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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης ακινήτων και 
εγκαταστάσεων του ∆ήµου µας.  
 
Πρακτικό της µε αριθµό 3ης/2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 27η του µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  έτους 2020 
ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα. 11:00 π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 626/23-01-2020 έγγραφη πρόσκληση του 
∆ηµάρχου . Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 
τεύχος Α΄) µε τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης Ι» όπως αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 – «Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι» και συµπληρώθηκε µε 
το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δηµοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 
 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του 
∆ηµάρχου-Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ                                                                                 
Βοσκόπουλος Χρήστος  ∆ήµαρχος-Πρόεδρος  1. Πολυχρονάκης Συµεών 
1.Τσιροζίδης Ιωάννης    
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  
4.Σταµέλος Ηλίας(αν.µέλος)  
5. Γραφίδου Γεσθηµανή  
6. Παραγιού Άννα  
  
  
 
 



Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου     
Σ.Φιλοπούλου. 
 
Ο ∆ήµαρχος-Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 
εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερησίας διάταξης θέτει υπόψη των µελών της 
Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθµ.πρωτ. 21/2020  εισήγηση του Προέδρου  
Λειβαδίτη Γεωργίου του ΝΠ∆∆ µε διακριτικό τίτλο « ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»  όπου έχει  ως εξής:   
 

 

 

Θέµα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης 
ακινήτων και εγκαταστάσεων του ∆ήµου µας,  

 
(Ταβέρνα και καφετέρια στο Πάρκο Αη Γιάννη, κατάστηµα – κυλικείο στο 
∆ηµοτικό Κοιµητήριο, κυλικείο στην Καλοπούλα, κυλικείο εντός του 
∆ηµαρχιακού Καταστήµατος, κυλικείο στον ∆ηµοτικό κινηµατογράφο 
«Αιολία» καθώς και το δικαίωµα εκµετάλλευσης του γηπέδου 
«Κρητικόπουλος», στην Κοινωφελή Επιχείρηση Καισαριανής (ΚΕ∆ΗΚ) 
και εξουσιοδότηση της επιτροπής για την υπογραφή των αντιστοίχων 
συµφωνητικών. 
Σύµφωνα µε την Παράγραφο Κ περίπτωση ν του Ν4623/2019 και ΠΑΡ.4 
άρθο 259 του ∆ΚΚ η οικία οικονοµική επιτροπή µε απόφασή της είναι 
δυνατόν να παραχωρεί χωρίς αντάλλαγµα προς την επιχείρηση, εφόσον 
τούτο κρίνεται αναγκαίο για την επιτέλεση των σκοπών της, τη χρήση 
εγκαταστάσεων εξοπλισµού ή άλλων µέσων. 

 

Με απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου ο ∆ήµος Καισαριανής προχώρησε 
σε σύναψη ιδιωτικών συµφωνητικών παραχώρησης χρήσης (Χρησιδάνεια) 
µε την Κοινωφελή Επιχείρηση Καισαριανής (ΚΕΚ) παραχωρώντας σε 
αυτήν χωρίς αντάλλαγµα τη χρήση των προαναφερθέντων εγκαταστάσεων. 
Η παραχώρηση αυτή κρίνεται αναγκαία για τη Λειτουργία της ΚΕ∆ΗΚ και 
σύµφωνη µε το άρθρο 3 της Συστατικής της πράξης (Σκοποί της 
Επιχείρησης) σύµφωνα µε το οποίο και ανάµεσα στα άλλα, η επιχείρηση 
αναλαµβάνει την «ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού…. Όπως χώροι υποδοχής εκδηλώσεων και τελετών, κυλικεία 
και λοιπές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν και προάγουν ηθικο-κοινωνικές 
και ψυχοκοινωνικές ανάγκες των πολιτών κλπ» 
Τα συµφωνητικά παραχώρησης λήγουν 31.1.2020 είναι εποµένως αναγκαίο 
να προχωρήσουµε σε νέα σύµβαση παραχώρησης χρήσης για τους 



