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ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ηα Ξξαθηηθά ηεο από 31.1.2022
ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 3/2022 ηνπ Γ.Π.
ηνπ
Γήκνπ
Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο
Σαιθεδόλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην
παξαθάησ ζέκα:



ΘΔΚΑ: «Έγθξηζε λέαο παξάηαζεο ζύκβαζεο κίζζσζεο αθηλήηνπ επί ηεο
νδνύ 25εο Καξηίνπ 3 - Λ. Φηιαδέιθεηα»
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
Ππλεδξίαζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ πνπ θπξώζεθε
κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020, ηεο αξηζ. 72 θαζώο θαη ησλ πξνεγνύκελσλ
ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. (ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκό ηεο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ) ζήκεξα ζηηο 31.1.2022,
εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 7.30 κ.κ. ζηnλ θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ
Δληαίνπ Ιπθείνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο θαη Ιαραλά),
ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση. 1464/27-1-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε (Αξ. Ξξόζθιεζεο
3/2022) ηνπ Ξξνέδξνπ απηνύ θ. Γεκεηξίνπ Θαληαξέιε, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη επηδόζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθό ζε θάζε Πύκβνπιν
ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη ζηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Γεκ.
Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο Σαιθεδόλαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ.
4 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»).

O Γήκαξρνο : ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
Ν Ξξόεδξνο : ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ
Ν Γξακκαηέαο : ΗΩΑΛΛΖ ΟΤΣΑΚΠΑΗΓΖ
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ΤΛΘΔΖ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ

ΓΔΩΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ
ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΑΞΑΘΩΠΡΑ ΑΛΘΖ
ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ
ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΘΝΡΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ
ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ
ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΑΛΑΓΛΩΠΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΩΛΗΓΝΞΝΙΝΠ
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ
ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΓΘΝΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΑ
ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ
ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ
ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ

Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ,
ηεξώληαο ηα πξόρεηξα πξαθηηθά απηνύ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ Γηνηθεηηθνύ,
κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010
«Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 33 κειώλ ήηαλ 28 παξόληεο
θαη 5 απόληεο, σο αθνινύζσο:
ΓΖΚΑΡΥΟ : ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ ________

Γεσξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Παπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο σηήξηνο
Κπεξδέζεο ππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινύζνο Υξήζηνο
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπόθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Υξήζηνο
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Ιαδαξίδεο Πέηξνο
Σνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο

Σάθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο ππξίδσλ
Γξεηδειηάο Παληειήο
Σνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Υαξάιακπνο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
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εξεηάθεο Ληθόιανο
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Παπαινπθά Δπηπρία
Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή νθία
Γνύιαο Αιέμαλδξνο

Πξνζειεύζεηο-Απνρσξήζεηο :

 Ν θ. Σξ. Θνπεινύζνο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη
πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..

 Νη θ.θ. Γ.Θαξαβίαο θαη Η.Εαραξηάδεο πξνζήιζαλ ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπδήηεζεο επί ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. Ν δεύηεξνο εμ απηώλ απνρώξεζε από ηε
Ππλεδξίαζε πξηλ ηελ ιήμε ηεο ζπδήηεζεο επί ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο.
Απνπζίεο :
Νη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη θ.θ. Ζι.Ράθαο, Π.Γξακκέλνο, Ξ.Γξεηδειηάο, Σ.ΡνκπνύινγινπΙεσληδόπνπινο θαη Γ.Δ.Γθνύκα απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά
ηνλ θ. Ξξόεδξν ηνπ Γ.Π..
O θ. Ξξόεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειώλ, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκόζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ζην 6ν
ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο.

Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Ξαξαηάμεσλ όξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ
ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ
ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθώο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή
θαη ηνπο εηδηθνύο αγνξεηέο πνπ επηζπκνύλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.

6ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ν θ. Ξξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 6ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο θαη κε
βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 751/14-1-2022 δηαβηβαζηηθό έγγξαθν ηεο Γ/λζεο
Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ/Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ ηνπ Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην Πώκα,
κεηαμύ άιισλ, ηα αθόινπζα:
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Θύξηε Γήκαξρε,
Θπξίεο θαη Θύξηνη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη ,
Θέκα : Ππδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 25854/25-11-21
αηηήζεσο ησλ Ληθνιάνπ Πηαπξηαλνπδάθε θαη Κάξζαο Πηαπξηαλνπδάθε
Δπί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση25854/25-11-21 αηηήζεσο ησλ Ληθνιάνπ Πηαπξηαλνπδάθε
θαη Κάξζαο Πηαπξηαλνπδάθε , κε ηελ νπνία δεηνύλ ηελ παξάηαζε ηεο ζπκβάζεσο
κηζζώζεσο πνπ αθνξά ην επί ηεο νδνύ 25εο Καξηίνπ 3 ζηελ Λ.Φηιαδέιθεηα κίζζην
αθίλεην κε ηνπο ίδηνπο όξνπο, ζαο γλσξίδνπκε ηα θάησζη.
Ωο γλσζηό, ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηνπ πξώελ λπδδ κε ηελ επσλπκία < 2νο Ξαηδηθόο
Πηαζκόο Γήκνπ Λ.Φι/θεηαο> κε ηελ ππ΄αξηζκ. 27/97 απόθαζε ηνπ θαηήξηηζε ηνπο
όξνπο κεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ κίζζσζε αθηλήηνπ γηα ηελ κεηαζηέγαζε ηνπ
2νπ Ξαηδηθνύ Πηαζκνύ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο.
Αθνινύζεζε ε ππ΄αξηζκ. 231/97 δηαθήξπμε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ ηόηε λπδδ κε ηελ
επσλπκία < 2νο Ξαηδηθόο Πηαζκόο Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο> πνπ δεκνζηεύζεθε λόκηκα.
Πε ζπλέρεηα ηεο σο άλσ δηαθεξύμεσο ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, νη θ.θ
Ληθόιανο
Πηαπξηαλνπδάθεο θαη Κάξζα Πηαπξηαλνπδάθε εμεδήισζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα
ηελ παξαπάλσ κίζζσζε θαη πξνζέθεξαλ ην επί ηεο νδνύ 25εοΚαξηίνπ 3 ζηελ Λ.
Φηιαδέιθεηα αθίλεην ηνπο, επηθαλείαο 283,59 ηκ., απνηεινύκελν από ηζόγεην
επηθαλείαο 154,44 ηκ., α΄όξνθν επηθαλείαο 129,15 ηκ. κεηά βεξαληώλ θαη απιήο,
ηδηνθηεζίαο ηνπο θαη δε θαηά πνζνζηό ½ εμ αδηαηξέηνπ εηο έλα έθαζην εμ απηώλ, γηα
ηελ ζηέγαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 2νπ Ξαηδηθνύ Πηαζκνύ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο θαη γηα
ρξνληθή δηάξθεηα 9 εηώλ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ππ΄αξηζκ. 54/97 απνθάζεσο
ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ λπδδ< 2νο Ξαηδηθόο Πηαζκόο Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο>
θαη ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 231/97απνθάζεσο ηνπ θ. Ξξνέδξνπ απηνύ.
Ξεξαηηέξσ, ελ ζπλερεία ηνπ ππ΄αξηζκ. 259/4-8-97 πξαθηηθνύ θαηαιιειόηεηνο ηεο
αξκόδηαο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηελ 4-8-97 δηελεξγήζε ε κεηνδνηηθή δεκνπξαζία,
θαζ΄ελ αλεδείρζεζαλ ηειεπηαίνη κεηνδόηεο νη σο άλσ θ.θ Ληθόιανο Πηαπξηαλνπδάθεο
θαη Κάξζα Πηαπξηαλνπδάθε, νη νπνίνη πξνζέθεξαλ ην πνζό ησλ 1,587 δξρ. ην ηκ. ην
κήλα γηα ην σο άλσ επί ηεο νδνύ 25εο Καξηίνπ 3 αθίλεην ηνπο, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο
283,59 ηκ.
Γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο σο άλσ κεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο ζπλεηάγε ην ππ΄αξηζκ.
πξση. 260/4-8-97 πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ ηόηε λπδδ κε ηελ
επσλπκία < 2νο Ξαηδηθόο Πηαζκόο Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο> , ην νπνίν θαηαθπξώζεθε κε
ηελ ππ΄αξηζκ. 34/97 απόθαζε ηνπ, ππνγξαθέληνο ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση. 296/1610-97 ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ κηζζώζεσο σο θαη ηνπ από 16-10-97 πξσηόθνιινπ
παξάδνζεο θαη παξαιαβήο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ππ΄αξηζκ. 54/97
απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ λπδδ< 2νο Ξαηδηθόο Πηαζκόο Γήκνπ
Λ.Φηι/θεηαο>, ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 231/97 απνθάζεσο ηνπ Ξξνέδξνπ απηνύ, εηο ην
πεξηερόκελν ησλ νπνίσλ ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα πξνζερώξεζαλ.
Ζ δηάξθεηα ηεο σο άλσ κηζζώζεσο σξίζζε 9 έηε, ήξμαην ηελ 16-10-97 θαη έιεγε
ζπκπεθσλεκέλα ηελ 16-10-2006.
Ζ ζπγρώλεπζε ηνπ ηόηε λπδδ< 2νο Ξαηδηθόο Πηαζκόο Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο> κε ηνπο
ππόινηπνπο Ξαηδηθνύο Πηαζκνύο ηνπ Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο, σδήγεζε ζηελ ζύζηαζε
λένπ λπδδ κε ηελ επσλπκία < Θέληξν Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο Γήκνπ Λ. Φηι/θεηαο> [
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ΦΔΘ 12/Β/11-1-01], ην νπνίν ππεηζήιζε απηνδηθαίσο εθ ηνπ λόκνπ εηο ηα δηθαηώκαηα
θαη ππνρξεώζεηο ηνπ λπδδ< 2νο Ξαηδηθόο Πηαζκόο Γήκνπ Λ.Φηι/θεηαο> .
Δπηθεηκέλεο ηεο ιήμεσο ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο, νη εθκηζζσηέο θ.θ
Ληθόιανο Πηαπξηαλνπδάθεο θαη Κάξζα Πηαπξηαλνπδάθε ππέβαιαλ ζην λπδδ< Θέληξν
Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο Γήκνπ Λ. Φηι/θεηαο> ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 360/27-6-06
