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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό 7/2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ 

(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 
 

Στη Φιλοθέη σήμερα, την εικοστή ένατη (29η) του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 8.30, 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 Χαροκόπος Παντελής 

Νάκας Αριστείδης Σαΐα Αλίκη 

Γκιζελή Αλίκη Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Ζαφρακοπούλου Σοφία  

Αποστολάκη Σωτηρία  

Λιάπης Βασίλειος  

Ζητρίδης Αλέξιος  

 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών 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) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ.163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) 

εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.  

 

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

Αναστασίου.  

 

 

Η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης: 

 

ΑΔΑ: ΩΣΝΑΟΛΝ0-ΛΥ3
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ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη  

στέγαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.).   

 

Επί του 7ου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

ανέφερε τα εξής: 

 

Με  την  υπ΄ αριθμ. 26/2020  απόφασή  του, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη  διενέργεια 

δημοπρασίας μίσθωσης για τη στέγαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης-

Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.).   

Ακολούθως με την υπ΄ αριθμ. 32/2020 απόφασή του ενέκρινε τους όρους διεξαγωγής της.  

Η Πρόεδρος με την υπ΄ αριθμ. 468/13-5-2020 διακήρυξη του καθόρισε ως ημερομηνία 

διεξαγωγής της την 04/06/2020. 

Έως την καταληκτική ημερομηνία κατατέθηκε στην επιχείρηση η με αριθμ. πρωτ. 527/1-6-

2020 έγγραφη πρόταση της κας Βασιλειάδη Μαρίας-Ιφιγένειας, η οποία σύμφωνα με την από 

18/6/2020  με αριθ.πρωτ. 572/23-6-2020 Έκθεση Αξιολόγησης της Επιτροπής Εκτίμησης και 

Καταμέτρησης Ακινήτου  παρουσίασε απόκλιση από τους όρους της διακήρυξης και 

απορρίφθηκε ως απαράδεκτη γεγονός που συνεπάγεται τον αποκλεισμό του μετέχοντος από τη 

διαγωνιστική διαδικασία. διότι δεν πληρούνται οι όροι της υπ. αριθμό 468-789/13.05.2020 

διακήρυξης και συγκεκριμένα ο όρος της κατ’ ελάχιστο συνολικής ωφέλιμης επιφανείας των 

300 τμ., του Αρθρου 3 της διακήρυξης, με συνέπεια η δημοπρασία να κηρυχτεί άγονη.  

Καλούνται  τα  μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου να  αποφασίσουν για  την έγκριση  

επανάληψης  της  διενέργειας της  δημοπρασίας  με  τους  ίδιους όρους της υπ΄ αριθμ. 32/2020 

Απόφασης.   
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:  

 

1. Την εισήγηση του Προέδρου,  

1. την υπ’ αριθμ. 26/2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκριση μίσθωσης 

ακινήτου για τη στέγαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού 

(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.)   

2. την υπ’ αριθμ. 31/2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησης της 

Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου του άρθρου 7 του ΠΔ 271/80 

4. την υπ’ αριθμ. 32/2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί Έγκρισης των όρων 

διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών 

της Δημοτικής Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου . 

5. την υπ’ αριθμ. 468/13-5-2020  Διακήρυξη για τη μίσθωση ακινήτου 

5. την από 18/6/2020 Εκθεση Αξιολόγησης με αριθμ.πρωτ.572/23-6-2020 της Επιτροπής 

Εκτίμησης και Καταμέτρησης Ακινήτου του άρθρου 7 ΠΔ 270/81  

μετά από διαλογική συζήτηση,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την επανάληψη της διενέργειας της δημοπρασίας σε εύλογο χρόνο και αφού 

εκπληρωθούν εκ νέου οι διατυπώσεις δημοσιότητα.,για την μίσθωση ακινήτου για τη 

στέγαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.)  με 

τους ίδιους όρους που καθορίσθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 32/2020 Απόφαση Διοικητικού 

Συμβουλίου.   

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 39/2020 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

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

υπογράφεται το  παρόν πρακτικό ως ακολούθως: 

ΑΔΑ: ΩΣΝΑΟΛΝ0-ΛΥ3
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Η Πρόεδρος                        ΠΑΝΤΑΖΗ Π. ………………………………..………………… 

  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

                                             

                                            ΛΙΑΠΗΣ Β.. ………………………….………………….. 

 

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