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ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  

∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                             Από τα πρακτικά 10ης/02-07-2019  

                 συνεδρίασης του ∆.Σ.  

                                  του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης   
                             και Νεολαίας ∆ήµου Νέας Ιωνίας 
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του ∆ιοικ. Συµβουλίου του Ο.Π.Α.Ν, της µε αρ. 10 από 02/07/2019 συνεδρίασης αυτού, που έγινε µε 
την υπ΄ αριθµ. 10/1653/26-06-2019 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο 

συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 104/7η/27-03-2017 και 215/13η/18-06-2018 αποφάσεις 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Νέας Ιωνίας.  
 

 
ΓΙΑ 

«Έγκριση µίσθωσης ακινήτου και ορισµός µελών εκτίµησης ακινήτου σύµφωνα µε το  
άρθρο 7 του Π∆ 270/81.» 

 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 

 
ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥ∆ΗΣ, ΟΛΓΑ ΑΚΙΑΝΙ∆ΟΥ (αναπληρωµατικό µέλος της κ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΖΑΚΟΥ), ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΙΚΗΣ (αναπληρωµατικό µέλος του κ. ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ), ΣΩΤΗΡΗΣ 

ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ,  ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ 

 

∆εν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, όπως φαίνεται από τα σχετικά 

αποδεικτικά επίδοσης ο κ. ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΜΙΧΑΗΛ 

ΚΟΤΑΚΗΣ), η κ. ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΚΚΟΥ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά κατά κ. ΝΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ), 

ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά του κ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ ∆ΗΜΑ)  ο κ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΣΚΑΣ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ), η κ. 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ (τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής της κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ) και ο κ. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΚΟΥΝΑ∆ΗΣ (τακτικό µέλος και η αναπληρώτριά του κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑ) 

 

Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 96 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασµό µε 
τις διατάξεις των άρθρων 234 & 240 του ιδίου Νόµου, κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης του ∆ιοικ. 

Συµβουλίου από τον Πρόεδρο του Οργανισµού Πολιτισµού, Άθλησης και Νεολαίας κ. Σπύρο Αµανατίδη. 

 

       Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε την  υπ΄ αρ. πρωτ. 1600/19-06-

2019 εισήγηση µε θέµα: «Α. Έγκριση µίσθωσης ακινήτου &  

Β. Ορισµός µελών εκτίµησης ακινήτου σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Π∆ 270/81», η οποία έχει 

αναλυτικά ως εξής: 

 

       «Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. 

β) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006. 

γ) Τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981 & του Π.∆. 715/1979. 

δ) Τις ΕΑΥ : 57,58,59,60/ 11-1-2019 & 90 / 22-05-2019 µε τις οποίες εγκρίθηκαν οι διαθέσεις των 

πιστώσεων στον ΚΑ. 15.6232.0001 µε τίτλο «Μισθώµατα κτιρίων – τεχνικών έργων ακινήτων» του 

προϋπολογισµού εξόδων έτους 2019.  

 

Σας γνωρίζουµε τα εξής:  

      Ο Ο.Π.Α.Ν. κατόπιν φανερής µειοδοτικής δηµοπρασίας προέβη στη σύναψη σύµβασης µίσθωσης 

αίθουσας κείµενης στο ισόγειο επί της οδού Αναξαγόρα αρ. 21 οικοδοµής, σύµφωνα µε το 876/15-7-2007 

Ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης για χρονική διάρκεια τεσσάρων (4) ετών και συγκεκριµένα από 15/7/2011 

έως 14/7/2011, προκειµένου να στεγαστούν τα τµήµατα παραδοσιακών χορών, ευρωπαϊκών & Latin χορών 

καθώς και τµήµατα οµαδικής γυµναστικής για να καλυφθούν οι ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.. 
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      Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου της άνω µίσθωσης, αυτή παρατάθηκε σύµφωνα µε το από 

28/07/2011 (αρ. πρωτ. 729) ιδιωτικό συµφωνητικό για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών και συγκεκριµένα 

έως 1/7/2016. 

