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ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης µίσθωσης ακινήτου επί της οδού Μαραθώνος 
26 για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας 
(Νικ. Τρυπιά 45), σήµερα στις 2.11.2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ., 
ύστερα από την αριθµ. Πρωτ.  11838/20/27-10-2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. 
Πρόσκλησης 20/2011) του Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που 
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε 
κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων 
των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
(«Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 220/ 2011 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 12573/14.11.2011 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες:  
Τηλ.: 213-2049034, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
Ε-mail: proedros-ds@neafiladelfeia.gr 
          pgretzelias@gmail.com 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 2.11.2011 
Συνεδρίασης Νο. 21/2011 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού,  η κα Αλίκη Μολακίδου, ∆Ε 38-∆ιοικητικού, υπάλληλος 
Αορ. Χρόνου του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 30 παρόντες 
και 3 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                     Κανταρέλης ∆ηµήτριος  
Μπόβος Χαράλαµπος                     Κόντος Σταύρος 
Παπανίκα Αικατερίνη                                                 Αγαγιώτου Βασιλική 
Κότσιρας Παύλος                                                         
Παϊδας Αδαµάντιος                       
Χωρινός Ζαχαρίας                                                        
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           
Σιµιγδαλά Ειρήνη  
Νικολόπουλος Φώτης                                 
Παπαλουκά Ευτυχία      
Λαζαρίδης Πέτρος  
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
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Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Βαλασσάς Βεργής 
 Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
 Πολίτης Σταύρος 
 Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
   
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Κυριακή Ναθαναήλ, ενώ απουσίαζε η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα ∆ήµητρα 

∆ερµανούτσου. 

 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή συνεδρίαση. 

 

Απουσίες :  

Οι 3  ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης ήτοι οι κ.κ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος, Αγαγιώτου Βασιλική και Κόντος Σταύρος, απουσίαζαν 

δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 

11ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το οποίο οµόφωνα το ∆.Σ. συµφώνησε να συζητηθεί 

ως προτελευταίο (10ο). 

 

Οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.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.∆.  
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11ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 11ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 11919/13-10-2011 διαβιβαστικό έγγραφο της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 

Θέµα : «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθµ. πρωτ.  
10226/30-8-11 αιτήσεως των α) Μαριάνθης Τσουκαλά και β)   
Ιάκωβου ∆ηµητρίου» 

 

  Παρακαλούµε, όπως, σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου εισάγετε το θέµα για συζήτηση και λήψη απόφασης. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, εν συνεχεία της 

υπ΄αριθµ. 109/07 αποφάσεως του ∆ηµοτικού Σ/λιου ∆ήµου Ν.Χαλκηδόνας περί 

εγκρίσεως µίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Υπηρεσίας Κοινωνικής Μέριµνας 

και της νέας δοµής < Κέντρο  Πληροφόρησης και στήριξης εργασίας > και σύστασης 

Τριµελούς Επιτροπής Κρίσης Καταλληλότητος,  της υπ΄αριθµ. 69/07 απόφασης της 

∆ηµαρχιακής Επιτροπής  ∆ήµου Ν.Χαλκηδόνας περί κατάρτισης των όρων 

δηµοπρασίας για την ανάδειξη µειοδότη ιδιοκτήτη ακινήτου για την στέγαση των  

Κοινωνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ν.Χαλκηδόνας, της υπ΄αριθµ. πρωτ. 6302/28-6-07 

και 7111/20-7-07  διακηρύξεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος του κ. ∆ηµάρχου 

Ν.Χαλκηδόνας, της υπ΄αριθµ. 101/07  απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής  ∆ήµου 

Ν.Χαλκηδόνας, υπεγράφη το υπ΄αριθµ. πρωτ. 7386/1-8-07 ιδιωτικό συµφωνητικό 

µισθώσεως ως και το υπ΄αριθµ. πρωτ. 7422/2-8-07  πρωτόκολλο παράδοσης και 

παραλαβής. 

