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ΘΕΜΑ: «Έγκριση ολικής κατάπτωσης υπέρ του Δήμου και εις βάρος
Αναστασίου Καρακώτσογλου εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ποσού
4.200,00 €, λόγω παράβασης άρθρων ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης
του υπ’ αρ. 1 μισθίου ακινήτου του 2ου Συγκροτήματος Εργατικών
Πολυκατοικιών ΟΕΚ Ν. Φιλαδέλφειας επί της οδού Χίου 1-Ν. Φιλαδέλφεια»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια
Συνεδρίαση στο κτίριο του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού
Διασποράς (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) επί των οδών Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2-Νέα Φιλαδέλφεια
[εκτάκτως, λόγω της χρήσης του μόνιμου χώρου Συνεδριάσεων του Σώματος, ήτοι
του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και
Λαχανά) ως εξεταστικού κέντρου για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις], σήμερα στις
27.5.2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 10407/22-
5-2015 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 6/2015) του Προέδρου αυτού κ.
Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε
νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους 2
Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ



Αρ. Απόφασης: 118/2015

Αρ. Πρωτοκόλλου: 11316/4-6-2015

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων του Δήμου και
Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου


Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000
FAX :  213-2049006
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr

georgepanosfx@gmail.com





ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα Πρακτικά της από 27.5.2015 τακτικής
Συνεδρίασης Νο. 6/2015 του Δ.Σ. του
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΑ
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ
11.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
13. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
15.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ
17. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
18. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
19. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ
22. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

23. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
25 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
27. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΕΥΤΥΧΙΑ
30. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
31. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
32. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος
υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 28 παρόντες
και 5 απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ________

Κουμαριανός  Ευάγγελος Τομπούλογλου Ιωάννης
Καλαμπόκης  Ιωάννης Κανταρέλης  Δημήτριος
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ Παπανικολάου  Νικόλαος
Ανανιάδης Νικόλαος Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ Γκούμα  Δανάη-Εύα
Παπαλουκά  Ευτυχία
Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
Παπακώστας  Βασίλειος
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος
Αντωνόπουλος  Δημήτριος
Ρόκου  Χαρίκλεια
Πάνος  Γεώργιος
Δούλος  Ορέστης
Καλύβης  Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη
Χαραμαρά  Γεωργία
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Μανωλεδάκης  Θεόδωρος
Ανδρέου  Χριστίνα
Γεωργαμλής  Λύσσανδρος
Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος
Πλάτανος  Ελευθέριος
Κόντος  Απόστολος
Ντάτσης  Κωνσταντίνος
Κουτσάκης  Μιχαήλ
Αγαγιώτου  Βασιλική
Σιώρης  Νικόλαος

Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρόντες τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, όσο και ο Πρόεδρος

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

 Η κα Χ.Ανδρέου  προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν

την ψηφοφορία επί του 3ου θέματος  Ε.Η.Δ..

 Ο κ. Γ.Καλύβης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν

την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος  της  Η.Δ..

Απουσίες :

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης,

απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο

13ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την

συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.
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13ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με
βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 10377/22-5-2015 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος
Εσόδων, Περιουσίας και Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου και την αριθ. πρωτ.
9593/1-7-2013 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας αυτού, ανέφερε προς το Σώμα,
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

Θέμα : «Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του Αν.
Καρακώτσογλου»

Συνημμένα φωτοαντίγραφα :
 η υπ’ αριθμ. 193/07 Α.Δ.Ε.
 η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9835/07 διακήρυξη κ. Δημάρχου Ν.Φ.
 η υπ’ αριθμ. 240/07 Α.Δ.Ε.
 το υπ’ αριθμ.  πρωτ. 13403/24-09-2007 πρακτικό Δημαρχιακής Επιτροπής
 η υπ’ αριθμ. 272/07 Α.Δ.Ε.
 το υπ’ αριθμ. 18399/31-12-07 ιδιωτ. Συμφωνητικό
 το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18398/31-12-07 πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής
 η υπ’ αριθμ. Νο 5099001647 της 10-1-08 (με Νο 279540) εγγυητική επιστολή

καλής εκτέλεσης της Τραπέζης Πειραιώς [κατάστημα Ιφιγενείας [2099] ,
Ιφιγενείας 3-5 Ν. Ηράκλειο , 14451],  ποσού 4.200 €

 το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7968/7-6-13 πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής
 η υπ’ αριθμ. πρωτ. 6766/21-5-13 βεβαίωση της Δ/νσης Οικ. Υπ. (τμ.

Ταμειακής Υπηρεσίας)
 η υπ’ αριθμ. πρωτ. 14426/23-10-13 παραγγελία αναγκαστικής κατάσχεσης.
 Το από 19/05/2015 έγγραφο της Δ/νσης Οικ. Υπ. (τμήμα ταμείου)
 Η τελευταία κατάσταση (με ημερομηνία 12/05/2015) με τις κινήσεις του άνω

οφειλέτη.

Κύριε Πρόεδρε,

Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας του Δ.Φ.Χ. με
το υπ’ αρ. πρ. 9593/01.07.2013  έγγραφό της μας διαβιβάζει την γνωμοδότησή της
με τα συνημμένα έγγραφα σχετικά με την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης του Αν. Καρακώτσογλου.

Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση
να εισηγηθείτε και λάβετε απόφαση σύμφωνα με τα παρακάτω:

Ως γνωστόν, ο  Δήμος Ν.Φιλ/φειας δυνάμει του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 18399/31-
12-07  ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως  και υπό τους εις αυτό αναφερόμενους
όρους, συμφωνίες και μίσθωμα, κατόπιν νομίμως διενεργηθείσης δημοπρασίας,
εξεμίσθωσε προς τον  Αναστάσιο  Καρακώτσογλου, υπό την εγγύηση του εκ τρίτου
των συμβληθέντων  Γαβριήλ  Καρακώτσογλου   το εις αυτό αναφερόμενο μίσθιο
ακίνητο, ως τούτο περιγράφεται εις την υπ΄αριθμ. 193/07 απόφαση της
Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Ν.Φιλ/φειας, ήτοι το υπ΄ αριθμ. 1 μίσθιο ακίνητο
του 2ου Συγκροτήματος Εργατικών Πολυκατοικιών που βρίσκεται εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Ν.Φιλ/φειας και ειδικώτερα επί της οδού Χίου 1, το
οποίο ευρίσκεται επί κοινοχρήστου δημοτικού χώρου [ κοινόχρηστο πράσινο-
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πλατεία] που ανήκει στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας, αποτελούμενο από μία αίθουσα τριών
όψεων 60,08 τμ. με πατάρι 14 τμ., ήτοι συνολικής επιφάνειας 74,08 τμ. ως
ειδικώτερα  περιγράφεται τούτο υπό το στοιχείο 1 στο από μηνός Ιανουαρίου 1993
τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ν.Φιλ/φειας,
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως πρακτορείο ΠΡΟΠΟ - ΚΑΦΕΝΕΙΟ.

Για την ανωτέρω μίσθωση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Ν.Φιλ/φειας με
την υπ΄αριθμ. 193/07 απόφαση της  προέβη στην κατάρτιση των όρων φανεράς
πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ως άνω υπ΄αριθμ. 1 μισθίου
ακινήτου του 2ου Συγκροτήματος Εργατικών Πολυκατοικιών που βρίσκεται εντός των
διοικητικών ορίων του  Δήμου Ν.Φιλ/φειας  και ειδικώτερα επί της οδού Χίου 1, το
οποίο ευρίσκεται επί κοινοχρήστου δημοτικού χώρου [ κοινόχρηστο πράσινο-
πλατεία] που ανήκει στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας, ως περιγράφεται τούτο υπό το στοιχείο
1 στο από μηνός Ιανουαρίου 1993 τοπογραφικό διάγραμμα της ΔΤΥΔΝΦ.

