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Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 20/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο 
 

Αξηζ. Απφθαζεο : 107/2020                                  
 
                                                                                             
                                                                               Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

«Λήςε απφθαζεο επί αηηήκαηνο ηνπ 
πξνεγνχκελνπ κηζζσηή ηνπ δεκνηηθνχ 
αθηλήηνπ επί ηεο νδνχ Γεθειείαο 41-Νέα 
Υαιθεδφλα («Ηξψδεην Πάξθν») θ. 
Δι.Γηνβαλίδε γηα δηαγξαθή κέξνπο νθεηιήο 
ηνπ πξνο ηνλ Γήκν». 
 
 

ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 10 ηνπ κήλα Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 9 π.κ. 
ζπλήιζε ζε  θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 
40 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο 
δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 11688/21/5-6-2020 έγγξαθε 
πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε 
λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, 
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ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

 
1) Βνχξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο  2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξφεδξνο 3) 

Καληαξέιεο Γεκήηξηνο 4) Γξεηδειηάο Παληειήο θαη 5) Σνκπνχινγινπ 
Κσλζηαληίλνο, κέιε. 

 
 
ΑΠΟΝΣΔ  
 

1) Μπεξδέζεο ππξίδσλ 2) Παπαθψζηα Αλζή 3) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο θαη 4) 
εξεηάθεο Νηθφιανο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, 
έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Πξφεδξν ηεο Ο.Δ. Αληί ηνπ πξψηνπ 
παξέζηε, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/10, φπσο 
ηζρχεη, ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ 
«Νέα Φηιαδέιθεηα Νέα Υαιθεδφλα Πνιηηψλ Πνιηηεία» θ. Γξακκέλνο 
ππξίδσλ. 

 
 
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνχκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ην αξηζ. πξση. 11598/4-6-2020 δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηνπ 
Αληηδεκάξρνπ Οηθ. Τπεξεζηψλ θαη ηελ αξηζ. πξση. 11313/3-6-2020 γλσκνδφηεζε ηεο 
Ννκ. Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο: 
 
Α) 
 
ΘΔΜΑ: Οθεηιέο Πξνεγνχκελνπ Μηζζσηή Ηξψδεηνπ Πάξθνπ 
 
Ο πξνεγνχκελνο κηζζσηήο ηνπ Ηξψδεηνπ Πάξθνπ κε ην ππ’ αξηζκ. 36085/17-12-
2019 αίηεκά ηνπ δεηά λα δηαγξαθεί κέξνο ηεο νθεηιήο ηνπ πξνο ην δήκν Νέαο 
Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο. Πξνο ηνχην έρεη πξνζθνκίζεη ην ππ’ αξηζκ. 
5455/25-02-2019 έγγξαθν πνπ αθνξά εθηειεζζείζεο εξγαζίεο πνπ έγηλαλ απφ 
κέξνπο ηνπ ζην Ηξψδεην Πάξθν. Αθνινχζσο δεηήζεθε ε γλψκε ηεο λνκηθήο 
ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ, πνπ απάληεζε κε ην ππ’ αξηζκ. 11313/03-06-2020 έγγξαθν. 
Παξαθαιψ φπσο εμεηάζεηε ην αλσηέξσ αίηεκα θαη απνθαλζείηε ζρεηηθά. 

 
Β) 
 
Πξνο 
Σνλ θ. Γήκαξρν Ν.Φηι/θεηαο- Ν.Υαιθεδφλνο 
 
Δπί ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση. 10726/29-5-20 εγγξάθνπ ηνπ Αληηδεκάξρνπ 
Οηθνλνκηθψλ ΓΝΦ-ΝΥ θ. Ηιία Σάθα πξνο ηελ ΝΤΓΝΦ-ΝΥ, κε ηελ νπνία δεηεί φπσο ε 
ΝΤ γλσκνδνηήζεη επί ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 36085/17-12-19 αηηήζεσο ηνπ Διεπζεξίνπ 
Γηνβαλίδε, ζαο γλσξίδνπκε ηα θάησζη. 
 
Με ηελ σο άλσ ππ΄αξηζκ. πξση.  36085/17-12-19 αίηεζε ηνπ πξνο ηνλ θ. Γήκαξρν  
ΝΦ-ΝΥ, ν αλσηέξσ Διεπζέξηνο Γηνβαλίδεο δεηεί φπσο απαιιαγεί ηνπ πνζνχ ησλ 
16.205,75 επξψ, ην νπνίν ηνπ θαηειφγηζε ε  Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΓΝΦ-ΝΥ γηα κε 
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εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, δηφηη αδπλαηεί λα ην  θαιχςεη. Με ηελ σο άλσ 
αίηεζε ηνπ, ν αλσηέξσ επηζπλάπηεη θαη ην ππ΄αξηζκ. πξση. 5455/25-2-19 έγγξαθν 
ηεο εηαηξείαο πεξησξηζκέλεο επζχλεο κε ηελ επσλπκία <Δ.ΛΑ.ΚΑΣ.ΜΟΝ.ΔΠΔ >  γηα 
εθηειεζζείζεο εξγαζίεο πνζνχ 17.500 επξψ [ ρσξίο ΦΠΑ]. 
 
Πξνο ελεκέξσζε  ζαο,  ζαο γλσξίδνπκε ηα θάησζη. 
 
Ωο γλσζηφλ, ελ ζπλερεία ηεο ππ΄αξηζκ. 175/16 απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο θαη ηεο ππ΄αξηζκ. 11/16 απνθάζεσο 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο . Υαιθεδφλνο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 
Γήκνπ Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο κε ηελ ππ΄αξηζκ.163/16 απφθαζε ηεο, θαηήξηηζε 
ηνπο φξνπο θαλεξήο πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε  ηνπ 
επί ηεο νδνχ Γεθειείαο 41 [ ΟΣ  21] ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ν. Υαιθεδφλνο  ηνπ 
Γήκνπ Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο δεκνηηθνχ αθηλήηνπ [ Ηξψδεην Πάξθν] πνπ βξίζθεηαη 
εληφο νηθνπέδνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 783,06 ηκ., ζην νπνίν έρεη αλεγεξζεί θηίζκα 
πξνο ρξήζε  Δπηρείξεζεο Μαδηθήο Δζηίαζεο- Δπηρείξεζε Αλαςπρήο, απνηεινχκελν 
απφ : α] ππφγεην εκβαδνχ 79,71 ηκ.  β] ηζφγεην εκβαδνχ 61,74 ηκ. θαη γ] αλνηθηφ 
δψκα εκβαδνχ 49,39 ηκ., φπσο απηά εηθνλίδνληαη ζηα ζρέδηα  θαη ηηο κειέηεο  πνπ 
ζπλνδεχνπλ ηελ ππ΄αξηζκ. 39/04 εγθεθξηκέλε νηθνδνκηθή άδεηα πνπ πξνζαξηάηαη 
ζηελ παξαπάλσ απφθαζε θαη απνηειεί εληαίν θαη αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο, 
πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί  απνθιεηζηηθά θαη κφλν σο επηρείξεζε   Μαδηθήο   
Δζηίαζεο   - Δπηρείξεζε    Αλαςπρήο   κε    ηελ επσλπκία < ΗΡΩΓΔΙΟ  ΠΑΡΚΟ >, γηα 
ρξνληθή δηάξθεηα νθηψ [8] εηψλ απφ ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ 
πξσηφθνιινπ παξάδνζεο θαη παξαιαβήο. 
 
Αθνινχζεζε ε ππ΄αξηζκ. πξση. ΓΦΥ 1703/1-9-16 δηαθήξπμε ηνπ θ.  Γεκάξρνπ 
Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο πνπ δεκνζηεχζεθε λφκηκα. 
 
Δλ ζπλερεία ηεο σο άλσ δηαθεξχμεσο ηνπ θ. Γεκάξρνπ Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο 
εμεηέζε ηελ 26-9-16 ζε θαλεξή πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία ε εθκίζζσζε 
ηνπ σο άλσ δεκνηηθνχ αθηλήηνπ πνπ  επξίζθεηαη εληφο νηθνπέδνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 
783,06 ηκ., ζην νπνίν έρεη αλεγεξζεί θηίζκα πξνο ρξήζε  Δπηρείξεζεο Μαδηθήο 
Δζηίαζεο- Δπηρείξεζε Αλαςπρήο, απνηεινχκελν απφ : α] ππφγεην εκβαδνχ 79,71 ηκ.  
β] ηζφγεην εκβαδνχ 61,74 ηκ. θαη γ] αλνηθηφ δψκα εκβαδνχ 49,39 ηκ., φπσο απηά 
εηθνλίδνληαη ζηα ζρέδηα  θαη ηηο κειέηεο  πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ ππ΄αξηζκ. 39/04 
εγθεθξηκέλε νηθνδνκηθή άδεηα πνπ πξνζαξηάηαη ζηελ παξαπάλσ απφθαζε θαη 
απνηειεί εληαίν θαη αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί  
απνθιεηζηηθά θαη κφλν σο επηρείξεζε   Μαδηθήο   Δζηίαζεο   - Δπηρείξεζε    Αλαςπρήο   
κε    ηελ επσλπκία < ΗΡΩΓΔΙΟ  ΠΑΡΚΟ >,  απαγνξεπνκέλεο απνιχησο ηεο ρξήζεσο 
απηνχ γηα άιινλ ζθνπφ, πιελ φκσο ε σο άλσ δεκνπξαζία δελ  πξαγκαηνπνηήζεθε 
ιφγσ κε πξνζέιεπζεο ηνπ θ. Ισάλλε Σνκπνχινγινπ, κέινπο ηεο Δπηηξνπήο 
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ιφγσ κε λφκηκεο επίδνζεο ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 18355/22-
9-16 πξφζθιεζεο, ζπληαγέληνο ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση. 18519/26-9-16 πξαθηηθνχ ηεο 
άλσ Δπηηξνπήο  Γηελέξγεηαο ηεο άλσ δεκνπξαζίαο. 
 
