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ΘΔΚΑ: «Έγθξηζε λέαο παξάηαζεο ζύκβαζεο κίζζσζεο αθηλήηνπ ζηέγαζεο 
ησλ Θνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ (Θνηλσληθό Παληνπσιείν) επί ηεο 
νδνύ Καξαζώλνο 26-Λ.Υαιθεδόλα»  
 
 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
δεκόζηα πλεδξίαζε ζηnλ θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ 
Λ.Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο θαη Ιαραλά), ζήκεξα ζηηο 
23.1.2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 7.30 κ.κ., ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση. 
1304/18-1-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε (Αξ. Πξόζθιεζεο 1/2019) ηεο Πξνέδξνπ 
απηνύ θ. Γεσξγίαο Υαξακαξά, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη 
επηδόζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθό ζε θάζε ύκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη 
ζηνπο  Πξνέδξνπο ησλ πκβνπιίσλ ησλ δύν Γεκνηηθώλ Θνηλνηήησλ, ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 67 παξ. 4ηνπ Λ. 3852/2010 («Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»). 

 

O Γήκαξρνο : AΡΗΣΔΗΓΖ ΒΑΗΙΟΠΟΤΙΟ 
Ζ Πξόεδξνο : ΓΔΧΡΓΗΑ ΥΑΡΑΚΑΡΑ 
Ο Γξακκαηέαο : ΔΙΔΤΘΔΡΗΟ ΠΙΑΣΑΛΟ  
 

 
 
 
 
 

 
 

   
ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ 
«ΓΗΑΤΓΔΗΑ» ΘΑΗ ΣΖΛ «ΔΦΖΚΔΡΗΓΑ 
ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ» ΣΖΛ ΗΣΟΔΙΗΓΑ 
ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΛΟΚΟ ΑΣΣΗΘΖ 

 
ΓΖΚΟ 

Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 
 

 

   
Αξ. Απόθαζεο:  8/2019 
 
Αξ. Πξσηνθόιινπ: 2032/25-1-2019 

Γ/ΛΖ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΧΛ ΤΠΖΡΔΗΧΛ 
Σκήκα Τπνζηήξημεο  
Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  

Γξαθείν Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

                         
Σαρ. Γ/λζε:   Γεθειείαο 97 
                     143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα 
Πιεξνθνξίεο: Πιέζζαο Θσλ/λνο 
Σει.: 213-2049085-086, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
                haramarag@yahoo.com 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΠΑΚΑ 
 
Από ηα Πξαθηηθά ηεο από 23.1.2019 
ηαθηηθήο πλεδξίαζεο Λν. 1/2019 ηνπ Γ.. 
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Υαιθεδόλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην 
παξαθάησ ζέκα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
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ΤΛΘΔΖ  ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ  ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 
 

1. ΘΑΙΑΚΠΟΘΖ ΗΩΑΛΛΖ 
2. ΑΛΑΛΗΑΓΖ ΛΗΘΟΙΑΟ 
3. ΠΑΠΑΙΟΤΘΑ ΔΤΣΤΥΗΑ 
4.ΑΛΣΩΛΑΡΟΠΟΤΙΟ 

ΥΡΖΣΟ-ΔΤΙΟΓΗΟ 
5. ΡΟΘΟΤ ΥΑΡΗΘΙΔΗΑ 
6. ΘΑΙΤΒΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
7. ΓΑΙΑΕΟΤΙΑ ΑΙΗΘΖ 
8. ΥΑΡΑΚΑΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ 
9. ΚΑΛΩΙΔΓΑΘΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 
10. ΑΛΓΡΔΟΤ ΥΡΗΣΗΛΑ 
11. ΑΛΔΚΟΓΗΑΛΛΖ 

ΓΔΩΡΓΗΟ 
12. ΑΓΓΔΙΖ ΥΡΖΣΟ 
 

13. ΣΑΒΙΑΡΗΓΖ 
ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ 

14. ΣΡΗΑΛΣΑΦΤΙΙΟΤ 
ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΑ 

15. ΥΑΣΕΖΓΔΩΡΓΗΟΤ 
ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ 

16. ΘΟΤΡΔΚΔΛΟ  
      ΙΑΚΠΡΟ 
17. ΔΚΚΑΛΟΤΖΙ ΓΑΛΑΖ 
18. ΓΔΩΡΓΑΚΙΖ 

ΙΤΑΛΓΡΟ 
19. ΣΟΚΠΟΤΙΟΓΙΟΤ 

ΗΩΑΛΛΖ 
20. ΘΟΠΔΙΟΤΟ ΥΡΖΣΟ 
21. ΑΡΑΠΟΓΙΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟ 
 

22. ΠΙΑΣΑΛΟ ΔΙΔΤΘΔΡΗΟ 
23. ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ ΓΖΚΖΣΡΗΟ 
24. ΘΟΛΣΟ ΑΠΟΣΟΙΟ 
25. ΠΑΠΑΛΗΘΟΙΑΟΤ ΛΗΘΟΙΑΟ 
26. ΛΣΑΣΖ ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ 
27. ΓΑΪΣΑΛΑ-ΑΠΟΣΟΙΑΘΖ 

ΔΤΣΤΥΗΑ 
28. ΘΟΤΣΑΘΖ ΚΗΥΑΖΙ 
29. ΑΓΑΓΗΩΣΟΤ ΒΑΗΙΗΘΖ 
30. ΗΩΡΖ ΛΗΘΟΙΑΟ 
31. ΓΘΟΤΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΤΑ 
32. ΑΛΑΓΛΩΣΟΤ-ΘΑΡΘΑΛΖ 

ΑΛΣΩΛΗΑ 
33. ΠΑΠΑΘΩΣΑ ΒΑΗΙΔΗΟ 
 

 

  

 

  

 
ηελ ηαθηηθή πλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, 
ηεξώληαο ηα πξόρεηξα πξαθηηθά απηνύ, ν θ. Πιέζζαο Θσλ/λνο, ΣΔ1 Γηνηθεηηθνύ, 
κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010 
«Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 33 κειώλ ήηαλ 25 παξόληεο 
θαη 8 απόληεο, σο αθνινύζσο: 
 
 

ΓΖΚΑΡΥΟ :   ΑΡΗΣΔΗΓΖ ΒΑΗΙΟΠΟΤΙΟ 
 
 
          ΠΑΡΟΛΣΔ                                                          ΑΠΟΛΣΔ ________ 
    
Θαιακπόθεο  Ησάλλεο                                             Γαιαδνύια  Αιίθε  

Αλαληάδεο  Ληθόιανο                                                Αγγειήο Υξήζηνο 

Παπαινπθά  Δπηπρία                                                Σαβιαξίδεο Παλαγηώηεο 

Αλησλαξόπνπινο  Υξήζηνο – Δπιόγηνο                  Σνκπνύινγινπ Ησάλλεο  

Ρόθνπ  Υαξίθιεηα                                                      Αξάπνγινπ  Γεώξγηνο 

Θαιύβεο  Γεώξγηνο                                                    Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο 
Υαξακαξά  Γεσξγία                                                  Γατηαλά-Απνζηνιάθε  Δπηπρία   
Καλσιεδάθεο  Θεόδσξνο                                         Θνπηζάθεο  Κηραήι 