αίηεζε ηνπο, κε ηελ νπνία εδήισζαλ όηη ζπλαηλνύλ θαη επηζπκνύλ ηελ παξάηαζε ηεο
σο άλσ κηζζώζεσο γηα 5 εηζέηη έηε από ηεο ιήμεσο ηαύηεο κε κεληαίν κίζζσκα
2.048,97 επξώ θαη κε αλαπξνζαξκνγή 5 % εηεζίσο ζην θαηαβαιιόκελν κίζζσκα κε
ηνπο κέρξη ηώξα ηζρύνληεο όξνπο ηνπ ππ΄αξηζκ. 296.97 ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ
κηζζώζεσο.
Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηνπ λπδδ< Θέληξν Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο Γήκνπ Λ.
Φηι/θεηαο> κε ηελ ππ΄αξηζκ. 49/06 απόθαζε ηνπ απεθάζηζε α] ηελ παξάηαζε ηεο
σο άλσ κηζζώζεσο γηα κία εηζέηη πεληαεηία [ 5 έηε] από ηεο ιήμεσο ηαύηεο, ήηνη
από 17-10-06 έσο 16-10-2011 θαη β] ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ θαηαβαιιόκελνπ
κηζζώκαηνο θαηά πνζνζηό 5 % εηεζίσο γ] όηη ην ηέινο ραξηνζήκνπ θιπ. βαξύλνπλ
εμ νινθιήξνπ ηνπο εθκηζζσηέο θαη δ] όηη θαηά ηα ινηπά ηα ζπκβαιιόκελα κέξε από
θνηλνύ θαη εθ ζπκθώλνπ ζπλεθώλεζαλ ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα όηη εμαθνινπζνύλ λα
ηζρύνπλ νη απηνί αθξηβώο όξνη πνπ πξνβιέπνληαη ζην ππ΄αξηζκ. πξση. 296/16-10-97
ηδηση. ζπκθσλεηηθό κηζζώζεσο, ππνγξαθέληνο ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση. 1011/17-1006ηδηση. ζπκθσλεηηθνύ.
Δπεηδή ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ σο άλσ Λ. 3852/10 ζπλεζηήζε ζηνλ Λνκό
Αηηηθήο ν Γήκνο Φηιαδέιθεηαο- Σαιθεδόλνο κε έδξα ηελ Λ. Φηιαδέιθεηα,
απνηεινύκελνο από ηνπο Γήκνπο α. Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη β. Λέαο Σαιθεδόλαο, νη
νπνίνη θαηαξγνύληαη.
Δπεηδή ζύκθσλα κε ην άξζξν 283 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 νξίδεηαη όηη : < 1.- Νη
δήκνη πνπ ζπληζηώληαη κε ην άξζξν 1, ππεηζέξρνληαη απηνδηθαίσο από ηελ έλαξμε
ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ρσξίο άιιε δηαηύπσζε ζε όια ηα ελνρηθά θαη εκπξάγκαηα
δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ πνπ ζπλελώλνληαη, ζηα
νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα δηθαηώκαηα θαη νη ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηηο
δηεζλείο ζπλεξγαζίεο. Νη εθθξεκείο δίθεο, ζηηο νπνίεο δηάδηθν κέξνο είλαη ΝΡΑ πξώηνπ
βαζκνύ πνπ ζπλελώλεηαη, ζπλερίδνληαη από ηνλ λέν δήκν απηνδηθαίσο, ρσξίο λα
απαηηείηαη εηδηθή δηαδηθαζηηθή πξάμε ζπλέρηζεο γηα θάζε κία από απηέο >.
Πην ππ΄αξηζκ. 591 ΦΔΘ η. Β΄ηεο 14-4-11 δεκνζηεύζεθε ε πξάμε ζπζηάζεσο ζηνλ
Γήκν Φηιαδέιθεηαο- Σαιθεδόλνο, κεηά πξνεγνύκελε ζπγρώλεπζε θαη΄εθαξκνγήλ
ηνπ άξζξνπ 103 Λ. 3852/10 ησλ εηο ηνπο πξώελ Γήκνπο Λ.Φηιαδέιθεηαο θαη Λ.
Σαιθεδόλνο ιεηηνπξγνύλησλ λπδδ [ κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηνπ δεκνηηθνύ λπδδ κε
ηελ επσλπκία < Θέληξν Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο Γήκνπ Λ. Φηι/θεηαο>, λένπ ίδηνπ
λνκηθνύ πξνζώπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία < Δληαίνο Φνξέαο Γξάζεσλ
Ξνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ, Ξεξηβάιινληνο, Αιιειεγγύεο, Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαη
Ξαηδείαο Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Σαιθεδόλνο > , σο θαζνιηθνύ δηαδόρνπ ηνπ
δεκνηηθνύ λπδδ κε ηελ επσλπκία < Θέληξν Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο Γήκνπ Λ.
Φηι/θεηαο> [ άξζξ. 1 θαη 103 Λ. 3852/10 Θαιιηθξάηεο].
Πην ππ΄αξηζκ. 381 ΦΔΘ η. Β΄ ηεο 18-2-14, δεκνζηεύζεθε ε ππ΄αξηζκ. 3788/3202 +
152/147 68212/55457/13 απόθαζε ηνπ Γ.Γ.Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο πεξί
θαηάξγεζεο ηνπ λπδδ< Δληαίνο Φνξέαο Γξάζεσλ Ξνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ,
Ξεξηβάιινληνο, Αιιειεγγύεο, Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαη Ξαηδείαο Γήκνπ
Φηιαδέιθεηαο- Σαιθεδόλνο >.
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Ρελ 22-8-11 δεκνζηεύζεθε ζην ππ΄αξηζκ. 180 η. Α ΄ ΦΔΘ ηεο 22-8-2011 ν
Λ.4002/11< Ρξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ ΓεκνζίνπΟπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε. Θέκαηα αξκνδηόηεηνο
πνπξγείσλ Νηθνλνκηθώλ, Ξνιηηηζκνύ θαη Ρνπξηζκνύ θαη Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο
Αζθάιηζεο >.
Πύκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Λ. 4002/11 νξίδεηαη όηη : < 1.- Ζ
κηζζσηηθή αμία ησλ αθηλήησλ πνπ έρνπλ κηζζσζεί από ην Διιεληθό Γεκόζην θαη ηνπο
θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, όπσο απηόο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1Β
ηνπ λ. 2362/1995 [ Α΄ 247], όπσο ην άξζξν απηό πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ.
3871/2010 [ Α ΄ 141] θαη πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ κε ηελ παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 50
ηνπ Λ. 3943/11 [ Α΄66], ηεθκαίξεηαη όηη θαηά ην έηνο 2010 έρεη κεησζεί θαηά 20 %.
Από ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο λόκνπ ηα κηζζώκαηαπνπ θαηαβάιινπλ
ην Διιεληθό Γεκόζην θαη νη αλσηέξσ θνξείο, γηα ηελ κίζζσζε αθηλήησλ
ζηα νπνία ζηεγάδνληαη ππεξεζίεο ηνπο, κεηώλνληαη θαηά πνζνζηό 20 %, ην
νπνίν ππνινγίδεηαη ζην ύςνο ησλ κηζζσκάησλ ηεο ρξήζεο Ηνπιίνπ 2010
θαη κέρξη 30-6-2013 απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή ηνπο. Πε
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα κηζζώκαηα απηά έρνπλ αλαπξνζαξκνζζεί [ απμεζεί]