Ακολούθησε η υπ΄αριθμ. πρωτ. 9835/07 διακήρυξη του κ. Δημάρχου
Ν.Φιλ/φειας που δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Εν συνεχεία της άνω διακηρύξεως του κ. Δημάρχου Ν.Φιλ/φειας εξετέθη την
31-7-07 σε φανερά πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του άνω υπ΄αριθμ. 1
μισθίου του 2ου Συγκροτήματος Εργατικών Πολυκατοικιών, που βρίσκεται επί
κοινοχρήστου δημοτικού χώρου [ κοινόχρηστο πράσινο-πλατεία] ως ειδικώτερα
εικονίζεται τούτο υπό τον  αριθμό 1 εις το από μηνός Ιανουαρίου 1993 τοπογραφικό
διάγραμμα της Τ.Υ  του Δήμου Ν.Φιλ/φειας, αποτελείται δε τούτο από μία αίθουσα
τριών όψεων 60,08 τμ. με  πατάρι 14 τμ., ήτοι συνολικής επιφάνειας 74,08 τμ.,
καθ΄ην ουδείς ενδιαφερόμενος παρουσιάστηκε και η δημοπρασία κηρύχθηκε άγονος
[σχετ. το υπ΄αριθμ. 345/31-7-07  πρακτικό της Δημαρχιακής Επιτροπής που
επικυρώθηκε με την υπ΄αριθμ. 240/07 απόφαση της.

Ακολούθησε η υπ΄αριθμ. πρωτ. 12852/10-9-07 διακήρυξη Α΄ Επαναληπτικής
δημοπρασίας του κ. Δημάρχου Ν.Φιλ/φειας που δημοσιεύθηκε νόμιμα .

Εν συνεχεία της ως άνω διακηρύξεως Α΄ επαναληπτικής δημοπρασίας του κ.
Δημάρχου Ν.Φιλ/φειας εξετέθη την 24-9-07 σε φανερά πλειοδοτική δημοπρασία η
εκμίσθωση του ως άνω μισθίου ακινήτου, καθ΄ην ανεδείχθη τελευταίος πλειοδότης
Αναστάσιος Καρακώτσογλου, ο οποίος, υπό την εγγύηση του  κ. Γαβριήλ
Καρακώτσογλου  προσέφερε ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 700 ευρώ.

Περί  της διενεργείας της άνω φανεράς πλειοδοτικής δημοπρασίας συνετάγη το
από 24-7-07 [υπ΄αριθμ. πρωτ. 13403/24-9-07] πρακτικό της Δημαρχιακής Επιτροπής,
το οποίο επικυρώθηκε με την υπ΄αριθμ. 272/07 απόφαση της που εγκρίθηκε με την
υπ΄αριθμ. πρωτ. 37571/26-10-07 απόφαση του Γ.Γ Περιφέρειας Αττικής,
υπογραφέντος του υπ΄αριθμ. πρωτ. 18399/31-12-07 ιδιωτικού συμφωνητικού
μισθώσεως ως και του υπ΄αριθμ. πρωτ. 18398/31-12-07 πρωτόκολλου παράδοσης
και παραλαβής .

Με το ως άνω υπ΄αριθμ. πρωτ. 18399/31-12-07  ιδιωτ. συμφωνητικό
μισθώσεως ο Δήμος Ν.Φιλ/φειας εξεμίσθωσε, εν συνεχεία των ανωτέρω, το ως άνω
μίσθιο προς τον κ. Αναστάσιο Καρακώτσογλου του Βασιλείου, ο οποίος  με την
εγγύηση  του κ. Γαβριήλ Καρακώτσογλου , ανεδείχθη τελευταίος πλειοδότης-
ανάδοχος-μισθωτής αυτού, προσφέρων ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 700 ευρώ
μηνιαίως για χρονική διάρκεια 5 ετών, σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθμ. 193/07
αποφάσεως της Δημαρχιακής Επιτροπής και της υπ΄αριθμ. πρωτ.  12852/10-9-07
διακηρύξεως του κ. Δημάρχου Ν.Φιλ/φειας.
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Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ως άνω υπ΄αριθμ. πρωτ. 18399/31-12-07 ιδιωτ.
συμφωνητικού μισθώσεως συνεφωνήθη ρητά ότι : < Η  διάρκεια της μισθώσεως
ορίζεται σε 5 έτη. Ως χρόνος ενάρξεως  της μισθώσεως ορίζεται η ημερομηνία
υπογραφής του πρωτόκολλου παράδοσης  και παραλαβής του μισθίου, λήγει δε την
αντίστοιχη μετά την 5ετία ημερομηνία  [ΔΗΛΗ ΗΜΕΡΑ], καθ΄ην ο μισθωτής
υποχρεούται απροφάσιστα και άνευ άλλου τινός να παραδώσει την χρήση του
μισθίου εις την αυτή αρίστη κατάσταση που το παρέλαβε >.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ως άνω υπ΄αριθμ. πρωτ. 18399/31-12-07
ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως  συνεφωνήθη ρητά ότι : < Ως  μίσθωμα
συνομολογείται το υπό του αφετέρου συμβαλλομένου προσφερθέν κατά την
διενεργηθείσα την 24-9-07 φανερά πλειοδοτική δημοπρασία ποσό των 700 ευρώ
μηνιαίως, πλέον ολοκλήρου τέλους χαρτοσήμου και τέλους υδρεύσεως. Το μίσθωμα
μεθ΄εκάστη συμπλήρωση έτους προσαυξάνεται κατά  ποσοστό 3 % ετησίως.
Ειδικώτερα επί του διαμορφωθησομένου εκάστοτε μηνιαίου μισθώματος κατ΄έτος
προστίθεται  το   εις ευρώ προκύπτον ποσοστό της οριζόμενης  κατά τα ως άνω κατά
3 % προσαυξήσεως ως ακολούθως : α] για το πρώτο έτος της μισθώσεως  εις το
ποσό των 700 ευρώ μηνιαίως πλέον ολοκλήρου τέλους χαρτοσήμου ….β] για το
δεύτερο έτος της μισθώσεως  εις το ποσό των 721 ευρώ μηνιαίως….γ] για το τρίτο
έτος της μισθώσεως εις το ποσό των 742,63 ευρώ μηνιαίως….δ] για το τέταρτο έτος
της μισθώσεως εις το ποσό των 764,91 ευρώ μηνιαίως….. και ε] για το πέμπτο έτος
της μισθώσεως εις το ποσό των 787,86 ευρώ μηνιαίως….>.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ως άνω συμφωνητικού μισθώσεως συνεφωνήθη
ρητά και ανεπιφύλακτα ότι το μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο είναι εισπρακτέο κατά τις
διατάξεις του ΚΕΔΕ, θα καταβάλλεται την πρώτη ημέρα κάθε μισθωτικού μηνός εις το
αμείο του Δήμου Ν.Φιλ/φειας έναντι μόνο τριπλοτύπου εισπράξεως του επιμελητού
εισπράξεων του Δήμου Ν.Φιλ/φειας, αποκλειομένου παντός ετέρου περί της
καταβολής αυτού  αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου. Σε περίπτωση
καθυστερήσεως οιουδήποτε μισθώματος και παραβάσεως οιουδήποτε όρου του
παρόντος, θεωρουμένων απάντων ως ουσιωδών, ο  εκμισθωτής πλέον της
προσαυξήσεως λόγω εκπροθέσμου καταβολής δύναται να κηρύξει τον μισθωτή
έκπτωτο της μισθώσεως και να ενεργήσει εις βάρος του και εις βάρος του εγγυητού
του αναπλειστηριασμό.  Παράβαση δε του όρου αυτού ή παράβαση οιουδήποτε όρου
του παρόντος που θεωρούνται όλοι ανεξαιρέτως ως ουσιώδεις, δίδει το δικαίωμα
στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας να λύσει  μονομερώς την μίσθωση, υπαιτιότητι του μισθωτή
και να επιβάλει έξωση στον μισθωτή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 647-662
ΚΠολΔ. Σε αυτή την περίπτωση όλα τα μισθώματα θεωρούνται ληξιπρόθεσμα και
απαιτητά και ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να τα καταβάλει σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων >.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του άνω συμφωνητικού [σχετ. άρθρο 6 της
διακηρύξεως]  συνεφωνήθη ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ο μισθωτής εδήλωσε ότι πρό
της υποβολής της ως άνω προσφοράς του  και της υπογραφής του παρόντος
επεσκέφθη και ήλεγξε το εκμισθούμενο ακίνητο και βρήκε τούτο της απολύτου
αρεσκείας του  ως περιγράφεται εις την απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής και
κατάλληλο για την χρήση που προορίζεται.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του άνω συμφωνητικού συνεφωνήθη ρητά και
ανεπιφύλακτα ότι ο Δήμος δεν έχει καμμία ευθύνη έναντι του μισθωτή για την
πραγματική και νομική κατάσταση που βρίσκεται το μίσθιο, ο δε μισθωτής την
γνωρίζει καλά.  Επίσης δεν ευθύνεται για την ύπαρξη οιασδήποτε εργασίας στο
ακίνητο και κατά συνέπεια δεν έχει υποχρέωση να επιστρέψει ή να μειώσει το
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μίσθωμα, ούτε να λύσει την μίσθωση επειδή υπάρχει κάποια έλλειψη ή υπάρχει
κάποιο εμπόδιο στην χρησιμοποίηση του μισθίου από κάποιο λόγο.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 14 του άνω συμφωνητικού συνεφωνήθη ρητά
και ανεπιφύλακτα ότι μείωση του μισθώματος δεν γίνεται έστω και σε περίπτωση
βλάβης από φυσικά αίτια  ή κάποια τυχαία αιτία, μετά την κατακύρωση.

