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⎣

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 19.12.2011 
Συνεδρίασης Νο. 24/2011 του Δ.Σ. του 
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση λύσης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου επί της οδού 
Επταλόφου 36-Ν.Φιλαδέλφεια »  
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια 
Συνεδρίαση στnν αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας 
(Νικ. Τρυπιά 45), σήμερα στις 19.12.2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.30 μ.μ., 
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 14277/23/15.12.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. 
Πρόσκλησης 23/2011) του Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε 
κάθε Σύμβουλο χωριστά, στην κα Δήμαρχο και στις 2 Προέδρους των Συμβουλίων 
των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
(«Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

Η Δήμαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓΔΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 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- 
ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
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 31 παρόντες 
και 2 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ                                              
Γρετζελιάς Παντελής                 Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη  
Κανταρέλης Δημήτριος                      Βαλασσάς Βεργής 
Παπανίκα Αικατερίνη                                                                                             
Μπόβος Χαράλαμπος                      
Κότσιρας Παύλος                                                         
Παϊδας Αδαμάντιος                       
Χωρινός Ζαχαρίας                                                        
Σιμιγδαλά Ειρήνη  
Νικολόπουλος Φώτης                               
 Παπαλουκά Ευτυχία             
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Δημακόπουλος Χρήστος 
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
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Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσμά Σταυρούλα 
Γεωργαμλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Γκούμα Δανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
   
    
Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα η Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Κυριακή Ναθαναήλ, ενώ ήταν απούσα η 

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα  Δήμητρα 

Δερμανούτσου. 

 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν παρέστησαν στη 

σημερινή Συνεδρίαση. 

 

• Οι κ.κ. Φ.Νικολόπουλος και Λ.Γεωργαμλής αποχώρησαν  από τη Συνεδρίαση κατά 

τη διάρκεια της συζήτησης επί του 3ου και μετά το τέλος της ψηφοφορίας επί του 

2ου θέματος της Η.Δ. αντιστοίχως. 

 

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

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 1ο 

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.  

 

12ο  ΘΕΜΑ Η.Δ.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 12Ο  Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με 
βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 13917/9-12-2011 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
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Κυρία Δήμαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι , 
 
Θέμα : «Λύση σύμβασης μισθώσεως ακινήτου επί της οδού Επταλόφου 36 στην Ν. 

Φιλαδέλφεια» 

 

Κύριε Πρόεδρε ,  

Ως γνωστόν, εν  συνεχεία της υπ΄αριθμ. 203/09 αποφάσεως της Δημαρχιακής 

Επιτροπής του Δήμου Ν.Φιλ/φειας περί καταρτίσεως των όρων δημοπρασίας, της 

υπ΄αριθμ. πρωτ. 11738/10-7-09 διακήρυξης ενδιαφέροντος  του κ. Δημάρχου  

Ν.Φιλ/φειας, της υπ΄αριθμ. 280/09 αποφάσεως της Δημαρχιακής Επιτροπής του 

Δήμου Ν.Φιλ/φειας που επικυρώθηκε με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 35083/22387/6.10.09 

απόφαση του Γ. Γ. Περιφέρειας Αττικής, υπεγράφη το υπ΄αριθμ. πρωτ. 16002/26-10-

09 ιδιωτικό συμφωνητικό  μισθώσεως. 

 

Ειδικώτερα κατά την διενεργηθείσα ως άνω μειοδοτική δημοπρασία για την 

μίσθωση από τον Δήμο Ν.Φιλ/φειας ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών του ως  

και των υπ΄αυτού εξαρτωμένων και εποπτευομένων νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου, οι κ.κ Αβραάμ Γεωργιάδης του Γεωργίου και η Βελούδω θυγ. Γεωργίου 

Βαρελά, συζ. Αβραάμ Γεωργιάδη, κάτοικοι Ν. Φιλ/φειας, οδός Επταλόφου 36, ως 

ασκούντες από κοινού την γονική μέριμνα της ανήλικης θυγατρός τους  Παναγιώτας 

Γεωργιάδη και υπό την ανωτέρω ιδιότητα τους  αυτή, υπό την εγγύησιν του κ. 

Γεωργίου Γεωργιάδη του  Αβραάμ , προσέφεραν  το επί της οδού  Επταλόφου 36 

στην  Ν.Φιλ/φεια  ακίνητο, το οποίο αποτελείται σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 

13428/2-9-09 έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 7  του ΠΔ/τος 270/81, 

από :  1] το υπό στοιχεία  ΙΣ-1  διαμέρισμα [ αυτοτελή ιδιοκτησία] του ισογείου 

ορόφου, επιφανείας 87,27 τμ. που αποτελείται από ένα μπάνιο, ένα  WC , ένα  

δωμάτιο 10,52 τμ. και το υπόλοιπο σε ενιαίο χώρο  2] στο ανωτέρω διαμέρισμα και 

στον εκάστοτε ιδιοκτήτη αυτού ανήκει κατ΄αποκλειστική χρήση, η υπό στοιχεία 

ΑΠΟΘΗΚΗ- 3  του υπογείου, επιφανείας 13,50 τμ., που ανήκουν στην αποκλειστική 

κυριότητα, νομή και κατοχή της ανήλικης θυγατρός τους Παναγιώτας Γεωργιάδη, για  

την στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Ν.Φιλ/φειας και των υπ΄αυτού εξαρτωμένων 

και εποπτευομένων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αντί μηνιαίου μισθώματος  

800 ευρώ μηνιαίως, αναπροσαρμοζόμενου κατά ποσοστό 2 %  ετησίως, σύμφωνα με 

τους όρους της ως άνω υπ΄αριθμ. 203/09 αποφάσεως της  Δημαρχιακής  Επιτροπής 
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του Δήμου Ν.Φιλ/φειας, της υπ΄αριθμ. πρωτ. 11738/09 διακηρύξεως εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος του κ. Δημάρχου Ν.Φιλ/φειας, της υπ΄αριθμ. 280/09 αποφάσεως της 

Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Ν.Φιλ/φειας που επικυρώθηκε με την υπ΄αριθμ. 