κεηά ηελ 1-7-2010, ε αλαπξνζαξκνγή απηή θαηαξγείηαη θαη ε θαηαβιεζείζα
ζπκςεθίδεηαη κε ηα νθεηιόκελα κηζζώκαηα. Νη εθκηζζσηέο δηθαηνύληαη λα
πξνζθύγνπλ ζηα αξκόδηα δηθαζηήξηα θαη λα ακθηζβεηήζνπλ ην ύςνο ηνπ παξαπάλσ
ηεθκεξίνπ θαη ηελ κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο. Ρν Διιεληθό Γεκόζην θαη νη αλσηέξσ
θνξείο δηθαηνύληαη λα πξνζθύγνπλ ζηα αξκόδηα δηθαζηήξηα θαη λα απνδείμνπλ όηη ε
κείσζε ηεο κηζζσηηθήο αμίαο θαη αληηζηνίρσο ηνπ κηζζώκαηνο είλαη κεγαιύηεξε από
ην παξαπάλσ πνζνζηό. 2.Ζ κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο ηεο πξνεγνύκελεο
παξαγξάθνπ δελ εθαξκόδεηαη ζηηο κηζζώζεηο πνπ νη εθκηζζσηέο ζπκθώλεζαλ κε ην
Διιεληθό Γεκόζην ή ηνπο θνξείο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ ζηελ κείσζε ηνπ
θαηαβαιιόκελνπ από 1-7-2010 θαη εθεμήο κηζζώκαηνο θαηά πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ
20 %. Πε πεξίπησζε πνπ είραλ ζπκθσλήζεη κείσζε ζε πνζνζηό κηθξόηεξν ηνπ 20
%, ηόηε ην θαηαβαιιόκελν κίζζσκα κεηώλεηαη από ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο
λόκνπ θαηά ην ππόινηπν πνζνζηό κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ πνζνζηνύ 20 %. 3.Πηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην εηήζην κίζζσκα πνπ πξνθύπηεη, κεηά ηελ θαηά ηηο
πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο κείσζε ηνπ, είλαη θαηώηεξν ηνπ κηζζώκαηνο πνπ
πξνθύπηεη από ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 41 θαη 41α ηνπ Λ.
1249/1982 [ Α΄43] κε ηελ επηβνιή ζπληειεζηή απόδνζεο 5 %, δηθαηνύηαη ν
εθκηζζσηήο κε αίηεζε ηνπ ζηελ αξκόδηα ππεξεζία γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ
κηζζώκαηνο, ζηελ νπνία επηζπλάπηεηαη θύιιν ππνινγηζκνύ ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο
ηνπ κηζζίνπ ζεσξεκέλνπ από ηελ αξκόδηα γηα ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηνπ
εθκηζζσηή ΓΝ, λα δεηήζεη ηελ κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο κέρξη ην ύςνο ηνπ
κηζζώκαηνο, όπσο πξνζδηνξίδεηαη αλσηέξσ ή ηελ κεδεληθή κείσζε απηνύ ζηελ
πεξίπησζε πνπ ην κίζζσκα, πξηλ από νπνηαδήπνηε κείσζε, είλαη ίζν ή θαηώηεξν
απηνύ. Ζ αξκόδηα γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο ππεξεζία ελεκεξώλεη εγγξάθσο
ζρεηηθά ηελ αξκόδηα γηα ηελ ζύλαςε ηεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο αξρή >.
Δπηθεηκέλεο ηεο ιήμεσο ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο νη σο άλσ εθκηζζσηέο
ππέβαιαλ ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 1355/31-8-11 αίηεζε ηνπο, κε ηελ νπνία δήηεζαλ
ηελ παξάηαζε ηεο σο άλσ κηζζώζεσο γηα ηξία [3] εηζέηη έηε από ηεο ιήμεσο ηαύηεο
κε κεληαίν κίζζσκα 2.615,55 επξώ θαη αλαπξνζαξκνγή ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο
θαηά πνζνζηό 5 % εηεζίσο κε ηνπο κέρξη ηόηε ηζρύνληεο όξνπο ηνπ ππ΄αξηζκ.
296/97 ηδηση. ζπκθσλεηηθνύ κηζζώζεσο θαη ηνπ από 16-10-97 πξσηόθνιινπ
παξάδνζεο θαη παξαιαβήο.
Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηνπ λπδδ< Δληαίνο Φνξέαο Γξάζεσλ Ξνιηηηζκνύ,
Αζιεηηζκνύ, Ξεξηβάιινληνο, Αιιειεγγύεο, Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαη Ξαηδείαο
Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Σαιθεδόλνο >, σο θαζνιηθόο δηάδνρνο ηνπ δεκνηηθνύ λπδδ
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κε ηελ επσλπκία < Θέληξν Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο Γήκνπ Λ. Φηι/θεηαο>, [ άξζξν 1
θαη 103 Λ. 3852/10 Θαιιηθξάηεο ], , αθνύ έιαβε ππόςε α] ηελ δηάηαμε ηνπ άλσ
άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 4002/11 β] ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 1355/31-8-11 αίηεζε ησλ
εθκηζζσηώλ, κε ηελ ππ΄αξηζκ. 125/11 απόθαζε ηνπ απεθάζηζε α] ηελ παξάηαζε
ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο γηα ηξία [3] εηζέηη έηε από ηεο ιήμεσο ηαύηεο,
ήηνη από 17-10-11 έσο 16-10-2014, κε κεληαίν κίζζσκα όκσο απηό πνπ ίζρπε ζηηο 17-11 κεησκέλν θαηά 2 %, όπσο νξίδεη ν λ. 4002/11, ήηνη κε κεληαίν κίζζσκα απηό
ησλ 1.897,60 επξώ κεληαίσο. Δπίζεο απεθάζηζε λα ζπκςεθηζζεί ε δηαθνξά ηεο
κείσζεο ηνπ κηζζώκαηνο από ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ θαη ηεο αύμεζεο ηνπ 5%
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη έρεη θαηαβιεζεί κεηά ηελ 16-10-2010 έσο ηελ
εκεξνκελία ιήςεσο ηεο απόθαζεο απηήο κε ηα ήδε νθεηιόκελα θαη κειινληηθά
κηζζώκαηα.
Ζ σο άλσ απόθαζε θνηλνπνηήζεθε ζηνπο αλσηέξσ εθκηζζσηέο, νη νπνίνη κε λεώηεξν
αίηεκα ηνπο [ ζρεηηθή πξνο ηνύην ε ππ΄αξηζκ. πξση. 1740/1-11-11 αίηεζε ηνπο]
εδήισζαλ όηη ζπλαηλνύλ θαη επηζπκνύλ ηελ κείσζε πνπ πξνβιέπεη ν Λ. 4002/11
θαζώο θαη όηη επηζπκνύλ ηελ παξάηαζε ηεο σο άλσ κηζζώζεσο έσο ηελ 31—12-2013
κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο ηεο. Δπίζεο απνδέρζεθαλ ηνλ ζπκςεθηζκό ηεο
πξνθύπηνπζαο δηαθνξάο ζε επηά κεληαία κηζζώκαηα [ ζρεη. πξνο ηνύην θαη ε
ππ΄αξηζκ.
130/11 απόθαζε ηνπ ΓΠ ηνπ λπδδ< Δληαίνο Φνξέαο Γξάζεσλ
Ξνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ, Ξεξηβάιινληνο, Αιιειεγγύεο, Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαη
Ξαηδείαο Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Σαιθεδόλνο >.