Αλδξένπ  Υξηζηίλα 

Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 

Θάπνπα-Σξηαληαθύιινπ Θσλζηαληίλα 

Υαηδεγεσξγίνπ Θσλζηαληίλνο 

Θνπξεκέλνο Ιάκπξνο 

Δκκαλνπήι Γαλάε 

Γεσξγακιήο Ιύζζαλδξνο 

Θνπεινύζνο  Υξήζηνο  

Πιάηαλνο  Διεπζέξηνο 

Θόληνο  Απόζηνινο  

Παπαληθνιάνπ  Ληθόιανο 
Ληάηζεο  Θσλζηαληίλνο  
Αγαγηώηνπ  Βαζηιηθή                                                                                
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ηώξεο  Ληθόιανο 

Γθνύκα  Γαλάε-Δύα 

Αλαγλώζηνπ – Θαξθάλε  Αλησλία 

Παπαθώζηαο  Βαζίιεηνο  

 
 
 
εκεηώλεηαη όηη ζηελ πλεδξίαζε ήηαλ παξόληεο ηόζν ε Πξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θα Γήκεηξα Αζαλαζίνπ, όζν θαη ν Πξόεδξνο 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Λ. Υαιθεδόλαο θ. Γεώξγηνο Θαηεξίλεο. 

 

 Κε ηε ζύκθσλε γλώκε όισλ ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ ώκαηνο, κεηά ηε 

ζπδήηεζε επί ησλ Δ.Ζ.Γ. ζεκάησλ, πξνηάρζεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ θαηά ζεηξά ην 

8ν, 9ν θαη 5ν ζέκα ηεο Ζ.Γ., ελώ γηα ηα ινηπά ζέκαηα ηεξήζεθε ε ζεηξά κε ηελ 

νπνία απηά είραλ εγγξαθεί ζηελ Ζ.Γ. ηεο πλεδξίαζεο. 

 

Πξνζειεύζεηο-Απνρσξήζεηο : 

 

 Οη θ.θ. Ι.Γεσξγακιήο, Λ.Παπαληθνιάνπ, Β.Αγαγηώηνπ θαη Λ.ηώξεο απνρώξεζαλ από 

ηε πλεδξίαζε κεηά ηελ ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ο θ. Β.Παπαθώζηαο απνρώξεζε από ηε πλεδξίαζε κεηά ηελ ζπδήηεζε θαη ηελ 

ςεθνθνξία επί ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ζ θ. Θ.Θάπνπα-Σξηαληαθύιινπ απνρώξεζε από ηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 16νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ζ θ. Γ.Δ.Γθνύκα απνρώξεζε από ηε πλεδξίαζε κεηά ηελ ζπδήηεζε θαη ηελ 

ςεθνθνξία επί ηνπ 16νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 Ο θ. Α.Θόληνο απνρώξεζε από ηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη 

πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 17νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. 

 

 
Απνπζίεο :  

Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. Α.Γαιαδνύια, Υ.Αγγειήο θαη Π.Σαβιαξίδεο απνπζίαδαλ 

δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηελ θ. Πξόεδξν ηνπ Γ... 

 

Ζ θ. Πξόεδξνο, παξνπζία ηνπ θ.  Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειώλ, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκόζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην 3ν 

ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 
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Οη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Παξαηάμεσλ όξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ 

ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ε Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θαη ηελ 

ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθώο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή 

θαη ηνπο εηδηθνύο αγνξεηέο πνπ επηζπκνύλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.  

 

3ν  ΘΔΚΑ  Ζ.Γ.  

 

Ζ θ. Πξόεδξνο εηζεγνύκελε ην 3ν  Θέκα ηεο Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο πλεδξίαζεο θαη κε 
βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 995/15-1-2019 δηαβηβαζηηθό έγγξαθν ηεο Γ/λζεο 
Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ/Σκήκα Ινγηζηεξίνπ ηνπ Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην ώκα, 
κεηαμύ άιισλ, ηα αθόινπζα:  
 
Θύξηε Γήκαξρε, 
Θπξίεο θαη Θύξηνη Γεκνηηθνί ύκβνπινη , 
 
Θέκα : «πδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ηεο ππ΄ αξίζκ. πξση.  
28596/5-11-2018 αηηήζεσο ησλ α) Καξηάλζεο Σζνπθαιά θαη  
β)   Ηάθσβνπ Γεκεηξίνπ» 
 
ζπλ.: 1. Αξηζ. πξση. 28596/5-11-2018 αίηεζε παξάηαζεο 

2. Αξηζ. πξση. 31222/22-11-2018 & 870/14-1-2019 έγγξαθα Σκ. Ινγηζηεξίνπ 

 

Θπξία Πξόεδξε ,  

  Παξαθαινύκε, όπσο, ζε πξώηε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

εηζάγεηε ην ζέκα γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ιόγσ εμαηξεηηθά επείγνπζαο θαη 

απξόβιεπηεο αλάγθεο κε βάζε ηνλ Λ. 3852/10,  άξζξν 65 επί ηεο ππ΄ αξίζκ. πξση. 

28596/5-11-2018 αηηήζεσο ησλ 

 α] Καξηάλζεο Σζνπθαιά θαη β] Ηαθώβνπ  Γεκεηξίνπ   , κε ηελ νπνία δεηνύλ αθελόο 

κελ ηελ παξάηαζε ηεο  ζπκβάζεσο κηζζώζεσο πνπ αθνξά ην επί ηεο νδνύ 

Καξαζώλνο 26 ζηελ Λ. Υαιθεδόλα  κίζζην αθίλεην γηα δύν εηζέηη ρξόληα από ηεο 

ιήμεσο απηήο κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη ην ίδην κίζζσκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα  θάησζη : 

 
Δπί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 28596/5-11-18 αηηήζεσο ησλ α] Καξηάλζεο Σζνπθαιά θαη 
β] Ηαθώβνπ  Γεκεηξίνπ   , κε ηελ νπνία δεηνύλ  αθελόο κελ ηελ παξάηαζε  ηεο  
ζπκβάζεσο κηζζώζεσο πνπ αθνξά ην επί ηεο νδνύ Καξαζώλνο 26 ζηελ Λ. 
Υαιθεδόλα  κίζζην αθίλεην γηα δύν εηζέηη ρξόληα από ηεο ιήμεσο  απηήο  κε ηνπο 
ίδηνπο όξνπο θαη ην ίδην κίζζσκα , ζαο γλσξίδνπκε ηα  θάησζη : 
 

 Ωο γλσζηό, ελ ζπλερεία ηεο ππ΄αξηζκ. 109/07 απνθάζεσο ηνπ 
Γεκνηηθνύ /ιηνπ Γήκνπ Λ.Υαιθεδόλαο πεξί εγθξίζεσο κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα ηελ 
ζηέγαζε ηεο Τπεξεζίαο Θνηλσληθήο Κέξηκλαο θαη ηεο λέαο δνκήο < Θέληξν  
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Πιεξνθόξεζεο θαη ζηήξημεο εξγαζίαο > θαη ζύζηαζεο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Θξίζεο 
Θαηαιιειόηεηνο,  ηεο ππ΄αξηζκ. 69/07 απόθαζεο ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο  
Γήκνπ Λ.Υαιθεδόλαο πεξί θαηάξηηζεο ησλ όξσλ δεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάδεημε 
κεηνδόηε ηδηνθηήηε αθηλήηνπ γηα ηελ ζηέγαζε ησλ  Θνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 
Λ.Υαιθεδόλαο, ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 6302/28-6-07 θαη 7111/20-7-07  δηαθεξύμεσο 
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ θ. Γεκάξρνπ Λ.Υαιθεδόλαο, ηεο ππ΄αξηζκ. 101/07  
απόθαζεο ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο  Γήκνπ Λ.Υαιθεδόλαο, ππεγξάθε ην 
ππ΄αξηζκ. πξση. 7386/1-8-07 ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κηζζώζεσο σο θαη ην ππ΄αξηζκ. 
πξση. 7422/2-8-07  πξσηόθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο. 

