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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 στέγασης Υπηρεσιών 
Καθ/τας και Πρασίνου επί της οδού Κ.Παλαμά 42-Ν.Χαλκηδόνα»  
 
 
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 

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.  

 

13ο  ΘΕΜΑ Η.Δ.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 13Ο  Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με 
βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 13920/9-12-2011 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 στέγασης Υπηρεσιών Καθαριότητας και 

Πρασίνου που βρίσκεται επί της οδού Κ.Παλαμά 42 στη Νέα Χαλκηδόνα" 

 

Κύριε Πρόεδρε ,  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3462/2006,  το Π.Δ 270/81, 

το άρθρο  36 παρ. 3 του ΠΔ 715/ 1979, την απόφαση 20/2008 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως και τις υπ΄αριθμ. 51/2008, 83/2008 και 106/2008 

(εγκρίθηκε με την αριθμ. 18593/28451/14.10.2008 απόφαση της Περιφέρειας 

Αττικής) αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής του τότε Δήμου Νέας Χαλκηδόνας 

καθώς επίσης και τις από 6.3.2008 και 25.8.2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με τους εν αυτή όρους και τα λοιπά έγγραφα του σχετικού 

φακέλου- υπεγράφη ιδίως δε του από 24 Οκτωβρίου 2008 ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ. 

  

Με τις: α) από 6.3.2008 και β) από 25.8.2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και τους εν αυτή όρους κινήθηκε η διαδικασία διεξαγωγής 

διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 270/81(ΦΕΚ 77Α ), Π.Δ. 715/79  και 

του ν. 3463/06 [ όρος 2 της διακήρυξης] προς μίσθωση οικοπέδου για στέγαση 

Υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου για 5ετή διάρκεια και με μηνιαίο 

μίσθωμα 1500,00ευρώ.  

     Περατωθείσης της διαδικασίας και σύμφωνα με την αριθμ. 106/2008 απόφαση 

της Δημαρχιακής Επιτροπής κατακυρώθηκε το υπ΄αριθμ. 7713/29.8.2008 Πρακτικό 

του φανερού επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη 

στέγαση των συγκεκριμένων υπηρεσιών σε ακίνητο επί της οδού Κ. Παλαμά 42 και 

όχι 24 ως εκ παραδρομής αναφέρεται. 

     Εν συνεχεία στις 24 Οκτωβρίου 2008 υπεγράφη από το Δήμο και από τους 

συνιδιοκτήτες του ακινήτου Σωκράτη Γαβριηλίδη του Δημητρίου και Ευφροσύνη σύζ. 

Στεφάνου Καραπάνου το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 9201/24.10.2008 Ιδιωτικό Συμφωνητικό 

Μισθώσεως με τους εν αυτώ όρους, με 6ετή διάρκεια και μηνιαίο μίσθωμα 1450 ευρώ 

και μισθώθηκε το υπ’ αυτών προσφερθέν οικόπεδο που βρίσκεται στη Νέα 

Χαλκηδόνα και επί της οδού Κ. Παλαμά 42 & παράπλευρα της Εθνικής Οδού, 
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επιφανείας 683 τ.μ., που ανήκει στην συγκυριότητα και δή κατά ποσοστόν 50% εξ 

αδιαιρέτου εις ένα έκαστο των εκμισθωτών(σχετικό το από 20-10-2008 Πρωτόκολλο 

Παράδοσης και Παραλαβής). 

     Επειδή οι πρώην Δήμοι Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας συνενώθηκαν και 

ήδη από 1.1.2011 καθολικός διάδοχος αυτών είναι ο Δήμος Φιλαδέλφειας-

Χαλκηδόνος που  σύμφωνα με το άρθρο 283 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 υπεισήλθε 

στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της συγκεκριμένης μισθώσεως. 

     Επειδή πλέον το συγκεκριμένο οικόπεδο δεν χρησιμοποιείται και πρέπει να 

αποδεσμευθεί. 