Συνεφωνήθη ρητά  ότι η βεβαίωση και η είσπραξη του μισθώματος  θα γίνεται
από τον Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 318/69 περί βεβαιώσεως και
εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και
αντικαταστάθηκε με τον Ν. 127/75, άρθρο 49 του Ν. 1080/80 και το άρθρο 61 Ν.
1416/84 καθώς και των άρθρων 3 και 4 του από 17-5-59 Δ/τος περί οικονομικής
διαχειρίσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων.  Πρόστιμα που τυχόν
επιβληθούν εισπράττονται σαν έσοδα του Δήμου [ σχετ. άρθρο 15 του άνω
συμφωνητικού].

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ως άνω συμφωνητικού συνεφωνήθη
ρητά και  ανεπιφύλακτα ότι η εγγύηση του άρθρου 10 της διακηρύξεως
καταπίπτει υπέρ του Δήμου Ν.Φιλ/φειας , εάν η μίσθωση λυθεί  από
υπαιτιότητα του μισθωτή.

Σύμφωνα με το  άρθρο 19 του ως άνω ιδιωτ. συμφωνητικού μισθώσεως [
σχετ. άρθρο 28 της διακήρυξης]  συνεφωνήθη ρητά και ανεπιφύλακτα ότι : < Γίνεται
ρητή μνεία ότι η παρούσα μίσθωση εξαιρείται της προστασίας του Ν. 813/78  και του
Ν. 1229/82 [άρθρο 3 παρ. δ΄του Ν. 813/78 ως αντικατεστάθη με το άρθρο 2 του Ν.
1229/82] δεδομένου ότι το μίσθιο κείται επί κοινοχρήστου δημοτικού χώρου
[κοινόχρηστο πράσινο- πλατεία] που ανήκει στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας >.