 
Δηδηθώηεξα θαηά ηελ δηελεξγεζείζα σο άλσ κεηνδνηηθή δεκνπξαζία γηα ηελ 

κίζζσζε αθηλήηνπ από ηνλ Γήκν Λ.Υαιθεδόλαο γηα ηελ  ζηέγαζε  ησλ Θνηλσληθώλ 
Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Λ.Υαιθεδόλαο, νη θ.θ.  Καξηάλζε Σζνπθαιά θαη  Δπζαιία 
Βνπδνύξε πξνζέθεξαλ ην αλήθνλ  εηο  εθάζηελ εμ απηώλ θαηά πνζνζηό 50 % εμ 
αδηαηξέηνπ θαη επί ηεο νδνύ Καξαζώλνο 26  ζηελ Λ.Υαιθεδόλα θείκελν ηζόγεην 
αθίλεην ηνπο, απνηεινύκελν από κία ηζόγεηα αίζνπζα κε WC , επηθαλείαο 99,01 ηκ. 
γηα ηελ ζηέγαζε ησλ Θνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Λ.Υαιθεδόλνο, αληί κεληαίνπ 
κηζζώκαηνο 650 επξώ κεληαίσο θαη γηα ρξνληθή δηάξθεηα 2 εηώλ, ζύκθσλα κε ηνπο 
όξνπο ηεο ππ΄αξηζκ. 69/07 απνθάζεσο ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 
Λ.Υαιθεδόλνο, ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 6302/07 θαη 7111/07 δηαθεξύμεσο  εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο  ηνπ θ. Γεκάξρνπ Λ.Υαιθεδόλαο, εηο ην πεξηερόκελν ησλ νπνίσλ ξεηά 
θαη αλεπηθύιαθηα πξνζερώξεζαλ, ππνγξαθέληνο  ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση. 7386/1-8-07 
ηδησηηθνύ  ζπκθσλεηηθνύ κηζζώζεσο σο θαη ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση. 7422/2-8-07  
πξσηόθνιινπ  παξάδνζεο θαη παξαιαβήο. 

 
Ζ δηάξθεηα ηεο σο άλσ κηζζώζεσο σξίζζε δηεηήο, ήξμαην ηελ 1-8-07 θαη 

έιεγε ηελ 31-7-09. 
 
Δπηθεηκέλεο ηεο ιήμεσο ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο, νη εθκηζζσηέο θ.θ 

Καξηάλζε Σζνπθαιά θαη Δπζαιία Βνπδνύξε δήηεζαλ ηελ παξάηαζε ηεο άλσ 
ζπκβάζεσο κηζζώζεσο θαη ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζώκαηνο, ππνγξαθέληνο ηνπ 
ππ΄αξηζκ. πξση. 6178/28-7-09 ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ, κε ην νπνίν παξεηάζε ε 
δηάξθεηα ηεο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο γηα 2 εηζέηη έηε, ήηνη από 1-8-09 έσο 31-7-
11 θαη αλεπξνζαξκόζζε ην κίζζσκα εηο ην πνζό ησλ 680 επξώ κεληαίσο, ην νπνίν 
ζα αλαπξνζαξκόδεηαη θαη΄έηνο, απμαλόκελν θαηά ην πνζνζηό ηεο αύμεζεο ηνπ 
εηήζηνπ πεξί κηζζσκάησλ ηηκάξηζκνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. Θαηά ηα ινηπά ηα 
ζπκβαιιόκελα κέξε από θνηλνύ θαη εθ ζπκθώλνπ ζπλεθώλεζαλ ξεηά θαη  
αλεπηθύιαθηα όηη εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη απηνί αθξηβώο όξνη πνπ πξνβιέπνληαη 
ζην από 1-8-07 ζπκθσλεηηθό. 

 
Πεξαηηέξσ δπλάκεη ηνπ  ππ΄αξηζκ. 14581/22-10-09 ζπκβνιαίνπ ηεο πκ/θνπ 

Αζελώλ Γέζπνηλαο ζπδ. Ληθνιάνπ Σξηηζηκπίδα ε εθ ησλ εθκηζζσηξηώλ θα Δπζαιία  
ζπγ. Ηαθώβνπ θαη Διηζάβεη Βνπδνύξε, ζπδ. Γεκεηξίνπ Γεκεηξίνπ κεηεβίβαζε θαηά 
πιήξε θπξηόηεηα, λνκή θαη θαηνρή  πξνο ηνλ θ. Ηάθσβν Γεκεηξίνπ  ηνπ Γεκεηξίνπ 
θαη ηεο Δπζαιίαο ην αλήθνλ εηο απηήλ πνζνζηό 50 % εμ αδηαηξέηνπ επί ηνπ ππό 
θξίζηλ κηζζίνπ αθηλήηνπ, θαη εηδηθώηεξα επί ηνπ ηζνγείνπ νξόθνπ ηεο επί ηεο νδνύ 
Καξαζώλνο 26 ζηελ Λ.Υαιθεδόλα πνιπνξόθνπ νηθνδνκήο, επηθαλείαο 97 ηκ. 
απνηεινύκελνπ από έλα εληαίν ρώξν  κε WC. 

 
Δπηθεηκέλεο ηεο ιήμεσο ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο, νη σο άλσ 

εθκηζζσηέο θ.θ Καξηάλζε Σζνπθαιά θαη Ηάθσβνο Γεκεηξίνπ ππέβαιαλ πξνο ηνλ 
Γήκν Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 10226/30-8-11 αίηεζε , κε 
ηελ νπνία δειώλνπλ όηη επηζπκνύλ ηελ παξάηαζε ηεο κηζζώζεσο ηνπ αθηλήηνπ ηνπο, 
επί ηεο νδνύ Καξαζώλνο 26 Λ.Υαιθεδόλα  κε ηνπο ίδηνπο όξνπο. 
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Σελ 22-8-11 δεκνζηεύζεθε ζην ππ΄ αξηζκ. 180 η. Α ΄  ΦΔΘ ηεο  22-8-2011 ν 
Λ.4002/11< Σξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ- 
Ρπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε. Θέκαηα αξκνδηόηεηνο  
Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθώλ, Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ θαη Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο >. 