      Κατόπιν και σύµφωνα µε τις  διατάξεις του Ν.2741/1999 άρθρο 7 παρ.6 όπου αναφέρεται ότι: «Η 

µίσθωση ισχύει για δώδεκα (12) έτη ακόµη και αν έχει συµφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, 

µπορεί όµως να λυθεί µε νεότερη συµφωνία που αποδεικνύεται µε έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Οι 

διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται και σε µισθώσεις που έχουν συµφωνηθεί για χρόνο µεγαλύτερο των 

δώδεκα (12) ετών», µε τη λήξη του ως άνω συµφωνητικού, παρατάθηκε εκ νέου σύµφωνα µε το από 

01/08/2016 (αρ. πρωτ. 1544) ιδιωτικό συµφωνητικό για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών και συγκεκριµένα 

έως 30/6/2019. 

     Ενόψει των ανωτέρω και µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου της µίσθωσης των δώδεκα (12) 

ετών του ως άνω ακινήτου, απαιτείτε λήψη απόφασης έγκρισης µίσθωσης ακινήτου η οποία θα 

γίνει µετά τη διενέργεια φανερής και προφορικής µειοδοτικής δηµοπρασίας, επειδή ο ΟΠΑΝ δεν 

διαθέτει κατάλληλο κτίριο για να στεγάσει τις παραπάνω υπηρεσίες και γι’ αυτό είµαστε 

υποχρεωµένοι να προσφύγουµε στη λύση της µίσθωσης για την ορθή λειτουργία του Νοµικού 

Προσώπου και την επιτέλεση του συνεχή έργου του.  

     Συνεπώς λόγω της µειωµένης ύπαρξης ιδιόκτητων χώρων είναι επιτακτική εκ νέου η ανάγκη µίσθωσης 

ακινήτου µε την έναρξη της νέας σεζόν (Σεπτέµβριος 2019), που θα φιλοξενεί τα µέλη, τις δραστηριότητες και 

τις παροχές των αθλητικών οµαδικών προγραµµάτων καθώς και του χορευτικού εργαστήριου, τη φύλαξη των 

παραδοσιακών φορεσιών (βεστιάριο) και επειδή ο Οργανισµός Πολιτισµού Άθλησης και Νεολαίας δεν διαθέτει 

κατάλληλο κτίριο για να στεγάσει όλα τα προγράµµατά του, τα οποία συνεχώς αυξάνονται και µαζί και οι 

απαιτήσεις του Νοµικού Προσώπου, καθίσταται αναγκαία την εξασφάλιση χώρου, ο οποίος να έχει έκταση 

συνολικού εµβαδού τουλάχιστον από 100m2 έως 140m2, ενιαίου χώρου στην ευρύτερη περιοχή της Νέας 

Ιωνίας και σε κοντινή απόσταση από το Κεντρικό κτίριο της οδού Λ. Ηρακλείου 268 όπου στεγάζονται οι 

διοικητικές υπηρεσίες και το γυµναστήριο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουµένων του Ν.Π..  

      Η καταλληλότητα του προσφερόµενου ακινήτου εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ύστερα από αυτοψία και έγγραφη γνωµοδότηση της επιτροπής εκτίµησης ακινήτων. 