Θαη΄εθαξκνγή ησλ ππ΄αξηζκ. 125/11 θαη 130/11 απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Ππκβνπιίνπ ηνπ
< Δληαίνο Φνξέαο Γξάζεσλ Ξνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ,
Ξεξηβάιινληνο, Αιιειεγγύεο, Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαη Ξαηδείαο Γήκνπ
Φηιαδέιθεηαο- Σαιθεδόλνο >, ησλ ππ΄αξηζκ. 296/16-10-97, 1011/17-10-07 θαη
205/7-3-07 ηδηση. ζπκθσλεηηθώλ κηζζώζεσο, ηνπ από 16-10-97 πξσηόθνιινπ
παξάδνζεο θαη παξαιαβήο σο θαη ηεο ππ΄αξηζκ. 1740/1-11-11 αηηήζεσο ησλ
εθκηζζσηώλ θ.θ. Ληθνιάνπ Πηαπξηαλνπδάθε θαη Κάξζαο Πηαπξηαλνπδάθε, ππεγξάθε
ην ππ΄αξηζκ. πξση. 1804/16-11-11 ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό, κε ην νπνίν παξεηάζε
ε δηάξθεηα ηεο παξνύζεο κίζζσζεο γηα δύν εηζέηη έηε δύν κήλεο θαη δέθα πέληε
εκέξεο από ηεο ιήμεσο ηαύηεο έσο ηελ 31-12-2013, ήηνη από 17-10-2011 έσο 3112-2013 κε κεληαίν κίζζσκα 1.897,60 επξώ κεληαίσο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Λ. 4002/11.
Πηελ ζπλέρεηα ζην αλσηέξσ πνζό ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο έγηλε θαη λέα κείσζε
απηνύ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 4081/12 [ ΦΔΘ 184/Α/27-912] , κε απνηέιεζκα απηό λα δηακνξθσζεί εηο ην πνζό ησλ 1.662,96 επξώ
κεληαίσο.
Δπηθεηκέλεο ηεο ιήμεσο ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο, νη σο άλσ εθκηζζσηέο
Ληθόιανο Πηαπξηαλνπδάθεο θαη Κάξζα Πηαπξηαλνπδάθε ππέβαιαλ ζην λπδδ κε ηελ
επσλπκία < Δληαίνο Φνξέαο Γξάζεσλ Ξνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ, Ξεξηβάιινληνο,
Αιιειεγγύεο, Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαη Ξαηδείαο Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Σαιθεδόλνο
> ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 3120/16-12-13 αίηεζε ηνπο, κε ηελ νπνία εδήισζαλ όηη
ζπλαηλνύλ θαη επηζπκνύλ ηελ παξάηαζε ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο γηα έλα
εηζέηη έηνο από ηεο ιήμεσο ηαύηεο [ 31-12-13] κε κεληαίν κίζζσκα 1.662,96 επξώ
θαη δπλαηόηεηα παξάηαζεο θαη κε ηνπο ηζρύνληεο όξνπο ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση.
296/97 ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ κηζζώζεσο, ηνπ από 16-10-97 πξσηόθνιινπ
παξάδνζεο θαη παξαιαβήο σο θαη ησλ ππ΄αξηζκ. πξση. 1011/06, 205/07 θαη
1840/11 ηδησηηθώλ ζπκθσλεηηθώλ.
Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηνπ λπδδ< Δληαίνο Φνξέαο Γξάζεσλ Ξνιηηηζκνύ,
Αζιεηηζκνύ, Ξεξηβάιινληνο, Αιιειεγγύεο, Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαη Ξαηδείαο
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Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Σαιθεδόλνο >, σο θαζνιηθόο δηάδνρνο ηνπ δεκνηηθνύ λπδδ κε
ηελ επσλπκία < Θέληξν Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο Γήκνπ Λ. Φηι/θεηαο> [ άξζξ. 1 θαη 103
Λ. 3852/10 Θαιιηθξάηεο] , κε ηελ ππ΄αξηζκ. 133/13 απόθαζε ηνπ απεθάζηζε α]
ηελ παξάηαζε ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο γηα έλα [1] εηζέηη έηνο από ηεο
ιήμεσο ηαύηεο, ήηνη από 1-1-14 έσο 31-12-2014 β] ην κεληαίν κίζζσκα θαζσξίζζε
εηο ην πνζό ησλ 1.662,96 επξώ κεληαίσο γ] όηη ην ηέινο ραξηνζήκνπ θιπ. βαξύλνπλ
εμ νινθιήξνπ ηνπο εθκηζζσηέο θαη δ] όηη θαηά ηα ινηπά ηα ζπκβαιιόκελα κέξε από
θνηλνύ θαη εθ ζπκθώλνπ ζπλεθώλεζαλ ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα όηη εμαθνινπζνύλ λα
ηζρύνπλ νη απηνί αθξηβώο όξνη πνπ πξνβιέπνληαη ζην ππ΄αξηζκ. πξση. 296/16-10-97
ηδηση. ζπκθσλεηηθό κηζζώζεσο ζε ζπλδ.
κε ην από 16-10-97 πξσηόθνιιν
παξάδνζεο θαη παξαιαβήο σο θαη ηα ππ΄αξηζκ. πξση. 1011/06, 205/07 θαη 1840/11
ηδηση. ζπκθσλεηηθά, ππνγξαθέληνο ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση. 3236/31-12-13ηδηση.
ζπκθσλεηηθνύ.
Eπηθεηκέλεο ηεο ιήμεσο ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο, νη σο άλσ εθκηζζσηέο
Ληθόιανο
Πηαπξηαλνπδάθεο θαη Κάξζα Πηαπξηαλνπδάθε ππέβαιαλ ζηνλ Γήκν
Φηι/θεηαο- Σαιθεδόλνο, σο θαζνιηθό δηάδνρν ηνπ λπδδ κε ηελ επσλπκία < Δληαίνο
Φνξέαο Γξάζεσλ Ξνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ, Ξεξηβάιινληνο, Αιιειεγγύεο, Θνηλσληθήο
Ξξνζηαζίαο θαη Ξαηδείαο Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Σαιθεδόλνο > ηηο ππ΄αξηζκ. πξση.
12085/12-6-15 θαη 12171/15-6-15 αηηήζεηο, κε ηηο νπνίεο δήηεζαλ ηελ παξάηαζε ηεο
σο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο γηα πέληε [5] εηζέηη έηε από ηεο ιήμεσο ηαύηεο, κε
ην απηό ζηαζεξό κεληαίν κίζζσκα ησλ 1.662,96 επξώ κεληαίσο θαζ΄όιε ηελ
δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, όηη ε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Σαιθεδόλαο γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο ζα αξρίζεη από 1-9-15 θαη κεηά, ελώ θαηά ην ρξνληθό
δηάζηεκα από 1-1-15 έσο 31-8-15 ν Γήκνο Φηι/θηαο- Σαιθεδόλνο δελ ππνρξενύηαη
άιισο απαιιάζζεηαη από ηελ θαηαβνιή κηζζώκαηνο ιόγσ επηζθεπώλ, ζηηο νπνίεο ζα
πξνβνύλ νη εθκηζζσηέο ζην κίζζην κε δηθέο ηνπο δαπάλεο θαη όηη θαηά ηα ινηπά
εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη απηνί αθξηβώο όξνη θαη ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ νξηζζεί κε
ην ππ΄αξηζκ. πξση. 296/97 ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κηζζώζεσο, ην από 16-10-97
πξσηόθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο σο θαη ηα ππ΄αξηζκ. πξση. 1011/06, 205/07