Ειδικώτερα κατά την διενεργηθείσα ως άνω µειοδοτική δηµοπρασία για την 

µίσθωση ακινήτου από τον ∆ήµο Ν.Χαλκηδόνας για την  στέγαση  των Κοινωνικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου Ν.Χαλκηδόνας, οι κ.κ.  Μαριάνθη Τσουκαλά και  Ευθαλία 

Βουδούρη προσέφεραν το ανήκον  εις  εκάστην εξ αυτών κατά ποσοστό 50 % εξ 

αδιαιρέτου και επί της οδού Μαραθώνος 26  στην Ν.Χαλκηδόνα κείµενο ισόγειο 

ακίνητο τους, αποτελούµενο από µία ισόγεια αίθουσα µε  WC , επιφανείας 99,01 τµ. 

για την στέγαση των Κοινωνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ν.Χαλκηδόνος, αντί µηνιαίου 
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µισθώµατος 650 ευρώ µηνιαίως και για χρονική διάρκεια 2 ετών, σύµφωνα µε τους 

όρους της υπ΄αριθµ. 69/07 αποφάσεως της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου 

Ν.Χαλκηδόνος, της υπ΄αριθµ. πρωτ. 6302/07 και 7111/07 διακηρύξεως  εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος  του κ. ∆ηµάρχου Ν.Χαλκηδόνας, εις το περιεχόµενο των οποίων ρητά 

και ανεπιφύλακτα προσεχώρησαν, υπογραφέντος  του υπ΄αριθµ. πρωτ. 7386/1-8-07 

ιδιωτικού  συµφωνητικού µισθώσεως ως και του υπ΄αριθµ. πρωτ. 7422/2-8-07  

πρωτόκολλου  παράδοσης και παραλαβής. 

Η διάρκεια της ως άνω µισθώσεως ωρίσθη διετής, ήρξατο την 1-8-07 και 

έληγε την 31-7-09. 

Επικειµένης της λήξεως της ως άνω συµβάσεως µισθώσεως, οι εκµισθωτές κ.κ 

Μαριάνθη Τσουκαλά και Ευθαλία Βουδούρη ζήτησαν την παράταση της άνω 

συµβάσεως µισθώσεως και την αναπροσαρµογή του µισθώµατος, υπογραφέντος του 

υπ΄αριθµ. πρωτ. 6178/28-7-09 ιδιωτικού συµφωνητικού, µε το οποίο παρετάθη η 

διάρκεια της άνω συµβάσεως µισθώσεως για 2 εισέτι έτη, ήτοι από 1-8-09 έως 31-7-

11 και ανεπροσαρµόσθη το µίσθωµα εις το ποσό των 680 ευρώ µηνιαίως, µε 

προβλεπόµενη αναπροσαρµογή κατ΄έτος, αυξανόµενο κατά το ποσοστό της αύξησης 

του ετήσιου περί µισθωµάτων τιµάριθµου του προηγούµενου έτους. Κατά τα λοιπά 

τα συµβαλλόµενα µέρη από κοινού και εκ συµφώνου συνεφώνησαν ρητά και  

ανεπιφύλακτα ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι αυτοί ακριβώς όροι που προβλέπονται 

στο από 1-8-07 συµφωνητικό. 

Περαιτέρω δυνάµει του  υπ΄αριθµ. 14581/22-10-09 συµβολαίου της Συµ/φου 

Αθηνών ∆έσποινας συζ. Νικολάου Τριτσιµπίδα η εκ των εκµισθωτριών κα Ευθαλία  

θυγ. Ιακώβου και Ελισάβετ Βουδούρη, συζ. ∆ηµητρίου ∆ηµητρίου µετεβίβασε κατά 

πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή  προς τον κ. Ιάκωβο ∆ηµητρίου  του ∆ηµητρίου 

και της Ευθαλίας το ανήκον εις αυτήν ποσοστό 50 % εξ αδιαιρέτου επί του υπό 

κρίσιν µισθίου ακινήτου, και ειδικώτερα επί του ισογείου ορόφου της επί της οδού 

Μαραθώνος 26 στην Ν.Χαλκηδόνα πολυορόφου οικοδοµής, επιφανείας 99,01 τµ. 

αποτελούµενου από ένα ενιαίο χώρο  µε WC. 