Σύμφωνα με το άρθρο  20 του ως άνω ιδιωτ. συμφωνητικού συνεφωνήθη
ρητά και ανεπιφύλακτα ότι  μόλις λήξει ή μίσθωση ή λυθεί αυτή από οποιονδήποτε
λόγο ή υπαιτιότητα του μισθωτή, πρέπει αυτός άνευ άλλου τινός και απροφάσιστα να
παραδώσει αμέσως το μίσθιο με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής στην αυτή
αρίστη κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε πάσα αποζημίωση
του εκμισθωτού Δήμου συνεπεία της μη εγκαίρου και προσηκούσης  παραδόσεως του
μισθίου, άλλως του γίνεται έξωση και συγχρόνως είναι υποχρεωμένος να καταβάλει
στον Δήμο σωρρευτικά : α] ως αποζημίωση χρήσεως ποσό ίσο προς το 1/30  του
κατά τον χρόνο της λήξεως ή λύσεως της μισθώσεως  καταβαλλομένου μισθώματος
β] η κατατεθείσα εγγύηση  καταπίπτει άνευ άλλου τινός εις βάρος του
μισθωτού και υπέρ του Δήμου λόγω ποινικής ρήτρας και ευλόγου
αποζημιώσεως γ] τα τέλη και πρόστιμο δι΄αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου
δημοτικού χώρου δ]  επίσης σωρρευτικά υποχρεούται  εις αποκατάσταση πάσης
ζημίας, την οποία ήθελε υποστεί ο Δήμος Ν.Φιλ/φειας  και αποζημίωση για πάν ποσό
το οποίο δεν εισέπραξε άλλως απώλεσε ο Δήμος  συνεπεία της μη εγκαίρου και
προσηκούσης  παραδόσεως του μισθίου  άλλως λόγω αυθαιρέτου, αντισυμβατικής και
παρανόμου παραμονής του μισθωτού στο μίσθιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ως άνω ιδιωτ. συμφωνητικού μισθώσεως
συνεφωνήθη ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η μη εμπρόθεσμος καταβολή οιουδήποτε
έστω και ενός μισθώματος ως και η παράβαση οιουδήποτε όρου του παρόντος,
θεωρουμένων απάντων και χωρίς εξαίρεση ως ουσιωδών, παρέχει το δικαίωμα εις τον
εκμισθωτή Δήμο να λύει αζημίως μονομερώς την μίσθωση και να αιτείται την
αποβολή του μισθωτή εκ του μισθίου υπαιτιότητι αυτού, δηλ. του μισθωτού κατά τις
διατάξεις των άρθρων 647-662 ΚΠολΔ. Εν τοιαύτη δε περιπτώσει  καθίστανται
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ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και τα μήπω δεδουλευμένα μισθώματα, εισπραττόμενα
κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ως άνω συμφωνητικού συνεφωνήθη
ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η εγγύηση που κατατέθηκε κατ΄ ουδεμία
περίπτωση δύναται να  συμψηφισθεί προς τυχόν  οφειλόμενα μισθώματα  ή
άλλες αξιώσεις του Δήμου κατ΄αυτού.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του άνω συμφωνητικού συνεφωνήθη ρητά και
ανεπιφύλακτα ότι οποιαδήποτε παράβαση των όρων της διακήρυξης καθώς και  του
παρόντος, ως και η καθυστερημένη, πέραν από την καθοριζόμενη χρονική διάρκεια
της μίσθωσης, παράδοση του μισθίου, έχει μεταξύ των άλλων συνεπειών, σαν
αποτέλεσμα να καταπέσει η εγγύηση του άρθρου 10 της διακήρυξης και να
καταβληθεί από τον μισθωτή και τον εγγυητή του αποζημίωση, που θα καθορισθεί
δικαστικά, για κάθε ζημία που υπέστη ο Δήμος [ θετική, αποθετική ζημία και
διαφυγόν κέρδος] εκ της μη εγκαίρου και προσηκούσης αποδόσεως της χρήσεως του
μισθίου, ευθυνομένων  αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, σύμφωνα με τα παραπάνω
λεπτομερώς εκτεθέντα.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του άνω συμφωνητικού συνεφωνήθη ρητά και
ανεπιφύλακτα ότι κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος απαγορεύεται. Ολοι οι
όροι της παρούσης και της διακηρύξεως θεωρούνται  χωρίς εξαίρεση  ουσιώδεις,
ανεξαρτήτως πάσης άλλης ειδικής  συνέπειας. Η παράβαση οιουδήποτε όρου της
παρούσης έχει σαν άμεση συνέπεια την εφαρμογή και μάλιστα σωρρευτικά  όλων
των υπό της παρούσης ως και των υπό του νόμου προβλεπομένων συνεπειών.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 28 του άνω ιδιωτ. συμφωνητικού συνεφωνήθη
ρητά ότι ο εκ τρίτου συμβαλλόμενος [ εγγυητής] δηλώνει, υπόσχεται  και εγγυάται
διά του παρόντος υπέρ του μισθωτού Αναστάσιου Καρακώτσογλου και έναντι του
Δήμου Ν.Φιλ/φειας  την πιστή και σύμφωνη τήρηση και εκτέλεση όλων των όρων
του παρόντος και της υπ΄αριθμ. 193/07 αποφάσεως της Δημαρχιακής Επιτροπής, της
υπ΄αριθμ. 9835/07  διακηρύξεως του κ. Δημάρχου ως και της υπ΄ αριθμ. 12852/07
διακηρύξεως Α΄ επαναληπτικής δημοπρασίας ευθυνόμενος έναντι του Δήμου
Ν.Φιλ/φειας αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μετά του μισθωτού για την ακριβή,
σύμφωνη και πιστή υπ΄αυτού εκπλήρωση  των όρων της παρούσης, παραιτούμενος
του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του άνω συμφωνητικού  ορίζεται ότι ο αφετέρου
συμβαλλόμενος [δηλ. ο μισθωτής] δηλώνει δια του παρόντος ότι αποδέχεται την
μίσθωση αυτή και πάντα τα εκτιθέμενα ρητώς και ανεπιφυλάκτως και υπόσχεται την
ακριβή τήρηση και εκπλήρωση απάντων των εις την παρούσα υποχρεώσεων του.

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του ως άνω ιδιωτ. συμφωνητικού μισθώσεως ο
αφετέρου συμβαλλόμενος Αναστάσιος Καρακώτσογλου κατέθεσε στον Δήμο
Ν.Φιλ/φιας την υπ΄ αριθμ. Νο 5099001647 της 10-1-08 εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης της Τραπέζης Πειραιώς [ Κατάστημα Ιφιγενείας
[2099],Ιφιγενείας 3-5 Ν. Ηράκλειο 144.51 fax 210-2801404]  ποσού  4.200
ευρώ σύμφωνα με τους όρους της διατάξεως του άρθρου 10 της ως άνω 193/07
αποφάσεως της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου  Ν .Φιλ/φειας που ισχύει μέχρι
την  επιστροφή της στην άνω Τράπεζα, για την καλή εκτέλεση των όρων της
συμβάσεως, άλλως καταπίπτει αμέσως και εις βάρος του μισθωτού και υπέρ του
Δήμου Ν.Φιλ/φειας.
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Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 31 του άνω συμφωνητικού προκύπτει ότι ο
μισθωτής  και ο εκ τρίτου συμβαλλόμενος – εγγυητής δηλώνουν ότι έλαβαν πλήρη
γνώση : 1] της υπ΄αριθμ. 193/07 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής ΔΝΦ  2]της
υπ΄αριθμ. πρωτ. 9835/07 διακηρύξεως του κ. Δημάρχου Ν.Φιλ/φειας ως και της
υπ΄αριθμ. πρωτ. 12852/07 διακηρύξεως Α΄επαναληπτικής δημοπρασίας  3] του
υπ΄αριθμ. πρωτ. 13403/24-9-07 πρακτικού της Δημαρχιακής Επιτροπής 4] της υπ
αριθμ. 272/07 αποφάσεως της Δημαρχιακής Επιτροπής που εγκρίθηκε με την
υπ΄αριθμ. πρωτ.37571/07 απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας Αττικής 5] του ΠΔ/τος
270/81 6] του από μηνός Ιανουαρίου 1993 τοπογραφικού διαγράμματος της
ΔΤΥΔΝΦ που επισυνάπτεται  στο παρόν και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος
του παρόντος και εις το περιεχόμενο των οποίων προσχωρούν ρητά και
ανεπιφύλακτα…>.

Επειδή ο Δήμος Ν.Φιλ/φειας και ήδη ο Δήμος Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος κατά
συνταγματική επιταγή υποχρεούται στην διαφύλαξη, προστασία και διαχείριση της
δημοτικής περιουσίας του.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 272 ΠΔ 76/85 [σχετ. άρθρ. 287 ΠΔ 323/89,
αρθρ. 276 Ν.3463/06] οι Δήμοι και οι Κοινότητες έχουν όλες ανεξαιρέτως τις ατέλειες
και τα  δικαστικά, διοικητικά και δικονομικά προνόμια που παρέχονται στο δημόσιο.