Δλ ζπλερεία λέαο απνθάζεσο ηνπ θ. Γεκάξρνπ πνπ δεκνζηεχζεθε λφκηκα θαη ηεο 
ππ΄αξηζκ. πξση. 18521/26-9-16 πξνζθιήζεσο ηνπ θ. Γεκάξρνπ- Πξνέδξνπ ηεο 
Δπηηξνπήο  Γηελέξγεηαο ηνπ σο άλσ δηαγσληζκνχ εμεηέζε ηελ 4-10-16 ζε θαλεξή 
πιεηνδνηηθή επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία ε εθκίζζσζε ηνπ σο άλσ δεκνηηθνχ αθηλήηνπ 
πνπ βξίζθεηαη εληφο νηθνπέδνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 783,06 ηκ., ζην νπνίν έρεη 
αλεγεξζεί θηίζκα πξνο ρξήζε  Δπηρείξεζεο Μαδηθήο Δζηίαζεο- Δπηρείξεζε Αλαςπρήο, 
απνηεινχκελν απφ : α] ππφγεην εκβαδνχ 79,71 ηκ.  β] ηζφγεην εκβαδνχ 61,74 ηκ. θαη 
γ] αλνηθηφ δψκα εκβαδνχ 49,39 ηκ., φπσο απηά εηθνλίδνληαη ζηα ζρέδηα  θαη ηηο 
κειέηεο  πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ ππ΄αξηζκ. 39/04 εγθεθξηκέλε νηθνδνκηθή άδεηα πνπ 
πξνζαξηάηαη ζηελ παξαπάλσ απφθαζε θαη απνηειεί εληαίν θαη αλαπφζπαζην ηκήκα 
απηήο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί  απνθιεηζηηθά θαη κφλν σο επηρείξεζε   
Μαδηθήο   Δζηίαζεο   - Δπηρείξεζε    Αλαςπρήο   κε    ηελ επσλπκία < ΗΡΩΓΔΙΟ  
ΠΑΡΚΟ >, απαγνξεπνκέλεο απνιχησο ηεο ρξήζεσο απηνχ γηα άιινλ ζθνπφ , γηα 
ρξνληθή δηάξθεηα νθηψ [8] εηψλ απφ ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ 
πξσηφθνιινπ παξάδνζεο θαη παξαιαβήο. 
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Καηά ηελ αλσηέξσ θαλεξή επαλαιεπηηθή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία αλεδείρζε 
ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ν  Διεπζέξηνο Γηνβαλίδεο  ηνπ Κσλ/λνπ θαη ηεο Παξαζθεπήο,  
ν νπνίνο κε ηελ εγγχεζε ηνπ   Θενθάλε Κηξθηλέδνπ ηνπ Γεσξγίνπ θαη ηεο  Αξγπξψο 
πξνζέθεξε ην  πνζφ ησλ 1.501,00 επξψ σο αξρηθφ κεληαίν κίζζσκα θαη γηα ρξνληθή 
δηάξθεηα νθηψ [8] εηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ππ΄αξηζκ. 1703/16  
δηαθεξχμεσο ηνπ θ. Γεκάξρνπ Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο θαη ηεο ππ΄αξηζκ. 163/16 
απνθάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο,, εηο ηνπο 
νπνίνπο ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα πξνζερψξεζαλ. 
 
Πεξί ηεο δηελεξγείαο ηεο σο άλσ θαλεξάο  πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο ζπλεηάγε ην 
απφ 4-10-16 [ ππ΄αξηζκ. πξση. 19160/4-10-16] πξαθηηθφ  ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο  
ηνπ σο άλσ θαλεξνχ επαλαιεπηηθνχ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, ην νπνίν 
επηθπξψζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 185/16  απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 
Γήκνπ Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο  [ ζρεη. πξνο ηνχην ε ππ΄αξηζκ. πξση. 83456/9-11-
16 απφθαζε ηνπ Γ.Γ.Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο], ππνγξαθέληνο ηνπ 
ππ΄αξηζκ. πξση.  13081/31-5-17  ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ κηζζψζεσο σο θαη ηνπ 
ππ΄αξηζκ. πξση. 13179/1-6-17 πξσηφθνιινπ παξάδνζεο θαη παξαιαβήο. 
 
Με ην αλσηέξσ ππ΄αξηζκ. πξση. 13081/31-5-17  ηδηση. ζπκθσλεηηθφ κηζζψζεσο 
ν Γήκνο Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο λνκίκσο εθπξνζσπνχκελνο απφ ηνλ Γήκαξρν ηνπ 
εμεκίζζσζε  πξνο ηνλ  νλ  Διεπζέξην Γηνβαλίδε ηνπ Κσλ/λνπ ην δεκνηηθφ αθίλεην 
πνπ  επξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Γεθειείαο 41 [ ΟΣ 21] ηεο  Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ν. 
Υαιθεδφλνο  ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο  [ Ηξψδεην Πάξθν]  ην νπνίν 
επξίζθεηαη εληφο νηθνπέδνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 783,06 ηκ., ζην νπνίν έρεη αλεγεξζεί 
θηίζκα πξνο ρξήζε  Δπηρείξεζεο Μαδηθήο Δζηίαζεο- Δπηρείξεζε Αλαςπρήο, 
απνηεινχκελν απφ : α] ππφγεην εκβαδνχ 79,71 ηκ.  β] ηζφγεην εκβαδνχ 61,74 ηκ. θαη 
γ] αλνηθηφ δψκα εκβαδνχ 49,39 ηκ., φπσο απηά εηθνλίδνληαη ζηα ζρέδηα  θαη ηηο 
κειέηεο  πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ ππ΄αξηζκ. 39/04 εγθεθξηκέλε νηθνδνκηθή άδεηα πνπ 
πξνζαξηάηαη ζηελ σο άλσ ππ΄αξηζκ. 163/16 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ΓΦΥ   θαη απνηειεί εληαίν θαη αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο, πξνθεηκέλνπ λα 
ρξεζηκνπνηεζεί  απνθιεηζηηθά θαη κφλν σο επηρείξεζε   Μαδηθήο   Δζηίαζεο   - 
Δπηρείξεζε    Αλαςπρήο   κε    ηελ επσλπκία < ΗΡΩΓΔΙΟ  ΠΑΡΚΟ >, 
απαγνξεπνκέλεο ηεο ρξήζεσο απηνχ γηα άιινλ ζθνπφ, ζχκθσλα κε ηνπο  εηο ηελ 
ππ΄αξηζκ. 1703/16 δηαθήξπμε ηνπ θ. Γεκάξρνπ Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο θαη εηο ηελ 
ππ΄αξηζκ. 163/16 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΓΦΥ δηαιακβαλνκέλνπο 
φξνπο, ζπκθσλίαο θαη κίζζσκα. 
 
χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ σο άλσ ζπκθσλεηηθνχ κηζζψζεσο [ ζρεη. άξζξν 7 ηεο 
δηαθήξπμεο] ζπλεθσλήζε φηη : < Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη γηα νθηώ [8] 
έηε.  Ωο ρξφλνο έλαξμεο ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ 
πξσηφθνιινπ παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ηνπ εθκηζζνχκελνπ δεκνηηθνχ αθηλήηνπ, 
ιήγεη δε ηελ  αληίζηνηρε κεηά νθηψ [8] έηε εκεξνκελία, θαζ΄ελ ν κηζζσηήο 
ππνρξενχηαη  απξνθαζίζησο θαη άλεπ άιινπ ηηλφο λα παξαδψζεη ηελ ρξήζε ηνπ 
κηζζίνπ, εηο ηελ απηή αξίζηε θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε >. 
 
χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ σο άλσ ζπκθσλεηηθνχ κηζζψζεσο [ ζρεη. άξζξν 3  ηεο 
δηαθήξπμεο] ζπλεθσλήζε φηη : < Σν κίζζην ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη 
κφλνλ σο Δπηρείξεζε Μαδηθήο Δζηίαζεο- Δπηρείξεζε Αλαςπρήο, απνθιεηνκέλεο 
απνιχησο ηεο ρξήζεσο απηνχ γηα άιινλ ζθνπφ >. 
 
χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ σο άλσ ζπκθσλεηηθνχ κηζζψζεσο [ ζρεη. άξζξν 3  ηεο 
δηαθήξπμεο] ζπλεθσλήζε φηη : < Ωο κίζζσκα νξίδεηαη θαη ζπλνκνινγείηαη ην ππφ ηνπ 
αθεηέξνπ ζπκβαιινκέλνπ Διεπζεξίνπ Γηνβαλίδε πξνζθεξζέλ θαηά ηελ 
δηελεξγεζείζα ηελ 4-10-16 θαλεξά πιεηνδνηηθή επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία πνζφ ησλ 
ρηιίσλ πεληαθνζίσλ ελφο [ 1.501,00] επξψ κεληαίσο κεηά ηνπ λνκίκνπ ραξηνζήκνπ 
θαη ηέινπο πδξεχζεσο. 
Σν κίζζσκα κεζ΄εθάζηε  ζπκπιήξσζε έηνπο ζα πξνζαπμάλεηαη θαηά πνζνζηφ 2% 
εηεζίσο. Δηδηθψηεξα επί ηνπ δηακνξθσζεζνκέλνπ εθάζηνηε κεληαίνπ κηζζψκαηνο ζα 
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πξνζηίζεηαη ην εηο επξψ πξνθχπηνλ πνζνζηφ ηεο νξηδφκελεο σο άλσ θαηά 2% 
πξνζαπμήζεσο. 
Δηδηθψηεξα: 1.-  Γηα ην πξψην έηνο ηεο κηζζψζεσο, ην κίζζσκα  αλέξρεηαη εηο ην 
πνζφ ησλ   1.501,00 επξψ κεληαίσο, πιένλ νινθιήξνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ θαη 
ηέινπο    πδξεχζεσο.2.-  Γηα ην δεχηεξν έηνο ηεο κηζζψζεσο ην κίζζσκα αλέξρεηαη 
εηο ην πνζφ ησλ   1.531,02  επξψ κεληαίσο [ήηνη 1.501,00 Υ 2%= 30,02 επξσ, άξα 
1.501,00 + 30,02 =1.531,02 επξψ κεληαίσο]  ,  πιένλ νινθιήξνπ ηέινπο 
ραξηνζήκνπ      θαη   ηέινπο   πδξεχζεσο. 3.-  Γηα ην ηξίην έηνο ηεο κηζζψζεσο ην 
κίζζσκα  αλέξρεηαη εηο ην πνζφ ησλ    1.561,64  επξψ κεληαίσο [ ήηνη 1.531,02 Υ 
2% =   30,62 επξψ, άξα       1.531,02 + 30,62 = 1.561,64   επξψ κεληαίσο], πιένλ 
νινθιήξνπ ηέινπο       ραξηνζήκνπ θαη ηέινπο    πδξεχζεσο. 4.-  Γηα ην ηέηαξην έηνο 
ηεο κηζζψζεσο ην κίζζσκα αλέξρεηαη εηο ην πνζφ  ησλ     1.592,87   επξψ κεληαίσο [ 
ήηνη 1.561,64  Υ 2% =   31,23  επξψ, άξα    1.561,64  +  31,23 = 1. 592,87  επξψ 
κεληαίσο], πιένλ νινθιήξνπ ηέινπο     ραξηνζήκνπ θαη ηέινπο   πδξεχζεσο. 5.-   Γηα 
ην πέκπην έηνο ηεο κηζζψζεσο ην κίζζσκα αλέξρεηαη εηο ην πνζφ  ησλ   1.624,73   
επξψ κεληαίσο [ ήηνη 1.592,87   Υ 2% =   31,86  επξψ, άξα   1.592,87   +  31,86 = 
1.624,73  επξψ κεληαίσο], πιένλ νινθιήξνπ ηέινπο    ραξηνζήκνπ θαη ηέινπο   
πδξεχζεσο.6.-   Γηα ην έθην έηνο ηεο κηζζψζεσο ην κίζζσκα αλέξρεηαη εηο ην πνζφ  
ησλ    1.657,23   επξψ κεληαίσο [ ήηνη 1.624,73   Υ 2% =   32,50  επξψ, άξα    
1.624,73   +  32,50= 1.657,23  επξψ κεληαίσο], πιένλ νινθιήξνπ ηέινπο       
ραξηνζήκνπ θαη ηέινπο   πδξεχζεσο.7.-  Γηα ην έβδνκν έηνο ηεο κηζζψζεσο ην 
κίζζσκα αλέξρεηαη εηο ην πνζφ  ησλ       1.690,38   επξψ κεληαίσο [ ήηνη 1.657,23   
Υ 2% =   33,15  επξψ, άξα    1.657,23   +  33,15 = 1.690,38  επξψ κεληαίσο], 
πιένλ νινθιήξνπ ηέινπο    ραξηνζήκνπ θαη ηέινπο   πδξεχζεσο. 8.-  Γηα ην φγδνν 
έηνο ηεο κηζζψζεσο ην κίζζσκα αλέξρεηαη εηο ην πνζφ  ησλ   1.724,18   επξψ 
κεληαίσο [ ήηνη 1.690,38    Υ 2% =   33,80  επξψ, άξα  1.690,38   +  33,80 = 
1.724,18  επξψ κεληαίσο], πιένλ νινθιήξνπ ηέινπο   ραξηνζήκνπ θαη ηέινπο   
πδξεχζεσο. 
 
χκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ σο άλσ ζπκθσλεηηθνχ κηζζψζεσο [ ζρεη. άξζξν 8  ηεο 
δηαθήξπμεο] ζπλεθσλήζε φηη : < Σν κεληαίν κίζζσκα ην νπνίν είλαη εηζπξαθηέν θαηά 
ηηο δ/μεηο ηνπ ΚΔΓΔ ζα θαηαβάιιεηαη ηελ πξψηε εκέξα θάζε κηζζσηηθνχ κελφο εηο ην 
Σακείν ηνπ Γήκνπ, έλαληη κφλν ηξηπινηχπνπ εηζπξάμεσο ηνπ επηκειεηνχ εηζπξάμεσλ 
ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο – Υαιθεδφλνο απνθιεηνκέλνπ παληφο εηέξνπ πεξί 
θαηαβνιήο απηνχ απνδεηθηηθνχ κέζνπ θαη απηνχ αθφκε ηνπ φξθνπ. 
 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη  σο αληηζηάζκηζκα γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπ κηζζσηή θαη  κε δαπάλεο 
απηνχ [ δει. ηνπ κηζζσηή]  αλαθαίληζε, επηζθεπή, δηαξξχζκηζε θαη θαηαζθεπή  ηνπ 
κηζζίνπ ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ ππ΄αξηζκ. πξση. ΓΦΥ 5494/28-3-16 ηερληθή 
πεξηγξαθή εξγαζηψλ πνπ ζπλέηαμε ε ΓΣΤΓΦΥ , αξρηθνχ   πξνυπνινγηζκνχ  76.000 
επξψ [ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ  23% ] θαη ήδε ελ ζπλερεία ηεο ΠΟΛ 1061/2016     
ηνπ    Τπνπξγνχ  Οηθνλνκηθψλ    πξνυπνινγηζκνχ    76.620,31     επξψ [ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24 %]   , ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη  λα θαηαβάιεη 
κεληαίσο ην 50 % ηνπ επηηεπρζέληνο  θαη δηακνξθσζέληνο [ δει. κεηά ηελ 
πξνζαχμεζε εθ 2 % εηεζίσο] κηζζψκαηνο, κεηά ηνπ λνκίκνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ θαη 
ηέινπο πδξεχζεσο κέρξηο φηνπ θαιπθζεί ην πνζφ ησλ 76.620.31 επξψ θαη ελ 
ζπλερεία νιφθιεξν  ην επηηεπρζέλ  θαη δηακνξθσζέλ [ δει. κεηά ηελ πξνζαχμεζε εθ 
2 % εηεζίσο] κίζζσκα, πιένλ νινθιήξνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ θαη ηέινπο πδξεχζεσο. 
 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο αλάδεημεο ηνπ 
αλαδφρνπ ζα θαηαξηηζζεί νξηζηηθφο πίλαθαο ησλ ζχκθσλα κε φζα πεξηγξάθνληαη 
αλσηέξσ θαηαβιεηέσλ κεληαίσλ κηζζσκάησλ θαη αληηζηνίρσο απνζβεζηέσλ πνζψλ 
ηεο δαπάλεο πινπνίεζεο ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 5494/28-3-16 ηερληθήο εθζέζεσο –
πεξηγξαθήο εξγαζηψλ ηεο ΓΣΤΓΦΥ. Ο ελ ιφγσ πίλαθαο ζα απνηειεί εληαίν θαη 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο κίζζσζεο. Ωο ηειηθψο θαηαβαιιφκελν 
κίζζσκα ζεσξείηαη απηφ πνπ πξαγκαηηθά θαηαβάιιεηαη ζηνλ Γήκν κε  
πξνζκεηξψληαο ζε απηφ ηελ δαπάλε πινπνίεζεο ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 5494/28-3-16 
ηερληθήο έθζεζεο- πεξηγξαθήο εξγαζηψλ ηεο ΓΣΤΓΦΥ, ηελ νπνία ν κηζζσηήο  
ππνρξενχηαη λα πινπνηήζεη θαη νη επηζθεπέο θαη εξγαζίεο ηεο νπνίαο ζα παξακείλνπλ 
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εηο φθεινο ηνπ κηζζίνπ θαη ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο κεηά ηελ ιήμε ηεο 
κίζζσζεο. 
ε πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσο νηνπδήπνηε κηζζψκαηνο θαη παξαβάζεσο νηνπδήπνηε 
φξνπ ηνπ παξφληνο, ζεσξνπκέλσλ απάλησλ σο νπζησδψλ, ν εθκηζζσηήο  πιένλ ηεο 
πξνζαπμήζεσο ιφγσ εθπξνζέζκνπ θαηαβνιήο δχλαηαη λα θεξχμεη ηνλ κηζζσηή 
έθπησην ηεο κηζζψζεσο . 
Παξάβαζε δε ηνπ φξνπ απηνχ ή παξάβαζε νηνπδήπνηε φξνπ ηνπ παξφληνο , πνπ 
ζεσξνχληαη φινη αλεμαξηήησο  σο νπζηψδεηο, δίδεη ην δηθαίσκα εηο ηνλ εθκηζζσηή 
Γήκν λα ιχζεη κνλνκεξψο ηελ κίζζσζε, ππαηηηφηεηη ηνπ κηζζσηνχ θαη λα επηβάιεη 
έμσζε ζηνλ κηζζσηή ζχκθσλα κε  ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 647-662 ΚΠνιΓ.  
 
χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ σο άλσ ηδηση. ζπκθσλεηηθνχ κηζζψζεσο [ ζρεη. άξζξν 
6 ηεο δηαθήξπμεο] ζπλεθσλήζε φηη : Ο κηζζσηήο δειψλεη  φηη πξν ηεο ζπκκεηνρήο 
ηνπ  ζηνλ πιεηνδνηηθφ  δηαγσληζκφ θαη ππνγξαθήο ηνπ παξφληνο , επεζθέθζε  θαη 
ήιεγμε ην κίζζην θαη βξήθε ηνχην ηεο ηειείαο αξεζθείαο ηνπ θαη απνιχησο θαηάιιειν 
γηα ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη. 
 
Ο Γήκνο Φηιαδέιθεηαο – Υαιθεδφλνο ζα παξαδψζεη ην κίζζην εηο ηνλ ηειεπηαίν 
πιεηνδφηε – κηζζσηή  εηο ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ηνχην ζήκεξα, δεηεί θαη  
επηζπκεί ηελ πιήξε αλαθαίληζε, επηζθεπή , δηαξξχζκηζε  θαη θαηαζθεπή ησλ 
νηθνδνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη εξγαζηψλ ηνπ κηζζίνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ  ππ΄αξηζκ. 
πξση. ΓΦΥ 5494/28-3-16] ηερληθή πεξηγξαθή εξγαζηψλ  θαη ζηαζεξνχ θαη 
αλαιινηψηνπ πξνυπνινγηζκνχ χςνπο 76.620,31 επξψ [ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 
24% ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ 1061/2016 ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ] , κε 
επηδερνκέλνπ , θαη΄νπδεκία πεξίπησζε, νηαζδήπνηε απμήζεσο, πνπ ζπλέηαμε ε 
Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδφλνο, πνπ απνηειεί 
εληαίν θαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο, νη νπνίεο βεβαίσο ζα θαηαζθεπαζζνχλ 
απφ ηνλ  κηζζσηή  απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε δαπάλεο απηνχ [ δει. ηνπ κηζζσηή] θαη 
ζα παξακείλνπλ εηο φθεινο ηνπ κηζζίνπ θαη ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Υαιθεδφλνο 
κεηά ηελ ιήμε ηεο ππφ θξίζηλ κηζζψζεσο. 
 
Δηδηθφηεξα ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζθεπάζεη θαη κάιηζηα  απνθιεηζηηθά θαη 
κφλνλ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο [ δει. ηνπ κηζζσηή] γηα ηελ αλαθαίληζε, επηζθεπή  θαη 
θαηαζθεπή  ηνπ κηζζίνπ ηα θάησζη :  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Ρεηψο  δηεπθξηλίδεηαη φηη : 
1.- Οη αλσηέξσ εξγαζίεο ζα γίλνπλ απφ ηνλ κηζζσηή εληφο  απνθιεηζηηθήο 
πξνζεζκίαο  ηεζζάξσλ [4]   κελψλ απφ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ πξσηφθνιινπ 
παξάδνζεο θαη παξαιαβήο. 
2.- Η δαπάλε, κέξηκλα θαη θξνληίδα γηα ην ζχλνιν ησλ σο άλσ εξγαζηψλ πνπ δεηεί ν 
Γήκνο Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ κηζζσηή θαη ζε 
θακκία πεξίπησζε ηνλ Γήκν Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο. 
3.- Η εθηέιεζε ησλ σο άλσ εξγαζηψλ ζα γίλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηνλ 
κηζζσηή   θαη ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 
Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο, ε νπνία ζα νξίζεη  επηβιέπνληεο κεραληθνχο πνπ ζα 
πηζηνπνηήζνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηέο αλαιπηηθά  
αλαθέξνληαη εηο ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 5494/28-3-16 ηερληθή έθζεζε – πεξηγξαθή 
εξγαζηψλ ηεο ΓΣΤΓΦΥ,  ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 76.620,31 επξψ, γηα δε ηελ 
παξαιαβή απηψλ ησλ εξγαζηψλ ζα ζπληαρζεί ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξάδνζεο θαη 
παξαιαβήο. 
4.- Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ εξγαζηψλ  αλέξρεηαη εηο ην πνζφ ησλ  76.620,31 επξψ [ 
ζπκπ/λνπ ΦΠΑ  24%] , κε επηηξεπνκέλεο θαη΄νπδεκία πεξίπησζε νηαζδήπνηε 
απμήζεσο απηνχ. 
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5.- Κάζε  θαηαζθεπή, δηαξξχζκηζε, αλαθαίληζε θιπ.ηνπ κηζζίνπ ζα παξακείλεη εηο 
φθεινο ηνπ κηζζίνπ θαη ηνπ Γήκνπ  Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο κεηά ηελ ιήμε ηεο 
ζπκβάζεσο κηζζψζεσο. 
 