, 1840/11 θαη 3236/13 ηδηση. ζπκθσλεηηθά.
Ρν Γεκνηηθό Π/ιην ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Σαιθεδόλνο, αθνύ έιαβε ππόςε α] ηελ
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 4002/11 σο θαη ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ.
4081/12 β] ηηο σο άλσ ππ΄αξηζκ. πξση. 12085/12-6-15 θαη 12171/15-6-15 λέεο
αηηήζεηο ησλ εθκηζζσηώλ, ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 360/27-4-06, 1355/31-8-11, ηελ
ππ΄αξηζκ. πξση. 1740/1-11-11 σο θαη ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 3120/16-12-13 αίηεζε
ησλ εθκηζζσηώλ γ] ην γεγνλόο όηη από 1-1-14 έσο 31-12-14 ην κεληαίν κίζζσκα
αλήξρεην εηο ην πνζό ησλ 1.662,96 επξώ κεληαίσο, κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 126/15
απόθαζε ηνπ απεθάζηζε ηελ παξάηαζε ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο γηα
πέληε [ 5] εηζέηη έηε από ηεο ιήμεσο ηαύηεο, ήηνη από 1-1-2015 έσο 31-122019, κε ην απηό ζηαζεξό κεληαίν κίζζσκα ησλ 1.662,96 επξώκεληαίσο
θαζ΄όιε ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ 3νπ Ξαξαξηήκαηνο
Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Σαιθεδόλνο, ην δε ηέινο ραξηνζήκνπ
θιπ. θαζώο θαη νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θιπ. βαξύλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνπο
εθκηζζσηέο., ππνγξαθέληνο ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση.14710/14-7-2015 ηδηση.
ζπκθσλεηηθνύ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Σαιθεδόλνο γηα ηελ θαηαβνιή
ηνπ κηζζώκαηνο ζα αξρίζεη από 01-09-2015 θαη κεηά, ελώ θαηά ην ρξνληθό
δηάζηεκα από 1-1-2015 έσο 31-8-2015 ν Γήκνο Φηι/θεηαο- Σαιθεδόλνο δελ
ππνρξενύηαη, άιισο απαιιάζζεηαη από ηελ θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο ιόγσ
επηζθεπώλ ζηηο νπνίεο ζα πξνβνύλ νη εθκηζζσηέο κε δηθέο ηνπο δαπάλεο.
Θαηά ηα ινηπά εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη απηνί αθξηβώο όξνη θαη ζπκθσλίεο πνπ
έρνπλ νξηζζεί κε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 296/97 ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κηζζώζεσο, ην
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από 16-10-97 πξσηόθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο σο θαη ηα ππ΄αξηζκ. πξση.
1011/06, 205/07 , 1840/11 θαη 3236/13 ηδηση. ζπκθσλεηηθά.
Eπηθεηκέλεο ηεο ιήμεσο ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο, νη εθκηζζσηέο Ληθόιανο
Πηαπξηαλνπδάθεο θαη Κάξζα Πηαπξηαλνπδάθε ππέβαιαλ ζηνλ Γήκν Λ.Φηι/θεηαοΛ.Σαιθεδόλνο, όπσο κεηνλνκάζζεθε ν Γήκνο Φηι/θεηαο- Σαιθεδόλνο δπλάκεη ηνπ
ΞΓ 71/17 [ ΦΔΘ 104/Α/ 26-7-17], σο θαζνιηθό δηάδνρν ηνπ ΛΞΓΓ κε ηελ επσλπκία <
Δληαίνο Φνξέαο Γξάζεσλ Ξνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ, Ξεξηβάιινληνο, Αιιειεγγύεο,
Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαη Ξαηδείαο Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Σαιθεδόλνο > ηελ
ππ΄αξηζκ. πξση. 32743/26-11-19 αίηεζε ηνπο, κε ηελ νπνία δεηνύλ ηελ παξάηαζε
ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο κε αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζώκαηνο θαηά
πνζνζηό 5 % θαη όηη θαηά ηα ινηπά εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη απηνί αθξηβώο όξνη
θαη ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ νξηζζεί κε ην
ππ΄αξηζκ. πξση. 296/97 ηδησηηθό
ζπκθσλεηηθό κηζζώζεσο, ην από 16-10-97 πξσηόθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο
σο θαη ηα ππ΄αξηζκ. πξση. 1011/06, 205/07 , 1840/11 , 3236/13 θαη 14710/14-715 ηδηση. ζπκθσλεηηθά.
Ρν Γεκνηηθό Π/ιην ηνπ Γήκνπ Λ. Φηι/θεηαο- Λ. Σαιθεδόλνο, αθνύ έιαβε ππόςε α]
ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 4002/11 σο θαη ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
Λ. 4081/12 β] ηελ ην΄αξηζκ. πξση. 32743/26-11-19 αίηεζε ηνπο θαζώο θαη ηηο σο
άλσ ππ΄αξηζκ. πξση. 12085/12-6-15 θαη 12171/15-6-15 λέεο αηηήζεηο ησλ
εθκηζζσηώλ, ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 360/27-4-06, 1355/31-8-11, ηελ ππ΄αξηζκ. πξση.
1740/1-11-11 σο θαη ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 3120/16-12-13 αίηεζε ησλ εθκηζζσηώλ
γ] ην γεγνλόο όηη από 1-1-2015 έσο 31-12- 2019 ην κεληαίν κίζζσκα αλήξρεην εηο
ην πνζό ησλ 1.662,96 επξώ κεληαίσο, κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 276/19 απόθαζε
ηνπ απεθάζηζε ηελ παξάηαζε ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο γηα έλα [1] εηζέηη
έηνο από ηεο ιήμεσο ηαύηεο, ήηνη από 1-1-2020 έσο 31-12-2020 , κε ην απηό
ζηαζεξό κεληαίν κίζζσκα ησλ 1.662,96 επξώκεληαίσο θαζ΄όιε ηελ
δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ 3νπ Ξαξαξηήκαηνο Ξξνζρνιηθήο
Αγσγήο ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Σαιθεδόλνο, ην δε ηέινο ραξηνζήκνπ θιπ. θαζώο θαη
νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θιπ. βαξύλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνπο εθκηζζσηέο,
ππνγξαθέληνο ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση. 37340/31-12-19 ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ.
Θαηά ηα ινηπά εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη απηνί αθξηβώο όξνη θαη ζπκθσλίεο πνπ