Επειδή σύμφωνα με  το άρθρο 223 ΠΔ 323/89 [ σχετ. άρθρο 210 ΠΔ  76/85,
αρθρ/ 178 Ν. 3463/06]  οι Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν και να
προστατεύουν την κάθε είδους περιουσία τους. Η ακίνητη περιουσία  των δήμων και
κοινοτήτων προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί
προστασίας της ακινήτου περιουσίας  του δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Επειδή παρά το γεγονός ότι ο αντίδικος μισθωτής κατείχε και χρησιμοποιούσε
ακωλύτως και αδιαταράκτως το άνω μίσθιο ακίνητο, εν τούτοις εκ καθαράς
δυστροπίας  και όλως αναιτιολογήτως ηρνείτο την καταβολή των μισθωμάτων των
μηνών : 1] το μίσθωμα μηνός Νοεμβρίου 2009 εκ 721 ευρώ πλέον ολοκλήρου τέλους
χαρτοσήμου κλπ. εκ 25,95 ευρώ  2] το μίσθωμα μηνός  Δεκεμβρίου 2009 εκ 721
ευρώ  πλέον ολοκλήρου τέλους χαρτοσήμου κλπ. εκ 25,95 ευρώ  3] το μίσθωμα
μηνός Ιανουαρίου 2010  εκ 742,63 ευρώ πλέον ολοκλήρου τέλους χαρτοσήμου κλπ.
εκ 26,73 ευρώ 4]  το μίσθωμα μηνός Φεβρουαρίου 2010 εκ  742,63 ευρώ πλέον
ολοκλήρου τέλους χαρτοσήμου κλπ. εκ 26,73 ευρώ 5] το μίσθωμα μηνός  Μαρτίου
2010 εκ 742,63 ευρώ πλέον ολοκλήρου τέλους χαρτοσήμου κλπ. εκ 26,73 ευρώ  6]
το μίσθωμα μηνός Απριλίου 2010 εκ 742,63 ευρώ πλέον ολοκλήρου τέλους
χαρτοσήμου κλπ. εκ  26,73 ευρώ 7] το μίσθωμα μηνός Μαϊου 2010  εκ 742,63 ευρώ
πλέον ολοκλήρου τέλους χαρτοσήμου κλπ. εκ 26,73 ευρώ 8] το μίσθωμα μηνός
Ιουνίου 2010 εκ 742,63 ευρώ πλέον ολοκλήρου τέλους χαρτοσήμου κλπ. εκ 26,73
ευρώ 9] το μίσθωμα μηνός Ιουλίου 2010 εκ 742,63 ευρώ πλέον ολοκλήρου τέλους
χαρτοσήμου κλπ. εκ 26,73 ευρώ 10] το μίσθωμα μηνός Αυγούστου 2010 εκ 742,63
ευρώ πλέον ολοκλήρου τέλους χαρτοσήμου κλπ. εκ 26,73 ευρώ  11] το μίσθωμα
μηνός Σεπτεμβρίου 2010 εκ 742,63 ευρώ πλέον ολοκλήρου τέλους χαρτοσήμου κλπ.
εκ 26,73 ευρώ 12] το μίσθωμα μηνός Οκτωβρίου 2010 εκ 742,63 ευρώ πλέον
ολοκλήρου τέλους χαρτοσήμου εκ 26,73 ευρώ 13] το μίσθωμα μηνός Νοεμβρίου
2010 εκ 742,63 ευρώ πλέον ολοκλήρου τέλους χαρτοσήμου κλπ. εκ 26,73 ευρώ  14]
το μίσθωμα μηνός Δεκεμβρίου 2010 εκ 742,63 ευρώ πλέον ολοκλήρου τέλους
χαρτοσήμου κλπ. εκ 26,73 ευρώ και συνολικά το ποσό των 10.726,22 ευρώ [ ήτοι
10.353,56 ευρώ για μισθώματα και 372,66 ευρώ για τέλη χαρτοσήμου κλπ],  πλέον
νομίμων προσαυξήσεων λόγω εκπροθέσμου καταβολής, το οποίο παρά τις πολλαπλές
και επανειλημμένες οχλήσεις μας αρνούνται να καταβάλλουν [ σχετ. υπ΄αριθμ. πρωτ.
14390/10-12-10  εξώδικη δήλωση-πρόσκληση και διαμαρτυρία μετ΄επιφυλάξεως
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δικ/των του Δήμου Ν.Φιλ/φειας προς τον αντίδικο μισθωτή που επεδόθη με
Δικαστικό Επιμελητή ως προκύπτει τούτο εκ της υπ΄αριθμ. 4710Γ/13-12-10
εκθέσεως επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή Κων/νου Στραβογένη παρά πόδας
αυτής που προσάγονται σε κεκυρ. αντίγραφο].

Έναντι του παραπάνω  οφειλόμενου ποσού, o μισθωτής  κατέβαλε
εκπρόθεσμα και  τμηματικά: α] την 9-12-10 το ποσό των 413,47 ευρώ [σχετ. το
υπ΄αριθμ. 59596/9-12-10 διπλότυπο είσπραξης ΔΝΦ] β] την 9-12-10 το ποσό των
29,85 ευρώ  [ σχετ. το υπ΄αριθμ. 59597/9-12-10 διπλότυπο είσπραξης ΔΝΦ] γ] την
9-12-10 το ποσό των 556,68 ευρώ  [σχετ. το υπ΄αριθμ. 59598/9-12-10 διπλότυπο
είσπραξης ΔΝΦ] και συνολικά το ποσό  των 1.000 ευρώ [ ήτοι  413,47 +  29,85 +
556,68  ευρώ].

Για τον λόγο αυτό ο Δήμος Ν.Φιλ/φειας ήσκησε ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του ανωτέρω μισθωτού Αναστασίου Καρακώτσογλου
κλπ.  την  από 22-12-10 [ υπ΄αριθμ. καταθ.226023/7349/23-12-10] αγωγή, με την
οποία ητήσατο <…... Να διαταχθούν οι αντίδικοι δια τους εις το ιστορικό της
παρούσης αναφερομένους λόγους, να μου αποδώσουν την χρήση του εις το ιστορικό
αυτής αναφερομένου και περιγραφομένου μισθίου ακινήτου, ήτοι του υπ΄αριθμ. 1
μισθίου  ακινήτου του 2ου Συγκροτήματος Εργατικών Πολυκατοικιών που βρίσκεται
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ν.Φιλ/φειας και ειδικώτερα επί της οδού
Χίου 1, το  οποίο ευρίσκεται επί κοινοχρήστου δημοτικού χώρου [κοινόχρηστο
πράσινο- πλατεία] που ανήκει  στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας, αποτελούμενο από μία
αίθουσα τριών όψεων 60,08 τμ. με πατάρι 14 τμ. , ήτοι συνολικής  επιφάνειας 74,08
τμ., ως ειδικώτερα περιγράφεται τούτο υπό το  στοιχείο 1 στο από μηνός Ιανουαρίου
1993 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ν.Φιλ/φειας που
συνοδεύει την υπ΄αριθμ. 193/07 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου
Ν.Φιλ/φειας, τις υπ΄αριθμ. 9835/07 και 12852/07 διακηρύξεις του κ. Δημάρχου
Ν.Φιλ/φειας και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτών, διατασσομένης της
βιαίας αποβολής αυτών εκ του μισθίου ως και παντός έλκοντος εξ αυτών δικαιώματα
ή επ΄ ονόματι αυτών κατέχοντος το μίσθιο λόγω καθαράς και επανειλημμένης
δυστροπίας περί την καταβολή του μισθώματος, άλλως να κηρυχθεί λελυμένη  η
παρούσα μίσθωση λόγω καταγγελίας, αποκλειστική υπαιτιότητι των αντιδίκων λόγω
δυστροπίας και καθυστερήσεως των αντιδίκων περί την καταβολή του μισθώματος.
Να καταδικασθούν οι αντίδικοι όπως αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος  μου
καταβάλουν  τα καθυστερούμενα ως άνω δεδουλευμένα μισθώματα πλέον
ολοκλήρου τέλους χαρτοσήμου  συνολικού  ποσού 9.726,22 ευρώ πλέον νομίμων
προσαυξήσεων λόγω εκπροθέσμου καταβολής και ταύτα νομιμοτόκως από της
επιδόσεως της αγωγής άχρις εξοφλήσεως. Να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή η
εκδοθησομένη απόφαση και να καταδικασθούν οι αντίδικοι εις την εν γένει δικαστική
μου δαπάνη…>.

Περαιτέρω ο αντίδικος μετά την κοινοποίηση της ως άνω αγωγής και
την καταγγελία της υπό κρίσιν συμβάσεως μισθώσεως κατέβαλε
εκπρόθεσμα και τμηματικά τα κάτωθι ποσά:

1.- την  21-1-11 κατέβαλε εκπρόθεσμα το ποσό των 861,64 ευρώ που αφορά
το μίσθωμα μηνός Ιανουαρίου 2010 πλέον χαρτοσήμου και προσαυξ. εκπροθέσμου
καταβολής [ σχετ.- το προσαγόμενο υπ΄αριθμ. 75/21-1-11 διπλότυπο είσπραξης του
Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ] .