Πεξαηηέξσ  νξίδεηαη φηη ν Γήκνο Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο  εηο νπδεκίαλ ππφθεηηαη 
επζχλε γηα ηπρφλ επηζθεπέο ηνπ κηζζίνπ έζησ θαη αλαγθαίαο ή πξνεξρνκέλαο εμ 
αλσηέξαο βίαο.  
Κάζε πεξαηηέξσ επηζθεπή θαη βειηίσζε, αλαγθαία ή πνιπηειήο, βαξχλεη απνθιεηζηηθά 
θαη κφλν ηνλ κηζζσηή πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί ηνχην ζε αξίζηε 
θαηάζηαζε, δηαθνξεηηθά θάζε θζνξά θαη βιάβε απηνχ, βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη 
κφλν ηνλ κηζζσηή. 
Απαγνξεχεηαη ζηνλ κηζζσηή λα θάλεη νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ ηξνπνπνίεζε ή 
επηζθεπή ή κεηαξξχζκηζε ηνπ ρψξνπ, ηνπ κηζζίνπ, ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε 
ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο. 
Δάλ ν κηζζσηήο θξίλεη ζθφπηκν φηη δηα ηελ επσθειεζηέξα εθκεηάιιεπζε ηνπ κηζζίνπ 
είλαη αλαγθαία ε πεξαηηέξσ εθηέιεζε έξγσλ βειηηψζεσο ή εμσξατζκνχ, απηέο ζα 
γίλνπλ κε δαπάλε, κέξηκλα θαη θξνληίδα ηνπ αλαδφρνπ [ κηζζσηνχ] θαη ππφ ηελ 
επίβιεςε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο-Υαιθεδφλνο,  κεηά απφ 
γξαπηή θαη ιεπηνκεξή ελεκέξσζε ηνπ αλαδφρνπ- κηζζσηή πξνο ηελ ΣΤΓΦΥ ζρεηηθά 
κε ηηο εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειέζεη. 
Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη καδί κε ηελ αίηεζε λα ζπλππνβάιιεη θαη αλαιπηηθφ πίλαθα 
πξνβιεπφκελσλ ή επηζπκεηψλ εξγαζηψλ, λα εθζέζεη ηνλ ηξφπν εθηειέζεσο θαη ηα 
ρξεζηκνπνηεζεζφκελα πιηθά. Δάλ ε Γεκνηηθή Αξρή εγθξίλεη ηελ αηηνχκελε εθηέιεζε 
έξγσλ βειηηψζεσλ ή εμσξατζκνχ, απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν ππφ ηελ επίβιεςε 
θαη έγθξηζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία ζα έρεη ην δηθαίσκα λα 
επηηξέπεη ή λα απαγνξεχεη ηελ ρξήζε κειιφλησλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δνκηθψλ 
πιηθψλ. 
 
Πάζα ηπρφλ πεξαηηέξσ ηξνπνπνίεζε ή επηζθεπή ή κεηαξξχζκηζε ηνπ ρψξνπ ηνπ 
κηζζίνπ, αλεμαξηήησο ησλ ζπλεπεηψλ ηαο νπνίαο ζπλεπάγεηαη απηή, ζα παξακείλεη εηο 
φθεινο ηνπ κηζζίνπ, άλεπ νπδελφο δηθαηψκαηνο ηνπ κηζζσηνχ λα αμηψζεη 
απνδεκίσζε. Καηά πάζα δε πεξίπησζε ν εθκηζζσηήο Γήκνο δηθαηνχηαη λα αμηψλεη 
ηελ, δαπάλαηο ηνπ κηζζσηνχ, επαλαθνξά ησλ πξαγκάησλ εηο ηελ πξνηέξαλ απηψλ 
θαηάζηαζε. Δλ πάζε πεξηπηψζεη ν κηζζσηήο επζχλεηαη θαη ππνρξενχηαη έλαληη ηνπ 
εθκηζζσηνχ Γήκνπ εηο απνδεκίσζε δηα πάζα βιάβε ή θζνξά ηνπ κηζζίνπ. 
 
χκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ σο άλσ ηδηση. ζπκθσλεηηθνχ κηζζψζεσο [ ζρεη. άξζξν  
9  ηεο δηαθήξπμεο] ζπλεθσλήζε φηη : Ο κηζζσηήο  είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη 
ηα δεκνηηθά ηέιε, θφξνπο, ηέιε θαζαξηφηεηνο- θσηηζκνχ, 0,50% δεκνηηθφ θφξν 
πξνζθνκίδνληαο ζηνλ Γήκν θάζε κήλα ηα επίζεκα αληίγξαθα ηεο Δθνξίαο  θιπ. πνπ 
βαξχλνπλ ηνπο κηζζσηέο ηνπ Γεκνζίνπ ζε ζρέζε κε ην κίζζην. Δπίζεο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη νιφθιεξν ην ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ηέινο πδξεχζεσο 
επί ηνπ κηζζψκαηνο. 
 
Η δαπάλε θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, χδαηνο, ηειεθψλνπ, θεληξηθήο 
ζέξκαλζεο  βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ κηζζσηή, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη φια 
ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ θαζαξηφηεηα  ηνπ άλσ  ρψξνπ θαη γηα ηελ απνθπγή θαη 
απνηξνπή δεκηψλ ή θζνξψλ εθ κέξνπο νηνπδήπνηε, ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- 
Υαιθεδφλνο απαιιαζζνκέλνπ ηεο ηνηαχηεο ππνρξεψζεσο.  Πξνο ηνχηνηο ν 
επηρεηξεκαηίαο ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηήζεη θάδνπο απνξξηκκάησλ. 
 
χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ σο άλσ ηδηση. ζπκθσλεηηθνχ κηζζψζεσο [ ζρεη. άξζξν  
15  ηεο δηαθήξπμεο] ζπλεθσλήζε φηη : Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη θαιή 
ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη εηο ρξεκαηηθή απνδεκίσζε γηα θζνξέο ή 
βιάβεο πνπ έγηλαλ απφ ηνλ ίδην ή ην πξνζσπηθφ ηνπ, κε εμαίξεζε βέβαηα απηψλ πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ηελ ζπλήζε ρξήζε. 
Δπίζεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί ην κίζζην θαζαξφ θαη λα ην ρξεζηκνπνηεί κε 
ηξφπν πνπ δελ ζίγεη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ, ηελ αζθάιεηα θαη αξρηηεθηνληθή φςε 
ηνπ αθηλήηνπ . 
 

ΑΔΑ: ΨΠ2Ο46ΜΩ0Ι-ΝΒΦ



χκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ σο άλσ ηδηση. ζπκθσλεηηθνχ κηζζψζεσο [ ζρεη. 
άξζξν  26  ηεο δηαθήξπμεο] ζπλεθσλήζε φηη : Μείσζε ηνπ κηζζψκαηνο δελ γίλεηαη 
έζησ θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο απφ θπζηθά αίηηα ή θάπνηα ηπραία αηηία κεηά ηελ 
θαηαθχξσζε. 
 
χκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ σο άλσ ηδηση. ζπκθσλεηηθνχ κηζζψζεσο [ ζρεη. 
άξζξν  29  ηεο δηαθήξπμεο] ζπλεθσλήζε φηη : Η βεβαίσζε θαη ε είζπξαμε ηνπ 
κηζζψκαηνο ζα γίλεηαη  απφ ηνλ Γήκν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 318/69 < 
πεξί βεβαηψζεσο θαη εηζπξάμεσο ησλ εζφδσλ  ησλ Γήκσλ θαη  Κνηλνηήησλ > φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ Ν. 127/75, ην άξζξν 49 ηνπ Ν. 1080/80 
θαη ην άξζξν 61 ηνπ Ν. 1416/84 θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηνπ απφ 17-6-1959 
Γ/ηνο πεξί νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ. 
Πξφζηηκα πνπ ηπρφλ επηβιεζνχλ, εηζπξάηηνληαη ζαλ έζνδα ηνπ Γήκνπ. 
 
χκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ σο άλσ ηδηση. ζπκθσλεηηθνχ κηζζψζεσο [ ζρεη. 
άξζξν  28  ηεο δηαθήξπμεο] ζπλεθσλήζε φηη : Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ 
άξζξνπ 10 ηεο δηαθήξπμεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ Γήκνπ  Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο, 
εάλ ε κίζζσζε ιπζεί  απφ ππαηηηφηεηα ηνπ κηζζσηνχ. Δάλ αξλεζνχλ ,ν κηζζσηήο ή ν 
εγγπεηήο ηνπ λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ην ζπκθσλεηηθφ, ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 10 θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- 
Υαιθεδφλνο. 
 
χκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ σο άλσ ηδηση. ζπκθσλεηηθνχ κηζζψζεσο [ ζρεη. 
άξζξν  35  ηεο δηαθήξπμεο] ζπλεθσλήζε φηη : Η κε εκπξφζεζκνο θαηαβνιή 
νηνπδήπνηε, έζησ θαη ελφο κηζζψκαηνο σο θαη ε παξάβαζε νηνπδήπνηε φξνπ ηνπ 
παξφληνο σο θαη ηεο δηαθήξπμεο, ζεσξνπκέλσλ απάλησλ  θαη ρσξίο θακκία  εμαίξεζε  
σο νπζησδψλ, παξέρεη ην δηθαίσκα εηο ηνλ εθκηζζσηή Γήκν λα ιχεη αδεκίσο 
κνλνκεξψο ηελ κίζζσζε θαη λα αηηείηαη ηελ απνβνιή ηνπ κηζζσηνχ εθ ηνπ κηζζίνπ, 
ππαηηηφηεηη απηνχ  δει. ηνπ κηζζσηνχ  θαηά ηαο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 647-662 
ΚΠνιΓ. , ηαπηφρξνλα γίλνληαη απαηηεηά  φια ηα νθεηιφκελα δεδνπιεπκέλα 
κηζζψκαηα θαη παξέρεηαη ζηνλ Γήκν ην δηθαίσκα λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηάπησζε 
ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαιήο εθηέιεζεο. 
Δηο ηελ απηή  δηαδηθαζία ππάγεηαη θαη πάζα δηαθνξά ή δηέλεμε πεξί ηελ εξκελεία ή 
ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο. 
 
χκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ σο άλσ ηδηση. ζπκθσλεηηθνχ κηζζψζεσο [ ζρεη. 
άξζξν  36  ηεο δηαθήξπμεο] ζπλεθσλήζε φηη : Οπνηαδήπνηε παξάβαζε ηεο 
δηαθεξχμεσο σο θαη ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ θαζψο θαη ε θαζπζηεξεκέλε, πέξα 
απφ ηελ θαζνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ έρεη 
κεηαμχ ησλ άιισλ ζπλεπεηψλ ζαλ απνηέιεζκα λα θαηαπέζνπλ δηα ζρεηηθήο 
απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ πκ/ιηνπ νη εγγπήζεηο θαιήο  εθηέιεζεο ηνπ άξζξνπ 10 
ηεο δηαθήξπμεο θαη λα θαηαβιεζεί απφ ηνλ κηζζσηή θαη ηνλ εγγπεηή ηνπ  απνδεκίσζε 
πνπ ζα  θαζνξηζζεί   δηθαζηηθά γηα θάζε δεκηά πνπ ππέζηε [ ζεηηθή, αξλεηηθή σο θαη 
δηαθπγφληα θέξδε] εθ ηεο κε εγθαίξνπ θαη πξνζεθνχζεο απνδφζεσο ηεο ρξήζεσο 
ηνπ κηζζίνπ, επζπλνκέλσλ αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ ζχκθσλα κε ηα 
παξαπάλσ ιεπηνκεξψο εθηεζέληα. 
 
χκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ σο άλσ ηδηση. ζπκθσλεηηθνχ κηζζψζεσο [ ζρεη. 
άξζξν  38  ηεο δηαθήξπμεο] ζπλεθσλήζε φηη : Οη εγγπήζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ θαη΄ 
νπδεκία πεξίπησζε δχλαληαη λα ζπκςεθηζζνχλ πξνο ηπρφλ νθεηιφκελα κηζζψκαηα ή 
άιιεο αμηψζεηο ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο θαη΄απηψλ. 
 
χκθσλα κε ην άξζξν 29 ηνπ σο άλσ ηδηση. ζπκθσλεηηθνχ κηζζψζεσο [ ζρεη. 
άξζξν  40  ηεο δηαθήξπμεο] ζπλεθσλήζε φηη : Κάζε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ 
παξφληνο απαγνξεχεηαη. Οινη νη φξνη  ηεο παξνχζεο  ζεσξνχληαη ρσξίο  εμαίξεζε , 
ζεκαληηθνί θαη νπζηψδεηο, αλεμαξηήησο πάζεο άιιεο εηδηθήο ζπλέπεηαο. 
Η παξάβαζε νηνπδήπνηε φξνπ ηεο  παξνχζεο έρεη ζαλ άκεζε ζπλέπεηα ηελ εθαξκνγή 
θαη κάιηζηα ζσξεπηηθά, φισλ ησλ ππφ ηεο παξνχζεο σο θαη ησλ ππφ ηνπ λφκνπ 
πξνβιεπνκέλσλ ζπλεπεηψλ. 
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χκθσλα κε ην άξζξν 30  ηνπ σο άλσ ηδηση. ζπκθσλεηηθνχ κηζζψζεσο 
ζπλεθσλήζε φηη :  Ο εθ ηξίηνπ ζπκβαιιφκελνο  Θενθάλεο Κηξθηλέδνο  δειψλεη, 
ππφζρεηαη θαη εγγπάηαη δηα ηνπ παξφληνο ππέξ ηνπ κηζζσηή Διεπζέξηνπ Γηνβαλίδε 
θαη έλαληη ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο ηελ ζχκθσλε θαη πηζηή ηήξεζε θαη 
εθηέιεζε  ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο σο θαη ηεο  ππ΄αξηζκ. 1703/16 δηαθεξχμεσο ηνπ 
θ. Γεκάξρνπ ΓΦΥ άκα δε θαη ηεο ππ΄αξηζκ. 163/16 απνθάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ΓΦΥ, επζπλφκελνο έλαληη ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο αιιειεγγχσο 
θαη εηο νιφθιεξνλ κεηά ηνπ κηζζσηνχ γηα ηελ αθξηβή, ζχκθσλε θαη πηζηή ππ΄απηνχ 
εθπιήξσζε φισλ ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο,  παξαηηνχκελνο ξεηψο ηνπ δηθαηψκαηνο 
δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο. 
Οπνηαδήπνηε παξάβαζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο θαη ηεο δηαθεξχμεσο σο θαη ε 
θαζπζηέξεζε θαη κε πξνζήθνπζα απφδνζε ηεο  ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ θαηά ηελ ιήμε 
απηήο θαη πέξαλ απφ ηελ θαζνξηδφκελε σο άλσ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, έρεη 
ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαηάπησζε  ηεο εγγπήζεσο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο 
παξνχζεο θαη ηελ θαηαβνιή εθ κέξνπο ηνπ κηζζσηή θαη ηνπ εγγπεηνχ ηνπ  
απνδεκηψζεσο πνπ ζα θαζνξηζζεί δηθαζηηθά  γηα θάζε δεκία [ ζεηηθή, απνζεηηθή θαη 
δηαθπγφληα θέξδε] εθ ηεο κε εγθαίξνπ θαη πξνζεθνχζεο  απνδφζεσο ηεο ρξήζεσο 
ηνπ κηζζίνπ, επζπλνκέλσλ αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ έθαζηνο, ζχκθσλα κε ηα  
παξαπάλσ ιεπηνκεξψο εθηεζέληα. 
Δπίζεο ν εγγπεηήο ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα εγγπάηαη ηελ νινζρεξή θαη εκπξφζεζκε 
εμφθιεζε πάζεο αμηψζεσο ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο θαηά ηνπ κηζζσηνχ 
πνπ πθίζηαηαη ή ζα δεκηνπξγεζεί κε αθνξκή  ηελ ζχκβαζε ή εμαηηίαο απηήο, πιένλ 
ηφθσλ θαη εμφδσλ. 
 
χκθσλα κε ην άξζξν 31  ηνπ σο άλσ ηδηση. ζπκθσλεηηθνχ κηζζψζεσο 
ζπλεθσλήζε φηη :  Ο αθεηέξνπ  ζπκβαιιφκελνο [ πξνο νλ απεπζχλεηαη ε παξνχζα] 
δειψλεη δηά ηνπ παξφληνο φηη απνδέρεηαη ηελ κίζζσζε απηή θαη πάληα ηα εθηηζέκελα 
ξεηψο θαη αλεπηθπιάθησο θαη ππφζρεηαη ηελ αθξηβή εθπιήξσζε  απάλησλ ησλ εηο 
ηελ παξνχζα ππνρξεψζεσλ ηνπ. 
 
χκθσλα κε ην άξζξν 34  ηνπ σο άλσ ηδηση. ζπκθσλεηηθνχ κηζζψζεσο 
ζπλεθσλήζε φηη : Ο κηζζσηήο θαηέζεζε ηελ απφ 11-5-17  ππεχζπλε δήισζε Ν. 
1599/86, κε ηελ νπνία δειψλεη φηη έιαβε πιήξε γλψζε  ησλ φξσλ  ηεο δηαθεξχμεσο 
θαη ηεο ππ΄αηζκ. 163/16 απνθάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΓΦΥ , φηη ε 
παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ ζα γίλεη κε πξσηφθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο, εηο ηνπο 
νπνίνπο  ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα πξνζρσξεί. 
 
Σέινο ζχκθσλα κε ην άξζξν 35  ηνπ σο άλσ ζπκθσλεηηθνχ κηζζψζεσο νξίδεηαη φηη 
Ο κηζζσηήο θαη ν εθ ηξίηνπ ζπκβαιιφκελνο δεινχλ φηη έιαβαλ πιήξε γλψζε : α] ηεο 
ππ΄αξηζκ. 163/16 απνθάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο – 
Υαιθεδφλνο  β] ηεο ππ΄αξηζκ. 1703/1-9-16  δηαθεξχμεσο ηνπ θ. Γεκάξρνπ 
Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο γ] ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση. 19160/4-10-16 πξαθηηθνχ ηεο 
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαλεξήο πξνθνξηθήο επαλαιεπηηθήο πιεηνδνηηθήο 
δεκνπξαζίαο  ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο  δ] ηεο ππ΄αξηζκ.  185/16 
απνθάζεσο ηεο  Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο ε] ηεο 
ππ΄αξηζκ. πξση.83456/31238/9-11-16  εγθξηηηθήο απφθαζεο ηνπ 
Γ.Γ.Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο  ζη]  ηνπ ΠΓ/ηνο 270/81  δ] ηεο ππ΄αξηζκ. 
5494/28-3-16 ηερληθήο έθζεζεο θαη πεξηγξαθήο εξγαζηψλ ηεο Γ/λζεο ΣΤΓΦΥ  πνπ 
επηζπλάπηεηαη ζην παξφλ θαη απνηειεί εληαίν θαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο                                                     
θαη εηο πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ πξνζρσξνχλ ξεηά  θαη αλεπηθχιαθηα  
 
 Δηο ην αλσηέξσ ππ΄αξηζκ. πξση. 13081/31-5-17 ηδηση. ζπκθσλεηηθφ κηζζψζεσο 
επηζπλάπηεηαη, κεηαμχ ησλ άιισλ, θαη ν νξηζηηθφο πίλαθαο κηζζσκάησλ ηνπ 
Ηξσδείνπ Πάξθνπ θαη  απνζβέζεσλ ηεο δαπάλεο πινπνίεζεο εξγαζηψλ ηεο 
ππ΄αξηζκ. πξση. 5494/28-3-16 ηερληθήο εθζέζεσο ηεο ΓΣΤΓΦΥ. 
 
Δπεηδή κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 248/17 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ 
Ν.Φηι/θεηαο- Ν.Υαιθεδφλνο ελεθξίζε ε παξάηαζε ησλ εξγαζηψλ εηο ην ππφ θξίζηλ επί 
ηεο νδνχ Γεθειείαο 41 Ν.Υαιθεδφλα  [ Ηξψδεην Πάξθν] κίζζην δεκνηηθφ αθίλεην 
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κέρξη ηελ 25-3-18,  ελ ζπλερεία θαη θαηφπηλ ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 22751/25-9-17 
αηηήζεσο ηνπ κηζζσηή Διεπζεξίνπ Γηνβαλίδε. 
 