      Με την παρ 1 του άρθρου 7 του Π∆ 270/81 ορίζεται ότι: «1. Η δηµοπρασία εκποιήσεως ακινήτων 

κτηµάτων των δήµων και κοινοτήτων ενεργείται µετά προηγουµένην καταµέτρησιν και εκτίµησιν του 

εκποιουµένου κτήµατος, παρ' επιτροπής, οριζοµένης υπό του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και 

αποτελουµένης εκ δύο µελών αυτού, του ενός οριζοµένου ως προέδρου αυτής και ενός µηχανικού της 

τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου ή της Κοινότητος ή όπου δεν υφίσταται τοιαύτη υπηρεσία εξ' ενός µηχανικού ή 

υποµηχανικού της ΤΥ∆Κ οριζοµένου υπό του δηµάρχου ή του νοµάρχου κατά περίπτωσιν». Τα ανωτέρω 

ισχύουν και στην περίπτωση των µισθώσεων ακινήτων σύµφωνα µε την παρ 2 του άρθρου 9 του ιδίου Π∆.» 

      Επειδή δεν έχει οριστεί η επιτροπή εκτίµησης του άρθρου 7 του Π∆ 270/81, προτείνω τον ορισµό της µε 

την παρούσα απόφαση, οριζοµένης υπό του διοικητικού συµβουλίου και αποτελουµένης εκ δύο µελών αυτού. 

      Ο ∆ήµαρχος Ν. Ιωνίας µε την υπ’ αριθ. 229/1904/19-4-2019 απόφασή του όρισε ως τρίτο µέλος της 

επιτροπής εκτίµησης την Μαγδαληνή Κόνιαρη του Γεωργίου, τακτική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων µε 

βαθµό Α΄ µε αναπληρώτριά της την Αλεξάνδρα Ζαχαράκη, τακτική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πολιτικών 

Μηχανικών µε βαθµό Α΄, του τµήµατος Μελετών και Κατασκευής Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του ∆ήµου. 

     Η επιλογή του καταλληλότερου και οικονοµικότερου για µίσθωση ακινήτου θα γίνει µετά τη διενέργεια 

φανερής και προφορικής µειοδοτικής δηµοπρασίας, ενώπιον της επιτροπής δηµοπρασιών 

µισθώσεων/εκµισθώσεων η οποία καθορίστηκε από την υπ’ αριθµ. 43/18-06-2019 (µε Α∆Α: Ω1Ψ∆ΟΛ04-

2ΛΡ) Απόφαση του ∆.Σ. του ΟΠΑΝ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981, τους όρους της οποίας θα 

καθορίσει µε απόφασή της το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Μετά  τα  παραπάνω καλείται  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

να  αποφασίσει: 

Α.  Τη µίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγάσει τα τµήµατα παραδοσιακών χορών, ευρωπαϊκών & Latin 

χορών καθώς και τµήµατα οµαδικής γυµναστικής, τη φύλαξη των παραδοσιακών φορεσιών (βεστιάριο), λόγω 

στενότητας χώρου στο Κεντρικό κτίριο του ΟΠΑΝ επί της οδού Λ. Ηρακλείου 268 όπου στεγάζονται οι 

διοικητικές υπηρεσίες και το γυµναστήριο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουµένων του Ν.Π., 

κατόπιν διενέργειας φανερής και προφορικής µειοδοτικής δηµοπρασίας. 

Β. Τον ορισµό µελών επιτροπής εκτίµησης ακινήτου βάση του άρθρου 7 του Π∆ 270/81 οριζοµένης υπό του 

διοικητικού συµβουλίου και αποτελουµένης εκ δύο µελών αυτού, για το έτος 2019 και έως 31/8/2019.  

(Το τρίτο µέλος της επιτροπής (µηχανικός) ορίστηκε µε την 229/1904/19-4-2019 απόφαση ∆ηµάρχου, η 

οποία έλαβε αριθµ. πρωτ. 1585/18-6-2019). 
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   Ακολούθως διεξάγονται συζητήσεις, εκφράζονται διάφορες απόψεις και ο Πρόεδρος δίνει τις απαραίτητες 

εξηγήσεις,  όπως αυτές καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 

Τέλος  ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

 αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές, 

 αφού έλαβε υπ’ όψιν του: 

1. την  υπ΄ αρ. πρωτ. 1600/19-06-2019 εισήγηση του Ο.Π.Α.Ν. 