Επικειµένης της λήξεως της ως άνω συµβάσεως µισθώσεως, οι ως άνω 

εκµισθωτές κ.κ Μαριάνθη Τσουκαλά και Ιάκωβος ∆ηµητρίου υπέβαλαν προς τον 

∆ήµο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος την υπ΄αριθµ. πρωτ. 10226/30-8-11 αίτηση , µε 

την οποία δηλώνουν ότι επιθυµούν την παράταση της µισθώσεως του ακινήτου τους, 

επί της οδού Μαραθώνος 26 Ν.Χαλκηδόνας µε τους ίδιους όρους. 
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Την 22-8-11 δηµοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθµ. 180 τ. Α ΄  ΦΕΚ της  22-8-2011 ο 

Ν.4002/11  < Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου- 

Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και την δηµοσιονοµική εξυγίανση. Θέµατα αρµοδιότητος  

Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης >. 

Σύµφωνα  µε το άρθρο  21 του Ν. 4002/11 ορίζεται ότι : < 1.- Η 

µισθωτική αξία των ακινήτων που έχουν µισθωθεί από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και τους 

φορείς του δηµόσιου  τοµέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β 

του ν. 2362/1995 [ Α΄ 247], όπως το  άρθρο αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 

3871/2010 [ Α ΄ 141] και  πριν την συµπλήρωση του µε την παρ. 1α του άρθρου 50  

του Ν. 3943/11 [ Α΄66],  τεκµαίρεται ότι κατά το έτος 2010 έχει µειωθεί κατά 20 %. 

Από την δηµοσίευση του παρόντος νόµου τα µισθώµατα  που καταβάλλουν 

το Ελληνικό ∆ηµόσιο και οι ανωτέρω φορείς, για την µίσθωση ακινήτων 

στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες τους, µειώνονται κατά ποσοστό 20 %, το 

οποίο υπολογίζεται στο ύψος των µισθωµάτων της χρήσης Ιουλίου 2010 

και µέχρι 30-6-2013 απαγορεύεται  οποιαδήποτε αναπροσαρµογή τους. Σε 

περίπτωση κατά την οποία τα µισθώµατα αυτά έχουν αναπροσαρµοσθεί [ αυξηθεί] 

µετά την 1-7-2010, η αναπροσαρµογή αυτή καταργείται  και η καταβληθείσα 

συµψηφίζεται µε τα οφειλόµενα µισθώµατα. Οι εκµισθωτές δικαιούνται να 

προσφύγουν στα αρµόδια δικαστήρια και να αµφισβητήσουν το ύψος του παραπάνω 

τεκµηρίου και την µείωση του µισθώµατος. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο και οι ανωτέρω 

φορείς δικαιούνται να προσφύγουν στα αρµόδια δικαστήρια και να αποδείξουν ότι η 

µείωση της µισθωτικής αξίας και αντιστοίχως του µισθώµατος είναι µεγαλύτερη από 

το παραπάνω ποσοστό. 2.-  Η µείωση του µισθώµατος της προηγούµενης 

παραγράφου δεν εφαρµόζεται στις µισθώσεις που οι εκµισθωτές συµφώνησαν µε το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο ή τους φορείς της προηγούµενης παραγράφου στην µείωση του 

καταβαλλόµενου από 1-7-2010 και εφεξής µισθώµατος κατά ποσοστό τουλάχιστον 

20 %. Σε περίπτωση που είχαν συµφωνήσει  µείωση σε ποσοστό µικρότερο του 20 

%, τότε το καταβαλλόµενο µίσθωµα µειώνεται από την δηµοσίευση του παρόντος 

νόµου κατά το υπόλοιπο ποσοστό µέχρι την συµπλήρωση του ποσοστού 20 %.  3.- 

Στις περιπτώσεις που το  ετήσιο µίσθωµα που προκύπτει, µετά την κατά τις 

προηγούµενες παραγράφους µείωση του, είναι κατώτερο του µισθώµατος που 

προκύπτει από την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 41 και 41α του Ν. 