Δπεηδή θαζ΄α πξνθχπηεη εθ ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση. ΓΝΦ-ΝΥ 25159/17-10-17  
εγγξάθνπ ηνπ Αληηδεκάξρνπ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ Ν.Φηι/θεηαο- .Υαιθεδφλνο 
θ. Θενδψξνπ Μαλσιεδάθε [ αξκφδηνη ππάιιεινη κεραληθνί γηα ηελ παξαθνινχζεζε 
ησλ εξγαζηψλ ζην κίζζην αθίλεην θ.θ Κ.Ξππλεηνχ- Μ.Δπηαεκέξνπ]  εηο ην ππφ θξίζηλ 
κίζζην δεκνηηθφ αθίλεην δελ έρεη εθηειεζζεί θακκία εξγαζία από ηηο 
αλαγξαθόκελεο ζην ππ΄αξηζκ. πξωη. 13081/31-5-17  ηδηωηηθό 
ζπκθωλεηηθό κηζζώζεωο, θαζ΄ν  ν κηζζωηήο είρε λόκηκε θαη ζπκβαηηθή 
πξνο ηνύην ππνρξέωζε. 
 
Δπεηδή θαζ΄α πξνθχπηεη εθ ηνπ ππ΄αξηζκ. πξση. ΓΝΦ-ΝΥ 1525/18-1-18 εγγξάθνπ 
ηνπ Αληηδεκάξρνπ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ Ν.Φηι/θεηαο- .Υαιθεδφλνο θ. 
Θενδψξνπ Μαλσιεδάθε [ αξκφδηνη ππάιιεινη κεραληθνί γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 
εξγαζηψλ ζην κίζζην αθίλεην θ.θ Κ.Ξππλεηνχ- Μ.Δπηαεκέξνπ] εμαθνινπζνχλ λα 
ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα εηο ην ππ΄αξηζκ. πξση. 25159/17-10-17 έγγξαθν δει. εηο 
ην ππφ θξίζηλ κίζζην δεκνηηθφ αθίλεην δελ έρεη εθηειεζζεί θακκία εξγαζία από 
ηηο αλαγξαθόκελεο ζην ππ΄αξηζκ. πξωη. 13081/31-5-17  ηδηωηηθό 
ζπκθωλεηηθό κηζζώζεωο, θαζ΄ν ν κηζζωηήο είρε λόκηκε θαη ζπκβαηηθή 
πξνο ηνύην ππνρξέωζε. 
 
Δπεηδή ελ φςεη ηεο αθπξφηεηνο  ηεο ππ΄αξηζκ. πξση. 32257/21-12-17 παξαηηήζεσο  
ηνπ   κηζζσηή θ. Διεπζέξηνπ Γηνβαλίδε, κε επαγνκέλεο θαλέλα έλλνκν απνηέιεζκα 
θαη παξά ην γεγνλφο φηη ν αλσηέξσ κηζζσηήο Διεπζέξηνο Γηνβαλίδεο θαηείρε  θαη 
ρξεζηκνπνηνχζε αθσιχησο θαη αδηαηαξάθησο ην αλσηέξσ  κίζζην δεκνηηθφ αθίλεην, 
ρσξίο  ελ ηνχηνηο λα πξνβεί   ζε θακκία απφ ηηο αλαγξαθφκελεο ζην ππ΄αξηζκ. πξση. 
13081/31-5-17  ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κηζζψζεσο, θαζ΄ν είρε λφκηκε θαη ζπκβαηηθή 
πξνο ηνχην ππνρξέσζε [ άξζξν 5 απηνχ], ελ ηνχηνηο θαζπζηεξνχζε   παξά ηηο 
πνιιαπιέο πξνο ηνχην νριήζεηο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, εθ θαζαξάο δπζηξνπίαο θαη 
φισο αλαηηηνινγήησο ηελ θαηαβνιή ησλ θάησζη κηζζσκάησλ: 
1.- θαηά ηνλ κήλα Ινχλην 2017 ην κεληαίν κίζζσκα αλήξρεην εηο ην πνζφ ησλ 
1.500,00 επξψ κεληαίσο, πιένλ νινθιήξνπ ηέινπο  ραξηνζήκνπ θαη ηέινπο 
πδξεχζεσο. 
Δλαληη απηνχ θαηέβαιε ην πνζφ ησλ 750,50 επξψ πιένλ 22,51 επξψ γηα ραξηφζεκα 
θαη 4,50 επξψ ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζην 50% ηνπ κηζζψκαηνο γηα ηνλ 
κήλα Ινχλην 2017. 
Δπνκέλσο ψθεηιε θαη νθείιεη κέρξη ζήκεξα ηελ δηαθνξά ηνπ κηζζψκαηνο κελφο 
Ινπλίνπ 2017 πνζνχ  750,50 επξψ πιένλ 22,51 επξψ γηα ραξηφζεκα θαη 4,50 επξψ 
ΟΓΑ ραξηνζήκνπ ,  ήηνη ην ππφινηπν 50 % ηνπ κηζζψκαηνο ιφγσ κε εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ. 
2.- θαηά ηνλ κήλα Ινχιην 2017 ην κεληαίν κίζζσκα αλήξρεην εηο ην πνζφ ησλ 
1.500,00 επξψ κεληαίσο, πιένλ νινθιήξνπ ηέινπο  ραξηνζήκνπ θαη ηέινπο 
πδξεχζεσο. 
Δλαληη απηνχ θαηέβαιε ην πνζφ ησλ 750,50 επξψ πιένλ 22,51 επξψ γηα ραξηφζεκα 
θαη 4,50 επξψ ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζην 50% ηνπ κηζζψκαηνο γηα ηνλ 
κήλα Ινχιην 2017. 
Δπνκέλσο ψθεηιε θαη νθείιεη κέρξη ζήκεξα ηελ δηαθνξά ηνπ κηζζψκαηνο κελφο 
Ινπιίνπ 2017 πνζνχ  750,50 επξψ πιένλ 22,51 επξψ γηα ραξηφζεκα θαη 4,50 επξψ 
ΟΓΑ ραξηνζήκνπ ,  ήηνη ην ππφινηπν 50 % ηνπ κηζζψκαηνο ιφγσ κε εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ. 
3.- . θαηά ηνλ κήλα Αχγνπζην 2017 ην κεληαίν κίζζσκα αλήξρεην εηο ην πνζφ ησλ 
1.500,00 επξψ κεληαίσο, πιένλ νινθιήξνπ ηέινπο  ραξηνζήκνπ θαη ηέινπο 
πδξεχζεσο. 
Δλαληη απηνχ θαηέβαιε ην πνζφ ησλ 750,50 επξψ πιένλ 22,51 επξψ γηα ραξηφζεκα 
θαη 4,50 επξψ ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζην 50% ηνπ κηζζψκαηνο γηα ηνλ 
κήλα  Αχγνπζην  2017. 
Δπνκέλσο ψθεηιε θαη νθείιεη κέρξη ζήκεξα ηελ δηαθνξά ηνπ κηζζψκαηνο κελφο 
Απγνχζηνπ  2017 πνζνχ  750,50 επξψ πιένλ 22,51 επξψ γηα ραξηφζεκα θαη 4,50 
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επξψ ΟΓΑ ραξηνζήκνπ ,  ήηνη ην ππφινηπν 50 % ηνπ κηζζψκαηνο ιφγσ κε εθηέιεζεο 
ησλ εξγαζηψλ. 
4.- .θαηά ηνλ κήλα επηέκβξην 2017 ην κεληαίν κίζζσκα αλήξρεην εηο ην πνζφ ησλ 
1.500,00 επξψ κεληαίσο, πιένλ νινθιήξνπ ηέινπο  ραξηνζήκνπ θαη ηέινπο 
πδξεχζεσο. 
Δλαληη απηνχ θαηέβαιε ην πνζφ ησλ 750,50 επξψ πιένλ 22,51 επξψ γηα ραξηφζεκα 
θαη 4,50 επξψ ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζην 50% ηνπ κηζζψκαηνο γηα ηνλ 
κήλα  επηέκβξην  2017. 
Δπνκέλσο  ψθεηιε  θαη νθείιεη κέρξη ζήκεξα ηελ δηαθνξά ηνπ κηζζψκαηνο κελφο 
επηέκβξην 2017 πνζνχ  750,50 επξψ πιένλ 22,51 επξψ γηα ραξηφζεκα θαη 4,50 
επξψ ΟΓΑ ραξηνζήκνπ ,  ήηνη ην ππφινηπν 50 % ηνπ κηζζψκαηνο ιφγσ κε εθηέιεζεο 
ησλ εξγαζηψλ. 
5.- θαηά ηνλ κήλα Οθηψβξην 2017 ην κεληαίν κίζζσκα αλήξρεην εηο ην πνζφ ησλ 
1.500,00 επξψ κεληαίσο, πιένλ νινθιήξνπ ηέινπο  ραξηνζήκνπ θαη ηέινπο 
πδξεχζεσο. 
Δλαληη απηνχ θαηέβαιε ην πνζφ ησλ 750,50 επξψ πιένλ 22,51 επξψ γηα ραξηφζεκα 
θαη 4,50 επξψ ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζην 50% ηνπ κηζζψκαηνο γηα ηνλ 
κήλα Οθηψβξην 2017. 
Δπνκέλσο ψθεηιε θαη νθείιεη κέρξη ζήκεξα ηελ δηαθνξά ηνπ κηζζψκαηνο κελφο 
Οθηψβξην 2017 πνζνχ  750,50 επξψ πιένλ 22,51 επξψ γηα ραξηφζεκα θαη 4,50 επξψ 
ΟΓΑ ραξηνζήκνπ ,  ήηνη ην ππφινηπν 50 % ηνπ κηζζψκαηνο ιφγσ κε εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ. 
6.-  θαηά ηνλ κήλα Ννέκβξην 2017 ην κεληαίν κίζζσκα αλήξρεην εηο ην πνζφ ησλ 
1.500,00 επξψ κεληαίσο, πιένλ νινθιήξνπ ηέινπο  ραξηνζήκνπ πνζνχ 45,02 επξψ 
θαη  ΟΓΑ ραξηφζεκνπ 9 επξψ. 
Δλαληη απηνχ νπδέλ πνζφ  θαηέβαιε 
7.-  θαηά ηνλ κήλα Γεθέκβξην 2017 ην κεληαίν κίζζσκα αλήξρεην εηο ην πνζφ ησλ 
1.500,00 επξψ κεληαίσο, πιένλ νινθιήξνπ ηέινπο  ραξηνζήκνπ πνζνχ 45,02 επξψ 
θαη  ΟΓΑ ραξηφζεκνπ 9 επξψ. 
Δλαληη απηνχ νπδέλ πνζφ  θαηέβαιε. 
8.-   θαηά ηνλ κήλα Ιαλνπάξην 2018 ην κεληαίν κίζζσκα αλήξρεην εηο ην πνζφ ησλ 
1.500,00 επξψ κεληαίσο, πιένλ νινθιήξνπ ηέινπο  ραξηνζήκνπ πνζνχ 45,02 επξψ 
θαη  ΟΓΑ ραξηφζεκνπ 9 επξψ. 
Δλαληη απηνχ νπδέλ πνζφ  θαηέβαιε. 
9.-   θαηά ηνλ κήλα  Φεβξνπάξην 2018 ην κεληαίν κίζζσκα αλήξρεην εηο ην πνζφ ησλ 
1.500,00 επξψ κεληαίσο, πιένλ νινθιήξνπ ηέινπο  ραξηνζήκνπ πνζνχ 45,02 επξψ 
θαη  ΟΓΑ ραξηφζεκνπ 9 επξψ. 
Δλαληη απηνχ νπδέλ πνζφ  θαηέβαιε. 
10.-    θαηά ηνλ κήλα Μάξηην 2018 ην κεληαίν κίζζσκα αλήξρεην εηο ην πνζφ ησλ 
1.500,00 επξψ κεληαίσο, πιένλ νινθιήξνπ ηέινπο  ραξηνζήκνπ πνζνχ 45,02 επξψ 
θαη  ΟΓΑ ραξηφζεκνπ 9 επξψ. 
Δλαληη απηνχ νπδέλ πνζφ  θαηέβαιε. 
Δλ φςεη ησλ αλσηέξσ ιεπηνκεξψο εθηεζέλησλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1-6-17 
έσο 31-3-18 γηα κηζζψκαηα, δηαθνξέο κηζζσκάησλ θαη ηειψλ ραξηνζήκνπ ν 
αλσηέξσ κηζζσηήο ζπλνιηθά ην πνζό ηωλ 11.662,65  επξώ [ ήηνη α] 750,50 
επξψ  Υ 5 κήλεο = 3.752,50 επξψ πιένλ 22,51  επξψ Υ 5 κήλεο =112,55 επξψ  
πιένλ 4,5 επξψ Υ 5 κήλεο= 22,50 επξψ β] 1.501,00 επξψ Υ 5 κήλεο- 7.505,00 επξψ 
πιένλ 45,02 επξψ Υ 5 κήλεο = 225,10 επξψ πιένλ 9 επξψ Υ 5 κήλεο 45,0 επξψ] ,  
πιένλ πξνζαπμήζεσλ ιφγσ εθπξνζέζκνπ θαηαβνιήο.  ην νπνίν παξά ηηο πνιιαπιέο 
θαη επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο  καο αξλείηαη  πεηζκαηηθά θαη αδηθαηνιφγεηα λα 
θαηαβάιεη. 
 