 
ύκθσλα  κε ην άξζξν  21 ηνπ Λ. 4002/11 νξίδεηαη όηη : < 1.- Ζ 

κηζζσηηθή αμία ησλ αθηλήησλ πνπ έρνπλ κηζζσζεί από ην Διιεληθό Γεκόζην θαη ηνπο 
θνξείο ηνπ δεκόζηνπ  ηνκέα, όπσο απηόο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1Β 
ηνπ λ. 2362/1995 [ Α΄ 247], όπσο ην  άξζξν απηό πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 
3871/2010 [ Α ΄ 141] θαη  πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ κε ηελ παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 50  
ηνπ Λ. 3943/11 [ Α΄66],  ηεθκαίξεηαη όηη θαηά ην έηνο 2010 έρεη κεησζεί θαηά 20 %. 
Από ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο λόκνπ ηα κηζζώκαηαπνπ θαηαβάιινπλ 
ην Διιεληθό Γεκόζην θαη νη αλσηέξσ θνξείο, γηα ηελ κίζζσζε αθηλήησλ 
ζηα νπνία ζηεγάδνληαη ππεξεζίεο ηνπο, κεηώλνληαη θαηά πνζνζηό 20 %, ην 
νπνίν ππνινγίδεηαη ζην ύςνο ησλ κηζζσκάησλ ηεο ρξήζεο Ηνπιίνπ 2010 
θαη κέρξη 30-6-2013 απαγνξεύεηαη  νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή ηνπο. ε 
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα κηζζώκαηα απηά έρνπλ αλαπξνζαξκνζζεί [ απμεζεί] 
κεηά ηελ 1-7-2010, ε αλαπξνζαξκνγή απηή θαηαξγείηαη θαη ε θαηαβιεζείζα 
ζπκςεθίδεηαη κε ηα νθεηιόκελα κηζζώκαηα. Οη εθκηζζσηέο δηθαηνύληαη λα 
πξνζθύγνπλ ζηα αξκόδηα δηθαζηήξηα θαη λα ακθηζβεηήζνπλ ην ύςνο ηνπ παξαπάλσ 
ηεθκεξίνπ θαη ηελ κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο. Σν Διιεληθό Γεκόζην θαη νη αλσηέξσ 
θνξείο δηθαηνύληαη λα πξνζθύγνπλ ζηα αξκόδηα δηθαζηήξηα θαη λα απνδείμνπλ όηη ε 
κείσζε ηεο κηζζσηηθήο αμίαο θαη αληηζηνίρσο ηνπ κηζζώκαηνο είλαη κεγαιύηεξε από 
ην παξαπάλσ πνζνζηό. 2.-  Ζ κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο ηεο πξνεγνύκελεο 
παξαγξάθνπ δελ εθαξκόδεηαη ζηηο κηζζώζεηο πνπ νη εθκηζζσηέο ζπκθώλεζαλ κε ην 
Διιεληθό Γεκόζην ή ηνπο θνξείο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ ζηελ κείσζε ηνπ 
θαηαβαιιόκελνπ από 1-7-2010 θαη εθεμήο κηζζώκαηνο θαηά πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 
20 %. ε πεξίπησζε πνπ είραλ ζπκθσλήζεη  κείσζε ζε πνζνζηό κηθξόηεξν ηνπ 20 
%, ηόηε ην θαηαβαιιόκελν κίζζσκα κεηώλεηαη από ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο 
λόκνπ θαηά ην ππόινηπν πνζνζηό κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ πνζνζηνύ 20 %.  3.- 
ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην  εηήζην κίζζσκα πνπ πξνθύπηεη, κεηά ηελ θαηά ηηο 
πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο κείσζε ηνπ, είλαη θαηώηεξν ηνπ κηζζώκαηνο πνπ 
πξνθύπηεη από ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 41 θαη 41α ηνπ Λ. 
1249/1982 [ Α΄43] κε ηελ επηβνιή ζπληειεζηή  απόδνζεο 5 %,  δηθαηνύηαη ν 
εθκηζζσηήο κε αίηεζε ηνπ ζηελ αξκόδηα ππεξεζία γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ 
κηζζώκαηνο, ζηελ νπνία επηζπλάπηεηαη  θύιιν ππνινγηζκνύ ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο 
ηνπ κηζζίνπ ζεσξεκέλνπ από ηελ αξκόδηα γηα ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηνπ 
εθκηζζσηή ΓΟΤ,  λα δεηήζεη ηελ κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο κέρξη ην ύςνο ηνπ 
κηζζώκαηνο, όπσο πξνζδηνξίδεηαη αλσηέξσ ή ηελ κεδεληθή κείσζε απηνύ ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ην κίζζσκα, πξηλ από νπνηαδήπνηε κείσζε, είλαη ίζν ή θαηώηεξν 
απηνύ. Ζ αξκόδηα γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο ππεξεζία ελεκεξώλεη εγγξάθσο 
ζρεηηθά ηελ αξκόδηα γηα ηελ ζύλαςε ηεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο αξρή >. 

 
Σν Γεκνηηθό /ιην ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο, αθνύ έιαβε ππόςε 

α] ηελ δηάηαμε ηνπ άλσ άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 4002/11, β] ηελ ππ΄αξηζκ. 
πξση.10272/29-8-11 αίηεζε ησλ εθκηζζσηώλ  σο θαη ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 
11672/14-10-11 λεώηεξε ηνηαύηε κε ηελ νπνία νη άλσ εθκηζζσηέο   δεινύλ όηη 
ζπλαηλνύλ εηο ηελ κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο, σο νξίδεη  ν λόκνο  γ] ην γεγνλόο όηη ηελ 
1-7-2010 ην κεληαίν κίζζσκα αλήξρεην ζην πνζό ησλ 680 επξώ κεληαίσο,  κε ηελ 
ππ΄αξηζκ.  220/11 απόθαζε ηνπ απεθάζηζε  ηελ παξάηαζε ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο 
κηζζώζεσο γηα έλα εηζέηη έηνο από ηεο ιήμεσο ηαύηεο, ήηνη από 1-8-2011 έσο 31-7-
2012, ην δε κεληαίν κίζζσκα δηεκνξθώζε εηο ην πνζό ησλ 544 επξώ κεληαίσο, 
ππνγξαθέληνο ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση. 13644/6-12-11 ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ 
κηζζώζεσο. 
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πγθεθξηκέλα   θαη΄εθαξκνγή ηεο σο άλσ ππ΄αξηζκ.220/11 απνθάζεσο 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο, ηνπ ππ΄αξηζκ. 
πξση.7386/1-8-07 ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ κηζζώζεσο ζε ζπλδ. κε ην ππ΄αξηζκ. 
πξση. 7422/2-8-07 πξσηόθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο, ηεο ππ΄αξηζκ. 
πξση..10272/29-8-11 αηηήζεσο ησλ εθκηζζσηώλ  σο θαη ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 
11672/14-10-11 λεώηεξεο  ηνηαύηεο,  νη άλσ ζπκβαιιόκελνη κε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 
13644/6-12-11 ηδηση. ζπκθσλεηηθό κηζζώζεσο ζπλσκνιόγεζαλ, ζπλεθώλεζαλ θαη 
έθαλαλ ακνηβαίσο απνδεθηά ηα θάησζη: Α]  Ζ δηάξθεηα ηεο άλσ κηζζώζεσο 
παξαηείλεηαη γηα έλα  [ 1] εηζέηη έηνο από    ηεο ιήμεσο απηήο , ήηνη από 1-8-2011 
έσο 31-7-2012.Β]  ην  κίζζσκα δηακνξθώλεηαη εηο ην πνζό ησλ 544,00 επξώ 
κεληαίσο.Γ]  ην ηέινο ραξηνζήκνπ θιπ. θαζώο θαη νη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θιπ. 
βαξύλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνπο εθκηζζσηέο. Γ]  Θαηά ηα ινηπά ηα ζπκβαιιόκελα  κέξε  
από θνηλνύ θαη εθ ζπκθώλνπ ζπλνκνινγνύλ θαη ζπκθσλνύλ  ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα 
όηη εμαθνινπζνύλ λα   ηζρύνπλ νη απηνί αθξηβώο όξνη θαη ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ 
νξηζζεί κε ην  ππ΄     αξηζκ. πξση.7386/1-8-07 ηδηση. ζπκθσλεηηθό κηζζώζεσο ζε 
ζπλδ. κε ην    ππ΄ αξηζκ. 7422/2-8-07 πξσηόθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο. 

