 

κτιρίου στέγασης των δύο υπηρεσιών. Τα δύο νομικά πρόσωπα του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού 

συστεγάζονται από την 1/1/2011 σε κοινό κτήριο. Επειδή η παρούσα μίσθωση έχει λήξει και 

το υπάρχον κτήριο δεν ικανοποιεί πλέον τις ανάγκες τους, συναποφασίζουν να προχωρήσουν 

στις διαδικασίες για την από κοινού εκμίσθωση νέου κτηρίου,.   

 

Το αναζητούμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 300 - 

350 τ.μ. Επιπρόσθετοι βοηθητικοί χώροι είναι επιθυμητοί. Πρέπει να πληροί όλες τις 

προϋποθέσεις καταλληλόλητας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και να είναι  

λειτουργικό έτσι ώστε, να εξασφαλίζεται πλήρως η άνετη και ασφαλής παραμονή όσων 

εργάζονται ή το επισκέπτονται και να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων  του Δήμου 

Φιλοθέης- Ψυχικού ή στους κεντρικούς άξονες που συνορεύουν με αυτόν.  

 

Ο ΟΚΑΠΑ θα κάνει χρήση του 60% του ακινήτου και η ΔΗΚΕΦΙΨ του 40%. Αντιστοίχως θα 

καταβάλουν το αναλογούν ενοίκιο. 

 

Να διαθέτει σύστημα κλιματισμού ψύξης θέρμανσης για όλους τους χώρους, εγκατάσταση 

πυρασφάλειας και συναγερμού , επαρκείς χώρους υγιεινής, κεντρική ή αυτόνομη θέρμανση, 

ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση. 

 

Για το αναζητούμενο ακίνητο θα πρέπει επίσης να παρέχονται οι προβλεπόμενες διευκολύνσεις 

για Α.Μ.Ε.Α, ενώ θα πρέπει να υπάρχουν αυτόνομοι και εύκολα προσβάσιμοι μετρητές 

κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος ή/και φυσικού αερίου για το ακίνητο.  

 

Το ακίνητο επιπροσθέτως θα πρέπει να συνοδεύεται (για την υπογραφή του μισθωτηρίου) από 

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3661/2008 (ΦΕΚ 
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89 Α΄/19-5-2008) « Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες 

διατάξεις» και της Δ6/Β/οικ.5825/30-03-2010 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 

και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 407 Β΄/9-4-2010), όπως ισχύουν 

σήμερα.» 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη :  
1. Την εισήγηση της Προέδρου,  

2. Την με αριθμ 26/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση μίσθωσης του 

ακίνητου   

3. Την αναγκαιότητα επίτευξης καλύτερων όρων μέσω της από κοινού διακήρυξης μίσθωσης 

ακινήτου,  

έπειτα από διαλογική συζήτηση  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

  

1. Εγκρίνει τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΝΠΔΔ «Οργανισμός 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Προστασίας Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΟΚΑΠΑ)» και 

του ΝΠΙΔ «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού (ΔΗΚΕΦΙΨ)» για 

την από κοινού διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου στέγασης των Υπηρεσιών τους ως 

ακολούθως: 

 

«ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΚΑΠΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΚΕΦΙΨ 

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Προστασίας Πολιτισμού και Αθλητισμού 

(εφεξής ΟΚΑΠΑ), που εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο Σοφία Βυθούλκα και το 

Ν.Π.Ι.Δ. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης Ψυχικού (εφεξής ΔΗΚΕΦΙΨ), που 

εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο Παυλίνα Πανταζή αποφασίζουν να υπογράψουν το 

παρόν μνημόνιο. 

 

Το παρόν μνημόνιο συνεργασίας σκοπεύει στην από κοινού προκήρυξη για την μίσθωση νέου 

κτιρίου στέγασης των δύο υπηρεσιών. Οι δύο φορείς του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού 

συστεγάζονται από την 1/1/2011 σε κοινό κτήριο. Επειδή η παρούσα μίσθωση έχει λήξει και 

το υπάρχον κτήριο δεν ικανοποιεί πλέον τις ανάγκες τους, συναποφασίζουν να προχωρήσουν 

στις διαδικασίες για την από κοινού εκμίσθωση νέου κτηρίου, δεδομένου ότι η κοινή μίσθωση 

βοηθά λειτουργικά και προσφέρει την επίτευξη καλύτερων όρων.   

 

Το αναζητούμενο ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 300 - 

350 τ.μ. Επιπρόσθετοι βοηθητικοί χώροι είναι επιθυμητοί. Πρέπει να πληροί όλες τις 

προϋποθέσεις καταλληλόλητας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και να είναι  

λειτουργικό έτσι ώστε, να εξασφαλίζεται πλήρως η άνετη και ασφαλής παραμονή όσων 

εργάζονται ή το επισκέπτονται και να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων  του Δήμου 

Φιλοθέης- Ψυχικού ή στους κεντρικούς άξονες που συνορεύουν με αυτόν.  

 

Ο ΟΚΑΠΑ θα κάνει χρήση του 60% του ακινήτου και η ΔΗΚΕΦΙΨ του 40%. Αντιστοίχως θα 

καταβάλουν το αναλογούν ενοίκιο. 

 

Να διαθέτει σύστημα κλιματισμού ψύξης θέρμανσης για όλους τους χώρους, εγκατάσταση 

πυρασφάλειας και συναγερμού , επαρκείς χώρους υγιεινής, κεντρική ή αυτόνομη θέρμανση, 

ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση. 
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Για το αναζητούμενο ακίνητο θα πρέπει επίσης να παρέχονται οι προβλεπόμενες διευκολύνσεις 

για Α.Μ.Ε.Α, ενώ θα πρέπει να υπάρχουν αυτόνομοι και εύκολα προσβάσιμοι μετρητές 

κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος ή/και φυσικού αερίου για το ακίνητο.  

 

Το ακίνητο επιπροσθέτως θα πρέπει να συνοδεύεται (για την υπογραφή του μισθωτηρίου) από 

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3661/2008 (ΦΕΚ 

89 Α΄/19-5-2008) « Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες 

διατάξεις» και της Δ6/Β/οικ.5825/30-03-2010 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 

και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 407 Β΄/9-4-2010), όπως ισχύουν 

σήμερα.» 

 

2. Το παρόν μνημόνιο συνεργασίας να λάβει αντίστοιχα απόφαση έγκρισης από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Προστασίας 

Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΟΚΑΠΑ)»  

3. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Πανταζή Βασιλική-

Παυλίνα για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας  

 

 

Μειοψηφούντων των μελών του Δ.Σ. κυρίας Ζαφρακοπούλου Σοφίας και κυρίου Γάτου 

Γεώργιου-Αλκιβιάδη, οι οποίοι δήλωσαν ότι καταψηφίζουν το 10ο Θέμα 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 27/2020     

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και 

υπογράφεται το  παρόν πρακτικό ως ακολούθως: 

 

 

Η Πρόεδρος                        ΠΑΝΤΑΖΗ Π. ………………………………..………………… 

  

Τα μέλη                              ΝΑΚΑΣ ΑΡ. ….…………….…………………………….………  

 

                                            ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ Μ …....……………………..         

 

                                            ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Σ.……………………….……………….. 

 

                                            ΣΑΪΑ ΑΛΙΚΗ …………………………….……………………. 

                                             

                                            ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Σ. ………………………….………………….. 

 

                                            ΓΑΤΟΣ Γ. ……………………………………..……………… 

 

                                            ΖΗΤΡΙΔΗΣ Α..…………………………………….………………. 
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