Δπεηδή ν Γήκνο Ν.Φηι/θεηαο- Ν.Υαιθεδφλνο θαηά ζπληαγκαηηθή επηηαγή ππνρξενχηαη 
εηο ηελ δηαθχιαμε, πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο. 
 
Δπεηδή ζχκθσλα κε ην άξζξν 276 Ν. 3463/06  νη Γήκνη θαη νη Κνηλφηεηεο έρνπλ φιεο 
αλεμαηξέησο ηηο αηέιεηεο θαη ηα δηθαζηηθά, δηνηθεηηθά θαη δηθνλνκηθά πξνλφκηα πνπ 
παξέρνληαη ζην δεκφζην. 
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Δπεηδή ζχκθσλα κε ην άξζξν 178 Ν. 3463/06 νξίδεηαη φηη νη Γήκνη θαη νη Κνηλφηεηεο 
νθείινπλ λα δηαηεξνχλ θαη λα πξνζηαηεχνπλ ηελ θάζε  είδνπο πεξηνπζία ηνπο… Η 
αθίλεηε πεξηνπζία  ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πξνζηαηεχεηαη  ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ηεο αθηλήηνπ πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, 
φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 
 
Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν Γήκνο Ν.Φηι/θεηαο- Ν. Υαιθεδφλνο κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 
6208/9-3-18 εμψδηθε δήισζε πξφζθιεζε, θαηαγγειία θαη δηακαξηπξία κεη΄ 
επηθπιάμεσο δηθαησκάησλ ηνπ πξνο ηνλ κηζζσηή Διεπζέξην Γηνβαλίδε θαη ηνλ 
εγγπεηή  Θενθάλε Κηξθηλέδν [ ζρεη. πξνο ηνχην νη ππ΄αξηζκ. 2380/12-3-18 θαη 
2381/12-3-18 εθζέζεηο επηδφζεσο ηνπ Γηθαζηηθνχ Δπηκειεηή Υαξαιάκπνπο Κνηηηθηά 
παξά πφδαο  απηήο]  θαηήγγεηιε ηελ παξνχζα κίζζσζε ιφγσ θαζπζηέξεζεο 
θαηαβνιήο ησλ αλσηέξσ κηζζσκάησλ πνπ νθείιεηαη ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα 
ηνπ κηζζσηή θαη εγγπεηή απηνχ  [ άξζξν 4 ζπκθσλεηηθνχ κηζζψζεσο]  ακα δε  
ιφγσ παξάβαζεο νπζηψδνπο φξνπ ηεο  κηζζσηεξίνπ ζπκβάζεσο [ άξζ.4 θαη 5 απηήο] 
ιφγσ κε εθηέιεζεο ησλ αλαγξαθνκέλσλ εηο ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 13081/31-5-17 
ζχκβαζε κηζζψζεσο  εξγαζηψλ, θαζ΄ν  ν κηζζσηήο είρε  λφκηκε θαη ζπκβαηηθή πξνο 
ηνχην ππνρξέσζε,  εληφο ηεο λνκίκνπ πξνζεζκίαο ,πνπ νθείιεηαη  επίζεο εηο ηελ 
απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ κηζζσηή  θαη ηνλ εθάιεζε  φπσο ηελ 30-4-18 εκέξα 
Γεπηέξα θαη ώξα 10 πκ. πξνζέιζεη  εηο ην επί ηεο νδνχ  Γεθειείαο 41  κίζζην 
αθίλεην [ ΗΡΩΓΔΙΟ ΠΑΡΚΟ] πξνθεηκέλνπ λα παξαδψζεη  ειεχζεξν ην σο άλσ  κίζζην 
αθίλεην σο θαη ηα θιεηδηά απηνχ εηο ηελ  αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Ν. 
Φηιαδέιθεηαο- Ν. Υαιθεδφλνο πνπ έρεη λφκηκα ζπγθξνηεζεί πξνο ηνχην,  φηε απηή ζα  
επξίζθεηαη εηο ην κίζζην αθίλεην, πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβεη ηνχην σο θαη ηα θιεηδηά 
απηνχ θαη λα ππνγξάςεη γηα ινγ/ζκφ ηνπ Γήκνπ  Ν. Φηιαδέιθεηαο- Ν.Υαιθεδφλνο ην 
ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο, εηο ην νπνίν ζα θαηαρσξεζνχλ φιεο 
νη πέξαλ ηεο ζπλήζνπο ρξήζεσο ηπρφλ ππάξρνπζεο θζνξέο  ηνπ κηζζίνπ, γηα ηηο 
νπνίεο θαη θαηά ηελ δηαθήξπμε θαη θαηά ην ζπκθσλεηηθφ κηζζψζεσο ν κηζζσηήο είλαη 
εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο. Δλ αξλήζεη ηνπ ή ελ απξάθησ παξειεχζεη ηεο σο άλσ 
πξνζεζκίαο ν Γήκνο Ν.Φηι/θεηαο- Ν.Υαιθεδφλνο ζέιεη ελεξγήζεη θαη΄απηψλ ηα 
λφκηκα. 
 
Σελ 30-4-2018 ε αξκφδηα  Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Ν.Φηι/θεηαο- Ν.Υαιθεδφλνο  
παξέιαβε απφ ηνλ κηζζσηή Διεπζέξην Γηνβαλίδε ην επί ηεο νδνχ Γεθειείαο 41 [ ΟΣ 
21]  Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Ν.Υαιθεδφλαο ηνπ Γήκνπ Ν.Φηι/θεηαο- Ν.Υαιθεδφλαο  
κίζζην  δεκνηηθή αθίλεην  θαη ππεγξάθε ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξάδνζεο θαη 
παξαιαβήο [ ππ΄αξηζκ. πξωη. 11447/3-5-18]. 
 
ρεηηθή πξνο ηνχην θαη ε ππ΄αξηζκ 170/18.  απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
ΝΦ-ΝΥ, κε ηελ νπνία απεθαζίζζε  ε  νιηθή θαηάπησζε ππέξ ηνπ Γήκνπ Ν. 
Φηιαδέιθεηαο- Ν.Υαιθεδφλνο,  σο κεηνλνκάζζε ν Γήκνο Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο 
δπλάκεη ηνπ ΠΓ/ηνο 71/17 [ ΦΔΚ  104/Α/26-7-17] , σο θαζνιηθνχ δηαδφρνπ ηνπ 
Γήκνπ Ν. Φηι/θεηαο σο θαη ηνπ Γήκνπ Ν.Υαιθεδφλαο, θαη εηο βάξνο α] ηνπ 
Διεπζεξίνπ Γηνβαλίδε ηνπ Κσλ/λνπ θαη ηεο Παξαζθεπήο,  ηνπ ππ΄αξηζκ. Νν 742692 
ηεο 8-5-2017  γξακκαηίνπ ζπζηάζεωο  παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ 
Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείωλ, πνζνύ 1.801,20 επξώ πνπ θαηεηέζε ζηνλ Γήκν 
Φηι/θεηαο-Υαιθεδφλνο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο 
δηαθεξχμεσο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο σο άλσ  ππ΄αξηζκ. πξση. 
13081/31-5-17 ζπκβάζεσο κηζζψζεσο ,  γηα παξάλνκε,  απζαίξεηε,  θαη 
αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά  ηνπ κηζζσηνχ  Διεπζέξηνπ Γηνβαλίδε ιφγσ παξάβαζεο 
ππ΄απηνχ νπζησδψλ άξζξσλ απηήο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ άξζξσλ 
1,2,4,5,7,16,18,19,24,25,27,29,31,34 θαη 35 ηνπ σο άλσ ππ΄αξηζκ. πξση. 13081/31-
5-17 ζπκθσλεηηθνχ  κηζζψζεσο θαη ηεο ππ΄αξηζκ. 1703/1-9-16 δηαθεξχμεσο 
δεκνπξαζία  ηνπ θ. Γεκάξρνπ Φηι/θεηαο- Υαιθεδφλνο,  ιφγσ θαζπζηέξεζεο 
θαηαβνιήο ησλ αλσηέξσ κηζζσκάησλ πνπ νθείιεηαη ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα 
ηνπ κηζζσηή θαη εγγπεηή απηνχ  [ άξζξν 4 ζπκθσλεηηθνχ κηζζψζεσο]  ακα δε  
ιφγσ παξάβαζεο νπζηψδνπο φξνπ ηεο  κηζζσηεξίνπ ζπκβάζεσο [ άξζ.4 θαη 5 απηήο] 
ιφγσ κε εθηέιεζεο ησλ αλαγξαθνκέλσλ εηο ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 13081/31-5-17 
ζχκβαζε κηζζψζεσο  εξγαζηψλ, θαζ΄ν  ν κηζζσηήο είρε  λφκηκε θαη ζπκβαηηθή πξνο 
ηνχην ππνρξέσζε,  εληφο ηεο λνκίκνπ πξνζεζκίαο ,πνπ νθείιεηαη  επίζεο εηο ηελ 
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απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ κηζζσηή θαη β] ηνπ Θενθάλε Κηξθηλέδνπ ηνπ  Γεσξγίνπ 
θαη ηεο  Αξγπξψο ηνπ ππ΄αξηζκ. Νν 742691 ηεο 8-5-2017  γξακκαηίνπ 
ζπζηάζεωο  παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείωλ, 
πνζνύ 2.000,00 επξώ πνπ θαηεηέζε ζηνλ Γήκν Φηι/θεηαο-Υαιθεδφλνο ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο δηαθεξχμεσο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε 
ησλ φξσλ ηεο σο άλσ  ππ΄αξηζκ. πξση. 13081/31-5-17 ζπκβάζεσο κηζζψζεσο εθ 
κέξνπο ηνπ κηζζσηνχ,  γηα παξάλνκε,  απζαίξεηε,  θαη αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά  
ηνπ κηζζσηνχ  Διεπζέξηνπ Γηνβαλίδε ιφγσ παξάβαζεο ππ΄απηνχ νπζησδψλ άξζξσλ 
απηήο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ άξζξσλ 1,2,4,5,7,16,18,19,24,25,27,29,31,34 θαη 35 
ηνπ σο άλσ ππ΄αξηζκ. πξση. 13081/31-5-17 ζπκθσλεηηθνχ  κηζζψζεσο θαη ηεο 
ππ΄αξηζκ. 1703/1-9-16 δηαθεξχμεσο δεκνπξαζία  ηνπ θ. Γεκάξρνπ Φηι/θεηαο- 
Υαιθεδφλνο,  ιφγσ θαζπζηέξεζεο θαηαβνιήο ησλ αλσηέξσ κηζζσκάησλ πνπ 
νθείιεηαη ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ κηζζσηή θαη εγγπεηή απηνχ  [ άξζξν 4 
ζπκθσλεηηθνχ κηζζψζεσο]  ακα δε  ιφγσ παξάβαζεο νπζηψδνπο φξνπ ηεο  
κηζζσηεξίνπ ζπκβάζεσο [ άξζ.4 θαη 5 απηήο] ιφγσ κε εθηέιεζεο ησλ 
αλαγξαθνκέλσλ εηο ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 13081/31-5-17 ζχκβαζε κηζζψζεσο  
εξγαζηψλ, θαζ΄ν  ν κηζζσηήο είρε  λφκηκε θαη ζπκβαηηθή πξνο ηνχην ππνρξέσζε,  
εληφο ηεο λνκίκνπ πξνζεζκίαο ,πνπ νθείιεηαη  επίζεο εηο ηελ απνθιεηζηηθή 
ππαηηηφηεηα ηνπ κηζζσηή . 
 