 
Δπηθεηκέλεο ηεο ιήμεσο ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο, νη σο άλσ 

εθκηζζσηέο θ.θ Καξηάλζε Σζνπθαιά θαη Ηάθσβνο Γεκεηξίνπ ππέβαιαλ πξνο ηνλ 
Γήκν Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 7559/19-6-12 αίηεζε , κε ηελ 
νπνία δειώλνπλ όηη επηζπκνύλ ηελ παξάηαζε ηεο κηζζώζεσο ηνπ αθηλήηνπ ηνπο, επί 
ηεο νδνύ Καξαζώλνο 26 Λ.Υαιθεδόλαο κε ηνπο ίδηνπο όξνπο. 

 
Σν Γεκνηηθό /ιην ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο, αθνύ έιαβε ππόςε 

α] ηελ δηάηαμε ηνπ άλσ άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 4002/11, β]ηελ σο άλσ ππ΄αξηζκ. πξση. 
7559/19-6-12 λέα  αίηεζε ησλ εθκηζζσηώλ,  ηελ ππ΄αξηζκ. πξση.10272/29-8-11 
αίηεζε ησλ εθκηζζσηώλ  σο θαη ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 11672/14-10-11 λεώηεξε 
ηνηαύηε κε ηελ νπνία νη άλσ εθκηζζσηέο   δεινύλ όηη ζπλαηλνύλ εηο ηελ κείσζε ηνπ 
κηζζώκαηνο, σο νξίδεη  ν λόκνο  γ] ην γεγνλόο όηη  από ηελ 1-8-2011 έσο ηελ 31-7-
12 ην κεληαίν κίζζσκα αλήξρεην ζην πνζό ησλ 544 επξώ κεληαίσο,  κε ηελ 
ππ΄αξηζκ.  158/12 απόθαζε ηνπ απεθάζηζε  ηελ παξάηαζε ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο 
κηζζώζεσο γηα δύν [2] εηζέηη έηε από ηεο ιήμεσο ηαύηεο, ήηνη από 1-8-2012 έσο 
31-7-2014,  κε ζηαζεξό   κεληαίν κίζζσκα πνπ ζπκθσλείηαη  εηο ην άλσ 
πνζό ησλ 544 επξώ κεληαίσο [ θαη κεηέπεηηα από 1-10-12 έσο 31-7-14 εηο ην 
πνζό ησλ 489,60 επξώ κεληαίσο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4081/12],  
ππνγξαθέληνο ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση. 12143/8-10-12  ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ 
κηζζώζεσο θαη όηη  θαηά ινηπά ηα ζπκβαιιόκελα  κέξε  από θνηλνύ θαη εθ ζπκθώλνπ 
ζπλνκνινγνύλ θαη ζπκθσλνύλ  ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα όηη εμαθνινπζνύλ λα   
ηζρύνπλ νη απηνί αθξηβώο όξνη θαη ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ νξηζζεί κε ην  ππ΄     αξηζκ. 
πξση.7386/1-8-07 ηδηση. ζπκθσλεηηθό κηζζώζεσο ζε ζπλδ. κε ην    ππ΄ αξηζκ. 
7422/2-8-07 πξσηόθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο . 

 
Πεξαηηέξσ επηθεηκέλεο ηεο ιήμεσο ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο, νη σο 

άλσ εθκηζζσηέο   Καξηάλζε Σζνπθαιά θαη  Ηάθσβνο Γεκεηξίνπ  ππέβαιαλ  ζηνλ 
Γήκν Φηιαδέιθεηαο – Υαιθεδόλνο, σο θαζνιηθό δηάδνρν ηνπ Γήκνπ Λ. Υαιθεδόλνο [ 
άξζξν 1 θαη 283 Λ. 3852/10] , ηελ ππό θξίζηλ ππ΄αξηζκ. πξση. 10100/4-6-14 αίηεζε, 
κε ηελ νπνία  δεηνύλ ηελ παξάηαζε ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο γηα δύν [2] 
εηζέηη   έηε από ηεο ιήμεσο ηαύηεο ή όζν δηάζηεκα απνθαζίζεη ην αξκόδην όξγαλν, 
κε ην απηό  ζηαζεξό κεληαίν κίζζσκα  ησλ 489,60 επξώ κεληαίσο θαζ΄όιε ηελ 
δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο θαη όηη  θαηά ηα ινηπά  εμαθνινπζνύλ λα   ηζρύνπλ νη απηνί 
αθξηβώο όξνη θαη ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ νξηζζεί κε ην  ππ΄  αξηζκ. πξση.7386/1-8-07 
ηδηση. ζπκθσλεηηθό κηζζώζεσο ζε ζπλδ. κε ην    ππ΄ αξηζκ. 7422/2-8-07 
πξσηόθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο. 
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Δπεηδή ζύκθσλα κε ην  άξζξν   2  ηνπ Λ. 4081/12  πνπ δεκνζηεύζεθε ζην ππ΄αξηζκ. 
184 ΦΔΘ  η. Α΄ηεο 27-9-12  νξίδεηαη όηη ηα κηζζώκαηα, ηα νπνία θαηά ηελ έλαξμε 
ηζρύνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ θαηαβάιινπλ ην Διιεληθό Γεκόζην θαη 
νη θνξείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα γηα ηελ κίζζσζε αθηλήησλ, ζηα νπνία ζηεγάδνληαη νη 
ππεξεζίεο ηνπο, όπσο ηα κηζζώκαηα απηά αλαπξνζαξκόζζεθαλ ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 4002/11 [  Α.180], κεηώλνληαη  από 1-10-12 
ζύκθσλα κε ηελ  πξννδεπηηθή θιίκαθα πνπ νξίδεηαη εηο απηό.     