2.- την  15-2-2011  κατέβαλε εκπρόθεσμα το ποσό των 861,64 ευρώ που
αφορά το μίσθωμα μηνός Φεβρουαρίου 2010 πλέον χαρτοσήμου και προσαυξ.
εκπροθέσμου καταβολής [ σχετ.- το προσαγόμενο υπ΄αριθμ. 306/15-2-11 διπλότυπο
είσπραξης του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ] .
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3.- την 2-3-2011 κατέβαλε εκπρόθεσμα το ποσό των 861,64 ευρώ που αφορά
το μίσθωμα μηνός Μαρτίου 2010 πλέον χαρτοσήμου και προσαυξ. εκπροθέσμου
καταβολής [ σχετ.- το προσαγόμενο υπ΄αριθμ. 408/2-3-11 διπλότυπο είσπραξης του
Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ] .

4.- την 4-5-2011 κατέβαλε εκπρόθεσμα το ποσό των 869,55 ευρώ  που
αφορά το μίσθωμα  μηνός Απριλίου 2010 πλέον χαρτοσήμου και προσαυξ.
εκπροθέσμου καταβολής [ σχετ.- το προσαγόμενο υπ΄αριθμ. 7159/4-5-11 διπλότυπο
είσπραξης του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ] .

5.- την  9-5-11 κατέβαλε εκπρόθεσμα το ποσό των  861,64 ευρώ  που αφορά
το μίσθωμα μηνός Μαϊου 2010 πλέον χαρτοσήμου και προσαυξ. εκπροθέσμου
καταβολής [ σχετ.- το προσαγόμενο υπ΄αριθμ. 7200/9-5-11 διπλότυπο είσπραξης
του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ] .

6. - την  8-6-2011  κατέβαλε εκπρόθεσμα το ποσό των 861,64 ευρώ που
αφορά το μίσθωμα μηνός Ιουνίου 2010 πλέον  χαρτοσήμου και προσαυξ.
εκπροθέσμου καταβολής [ σχετ.- το προσαγόμενο υπ΄αριθμ. 7420/8-6-11 διπλότυπο
είσπραξης του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ] .

7.- την   22-7-2011  κατέβαλε εκπρόθεσμα το ποσό των 861,64 ευρώ που
αφορά το μίσθωμα μηνός Ιουλίου 2010 πλέον  χαρτοσήμου και προσαυξ.
εκπροθέσμου καταβολής [ σχετ.- το προσαγόμενο υπ΄αριθμ. 7686/22-7-11
διπλότυπο είσπραξης του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ] .

8 .- την   2-9-2011  κατέβαλε εκπρόθεσμα το ποσό των 869,33 ευρώ που
αφορά το μίσθωμα μηνός Αυγούστου  2010 πλέον  χαρτοσήμου και προσαυξ.
εκπροθέσμου καταβολής [ σχετ.- το προσαγόμενο υπ΄αριθμ. 7877/2-9-11 διπλότυπο
είσπραξης του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ] .

9 .- την   12-10-2011  κατέβαλε εκπρόθεσμα το ποσό των 869,33 ευρώ που
αφορά το μίσθωμα μηνός Σεπτεμβρίου   2010 πλέον  χαρτοσήμου και προσαυξ.
εκπροθέσμου καταβολής [ σχετ.- το προσαγόμενο υπ΄αριθμ. 12110/12-10-11
διπλότυπο είσπραξης του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ] .

10.- την 26-1-12 κατέβαλε εκπρόθεσμα το ποσό των 369,37 ευρώ έναντι
του μισθώματος μηνός Οκτωβρίου 2010, πλέον χαρτοσήμου και προσαυξ.
εκπροθέσμου καταβολής [ σχετ. το προσαγόμενο υπ΄αριθμ. 12657/26-1-2012
διπλότυπο είσπραξης του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος].

Επειδή ο αντίδικος οφείλει όχι μόνον α] το υπόλοιπο μισθώματος μηνός
Οκτωβρίου 2010 εκ  373,26 ευρώ, πλέον χαρτοσήμου εκ 26,73 ευρώ πλέον
προσαυξήσεως λόγω εκπροθέσμου καταβολής αυτού β]  το μίσθωμα μηνός
Νοεμβρίου 2010  εκ 742,63 ευρώ πλέον χαρτοσήμου 26,73 ευρώ πλέον
προσαυξήσεως λόγω εκπροθέσμου καταβολής  γ]  το μίσθωμα μηνός Δεκεμβρίου
2010 εκ 742,63 ευρώ πλέον χαρτοσήμου 26,73 ευρώ πλέον προσαυξήσεως λόγω
εκπροθέσμου καταβολής,  αλλά και τα μισθώματα των μηνών : 1] το μίσθωμα του
μηνός Φεβρουαρίου 2011 εκ 764,91 ευρώ πλέον χαρτοσήμου 27,53 ευρώ πλέον
προσαυξήσεως λόγω εκπροθέσμου καταβολής   2] το μίσθωμα μηνός Μαρτίου 2011
εκ  764,91 ευρώ πλέον χαρτοσήμου 27,53 ευρώ πλέον προσαυξήσεως λόγω
εκπροθέσμου καταβολής  3] το μίσθωμα μηνός Απριλίου 2011 εκ  764,91 ευρώ πλέον
χαρτοσήμου 27,53 ευρώ πλέον προσαυξήσεως λόγω εκπροθέσμου καταβολής 4] το
μίσθωμα μηνός Μαϊου 2011 εκ  764,91 ευρώ πλέον χαρτοσήμου 27,53 ευρώ πλέον
προσαυξήσεως λόγω εκπροθέσμου καταβολής  5] το μίσθωμα μηνός Ιουνίου 2011 εκ
764,91 ευρώ πλέον χαρτοσήμου 27,53 ευρώ πλέον προσαυξήσεως λόγω
εκπροθέσμου καταβολής  6] το μίσθωμα μηνός Ιουλίου 2011  εκ  764,91 ευρώ πλέον
χαρτοσήμου 27,53 ευρώ πλέον προσαυξήσεως λόγω εκπροθέσμου καταβολής 7] το
μίσθωμα μηνός  Αυγούστου 2011 εκ  764,91 ευρώ πλέον χαρτοσήμου 27,53 ευρώ
πλέον προσαυξήσεως λόγω εκπροθέσμου καταβολής 8] το μίσθωμα μηνός
Σεπτεμβρίου 2011 εκ   764,91 ευρώ πλέον χαρτοσήμου 27,53 ευρώ πλέον
προσαυξήσεως λόγω εκπροθέσμου καταβολής   9] το μίσθωμα μηνός Οκτωβρίου
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2011 εκ  764,91 ευρώ πλέον χαρτοσήμου 27,53 ευρώ πλέον προσαυξήσεως λόγω
εκπροθέσμου καταβολής 10] το μίσθωμα μηνός Νοεμβρίου 2011 εκ   764,91 ευρώ
πλέον χαρτοσήμου 27,53 ευρώ πλέον προσαυξήσεως λόγω εκπροθέσμου καταβολής
11] το μίσθωμα μηνός Δεκεμβρίου  2011 εκ  764,91 ευρώ πλέον χαρτοσήμου 27,53
ευρώ πλέον προσαυξήσεως λόγω εκπροθέσμου καταβολής και 12] το μίσθωμα μηνός
Ιανουαρίου 2012 εκ 787,86 ευρώ πλέον χαρτοσήμου εκ 28,36 ευρώ πλέον
προσαυξήσεως λόγω εκπροθέσμου καταβολής,  τα  οποία παρά τις πολλαπλές και
επανειλημμένες προς τούτο οχλήσεις του Δήμου, ο αντίδικος  πεισματικά αρνείται να
καταβάλει, καίτοι  κάνει χρήση του μισθίου μέχρι σήμερα [πρβλ. υπ΄αριθμ. πρωτ.
1155/30-1-2012 ενημερωτικό σημείωμα της Προϊσταμένης της Ταμειακής Υπηρεσίας
του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος κας Ανθής  Πλεσίτη].