έρνπλ νξηζζεί κε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 296/97 ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κηζζώζεσο, ην
από 16-10-97 πξσηόθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο σο θαη ηα ππ΄αξηζκ. πξση.
1011/06, 205/07 , 1840/11 , 3236/13 θαη 14710/15 ηδηση. ζπκθσλεηηθά.
Ρέινο νη εθκηζζσηέο Ληθόιανο
Πηαπξηαλνπδάθεο θαη Κάξζα Πηαπξηαλνπδάθε
ππέβαιαλ ζηνλ Γήκν Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Σαιθεδόλνο, όπσο κεηνλνκάζζεθε ν Γήκνο
Φηι/θεηαο- Σαιθεδόλνο δπλάκεη ηνπ ΞΓ 71/17 [ ΦΔΘ 104/Α/ 26-7-17], σο θαζνιηθό
δηάδνρν ηνπ λπδδ κε ηελ επσλπκία < Δληαίνο Φνξέαο Γξάζεσλ Ξνιηηηζκνύ,
Αζιεηηζκνύ, Ξεξηβάιινληνο, Αιιειεγγύεο, Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαη Ξαηδείαο
Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Σαιθεδόλνο > ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 25412/18-11-20
αίηεζε
ηνπο, κε ηελ νπνία δεηνύλ ηελ παξάηαζε ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο θαη
όηη θαηά ηα ινηπά εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη απηνί αθξηβώο όξνη θαη ζπκθσλίεο
πνπ έρνπλ νξηζζεί κε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 296/97 ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κηζζώζεσο,
ην από 16-10-97 πξσηόθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο σο θαη ηα ππ΄αξηζκ. πξση.
1011/06, 205/07 , 1840/11 , 3236/13 , 14710/14-7-15 θαη 37340/31-12-19 ηδηση.
ζπκθσλεηηθά.
Ρν Γεκνηηθό Π/ιην ηνπ Γήκνπ Λ. Φηι/θεηαο- Λ. Σαιθεδόλνο, αθνύ έιαβε ππόςε α]
ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 4002/11 σο θαη ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
Λ. 4081/12 β] ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 25412/18-11-20 αίηεζε ηνπο θαζώο θαη ηηο
σο άλσ ππ΄αξηζκ. πξση. 32743/26-11-19 , 12085/12-6-15 θαη 12171/15-6-15 λέεο
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αηηήζεηο ησλ εθκηζζσηώλ, ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 360/27-4-06, 1355/31-8-11, ηελ
ππ΄αξηζκ. πξση. 1740/1-11-11 σο θαη ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 3120/16-12-13 αίηεζε
ησλ εθκηζζσηώλ γ] ην γεγνλόο όηη από 1-1-20 έσο 31-12-20
ην κεληαίν κίζζσκα
αλήξρεην εηο ην πνζό ησλ 1.662,96 επξώ κεληαίσο, κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση.
123/20απόθαζε ηνπ απεθάζηζε ηελ παξάηαζε ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο
γηα έλα [1] εηζέηη έηνο από ηεο ιήμεσο ηαύηεο, ήηνη από 1-1-2021 έσο 31-122021 , κε ην απηό ζηαζεξό κεληαίν κίζζσκα ησλ 1.662,96 επξώκεληαίσο
θαζ΄όιε ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ 3νπ Ξαξαξηήκαηνο
Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Σαιθεδόλνο, ην δε ηέινο ραξηνζήκνπ
θιπ. θαζώο θαη νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θιπ. βαξύλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνπο
εθκηζζσηέο, ππνγξαθέληνο ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση. 29318/31-12-20 ηδησηηθνύ
ζπκθσλεηηθνύ.
Θαηά ηα ινηπά εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη απηνί αθξηβώο όξνη θαη ζπκθσλίεο πνπ
έρνπλ νξηζζεί κε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 296/97 ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κηζζώζεσο, ην
από 16-10-97 πξσηόθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο σο θαη ηα ππ΄αξηζκ. πξση.
1011/06, 205/07 , 1840/11 , 3236/13 , 14710/15 θαη 37340/31-12-19 ηδηση.
ζπκθσλεηηθά.
Ζδε νη εθκηζζσηέο Ληθόιανο Πηαπξηαλνπδάθεο θαη Κάξζα Πηαπξηαλνπδάθε ππέβαιαλ
ζηνλ Γήκν Λ.Φηι/θεηαο- Λ.Σαιθεδόλνο, όπσο κεηνλνκάζζεθε ν Γήκνο Φηι/θεηαοΣαιθεδόλνο δπλάκεη ηνπ ΞΓ 71/17 [ ΦΔΘ 104/Α/ 26-7-17], σο θαζνιηθό δηάδνρν ηνπ
λπδδ κε ηελ επσλπκία < Δληαίνο Φνξέαο Γξάζεσλ Ξνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ,
Ξεξηβάιινληνο, Αιιειεγγύεο, Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαη Ξαηδείαο Γήκνπ
Φηιαδέιθεηαο- Σαιθεδόλνο > ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 25854/25-11-21
αίηεζε
ηνπο, κε ηελ νπνία δεηνύλ ηελ παξάηαζε ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο θαη
όηη θαηά ηα ινηπά εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη απηνί αθξηβώο όξνη θαη ζπκθσλίεο
πνπ έρνπλ νξηζζεί κε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 296/97 ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κηζζώζεσο,
ην από 16-10-97 πξσηόθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο σο θαη ηα ππ΄αξηζκ. πξση.
1011/06, 205/07 , 1840/11 , 3236/13 , 14710/14-7-15 , 37340/31-12-19 θαη
29318/31-12-20 ηδηση. ζπκθσλεηηθά.
Κεηά από ηα παξαπάλσ θαιείηαη ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην λα ιάβεη ζρεηηθή απόθαζε
επί ηεο σο άλσ αηηήζεσο αλαθνξηθά κε ηνλ ρξόλν ηεο παξάηαζεο ηεο σο άλσ
κηζζώζεσο θαη ηελ δηακόξθσζε ηνπ θαηαβαιινκέλνπ κηζζώκαηνο ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 4002/11 ζε ζπλδ. κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
Λ. 4081/12.
Αθνινύζσο ηνλ ιόγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί
αγνξεηέο απηώλ θαζώο θαη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απόςεηο, ηηο
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.