 
Σν Γεκνηηθό /ιην ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο, αθνύ έιαβε ππόςε 

α] ηελ δηάηαμε ηνπ άλσ άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 4002/11 σο θαη ηελ  δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 
2 ηνπ Λ. 4081/12, β] ηελ σο άλσ ππ΄αξηζκ. πξση. 10100/4-6-14 λέα  αίηεζε ησλ 
εθκηζζσηώλ,  ηελ ππ΄αξηζκ. πξση.10272/29-8-11 αίηεζε ησλ εθκηζζσηώλ  σο θαη 
ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 11672/14-10-11 λεώηεξε ηνηαύηε κε ηελ νπνία νη άλσ 
εθκηζζσηέο   δεινύλ όηη ζπλαηλνύλ εηο ηελ κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο, σο νξίδεη  ν 
λόκνο  γ] ην γεγνλόο όηη  από ηελ 1-8-2012 έσο ηελ 31-7-14 ην κεληαίν κίζζσκα 
αλήξρεην ζην πνζό ησλ 544 επξώ κεληαίσο θαη ελ ζπλερεία από 1-10-12 εηο ην πνζό 
ησλ 489,60 επξώ κεληαίσο,  κε ηελ ππ΄αξηζκ.  109/14 απόθαζε ηνπ απεθάζηζε  
ηελ παξάηαζε ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο γηα έμη [6] εηζέηη κήλεο από ηεο 
ιήμεσο ηαύηεο, ήηνη από 1-8-2014 έσο 31-1-2015, κε ην ίδην ζηαζεξό   κεληαίν 
κίζζσκα πνπ ζπκθσλείηαη  εηο ην άλσ πνζό ησλ  489,60  επξώ κεληαίσο ,   θαη όηη  
θαηά ηα ινηπά ηα ζπκβαιιόκελα  κέξε  από θνηλνύ θαη εθ ζπκθώλνπ ζπλνκνινγνύλ 
θαη ζπκθσλνύλ  ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα όηη εμαθνινπζνύλ λα   ηζρύνπλ νη απηνί 
αθξηβώο όξνη θαη ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ νξηζζεί κε ην  ππ΄     αξηζκ. πξση.7386/1-8-
07 ηδηση. ζπκθσλεηηθό κηζζώζεσο ζε ζπλδ. κε ην    ππ΄ αξηζκ. 7422/2-8-07 
πξσηόθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο, ππνγξαθέληνο  ηνπ ππ΄αξηζκ  πξση 
13848/28-7-2014 ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ κηζζώζεσο.. 

 
Δλ ζπλερεία επηθεηκέλεο ηεο ιήμεσο ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο, νη σο 

άλσ εθκηζζσηέο   Καξηάλζε Σζνπθαιά θαη  Ηάθσβνο Γεκεηξίνπ  ππέβαιαλ  ζηνλ 
Γήκν Φηιαδέιθεηαο – Υαιθεδόλνο, σο θαζνιηθό δηάδνρν ηνπ Γήκνπ Λ. Υαιθεδόλνο [ 
άξζξν 1 θαη 283 Λ. 3852/10] , ηελ ππό  ππ΄αξηζκ. πξση.  21522/10-12-14  αίηεζε, 
κε ηελ νπνία δεηνύλ ηελ παξάηαζε ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο γηα δύν [2] 
εηζέηη   έηε από ηεο ιήμεσο ηαύηεο  κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη όηη ζπλαηλνύλ ζε 
κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο ζην πνζό ησλ 410 επξώ κεληαίσο θαζ΄όιε  ηελ 
δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο , ρσξίο ηελ παξαθξάηεζε ππέξ ΣΑΓΘΤ θαη όηη θαηά ηα ινηπά  
εμαθνινπζνύλ λα   ηζρύνπλ νη απηνί αθξηβώο όξνη θαη ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ νξηζζεί 
κε ην  ππ΄     αξηζκ. πξση.7386/1-8-07 ηδηση. ζπκθσλεηηθό κηζζώζεσο ζε ζπλδ. κε 
ην    ππ΄ αξηζκ. 7422/2-8-07 πξσηόθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο.     

 
Σν Γεκνηηθό /ιην ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλνο, αθνύ έιαβε ππόςε 

α] ηελ δηάηαμε ηνπ άλσ άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 4002/11 σο θαη ηελ  δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 
2 ηνπ Λ. 4081/12, β] ηελ σο άλσ ππ΄αξηζκ. πξση. 21522/10-12-14 λέα  αίηεζε ησλ 
εθκηζζσηώλ,  ηελ ππ΄αξηζκ. πξση 10100/4-6-14,ηελ ππ΄αξηζκ .10272/29-8-11 
αίηεζε ησλ εθκηζζσηώλ  σο θαη ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 11672/14-10-11 λεώηεξε 
ηνηαύηε κε ηελ νπνία νη άλσ εθκηζζσηέο   δεινύλ όηη ζπλαηλνύλ εηο ηελ κείσζε ηνπ 
κηζζώκαηνο, σο νξίδεη  ν λόκνο  γ] ην γεγνλόο όηη  από ηελ 1-8-2012 έσο ηελ 31-7-
14 ην κεληαίν κίζζσκα αλήξρεην  αξρηθά ζην πνζό ησλ 544 επξώ κεληαίσο θαη ελ 
ζπλερεία από 1-10-12 εηο ην πνζό ησλ 489,60 επξώ κεληαίσο,   κε ηελ ππ΄αξηζκ.  
236/14 απόθαζε ηνπ απεθάζηζε  ηελ παξάηαζε ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο 
γηα έλα  [1] εηζέηη έηνο  από ηεο ιήμεσο ηαύηεο, ήηνη από 1-2-2015 έσο 31-1-
2016, κε   ζηαζεξό   κεληαίν κίζζσκα πνπ  κεηώλεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ  
άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 4002/11 ζε ζπλδ. κε απηέο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 4081/12 θαη 
δηακνξθώλεηαη εηο ην πνζό  ησλ  ηεηξαθνζίσλ δέθα [ 410] επξώ κεληαίσο ,   θαη 
όηη  θαηά ηα ινηπά ηα ζπκβαιιόκελα  κέξε  από θνηλνύ θαη εθ ζπκθώλνπ 
ζπλνκνινγνύλ θαη ζπκθσλνύλ  ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα όηη εμαθνινπζνύλ λα   
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ηζρύνπλ νη απηνί αθξηβώο όξνη θαη ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ νξηζζεί κε ην  ππ΄     αξηζκ. 
πξση.7386/1-8-07 ηδηση. ζπκθσλεηηθό κηζζώζεσο ζε ζπλδ. κε ην    ππ΄ αξηζκ. 
7422/2-8-07 πξσηόθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο, ππνγξαθέληνο ηνπ 
ππ΄αξηζκ. πξση. ΓΦΥ 3041/17-2-15 ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ κηζζώζεσο. 

 
 Πεξαηηέξσ επηθεηκέλεο ηεο ιήμεσο  ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο νη σο 

άλσ εθκηζζσηέο Καξηάλζε Σζνπθαιά θαη  Ηάθσβνο Γεκεηξίνπ ππέβαιαλ ζηνλ Γήκν 
Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλαο , σο θαζνιηθό δηάδνρν ηνπ Γήκνπ Λ. Υαιθεδόλαο [ άξζξν 
1 θαη 283 Λ. 3852/10], ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 22 870/ 13-11-15 αίηεζε,, κε ηελ νπνία 
δεηνύλ ηελ παξάηαζε  ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο γηα δύν [2] εηζέηη έηε από 
ηεο ιήμεσο  ηαύηεο  κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη ην ίδην κίζζσκα θαη όηη θαηά ηα ινηπά 
εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη απηνί αθξηβώο όξνη θαη ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ νξηζζεί κε 
ην  ππ΄     αξηζκ. πξση.7386/1-8-07 ηδηση. ζπκθσλεηηθό κηζζώζεσο ζε ζπλδ. κε ην    
ππ΄ αξηζκ. 7422/2-8-07 πξσηόθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο.     

