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ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη                                                  

Τηλ. 210 6822217              
                       Αριθμ.30/2020 

                                        Αριθ. Πρωτ.459/11-5-2020 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό 6/2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ 

(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 
 

Στη Φιλοθέη σήμερα, την ενδεκάτη (11η) 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 μέσω της πλατφόρμας Webex, με τηλεδιάσκεψη, 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 Σαΐα Αλίκη 

Νάκας Αριστείδης Λιάπης Βασίλειος 

Γκιζελή Αλίκη Ζητρίδης Αλέξιος 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Ζαφρακοπούλου Σοφία, απούσα, 

αναπληρούμενη από την κα 

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

 

 

Χαροκόπος Παντελής, απών, 

αναπληρούμενος από την κα Τρέζου 

Μαρία-Ελένη  

 

Αποστολάκη Σωτηρία  

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης  

 

  

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 2ο Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης 

Προσφορών  

 

Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

ανέφερε τα εξής: 

 

Σε συνέχεια της με αριθμ. 26/2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου  που αφορά στην 

έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Φιλοθέης-Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.), με τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού 

προτείνεται η συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών 

του άρθρου 1 του ΠΔ 271/80. 

Στους Δήμους οι δημοπρασίες για τη μίσθωση ακινήτων διεξάγονται από την Οικονομική 

επιτροπή (άρθρο 1 ΠΔ 270/81, άρθρο 72 παρ.1ε Ν.3852/2010, Ελ.Συν. Τμήμα VII 148/2011), 

η οποία μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για τη διενέργεια των δημοπρασιών. Συνεπώς, η 

διεξαγωγή της δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου από την επιχείρηση θα διενεργηθεί από 

επιτροπή που θα συγκροτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 201  του του Ν. 3463/2006, η διαδικασία  

για τη  διεξαγωγή  των  κάθε   είδους   δημοπρασιών, που  αφορούν την εκμίσθωση ακινήτων  

ή   κινητών  πραγμάτων  , 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  μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου με την ιδιότητα των μελών της επιτροπής.  

Όπως γίνονται δεκτά στην Πράξη 129/2014 του Κλ. Τμ. 7 του Ελ.Συν., η ανωτέρω επιτροπή 

του διαγωνισμού μετά τη λήξη της δημοπρασίας εξετάζει και αξιολογεί τις οικονομικές 

προσφορές, το αποτέλεσμα δε της δημοπρασίας κατακυρώνεται, με απόφαση της οικείας 

Οικονομικής Επιτροπής. Εξάλλου, η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού, κατά τη δεύτερη 

φάση του, από άλλο, πλην της ως άνω αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, όργανο συνιστά 

παράβαση ουσιώδους τύπου της οικείας διαδικασίας και καθιστά μη νόμιμη την κατακύρωση 

του αποτελέσματός τους και τη σύναψη της σχετικής εργολαβικής σύμβασης. 

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

επιτροπής γίνεται  με  απόφαση  του Διοικητικού  Συμβουλίου  η οποία έχει ισχύ  για ένα  

έτος και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ακύρωση ή τροποποίηση της με νεότερη απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Με βάση τα παραπάνω, σας καλώ να ορίσουμε τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας 

Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών ως ακολούθως:  

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
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1. Πανταζή Βασιλική- Παυλίνα, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 

Προσώπου ως Πρόεδρο της Επιτροπής    

2. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 

Προσώπου ως μέλος της Επιτροπής 

3. Ζαφρακοπούλου Σοφία, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ως 

μέλος της Επιτροπής 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

1.Καρατζά Ζαφειρία, αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 

Προσώπου ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

2. Αποστολάκη Σωτηρία, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ως 

αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

3. Αλεξοπούλου Αικατερίνη, αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νομικού Προσώπου ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

 

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη: 

1) το  Π.Δ. 270/81, 

2) το Ν.3852/2010  

3) τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) 

4) την πράξη 129/2014 του Κλιμ. Τμ. 7 του Ελ.Συν. 

5) το άρθρο 26 του Ν.4024/11 

6) την παραπάνω εισήγηση 

7) την ανάγκη για μίσθωση ακινήτου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Ορίζει μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών, του 

άρθρου 1 του ΠΔ 270/81, για το έτος 2020 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ακύρωση ή 

τροποποίηση της με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τους:  

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

1. Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ως Πρόεδρο της 

Επιτροπής    

2. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 

Προσώπου ως μέλος της Επιτροπής 

3. Ζαφρακοπούλου Σοφία, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ως 

μέλος της Επιτροπής 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

1.Καρατζά Ζαφειρία, αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως 

αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

2. Αποστολάκη Σωτηρία, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως αναπληρωματικό μέλος της 

Επιτροπής 

3. Αλεξοπούλου Αικατερίνη, αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως 

αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 
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Β. Η επιτροπή συνεδριάζει παρόντων του Προέδρου και όλων των μελών της και αποφασίζει 

κατά πλειοψηφία 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2020 

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. ….…………….…………………………….………  

 

                                            ΓΚΙΖΕΛΗ Α. …………………………………………………… 

 

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

 

                                            ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Α,.……………………….……………….. 

 

                                            ΤΡΕΖΟΥ Μ. …………………………………………………..                                           

                                             

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

 

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