Δλ φςεη ησλ αλσηέξσ  θαη εηδηθφηεξα ελ φςεη  ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ α] ππ΄αξηζκ.  
πξση. ΓΝΦ-ΝΥ 25159/17-10-17  εγγξάθνπ ηνπ Αληηδεκάξρνπ Σερληθψλ 
Τπεξεζηψλ Γήκνπ Ν.Φηι/θεηαο- .Υαιθεδφλνο θ. Θενδψξνπ Μαλσιεδάθε [ αξκφδηνη 
ππάιιεινη κεραληθνί γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ζην κίζζην αθίλεην θ.θ 
Κ.Ξππλεηνχ- Μ.Δπηαεκέξνπ] φπνπ αλαθέξεηαη φηη  εηο ην ππφ θξίζηλ κίζζην δεκνηηθφ 
αθίλεην δελ έρεη εθηειεζζεί θακκία εξγαζία από ηηο αλαγξαθόκελεο ζην 
ππ΄αξηζκ. πξωη. 13081/31-5-17  ηδηωηηθό ζπκθωλεηηθό κηζζώζεωο, θαζ΄ν  
ν κηζζωηήο είρε λόκηκε θαη ζπκβαηηθή πξνο ηνύην ππνρξέωζε  θαη β] ηνπ 
ππ΄αξηζκ. πξωη.  ΓΝΦ-ΝΥ 1525/18-1-18 εγγξάθνπ ηνπ Αληηδεκάξρνπ Σερληθψλ 
Τπεξεζηψλ Γήκνπ Ν.Φηι/θεηαο- .Υαιθεδφλνο θ. Θενδψξνπ Μαλσιεδάθε [ αξκφδηνη 
ππάιιεινη κεραληθνί γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ζην κίζζην αθίλεην θ.θ 
Κ.Ξππλεηνχ- Μ.Δπηαεκέξνπ] φπνπ αλαθέξεηαη φηη  εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ ηα 
αλαθεξφκελα εηο ην ππ΄αξηζκ. πξση. 25159/17-10-17 έγγξαθν δει. εηο ην ππφ θξίζηλ 
κίζζην δεκνηηθφ αθίλεην δελ έρεη εθηειεζζεί θακκία εξγαζία από ηηο 
αλαγξαθόκελεο ζην ππ΄αξηζκ. πξωη. 13081/31-5-17  ηδηωηηθό 
ζπκθωλεηηθό κηζζώζεωο, θαζ΄ν ν κηζζωηήο είρε λόκηκε θαη ζπκβαηηθή 
πξνο ηνύην ππνρξέωζε, θξνλνύκε όηη δελ είλαη δπλαηή ε ηθαλνπνίεζε ηνπ 
αηηήκαηνο  ηνπ  Διεπζεξίνπ Γηνβαλίδε πεξί απαιιαγήο ηνπ. 
 
Πέξα θαη αλεμάξηεηα απφ ηα αλσηέξσ επηθαινχκεζα φηη νη αλαθεξφκελεο ζην ππ΄ 
αξηζκ. πξση. 5455/25-2-19 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο Δ. ΛΑ.ΚΑΣ.ΜΟΝ. ΔΠΔ  < εξγαζίεο 
> , πέξα ηνπ φηη  είλαη θαηά πάληα αφξηζηεο, πξνζέηη  δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ σο 
άλσ ηερληθή πεξηγξαθή εξγαζηψλ πνπ ζπλέηαμε ε ΓΣΤΓΝΦ-ΝΥ, νχηε άιισζηε ε 
ΓΣΤΓΝΦ-ΝΥ  επηβεβαηψλεη φηη εηειέζζεζαλ θαη κάιηζηα ππφ ηελ  επίβιεςε ηεο. 
 

Καηφπηλ  ησλ αλσηέξσ θαιείζζε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά. 
  

Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ 

θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 20/2020 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε πλεδξίαζε 

παξέζηε θαη ν ελδηαθεξφκελνο θ. Δι.Γηνβαλίδεο, ν νπνίνο εμέζεζε ηηο απφςεηο ηνπ θαη 

απάληεζε ζε εξσηήκαηα κειψλ ηνπ ψκαηνο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε 

ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
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 Καηά ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θ. Δι. Γηνβαλίδε 

θαη ππέξ ηεο απφξξηςεο απηνχ ηάρζεθαλ ηα κέιε ηεο Ο.Δ. θ.θ. Ηι.Σάθαο, 

Γ.Καληαξέιεο, .Γξακκέλνο θαη Π.Γξεηδειηάο. 

 Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. θ. Ι.Βνχξνο θαη ην κέινο απηήο θ. Κ.Σνκπνχινγινπ 

απείραλ απφ ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία. 

 
Η Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο ηζρχεη, ην ππ΄ αξηζκ. πξση. 5455/25-2-19 
έγγξαθν ηεο εηαηξείαο Δ. ΛΑ.ΚΑΣ.ΜΟΝ. ΔΠΔ, ηελ αξηζ. πξση. 36085/17-12-2019 
επηζηνιή ηνπ νθεηιέηε, ηελ αξηζ. πξση. 11313/3-6-2020 γλσκνδφηεζε ηεο Ννκ. 
Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη κειέηεζε φια ηα ινηπά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ 
ππφςε ηεο, 

 
Α π ν θ α ζ ί δ ε η   νκόθωλα 

 
Απνξξίπηεη ην ππ’ αξηζκ. πξση. 36085/17-12-2019 αίηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ 
κηζζσηή ηνπ επί ηεο νδνχ Γεθειείαο 41-Νέα Υαιθεδφλα δεκνηηθνχ αθηλήηνπ 
(«Ηξψδεην Πάξθν») θ. Διεπζεξίνπ Γηνβαλίδε πεξί δηαγξαθήο κέξνπο ηεο νθεηιήο ηνπ 
πξνο ην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο, χςνπο 16.205,75 €, ε νπνία 
ηνχ θαηαινγίζζεθε ιφγσ κε εθπιήξσζεο ησλ φξσλ ηεο κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ Γήκνπ 
ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο, θξίλνληαο, ζχκθσλα θαη κε ηελ αξηζ. πξση. 11313/3-6-
2020 γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ αιιά θαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ 
ζρεηηθνχ θαθέινπ φηη δελ είλαη δπλαηή ε ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηφο  ηνπ  πεξί 
απαιιαγήο ηνπ απφ ηελ αλσηέξσ νθεηιή, δεδνκέλνπ φηη ζην ππφ θξίζηλ κίζζην 
δεκνηηθφ αθίλεην δελ πξνθχπηεη φηη έρεη εθηειεζζεί θάπνηα εξγαζία απφ ηηο 
αλαγξαθφκελεο ζην ππ΄αξηζκ. πξση. 13081/31-5-17  ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ 
κηζζψζεσο, θαζ΄ν  ν κηζζσηήο είρε λφκηκε θαη ζπκβαηηθή πξνο ηνχην ππνρξέσζε,  
θαη άξα εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα εηο ην ππ΄αξηζκ. πξση. 
25159/17-10-17 έγγξαθν, πέξαλ δε θαη αλεμάξηεηα απφ ηα αλσηέξσ νη 
αλαθεξφκελεο ζην ππ΄ αξηζκ. πξση. 5455/25-2-19 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο Δ. 
ΛΑ.ΚΑΣ.ΜΟΝ. ΔΠΔ  εξγαζίεο, εθηφο ηνπ φηη  είλαη θαηά πάληα αφξηζηεο,  δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζρεηηθή ηερληθή πεξηγξαθή εξγαζηψλ πνπ ζπλέηαμε ε 
ΓΣΤΓΝΦ-ΝΥ, νχηε άιισζηε ε ΓΣΤΓΝΦ-ΝΥ  επηβεβαηψλεη φηη εηειέζζεζαλ θαη 
κάιηζηα ππφ ηελ  επίβιεςε ηεο. 

 
 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  107/2020 
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί: 

  
Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΜΔΛΗ 

(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Η Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ  
 
Λεβαληή Δκκαλνιία 
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             Δζωηεξηθή Γηαλνκή : 
 

1. Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
2. Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
4. Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
5. Σκήκα Σακείνπ 
6. Σκήκα Δζφδσλ θαη Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο 
7. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ  
8. Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπεξεζίαο 
9. Δλδηαθεξφκελν θ. Διεπζέξην Γηνβαλίδε 
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