 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλαο, αθνύ έιαβε 

ππόςε ηνπ α]ηελ δηάηαμε ηνπ άλσ άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 4002/11 σο θαη ηελ  δηάηαμε 
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 4081/12, β] ηελ σο άλσ ππ΄αξηζκ. πξση. 22870/13-11-15 λέα  
αίηεζε ησλ εθκηζζσηώλ, σο θαη ηηο ππ΄αξηζκ.πξση. 21522/10-12-14,  10100/4-6-
1410272/29-8-11 πξνεγνύκελεο αηηήζεηο ησλ εθκηζζσηώλ σο θαη ηελ ππ΄αξηζκ. 
πξση. 11672/14-10-11 λεώηεξε ηνηαύηε,  κε ηελ νπνία νη άλσ εθκηζζσηέο   δεινύλ 
όηη ζπλαηλνύλ εηο ηελ κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο, σο νξίδεη  ν λόκνο  γ] ην γεγνλόο όηη  
από 1-2-15 έσο ηελ 31-1-16 ην κεληαίν κίζζσκα αλήξρεην ζην πνζό ησλ 410 επξώ 
κεληαίσο, κε ηελ ππ αξηζκ.291/15 απόθαζε ηνπ απεθάζηζε  ηελ παξάηαζε ηεο σο 
άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο γηα έλα  [1] εηζέηη έηνο  από ηεο ιήμεσο ηαύηεο, ήηνη 
από 1-2-2016 έσο 31-1-2017, κε ην ίδην   ζηαζεξό   κεληαίν κίζζσκα πνπ  
αλέξρεηαη, βάζεη   ησλ δηαηάμεσλ ηνπ  άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 4002/11 ζε ζπλδ. κε απηέο 
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 4081/12 ,  εηο ην πνζό  ησλ  ηεηξαθνζίσλ δέθα [ 410,00] 
επξώ κεληαίσο  θαζ΄όιε ηελ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ηεο κίζζσζεο  θαη όηη  
θαηά ηα ινηπά ηα ζπκβαιιόκελα  κέξε  από θνηλνύ θαη εθ ζπκθώλνπ ζπλνκνινγνύλ 
θαη ζπκθσλνύλ  ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα όηη εμαθνινπζνύλ λα   ηζρύνπλ νη απηνί 
αθξηβώο όξνη θαη ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ νξηζζεί κε ην  ππ΄     αξηζκ. πξση.7386/1-8-
07 ηδηση. ζπκθσλεηηθό κηζζώζεσο ζε ζπλδ. κε ην    ππ΄ αξηζκ. 7422/2-8-07 
πξσηόθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο, ππνγξαθέληνο ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση. 
ΓΦΥ 1774/2-2-16 ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ κηζζώζεσο. 

 
Δλ ζπλερεία επηθεηκέλεο ηεο ιήμεσο  ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο νη σο 

άλσ εθκηζζσηέο Καξηάλζε Σζνπθαιά θαη  Ηάθσβνο Γεκεηξίνπ ππέβαιαλ ζηνλ Γήκν 
Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλαο , σο θαζνιηθό δηάδνρν ηνπ Γήκνπ Λ. Υαιθεδόλαο [ άξζξν 
1 θαη 283 Λ. 3852/10], ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 21778/ 9-11-16 αίηεζε,, κε ηελ νπνία 
δεηνύλ ηελ παξάηαζε  ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο γηα δύν [2] εηζέηη έηε από 
ηεο ιήμεσο  ηαύηεο  κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη ην ίδην κίζζσκα θαη όηη θαηά ηα ινηπά 
εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη απηνί αθξηβώο όξνη θαη ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ νξηζζεί κε 
ην  ππ΄     αξηζκ. πξση.7386/1-8-07 ηδηση. ζπκθσλεηηθό κηζζώζεσο ζε ζπλδ. κε ην    
ππ΄ αξηζκ. 7422/2-8-07 πξσηόθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο.   

 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδόλαο, αθνύ έιαβε 

ππόςε ηνπ α]ηελ δηάηαμε ηνπ άλσ άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 4002/11 σο θαη ηελ  δηάηαμε 
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 4081/12, β] ηελ σο άλσ ππ΄αξηζκ. πξση.21778/9-11-16 λέα 
αίηεζε ησλ εθκηζζσηώλ σο θαη ηηο ππ΄αξηζκ. πξση.  22870/13-11-15 ,  21522/10-12-
14,  10100/4-6-14, 10272/29-8-11 πξνεγνύκελεο αηηήζεηο ησλ εθκηζζσηώλ σο θαη 
ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 11672/14-10-11 λεώηεξε ηνηαύηε,  κε ηελ νπνία νη άλσ 
εθκηζζσηέο   δεινύλ όηη ζπλαηλνύλ εηο ηελ κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο, σο νξίδεη  ν 
λόκνο  γ] ην γεγνλόο όηη  από 1-2-16 έσο ηελ 31-1-17 ην κεληαίν κίζζσκα αλήξρεην 
ζην πνζό ησλ 410 επξώ κεληαίσο, κε ηελ ππ αξηζκ. 10/17 απόθαζε ηνπ απεθάζηζε  
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ηελ παξάηαζε ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο γηα δύν  [2] εηζέηη έηε  από ηεο 
ιήμεσο ηαύηεο, ήηνη από 1-2-2017 έσο 31-1-2019, κε ην ίδην   ζηαζεξό   κεληαίν 
κίζζσκα πνπ  αλέξρεηαη, βάζεη   ησλ δηαηάμεσλ ηνπ  άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 4002/11 ζε 
ζπλδ. κε απηέο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 4081/12 ,  εηο ην πνζό  ησλ  ηεηξαθνζίσλ 
δέθα [ 410,00] επξώ κεληαίσο  θαζ΄όιε ηελ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ηεο 
κίζζσζεο  θαη όηη  θαηά ηα ινηπά ηα ζπκβαιιόκελα  κέξε  από θνηλνύ θαη εθ 
ζπκθώλνπ ζπλνκνινγνύλ θαη ζπκθσλνύλ  ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα όηη εμαθνινπζνύλ 
λα   ηζρύνπλ νη απηνί αθξηβώο όξνη θαη ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ νξηζζεί κε ην  ππ΄     
αξηζκ. πξση.7386/1-8-07 ηδηση. ζπκθσλεηηθό κηζζώζεσο ζε ζπλδ. κε ην    ππ΄ 
αξηζκ. 7422/2-8-07 πξσηόθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο, ππνγξαθέληνο ηνπ 
ππ΄αξηζκ. πξση. ΓΦΥ 2363/1-2-17  ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ κηζζώζεσο. 