       

 Α)  Η ανωτέρω διαδικασία μίσθωσης του ακινήτου συνήφθη κατ’ εφαρμογήν των 

διατάξεων του Π.Δ 270/1981 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3130/2003  από 

δε το άρθρο 19 προβλέπονται τα εξής:  

Άρθρο 19 

Πρόωρη λύση μίσθωσης 

1. Το Δημόσιο μπορεί να προβεί σε λύση της μίσθωσης πριν από τη συμβατική λήξη 

της χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης του εκμισθωτή, εφόσον: 

α) Μεταστεγασθεί η στεγασμένη υπηρεσία σε ακίνητο ιδιοκτησίας του. 

β) Παραχωρηθεί στη στεγασμένη υπηρεσία η δωρεάν χρήση άλλου κατάλληλου 

ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το υπόλοιπο της μίσθωσης. 

γ) Καταργηθεί η στεγασμένη υπηρεσία ή υπαχθεί σε άλλη υπηρεσία. 

δ) Μεταβληθεί η οργανική σύνθεση της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της μίσθωσης 

κατά τρόπο τέτοιο που το μισθωμένο ακίνητο να μην καλύπτει τις στεγαστικές της 

ανάγκες. 

ε) Μεταβληθεί η έδρα της στεγασμένης υπηρεσίας. 

στ) Έχει πραγματοποιηθεί η μίσθωση για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του 

Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και πριν τη λήξη της τετραετίας αντικατασταθεί με 

απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. 

ζ) εφόσον μεταστεγαστεί η στεγασμένη υπηρεσία για τους λόγους που αναφέρονται 

στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου αυτού. [1] 

 

2. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονομίας και 

Οικονομικών απόφαση πρόωρης λύσης της μίσθωσης, ύστερα από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Στέγασης, η οποία συντάσσεται με βάση σχετικό έγγραφο αίτημα της 

στεγασμένης υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη της προϊστάμενης αυτής αρχής. Η 
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απόφαση πρόωρης λύσης της μίσθωσης κοινοποιείται με μέριμνα της αρμόδιας 

Κτηματικής Υπηρεσίας στον εκμισθωτή του ακινήτου και επιφέρει τα αποτελέσματα 

της τριάντα τουλάχιστον ημέρες μετά την κοινοποίηση της. Από την ημερομηνία 

αυτή παύει κάθε υποχρέωση του Δημοσίου για καταβολή μισθωμάτων. 

 

  Β) Από το άρθρο 36 παρ. 3 του Π. Δ 715/1979(Υποχρεώσεις και δικαιώματα 

του εκμισθωτού Μονομερής λύσις της μισθώσεως) – το εν λόγω .Π.Δ 

αναφέρεται στις ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ εκδήλωσης ενδιαφέροντος – προβλέπεται ότι:  

 

3) Το Ν.Π.Δ.Δ ως μισθωτής, δύναται να προέλθη διαρκούσης της μισθώσεως άνευ 

ουδεμιάς αποζημιώσεως του εκμισθωτού, εις μονομερήν λύσιν της μισθώσεως εάν: α) 

καταργηθή το σύνολον ή μέρος των στεγαζομένων εις το μίσθιον υπηρεσιών, β) 

μεταφέρη στεγαζομένην υπηρεσίαν εις ακίνητον ιδιοκτησίας του, γ) ……………..δ) 

αναδιοργανωθεί η υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ κατά την διάρκειαν της μισθώσεως, ώστε το 

μίσθιον να μην εξυπηρετή τας ανάγκας αυτής ή να μην είναι απαραίτητον, ε) 

μεταφερθή εις άλλον τόπον, η εν των μισθίω εγκατεστημένη υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ 

έστω και προσωρινώς. 

     Δια την κατά τ’ ανωτέρω λύσιν της μισθώσεως απαιτείται έγγραφος ειδοποίησις, 

προς τον εκμισθωτήν εξήκοντα (60) τουλάχιστον ημέρας προς της εν τη σχετική 

ειδοποιήσει καθοριζομένης ημερομηνίας λύσεως της μισθώσεως, αφ’ ης παύει και 

πάσα υποχρέωσις του Ν. Π. Δ. Δ προς καταβολήν μισθώματος. 