1249/1982 [ Α΄43] µε την επιβολή συντελεστή  απόδοσης 5 %,  δικαιούται ο 

εκµισθωτής µε αίτηση του στην αρµόδια υπηρεσία για την καταβολή του 
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µισθώµατος, στην οποία επισυνάπτεται  φύλλο υπολογισµού της αντικειµενικής αξίας 

του µισθίου θεωρηµένου από την αρµόδια για την φορολογία εισοδήµατος του 

εκµισθωτή ∆ΟΥ,  να ζητήσει την µείωση του µισθώµατος µέχρι το ύψος του 

µισθώµατος, όπως προσδιορίζεται ανωτέρω ή την µηδενική µείωση αυτού στην 

περίπτωση που το µίσθωµα, πριν από οποιαδήποτε µείωση, είναι ίσο ή κατώτερο 

αυτού. Η αρµόδια για την καταβολή του µισθώµατος υπηρεσία ενηµερώνει εγγράφως 

σχετικά την αρµόδια για την σύναψη της µισθωτικής σύµβασης αρχή >. 

Εν όψει των ανωτέρω  ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ως καθολικός 

διάδοχος του ∆ήµου Ν.Χαλκηδόνος [ άρθρο 1 και 283 Ν. 3852/10],  µετά από 

σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, δύναται να αποφασίσει την παράταση 

της διάρκειας της ως άνω συµβάσεως µισθώσεως.   

Τη σύµφωνη γνώµη για τη δυνατότητα της εν λόγω παράτασης µας έχει 

γνωστοποιήσει µε το υπ’ αριθµ. 11108/23.9.2011 έγγραφό της και η Νοµική 

Υπηρεσία του ∆ήµου.               

Όσον αφορά στο θέµα της αναπροσαρµογής του µισθώµατος  τυγχάνουν  

εφαρµογής  οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4002/11[ δηλ. απαγόρευση 

αναπροσαρµογής µισθώµατος  µέχρι 30-6-2013, µείωση µισθώµατος στην περίπτωση 

της µη µείωσης αυτού κατά τον Ιούλιο 2010 κλπ]. 

Το µηνιαίο µίσθωµα στις 1.7.2010 ήταν 680,00€ και θα διαµορφωθεί στα 

544,00€, η δε διάρκεια της µίσθωσης δύναται να παραταθεί για ένα έτος, ήτοι µέχρι 

της 31 Ιουλίου 2012, σύµφωνα και µε το ανωτέρω έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας. 

Μετά από τα παραπάνω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική 

απόφαση επί της ως άνω αιτήσεως. 

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
Ο κ. Ε.Πλάτανος θεωρεί ότι θα έπρεπε να  χρησιµοποιούνται άδεια κτήρια ιδιοκτησίας 
του ∆ήµου και όχι να παρατείνεται η µίσθωση κτηρίων άλλων ιδιοκτητών. 
Η κα ∆.Ε.Γκούµα τοποθετήθηκε ενάντια στην οποιαδήποτε φιλανθρωπία (Κοινωνικό 
Παντοπωλείο). 
Η κα Α.Καβακοπούλου βεβαίωσε το Σώµα ότι υπάρχει πλήρης διαφάνεια στη 
λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 
 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
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• Κατά του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 

Ε.Πλάτανος, Β.Βαλασσάς, ∆.Ε.Γκούµα και Σ.Πολίτης. 
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4002/11 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(26  ΥΠΕΡ, 4 ΚΑΤΑ )  
 

Εγκρίνει την παράταση της µίσθωσης του επί της οδού Μαραθώνος 26 ευρισκόµενου 
ισογείου ακινήτου, επιφανείας 99,01 τ.µ., για τη στέγαση του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του ∆ήµου µέχρι 31/7/2012, µετά και την σχετική αίτηση των 
ιδιοκτητών αυτού κ.κ. Μαριάνθης Τσουκαλά και Ιακώβου ∆ηµητρίου. 
 
Το µηνιαίο µίσθωµα διαµορφώνεται στα 544,00 €. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της προηγούµενης µισθωτήριας σύµβασης. 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   220/2011. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                           ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 
Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος 
Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
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Λαζαρίδης Πέτρος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 
Παπανικολάου Νικόλαος 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 

Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κοσµά Σταυρούλα 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 

Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
   
ΕΛ. ΣΟΥΛΑ 

 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
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