 
Ζδε επηθεηκέλεο ηεο ιήμεσο ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο, νη σο άλσ 

εθκηζζσηέο   Καξηάλζε Σζνπθαιά θαη  Ηάθσβνο Γεκεηξίνπ  ππέβαιαλ  ζηνλ Γήκν 
Λ.Φηιαδέιθεηαο –Λ. Υαιθεδόλνο, σο θαζνιηθό δηάδνρν ηνπ Γήκνπ Λ. Υαιθεδόλνο [ 
άξζξν 1 θαη 283 Λ. 3852/10] , ηελ ππό θξίζηλ ππ΄αξηζκ. πξση. 28596/5-11-18  
αίηεζε, κε ηελ νπνία δεηνύλ ηελ παξάηαζε ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο κηζζώζεσο γηα 
δύν [2] εηζέηη   έηε από ηεο ιήμεσο ηαύηεο  κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη ην ίδην κίζζσκα 
θαη   όηη θαηά ηα ινηπά  εμαθνινπζνύλ λα   ηζρύνπλ νη απηνί αθξηβώο όξνη θαη 
ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ νξηζζεί κε ην  ππ΄     αξηζκ. πξση.7386/1-8-07 ηδηση. 
ζπκθσλεηηθό κηζζώζεσο ζε ζπλδ. κε ην    ππ΄ αξηζκ. 7422/2-8-07 πξσηόθνιιν 
παξάδνζεο θαη παξαιαβήο.       

 
Κεηά από ηα παξαπάλσ θαιείηαη ην Γεκνηηθό /ιην λα ιάβεη ζρεηηθή απόθαζε επί ηεο 
σο άλσ αηηήζεσο  αλαθνξηθά κε ηνλ ρξόλν ηεο παξάηαζεο  ηεο σο άλσ κηζζώζεσο 
θαη ηελ  δηακόξθσζε ηνπ θαηαβαιινκέλνπ κηζζώκαηνο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 4002/11  ζε ζπλδ. κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ  Λ. 4081/12. 

        
 
Αθνινύζσο ηνλ ιόγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Παξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί 
αγνξεηέο απηώλ θαζώο θαη Γεκνηηθνί ύκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απόςεηο, ηηο 
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο. 
 

 Θαηά ηνπ ζέκαηνο δήισζε όηη ηάζζεηαη ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. 
Δι.Πιάηαλνο, ελώ νη Γεκ. ύκβνπινη θ.θ. Γ.Δ.Γθνύκα θαη Β.Παπαθώζηαο 
δήισζαλ «παξώλ» θαηά ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία. 

 
 
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ε θ. Πξόεδξνο έζεζε ην ζέκα, σο εηζάγεηαη, 
ζε ςεθνθνξία ελώπηνλ ηνπ ώκαηνο .   
 
 
Κεηά ηαύηα, ην Γ.. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία 
ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ θαη : 
 

 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1, 65 παξ. 1  θαη 283 ηνπ Λ. 3852/10 
(«Θαιιηθξάηεο») 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 4002/11   ζε ζπλδ. κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 2 ηνπ  Λ. 4081/12 

 Σελ αίηεζε παξάηαζεο ΑΠ. 28596/5-11-2018 ησλ ηδηνθηεηώλ ηνπ αθηλήηνπ 

 Σα αξηζ. πξση. 31222/22-11-2018 & 870/14-1-2019 έγγξαθα ηνπ Σκ. 

Ινγηζηεξίνπ ηνπ Γήκνπ 
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θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ 

(22 ΤΠΔΡ-1 ΘΑΣΑ-2 «ΠΑΡΧΛ») 
 

Δγθξίλεη λέα παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο ηζνγείνπ αθηλήηνπ επί ηεο 
νδνύ Καξαζώλνο 26-Λέα Υαιθεδόλα, επηθαλείαο 99,01 ηκ., απνηεινύκελνπ από έλα 
εληαίν ρώξν κε WC, κε ηελ αξρηθή ζύκβαζε λα έρεη ππνγξαθεί κεηαμύ ηνπ πξώελ 
Γήκνπ Λέαο Υαιθεδόλαο θαη ησλ θ.θ. Καξηάλζεο Σζνπθαιά θαη Δπζαιίαο Βνπδνύξε 
θαη ηελ ηειεπηαία παξάηαζε κεηαμύ Γήκνπ Φηιαδειθείαο-Υαιθεδόλνο θαη ησλ θ.θ. 
Καξηάλζεο Σζνπθαιά  θαη Ηάθσβνπ Γεκεηξίνπ γηα ηε ζηέγαζε ησλ Θνηλσληθώλ 
Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ (Θνηλσληθό Παληνπσιείν) γηα δύν (2) αθόκε έηε από ηε ιήμε 
ηεο ηειεπηαίαο, ήηνη κέρξη 31/1/2021, κε ην ίδην ζηαζεξό κεληαίν κίζζσκα πνπ 
αλέξρεηαη , βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 4002/11  ζε ζπλδ. κε απηέο 
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ  Λ. 4081/12 ζε ηεηξαθόζηα δέθα επξώ (410,00 €) κεληαίσο 
θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ηεο κίζζσζεο. 

 

Θαηά ηα ινηπά εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη απηνί αθξηβώο όξνη θαη ζπκθσλίεο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην αξηζ. πξση. 7386/ 1-8-07 ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κηζζώζεσο 

ηνπ αθηλήηνπ ζε ζπλδπαζκό κε ην ππ. Αξίζκ. Πξση. 7422/2-8-07 πξσηόθνιιν 

παξάδνζεο θαη παξαιαβήο. 

 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό   8/2019. 

Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί. 

 
 
 

                              Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                      Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ.. 

 

                               ΓΔΧΡΓΗΑ ΥΑΡΑΚΑΡΑ                         ΔΙΔΤΘΔΡΗΟ ΠΙΑΣΑΛΟ 

 

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ.. 

 

Θαιακπόθεο  Ησάλλεο 

Αλαληάδεο  Ληθόιανο 

Παπαινπθά  Δπηπρία 

Αλησλαξόπνπινο  Υξήζηνο - Δπιόγηνο 

Ρόθνπ  Υαξίθιεηα 

Θαιύβεο  Γεώξγηνο 

Καλσιεδάθεο  Θεόδσξνο 

Αλδξένπ Υξεζηίλα 

Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 

Θάπνπα-Σξηαληαθύιινπ Θσλζηαληίλα 

Υαηδεγεσξγίνπ Θσλζηαληίλνο 

Θνπξεκέλνο Ιάκπξνο 

Δκκαλνπήι Γαλάε 
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Γεσξγακιήο Ιύζζαλδξνο 

Θνπεινύζνο  Υξήζηνο 

Θόληνο  Απόζηνινο 

Παπαληθνιάνπ Ληθόιανο 
Ληάηζεο  Θσλζηαληίλνο 

Αγαγηώηνπ Βαζηιηθή 

ηώξεο  Ληθόιανο 

Γθνύκα  Γαλάε-Δύα 

Αλαγλώζηνπ-Θαξθάλε Αλησλία 

Παπαθώζηαο  Βαζίιεηνο 
 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                     Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 
                                                     ΛΔΑ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-ΛΔΑ ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 
Ζ Τπεύζπλε Γηεθπ/ζεσο 
Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ                                  ΓΔΧΡΓΗΑ ΥΑΡΑΚΑΡΑ 
 
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
 
Δζσηεξηθή Γηαλνκή :  
 

- Σκήκα Ινγηζηεξίνπ 
- Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
- Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ Τπνζέζεσλ 
- Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
- Αληηδήκαξρν Θνηλσληθήο Πνιηηηθήο 
- Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Γ/λζε Θνηλσληθήο Πνιηηηθήο 
- Θνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ  Λ.Φ.-Λ.Υ. 
- Σκήκα Δζόδσλ θαη Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο  
- Απηνηειέο Σκήκα Λνκηθήο Τπεξεζίαο 
- Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  
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