Επειδή διά της υπό κρίσιν αγωγής κατηγγέλθη η υπό κρίσιν σύμβαση
μισθώσεως λόγω καθυστερήσεως  καταβολής του μισθώματος εξ αποκλειστικής
υπαιτιότητος του αντιδίκου και του εγγυητού του.

Επειδή τα ως άνω αναφερόμενα ποσά  κατεβλήθησαν εκπρόθεσμα και
τμηματικά  μετά την  καταγγελία της συμβάσεως μισθώσεως.

Συζητήσεως γενομένης επί της εν λόγω αγωγής εξεδόθη η προσαγομένη σε
κεκυρ. αντίγραφο υπ΄αριθμ. 600/12 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών [ διαδικασία μισθωτικών διαφορών], με την οποία και για τους λόγους που
αναφέρονται εις αυτήν εγένετο εν μέρει δεκτή η ως άνω αγωγή του Δήμου
Ν.Φιλ/φειας και ήδη Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος  υπεχρεώθη ο μισθωτής Αναστάσιος
Καρακώτσογλου να   αποδώσει στον ενάγοντα Δήμο την χρήση του  ανωτέρω
μισθίου ακινήτου και συγκεκριμένα του υπ΄αριθμ. 1 μισθίου ακινήτου του 2ου

Συγκροτήματος Εργατικών Πολυκατοικιών ΟΕΚ  Ν.Φιλ/φειας  που βρίσκεται εντός
των διοικητικών ορίων του Δήμου Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος, δημοτική ενότητα
Ν.Φιλ/φειας, και  επί της οδού Χίου 1 όπως ειδικώτερα εμφαίνεται υπό στοιχείο  1
στο από μηνός Ιανουαρίου 1993 τοπογραφικό διάγραμμα της ΤΥ Δήμου Ν. Φιλ/φειας
[ αντίγραφο ΟΕΚ] και αποτελείται από μία αίθουσα τριών όψεων 60.08 τμ. με πατάρι
14 τμ. , ήτοι συνολικής επιφανείας 74,08 τμ. Επίσης υπεχρεώθη ο άνω εναγόμενος
[μισθωτής] να καταβάλει σττον ενάγοντα Δήμο το ποσό των 1.938,71  ευρώ, με τον
νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής [λόγω μερικής καταβολής υπ΄αυτού  των
οφειλομένων μισθωμάτων], κήρυξε την παραπάνω απόφαση προσωρινώς εκτελεστή
και κατεδίκασε τον εναγόμενο μισθωτή στην καταβολή μέρους της δικαστικής
δαπάνης  του ενάγοντος Δήμου, την οποία καθώρισε στο ποσό των 150 ευρώ.

Εν συνεχεία κοινοποιήσεως αντιγράφου εξ απογράφου Α΄εκτελεστού της ως
άνω υπ΄αριθμ. 600/12 αποφάσεως του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών   προς
τον εναγόμενο  Αναστάσιο Καρακώτσογλου [ σχετ. προς τούτο οι υπ΄αριθμ.
1665Δ/20-5-13 και 1700Δ/30-5-13 εκθέσεις επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού
Θεοδώρου Παπαγεωργίου]  την 7-6-13 η αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής
Ακινήτων του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, με πάσα επιφύλαξη παντός εν γένει
νομίμου και συμβατικού δικαιώματος του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, ως
καθολικού διαδόχου του Δήμου Ν. Φιλ/φειας, οπεθενδήποτε απορρέοντος για την
αποκατάσταση πάσης επελθούσης και επελθησομένης στον Δήμο Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος  ζημίας [ θετικής, αποθετικής ως και διαφυγόντων κερδών] παρέλαβε το
άνω μίσθιο ως και τα κλειδιά αυτού, συνταγέντος του υπ΄αριθμ. πρωτ. 7968/7-6-13
πρωτόκολλου παράδοσης και παραλαβής.

Εν προκειμένω πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.
πρωτ.6766/21-5-13 βεβαίωση  της Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών [ τμ.
Ταμειακής Υπηρεσίας], ο ανωτέρω μισθωτής Αναστάσιος Καρακώτσογλου δεν έχει
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εξοφλήσει το μίσθωμα μηνός Δεκεμβρίου 2010 και δεν έχει καταβάλει  μέχρι σήμερα
τα μισθώματα από μηνός Φεβρουαρίου 2011  μέχρι 31-12-12 που ανέρχονται στο
ποσό των 21.891,33 ευρώ [ που αφορά οφειλή μισθωμάτων, αποζημιώσεως χρήσεως
για αυθαίρετη χρήση, τέλη χαρτοσήμου κλπ.] . Για το 2013 [ δηλ. από 1-1-2013 έως
και την 7-6-13 [ ημέρα απόδοσης της  χρήσεως του ως άνω μισθίου στον Δήμο ]   η
αρμόδια Υπηρεσία Εσόδων θα πρέπει να διαβιβάσει τον σχετικό χρηματικό κατάλογο
οφειλής του  ανωτέρω μισθωτή Αν. Καρακώτσογλου προς την Ταμειακή Υπηρεσία
του Δήμου Φ-Χ [ για  αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης, προσαυξήσεων κλπ] για τις
δικές  της κατά νόμο περαιτέρω ενέργειες.

Με την επιφύλαξη παντός εν γένει νομίμου και συμβατικού δικαιώματος του
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Ν. Φιλ/φειας
[ άρθρο 1 και 283 Ν. 3852/0] οποθενδήποτε απορρέοντος  για  την αποκατάσταση
και ανόρθωση πάσης ζημίας [ θετικής, αποθετικής  ως και διαφυγόντων κερδών] την
οποία υπέστη ή θέλει υποστεί ο Δήμος Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος  εκ της κατά τα
ανωτέρω  παρανόμου, αυθαιρέτου και αντισυμβατικής συμπεριφοράς  του
Αναστασίου Καρακώτσογλου.