2. το  Π.∆. 270/81 & του Π.∆. 715/1979, 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 

5. την υπ’ αριθ. 229/1904/19-4-2019 απόφαση ∆ηµάρχου για τον ορισµό τρίτου µέλους του 

τµήµατος Μελετών και Κατασκευής Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου της 

Επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτου 

6. Τις ΕΑΥ : 57,58,59,60/ 11-1-2019 & 90 / 22-05-2019 µε τις οποίες εγκρίθηκαν οι διαθέσεις των 

πιστώσεων στον ΚΑ. 15.6232.0001 µε τίτλο «Μισθώµατα κτιρίων – τεχνικών έργων ακινήτων» του 

προϋπολογισµού εξόδων έτους 2019 

7. την ανάγκη για µίσθωση  ακινήτου  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Επί των -9- παρόντων και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας 
    µε ψήφους 8 ΥΠΕΡ,  1 ΚΑΤΑ (ο κ. Σωτήρης Σκευοφύλακας) 

Α. Τη µίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγάσει τα τµήµατα παραδοσιακών χορών, ευρωπαϊκών 

& Latin χορών καθώς και τµήµατα οµαδικής γυµναστικής, τη φύλαξη των παραδοσιακών 

φορεσιών (βεστιάριο), λόγω στενότητας χώρου στο Κεντρικό κτίριο του ΟΠΑΝ επί της οδού Λ. 

Ηρακλείου 268 όπου στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες και το γυµναστήριο, για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουµένων του Ν.Π., κατόπιν διενέργειας φανερής και 

προφορικής µειοδοτικής δηµοπρασίας.  

Β. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί από την αρµόδια τριµελή Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 1 του 

Π.∆. 270/81 που ορίστηκε µε την υπ’ αριθ. 43/9η /18-6-2019 απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

Γ. Η εκτίµηση του ακινήτου θα γίνει από την επιτροπή του άρθρου 7 του Π∆ 270/81 για το έτος 

2019 και έως 31/8/2019.  

Ορίζει µέλη της τους:  

1. Γεωργούδη ∆ηµήτριο ∆ηµοτικό Σύµβουλο ως µέλος της επιτροπής µε αναπληρωτή του τον 

Φιλιππίδη Κων/νο. 

2. Στυλιανού ∆ηµήτριο ∆ηµοτικό Σύµβουλο ως µέλος της επιτροπής µε αναπληρωτή του τον 

Χατζηκωνσταντίνου Σάββα 

Το τρίτο µέλος της επιτροπής εκτίµησης ορίστηκε µε την 229/1904/19-4-2019 απόφαση 

∆ηµάρχου, του τµήµατος Μελετών και Κατασκευής Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου, σύµφωνα µε την οποία ορίζει την κ. Μαγδαληνή Κόνιαρη του Γεωργίου, τακτική 

υπάλληλο κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων µε βαθµό Α΄ µε αναπληρώτριά της την Αλεξάνδρα 

Ζαχαράκη, τακτική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών µε βαθµό Α΄ 

 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια µέρα 

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ 
         
 
 

         Σπύρος Αµανατίδης 
     ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

Ακριβές  αντίγραφο από τα πρακτικά 

        Νέα Ιωνία, αυθηµερόν 

          

         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

    

        Σπύρος Αµανατίδης 
   ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

1.  Γεώργιος Καρυπίδης 
2.  ∆ηµήτριος Γεωργούδης 
3.  Όλγα Ακιανίδου (αναπλ. µέλος της κ. 

Παρασκευής Καζάκου) 

4.  Ευάγγελος Καρεντζόπουλος 
5.  Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης 
6.  Κωνσταντίνος Μωρίκης (αναπλ. µέλος 

του κ. Λάζαρου Βουδούρη) 

7.  Σωτήρης Σκευοφύλακας 
8.  Ιωάννης Οικονοµίδης 
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