 

   Γ)  Εν συνεχεία εξεδόθη ο Νόμος 4024/ 2011 που στο άρθρο 42 προβλέπει τα εξής:  

 

6α. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 3130/2003 προστίθεται νέα παράγραφος 3, ως 

εξής: 

«3. Εφόσον κρίνεται δημοσιονομικά σκόπιμη η συγκέντρωση της στέγασης δημόσιων 

υπηρεσιών προς εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών και προς επίτευξη μισθώματος 

κατά 50% τουλάχιστον μικρότερου του συνόλου των ήδη επί μέρους 

καταβαλλόμενων μισθωμάτων ακολουθείται η διαδικασία της παρούσας παραγράφου, 

μετά από εισήγηση του κατά νόμον (άρθρο 3Β του ν. 2362/ 1995, όπως ισχύει) 

Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου φορέα και έγκριση του Υπουργών 

Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού: 

α) Η κατά τόπον αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία δημοσιεύει πρόσκληση με περιεχόμενο 

αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 7 του παρόντος νόμου. Η πρόσκληση δημοσιεύεται 
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περιληπτικά στο δικτυακό τόπο των προς στέγαση δημόσιων υπηρεσιών ή της 

Προϊσταμένης ή Εποπτεύουσας Αρχής αυτών, διαφορετικά, σε περίπτωση μη 

υπάρξεως δικτυακού τόπου, σε μία ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα, όταν η 

δημοσίευση αφορά μίσθωση στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής ή σε 

μία τοπική εφημερίδα, όταν αφορά μίσθωση εκτός αυτής. Με την πρόσκληση 

ορίζονται τα σχετικά με την υποβολή των προσφορών και την εξέταση αυτών και 

των προσφερόμενων ακινήτων ως προς την καταλληλότητα, τη θέση, την επιφάνεια, 

τις ειδικότερες συνθήκες και το ύψος του μισθώματος.  

β) Οι προσφορές και τα προσφερόμενα ακίνητα, κατά τον προσδιοριζόμενο με την 

πρόσκληση χρόνο, εξετάζονται ενώπιον τριμελούς επιτροπής που ορίζεται από την 

Προϊσταμένη Αρχή ή τον Προϊστάμενο των προς στέγαση υπηρεσιών, μεταξύ άλλων 

και ως προς την αναγκαία προϋπόθεση της επιτεύξεως μισθώματος συνολικά μέχρι το 

ήμισυ του ήδη καταβαλλόμενου για τη στέγαση των ίδιων υπηρεσιών. γ) Τα πρακτικά 

εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον κατά περίπτωση αρμόδιο 

Υπουργό.»  

 

β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3130/2003 προστίθεται περίπτωση ζ ως 

εξής: «ζ) εφόσον μεταστεγαστεί η στεγασμένη υπηρεσία για τους λόγους που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου αυτού». 

γ. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 3130/2003, που φέρει τον 

τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις», προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 

«Μισθώσεις, οι συμβάσεις των οποίων λύονται πρόωρα, σύμφωνα με την περίπτωση 

ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 19, διέπονται από τον παρόντα νόμο ασχέτως του 

χρόνου σύναψης τους.». 

Με την παράγραφο 6β του άρθρου 42 του Ν. 4024/2011, προστέθηκε νέα περίπτωση 
ζ΄ στην παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Ν. 3130/2003, με τις διατάξεις της οποίας 
είναι δυνατή η πρόωρη αζήμια λύση των μισθώσεων των ακινήτων στα οποία 
στεγάζονταν οι υπηρεσίες προ της πραγματοποίησης της συστέγασής τους σε νέο 
ακίνητο με χρήση των εν λόγω διατάξεων. 
 