πρωτ 35083/22387/6.10.09 απόφαση του Γ.Γ.Περιφέρειας  Αττικής, εις το 

περιεχόμενο των οποίων ρητά και ανεπιφύλακτα προσεχώρησαν, υπογραφέντος του 

υπ΄αριθμ. πρωτ. 16002/26-10-09 ιδιωτικού συμφωνητικού  μισθώσεως. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ως άνω υπ΄αριθμ. πρωτ. 16002/26-10-09 ιδιωτικού 
συμφωνητικού μισθώσεως ορίζεται ότι : < Οι εκμισθωτές ουδεμιάς αποζημιώσεως 
παρά του Δήμου Ν.Φιλ/φειας δικαιούνται, εάν ο Δήμος Ν. Φιλ/φειας, πρό της λήξεως 
της μισθώσεως μεταφέρει τας υπηρεσίας του, δι΄ας προωρίσθη το μίσθιο ακίνητο σε 
οίκημα της ιδιοκτησίας του ή εάν ήθελε προσφερθεί εις αυτό η δωρεάν χρήση 
κατάλληλου ακινήτου δια τον υπόλοιπο χρόνο της μισθώσεως ή εάν ήθελον 
καταργηθεί οι σχετικές υπηρεσίες ή  ήθελον μεταφερθεί οι εγκατεστημένες εις το 
μίσθιο υπηρεσίες, έστω και προσωρινώς ή ήθελον οργανωθεί κατά τρόπον ώστε το 
μίσθιο να μην δύναται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των. Δια την κατά τα ανωτέρω 
λύση της συμβάσεως μίσθωσης απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εις 
όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο Δήμος Ν.Φιλ/φειας δύναται αζημίως δι΄αυτόν να 
λύει μονομερώς την μίσθωση, ειδοποιώντας εγγράφως τους εκμισθωτές τριάντα 
τουλάχιστον ημέρας προ της λύσεως της μισθώσεως, αφ΄ης παύει και πάσα 
υποχρέωση αυτού  προς καταβολή μισθώματος >. 

 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 283 παρ. 1 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι : < 1.- Οι 

δήμοι που συνιστώνται με το άρθρο 1 , υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη 

λειτουργίας τους και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται, στα 

οποία περιλαμβάνονται και τα δικαιώματα και οι  υποχρεώσεις  που απορρέουν από 

τις διεθνείς συνεργασίες. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος  είναι ΟΤΑ 

πρώτου βαθμού που συνενώνεται, συνεχίζονται από τον νέο δήμο αυτοδικαίως, 

χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για κάθε μία  από αυτές >. 

 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 1 του ως άνω Ν. 3852/10  συνεστήθη στον 

Νομό Αττικής  ο Δήμος Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος με έδρα την Ν.Φιλαδέλφεια, 

αποτελούμενος από τους  Δήμους α. Νέας Φιλαδέλφειας και β. Νέας Χαλκηδόνος, οι 

οποίοι καταργούνται. 

 

Επειδή το υπό κρίσιν μίσθιο ακίνητο δεν εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες του 

Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, καθ΄όσον οι στεγαζόμενες  εις  αυτό υπηρεσίες 
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του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος  θα μεταφερθούν εις το επί της οδού 

Δεκελείας 97 στην Ν. Φιλαδέλφεια δημοτικό  ακίνητο. 

 

Εν όψει των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Σ/λιο να λάβει σχετική απόφαση 

για την λύση της σύμβασης μισθώσεως του ως άνω ακινήτου που στεγάζει τις 

υπηρεσίες  του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ως και των νπδδ αυτού, καθ΄όσον 

αυτές θα μεταφερθούν εις το επί της οδού Δεκελείας 97 στην Ν. Φιλαδέλφεια  

δημοτικό ακίνητο. 

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

• Οι κ.κ. Χ.Μπόβος, Ζ.Χωρινός, 
Γ.Καραβίας, και Σ.Κοσμά είχαν αποχωρήσει προσωρινά από την αίθουσα και 
ήταν απόντες από την ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος. 

 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65 παρ. 1 και 283 του Ν. 3852/10 
(«Καλλικράτης») 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Εγκρίνει τη λύση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Επταλόφου 36-

Ν.Φιλαδέλφεια που είχε υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας και των Α. 

και Β.Γεωργιάδη για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, 

καθ΄όσον αυτές θα μεταφερθούν στο επί της οδού Δεκελείας 97 στην Ν. 

Φιλαδέλφεια  δημοτικό ακίνητο. 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   256/2011. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
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         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

   

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                           ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Κανταρέλης Δημήτριος 
Παπανίκα Αικατερίνη 
Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαμάντιος 
Σιμιγδαλά Ειρήνη 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Δημακόπουλος Χρήστος 

Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Γκούμα Δανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 

 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
   
Αβραμίκου Αναστασία 

 
 
Εσωτερική Διανομή :  

- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Λογιστήριο) 
- Νομική Υπηρεσία 
- Δ/νση Μηχ/σης 
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