Ν Αληηδήκαξρνο Νηθ. πεξεζηώλ θ. Π.Θνζθνιέηνο πξόηεηλε λα δνζεί παξάηαζε
δύν (2) εηώλ ζηελ κίζζσζε θαη λα παξακείλεη ην κίζζσκα ζην ίδην πνζό.

Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξόεδξνο έζεζε ην ζέκα, σο εηζάγεηαη
θαη κε ηελ θαηαηεζείζα πξόηαζε ζε ςεθνθνξία ελώπηνλ ηνπ Πώκαηνο.
Κεηά ηαύηα, ην Γ.Π. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηελ
θαηαηεζείζα πξόηαζε, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ θαη :



Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1, 65 παξ. 1
θαη 283 ηνπ Λ. 3852/10
(«Θαιιηθξάηεο»)
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 4002/11 ζε ζπλδ. κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 4081/12
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Ρελ ππ’ αξ. πξση. 25854/25-11-21 αίηεζε
Ρν ππ’ αξηζκ. πξση. 279/10-1-2022 ζρέδην πξόηαζεο ηεο λνκηθήο ππεξεζίαο

θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
Δγθξίλεη λέα παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ 25εο
Καξηίνπ 3-Λέα Φηιαδέιθεηα, ζπλνιηθήο επηθαλείαο 283,59 ηκ., απνηεινύκελνπ από
ηζόγεην επηθαλείαο 154,44 ηκ., α΄όξνθν επηθαλείαο 129,15 ηκ. κεηά βεξαληώλ θαη
απιήο, ζύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο
Σαιθεδόλαο, σο θαζνιηθνύ δηαδόρνπ ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία < Δληαίνο
Φνξέαο Γξάζεσλ Ξνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ, Ξεξηβάιινληνο, Αιιειεγγύεο, Θνηλσληθήο
Ξξνζηαζίαο θαη Ξαηδείαο Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Σαιθεδόλνο >, θαη ησλ ηδηνθηεηώλεθκηζζσηώλ ηνπ αθηλήηνπ Ληθνιάνπ Πηαπξηαλνπδάθε θαη Κάξζαο Πηαπξηαλνπδάθε
γηα ηε ζηέγαζε ηνπ 3νπ Ξαξαξηήκαηνο Ξξνζρνιηθήο
Αγσγήο ηνπ Γήκνπ
Λ.Φηιαδέιθεηαο- Λ.Σαιθεδόλαο σο θαη ησλ ππεξεζηώλ απηνύ γηα δύν (2) εηζέηη έηε
από ηεο ιήμεσο ηεο πξνεγνπκέλεο, ήηνη από 1/1/2022 έσο 31/12/2023, κε ην
απηό ζηαζεξό κίζζσκα ησλ 1.662,96 επξώ κεληαίσο θαζ΄όιε ηελ δηάξθεηα ηεο
κίζζσζεο.
Θαηά ηα ινηπά εμαθνινπζνύλ λα
ηζρύνπλ νη απηνί αθξηβώο όξνη θαη
ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ νξηζζεί κε ην ππ΄ αξηζκ. πξση. 296/97 ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό
κηζζώζεσο, ην από 16-10-97 πξσηόθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο, σο θαη ηα
ππ΄αξηζκ. πξση. 1011/06, 205/07 , 1840/11, 3236/13, 14710/14-7-15, 37340/31-1219 θαη 29318/31-12-2020 ηδηση. ζπκθσλεηηθά.
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 9/2022.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ

ΗΩΑΛΛΖ ΟΤΣΑΚΠΑΗΓΖ

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ..
Γεσξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Ξαπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινύζνο Σξήζηνο
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπόθεο Ησάλλεο
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Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Σξήζηνο
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Ξαλαγηώηεο
Πεξεηάθεο Ληθόιανο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Ξαπαινπθά Δπηπρία
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή Πνθία
Γνύιαο Αιέμαλδξνο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεύζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ

Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
-

Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Ξαηδείαο θαη Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο
Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο
Ρκήκα Δζόδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο
Απηνηειέο Ρκήκα Λνκηθήο πεξεζίαο
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ
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