Μετά από τα ανωτέρω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως λάβει
σχετική απόφαση για την ολική κατάπτωση υπέρ του Δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Ν. Φιλ/φειας, και εις βάρος του
Αναστασίου Καρακώτσογλου του Βασιλείου, της υπ΄αριθμ. Νο 5099001647 της
10-1-08 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της Τραπέζης Πειραιώς [
Κατάστημα Ιφιγενείας [2099], Ιφιγενείας 3-5 Ν. Ηράκλειο 144.51 fax 210-
2801404]  ποσού  4.200  ευρώ που κατετέθη  στον Δήμο Ν.Φιλ/φειας σύμφωνα
με τους όρους της διατάξεως του άρθρου 10 της ως άνω  193/07 αποφάσεως της
Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου  Ν .Φιλ/φειας και  ισχύει μέχρι την  επιστροφή
της στην άνω Τράπεζα, για την καλή εκτέλεση των όρων της ως άνω υπ΄αριθμ.
18399/31-12-07  συμβάσεως μισθώσεως,  για παράνομη,  αυθαίρετη,  και
αντισυμβατική συμπεριφορά  του μισθωτού  Αναστασίου Καρακώτσογλου του
Βασιλείου λόγω παράβασης υπ΄αυτού ουσιωδών άρθρων αυτής και συγκεκριμένα
των άρθρων1,3,15,17,20,23,25,26,27,28,29, 30 και  31 του ως άνω υπ΄ αριθμ.
18399/31-12-07 ιδιωτ. συμφωνητικού μισθώσεως και της υπ΄ αριθμ. 9835/07
διακηρύξεως του κ. Δημάρχου Ν.Φιλ/φειας ως και της υπ΄αριθμ. πρωτ. 12852/07
διακηρύξεως Α΄ επαναληπτικής δημοπρασίας, εφ΄όσον δεν κατέβαλλε από
αποκλειστική του υπαιτιότητα  εμπροθέσμως και προσηκόντως τα μισθώματα της υπό
κρίσιν συμβάσεως μισθώσεως ούτε απέδωσε εμπροθέσμως και προσηκόντως την
χρήση του ως άνω μισθίου κατά την λύση  της άνω συμβάσεως μισθώσεως,
λαμβανομένου υπόψιν ότι έχει χωρήσει και καταγγελία της ως άνω συμβάσεως
μισθώσεως [ σχετ. προς τούτο  η ως άνω  από 22-12-10 αγωγή του  Δήμου
Ν.Φιλ/φειας  κατ΄αυτού κλπ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εφ΄ης
εξεδόθη η υπ΄αριθμ. 600/12 τελεσίδικος  απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών [ διαδικασία μισθωτικών διαφορών].

Η ληφθησομένη από το Δ.Σ. απόφαση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής να σταλεί
στην αρμόδια Τράπεζα για την είσπραξη του ως άνω ποσού.

Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.
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Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, την σχετική
αριθ. πρωτ. 9593/1-7-2013 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τα
στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
 Την υπ’ αριθμ. 193/07 Α.Δ.Ε.Δ.Ν.Φ.
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9835/07 διακήρυξη κ. Δημάρχου Ν.Φ.
 Την υπ’ αριθμ. 240/07 Α.Δ.Ε.Δ.Ν.Φ.
 Το υπ’ αριθμ.  πρωτ. 13403/24-09-2007 πρακτικό Δημαρχιακής Επιτροπής

Δ.Ν.Φ.
 Την υπ’ αριθμ. 272/07 Α.Δ.Ε. Δ.Ν.Φ.
 Το υπ’ αριθμ. 18399/31-12-07 ιδιωτ. Συμφωνητικό
 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18398/31-12-07 πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής
 Την υπ’ αριθμ. Νο 5099001647 της 10-1-08 (με Νο 279540) εγγυητική

επιστολή καλής εκτέλεσης της Τραπέζης Πειραιώς [κατάστημα Ιφιγενείας
[2099] , Ιφιγενείας 3-5 Ν. Ηράκλειο , 14451],  ποσού 4.200 €

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7968/7-6-13 πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6766/21-5-13 βεβαίωση της Δ/νσης Οικ. Υπ. (τμ.

Ταμειακής Υπηρεσίας)
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14426/23-10-13 παραγγελία αναγκαστικής κατάσχεσης.
 Το από 19/05/2015 έγγραφο της Δ/νσης Οικ. Υπ. (Τμήμα Ταμείου)
 Την τελευταία κατάσταση (με ημερομηνία 12/05/2015) με τις κινήσεις του

άνω οφειλέτη.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ολική κατάπτωση υπέρ του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος,
ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Ν. Φιλ/φειας, και εις βάρος του  Αναστασίου
Καρακώτσογλου του Βασιλείου, της υπ΄αριθμ. Νο 5099001647 της 10-1-08
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της Τραπέζης Πειραιώς [ Κατάστημα
Ιφιγενείας [2099], Ιφιγενείας 3-5 Ν. Ηράκλειο 144.51 fax 210-2801404]
ποσού  4.200  ευρώ που κατετέθη  στον πρώην Δήμο Ν.Φιλ/φειας σύμφωνα με
τους όρους της διατάξεως του άρθρου 10 της ως άνω  193/07 αποφάσεως της
Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου  Ν .Φιλ/φειας και  ισχύει μέχρι την  επιστροφή
της στην άνω Τράπεζα, για την καλή εκτέλεση των όρων της ως άνω υπ΄αριθμ.
18399/31-12-07 συμβάσεως μισθώσεως,  για παράνομη,  αυθαίρετη,  και
αντισυμβατική συμπεριφορά  του μισθωτού  Αναστασίου Καρακώτσογλου του
Βασιλείου λόγω παράβασης υπ΄αυτού ουσιωδών άρθρων αυτής και συγκεκριμένα
των άρθρων1,3,15,17,20,23,25,26,27,28,29, 30 και  31 του ως άνω υπ΄ αριθμ.
18399/31-12-07 ιδιωτ. συμφωνητικού μισθώσεως και της υπ΄ αριθμ. 9835/07
διακηρύξεως του κ. Δημάρχου Ν.Φιλ/φειας ως και της υπ΄αριθμ. πρωτ. 12852/07
διακηρύξεως Α΄ επαναληπτικής δημοπρασίας, εφ΄όσον δεν κατέβαλλε από
αποκλειστική του υπαιτιότητα  εμπροθέσμως και προσηκόντως τα μισθώματα της υπό
κρίσιν συμβάσεως μισθώσεως ούτε απέδωσε εμπροθέσμως και προσηκόντως την
χρήση του ως άνω μισθίου κατά την λύση  της άνω συμβάσεως μισθώσεως,
λαμβανομένου υπόψιν ότι έχει χωρήσει και καταγγελία της ως άνω συμβάσεως
μισθώσεως [ σχετ. προς τούτο  η ως άνω  από 22-12-10 αγωγή του  Δήμου
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Ν.Φιλ/φειας  κατ΄αυτού κλπ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εφ΄ης
εξεδόθη η υπ΄αριθμ. 600/12 τελεσίδικος  απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών [ διαδικασία μισθωτικών διαφορών] και εν συνεχεία το υπ΄αριθ. πρωτ.
7968/7-6-2013 πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής του μισθίου.

Η παρούσα απόφαση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής να σταλεί στην αρμόδια
Τράπεζα για την είσπραξη του ως άνω ποσού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 118/2015.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κουμαριανός  Ευάγγελος
Καλαμπόκης Ιωάννης
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ
Ανανιάδης  Νικόλαος

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Παπαλουκά  Ευτυχία

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
Παπακώστας  Βασίλειος

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος

Αντωνόπουλος  Δημήτριος
Ρόκου Χαρίκλεια
Δούλος  Ορέστης

Καλύβης  Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη

Χαραμαρά  Γεωργία
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος

Ανδρέου Χριστίνα
Γεωργαμλής  Λύσσανδρος

Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος
Κόντος  Απόστολος

Ντάτσης  Κωνσταντίνος
Κουτσάκης Μιχαήλ
Αγαγιώτου Βασιλική
Σιώρης  Νικόλαος
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Ακριβές Αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

- Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
- Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
- Τμήμα Ταμείου
- Γραφείο Γεν.Γραμματέα
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας
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