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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του υπ’ αρ. πρωτ. 9378/29.8.2016 ιδιωτικού συμφωνητικού 
μισθώσεως, ώστε να υπάρχει δυνατότητα του δήμου για υπεκμίσθωση. 
 
Πρακτικό της με αριθμό 17ης/2020 τακτικής συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής του 
Δήμου Καισαριανής, η οποία την 30η του μηνός IOYNIOY  έτους 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και 
ώρα  08:00 π.μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με  αριθμό πρωτ. 5660/26-
06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της 
Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 
40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά με την οργάνωση 
και λειτουργία των δήμων». 
 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου   
παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  πέντε (5) μέλη. 
Ονομαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΑ      
                                                        ΑΠΟΝΤΑ                                                                                  
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος  1. Γραφίδου Γεσθημανή 
1.Τσιροζίδης Ιωάννης   
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συμεών  
5. Παραγιού Άννα  



  
  
  
 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  μόνιμη υπάλληλο του Δήμου     
Σ.Φιλοπούλου. 
 
 

 
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 

εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την  με αριθμ. πρωτ. 5536/24-6-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών 
Υπηρεσιών κ. Μηνά Χατζησάββα η οποία έχει ως εξής: 

 
Δυνάμει του με αριθ. πρωτ. 9378/29.8.2016 συμφωνητικού μίσθωσης, ο Δήμος μας 
μίσθωσε από τις α) Σιούτη Παρασκευούλα - Αθανασία του Χαράλαμπου, β) Κυμίση 
Ευσταθία — Έφη του Χαράλαμπου και γ) Αμυγδάλου Καλλιόπη του Νικολάου, ένα 
τριώροφο ακίνητο με δώμα, συνολικής επιφάνειας 401μ2  κείμενο στην Καισαριανή και 
στην οδό Κοιμήσεως Θεοτόκου 31, Τ.Κ. 161-21, για τη χρήση από υπηρεσίες του Δήμου 
μας και βασικά για την λειτουργία των ΔΟΜΩΝ και του ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (τμήματα 
της κοινωνικής υπηρεσίας), με συμβατική διάρκεια της μίσθωσης μετά από δύο 
ανανεώσεις της, έως και 31.8.2028. 
Επειδή οι ανάγκες του Δήμου για τη στέγαση δομών και υπηρεσιών στους τομείς της 
παροχής κοινωνικής πρόνοιας, μέριμνας και ιατρικής φροντίδας, είναι ιδιαίτερα 
αυξημένες και αποτελούν σημαντική κατηγορία δράσης του Δήμου, απαραίτητη για το 
κοινωνικό σύνολο και τους δημότες της Καισαριανής εισηγούμαι την τροποποίηση του 
ως άνω συμφωνητικού ώστε να επιτρέπεται η υπεκμίσθωση όπως και κάθε άλλη 
παραχώρηση της χρήσης του μισθίου με αντάλλαγμα ή χωρίς αντάλλαγμα σε δημόσιους 
φορείς ή υπηρεσίες, καθώς και σε φορείς ή υπηρεσίες λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., με σκοπό την 
υλοποίηση κοινωνικών δράσεων, την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, 
υπηρεσιών μέριμνας, φροντίδας, αποκατάστασης και συνδρομής ευπαθών ομάδων, την 
παροχή υπηρεσιών υγείας, σωματικής και ψυχικής, καθώς και ψυχοκοινωνικής και 
συμβουλευτικής στήριξης σε πάσχοντες, για κάθε πρόβλημα που δημιουργείται εξαιτίας 
καταστάσεων κλονισμού σωματικής και ψυχικής υγείας, όπως και για λοιπές εν γένει 
υπηρεσίες που σχετίζονται με τους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας και υγείας.  

 
                                                          
Ο Πρόεδρος –Δήμαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η  Οικονομική  
Επιτροπή και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν:  

 Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών   
 Την σχετική νομοθεσία 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 

Ο εκπρόσωπος της «Λαϊκής Συσπείρωσης Καισαριανής» σύμβουλος κ. Πολυχρονάκης 
Συμεών ψήφισε υπέρ, εφόσον οι χώροι διατεθούν για αξιοποίηση από το Αιγινήτειο 



Νοσοκομείο αποκλειστικά για τη δημιουργία μονάδων υγείας που θα ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες της πόλης, σύμφωνα με τη πρόταση που παρουσιάστηκε 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει  την τροποποίηση του υπ’ αρ. πρωτ. 9378/29.8.2016 ιδιωτικού συμφωνητικού 
μισθώσεως, ώστε να υπάρχει δυνατότητα του δήμου για υπεκμίσθωση. 
 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                             1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                             2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                             3.Αντωνόπουλος Δημήτριος 
                                                                             4. Πολυχρονάκης Συμεών  

                               5. Παραγιού Άννα 
                                                                              
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       30/06/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασμα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
                                                                            
 
 
                                                                           ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  