[1] Υπ. Οικ. 1160235/3141/ 00ΤΥ/Ε'/23.11.2011 Εφαρμογή των διατάξεων (α) του 

άρθρου 21 του Ν.4002/2011 περί μείωσης των μισθωμάτων των ακινήτων που 

στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες και (β) του άρθρου 42 του Ν.4024/2011 περί 

τροποποίησης διατάξεων του Ν.3130/2003. 

 

Δ) Από την παρ. 10 της υπ΄αριθμ. πρωτ. 116235/3141/ΟΟΤΥ/Ε΄ – 23/11/2011 

εγκυκλίου προκύπτει ότι:  δίνεται η δυνατότητα στο Δημόσιο να προβαίνει σε αζήμια 
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λύση μισθώσεων ακινήτων, στις περιπτώσεις που δημόσιες υπηρεσίες δύνανται να 

συστεγαστούν σε άλλο κατάλληλο ακίνητο.  

 

     Εν όψει των ανωτέρω δύναται ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, ως καθολικός 

διάδοχος του πρώην Δήμου Νέας Χαλκηδόνας,  να προβεί σε μονομερή αζήμια λύση 

της συμβάσεως μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου περί 

καταγγελίας και λύσεως της προκείμενης συμβάσεως μισθώσεως και η οποία 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη επαρκώς δια 

τους ανωτέρω λόγους της κατάργησης και συνένωσης των πρώην Δήμων και της 

μεταστέγασης των οχημάτων του πρώην Δήμου Νέας Χαλκηδόνας σε δημοτικό 

ακίνητο (γκαράζ) της Νέας Φιλαδέλφειας και ότι σήμερα πλέον το μεμισθωμένο 

ακίνητο δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες για τις οποίες μισθώθηκε, δηλαδή εξέλιπαν οι 

λόγοι της μισθώσεως. 

     Μετά τη λήψη της αποφάσεως από το Δημοτικό Συμβούλιο θα ακολουθήσει η 

έγγραφη καταγγελία της μίσθωσης κοινοποιουμένη δια δικαστικού επιμελητού μέσα 

στην προθεσμία που ορίζουν οι παραπάνω διατάξεις   από της οποίας θα παύει η 

υποχρέωση του Δήμου για καταβολή των μισθωμάτων. 

 

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, όπως αναφέρεται και στο αριθμ. πρωτ. 12015/2011 

σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας και Μηχ/κού (Τμήμα κίνησης), μετά τη 
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συνένωση των Δήμων όλα τα οχήματα στεγάζονται στο γκαράζ του Δήμου (γκαράζ 

του πρώην Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας). 

 

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

για την λύση της σύμβασης μισθώσεως του ως άνω ακινήτου που λειτουργούσε  ως 

γκαράζ των αυτοκινήτων του Δήμου Νέας Χαλκηδόνας, καθ΄ όσον δεν 

χρησιμοποιείται πλέον από το Δήμο και  τα οχήματα στεγάζονται  στο γκαράζ του 

Δήμου Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνος . 

 
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») 

• Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και του Ν. 3130/2003 
• Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 3 του Π.Δ. 715/79 
• Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4024/2011 
• Τις διατάξεις της εγκ. Υπ. Οικ. 1160235/3141/ 00ΤΥ/Ε'/23.11.2011 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Εγκρίνει τη λύση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου (οικοπέδου) επί της οδού Κ.Παλαμά 

42-Νέα Χαλκηδόνα που είχε υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Νέας Χαλκηδόνας και των 

Σωκράτη Γαβριηλίδη του Δημητρίου και Ευφροσύνη σύζ. Στεφάνου Καραπάνου για 

τη στέγαση των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου, καθόσον το εν λόγω ακίνητο 

δεν εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, αφού μετά 

τη συνένωση των δύο Δήμων όλα τα οχήματα στεγάζονται στο γκαράζ του Δήμου 

(γκαράζ του πρώην Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας). 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   257/2011. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
         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 
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Αβραμίκου Αναστασία 

 
 
 
Εσωτερική Διανομή :  

- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Λογιστήριο) 
- Νομ. Υπηρεσία 
- Δ/νση Καθαριότητας 
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