παραπάνω χώρους, µε δεδοµένο ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου 
συνεχίζει να συγκεντρώνει όλες τις δραστηριότητες γύρω από τη λειτουργία 
της. 
Η Οικονοµική Επιτροπή παρακαλείται να πάρει απόφαση και να 
προχωρήσει άµεσα στην σύναψη και υπογραφή των νέων συµβάσεων 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση από την πλευρά της δεσµεύεται για όσο 
διάστηµα διαρκεί η χρήση να συντηρεί µε δαπάνες της την λειτουργικότητα 
και καθαριότητα των χώρων και να παραδώσει αυτούς στην ίδια κατάσταση 
που τους παραλαµβάνει. 
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής δύναται µε νέα απόφαση 
της να τροποποιήσει τους όρους της παραχώρησης ή να άρει αυτήν 
αιτιολογηµένα κατά τη διάρκειά της. 
Σας παρακαλούµε για την άµεση σχετική απόφασή σας. 
 
 

Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆ΗΚ 
 

 
Γιώργος Λειβαδίτης 

 
 
 
Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε 
και ισχύει µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 του Ν 4623/2019  την αρµοδιότητα για το 
θέµα έχει η  Οικονοµική  Επιτροπή 

 
Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

• Την εισήγηση του Προέδρου 
• Την σχετική νοµοθεσία 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά 
ΛΕΥΚΟ ψήφισαν οι Σύµβουλοι κ.κ Σταµέλος Ηλίας , Γραφίδου Γεσθηµανή και 
Παραγυιού Άννα συγκεκριµένα για το Συγκρότηµα Κρητικόπουλος µε την επιφύλαξη 
να γραφτεί αναλυτικά στο συµφωνητικό  , ο τρόπος χρήσης ,το πλαίσιο και το 
οικονοµικό αντίτιµο. 
 
 
 
 
 
 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει : 
1)Την παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης ακινήτων και εγκαταστάσεων του ∆ήµου 
µας,  (Ταβέρνα και καφετέρια στο Πάρκο Αη Γιάννη, κατάστηµα – κυλικείο στο 
∆ηµοτικό Κοιµητήριο, κυλικείο στην Καλοπούλα, κυλικείο εντός του ∆ηµαρχιακού 
Καταστήµατος, κυλικείο στον ∆ηµοτικό κινηµατογράφο «Αιολία»:  
α) Με τον όρο όσο διαρκεί η παραχώρηση της χρήσης να συντηρεί µε δικές τις   
δαπάνες την λειτουργικότητα και καθαριότητα των παραχωρούµενων εγκαταστάσεων  
β) Να παραδώσει τους παραχωρούµενους χώρους στην ίδια κατάσταση που τους 
παραλαµβάνει 
γ) Να είναι υπόχρεη έναντι του ∆ηµοσίου ή ∆ΕΚΟ για τέλη, ∆ικαιώµατα, φόρους 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 
 
2) Το δικαίωµα εκµετάλλευσης του Γηπέδου «Κρητικόπουλος» µε τον όρο να 
αναγράφονται αναλυτικά στο σχετικό συµφωνητικό οι όροι εκµετάλλευσης του 
Γηπέδου (πλαίσιο τρόπου χρήσης και εκµετάλλευσης) 
 
3)Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή των αντίστοιχων συµβάσεων 
 
4)Η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί µε νέα απόφαση της να τροποποιήσει τους όρους 
της παραχώρησης ή να άρει αυτών αιτιολογηµένα κατά την διάρκεια της.  
 
 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                        2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                        3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 
                                                                        4. Σταµέλος Ηλίας(αν.µέλος)  
                                                                        5.Γραφίδου Γεσθηµανή 
                                                                  ,     6.Παραγυιού Άννα 
 
                          
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                   Καισαριανή       27/01/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
 

                                                  Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

                                                                     ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 


