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                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 

 
 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση λύσης σύµβασης µίσθωσης ακινήτου στέγασης Υπηρεσιών 
του ∆ήµου (Αποθήκη Ηλεκτρολόγων) επί της οδού Αγ.Ιωάννου 29-
Ν.Φιλ/φεια»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
27.6.2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7 µ.µ., κατόπιν αναβολής λόγω εκτάκτου 
γεγονότος της αρχικά προγραµµατισµένης για τις 20/6/2012 Συνεδρίασης και ύστερα 
από την αριθ. πρωτ. 7359/15-6-2012 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 
13/2012) του Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δηµοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο 
χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο 
∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα 
Καλλικράτης»). 

 

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

 
 
 
 

 
 

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 111/2012 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 8316 / 3-7-2012 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049028-029, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
Ε-mail: proedros-ds@neafiladelfeia.gr 
          pgretzelias@gmail.com 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 27.6.2012 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 14/2012 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 

ΑΔΑ: Β417ΩΗΓ-ΜΒΔ



 2 

 
 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

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

 
 

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

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 28 παρόντες 
και 5 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   (ΑΠΟΥΣΑ) 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                    Χωρινός Ζαχαρίας 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                             Καραβίας Γεώργιος 
Μπόβος Χαράλαµπος                                                Κόντος Σταύρος 
Παπανίκα Αικατερίνη                                                Κοσµά Σταυρούλα  
Κότσιρας Παύλος                                                      Βαλασσάς Βεργής 
Παϊδας Αδαµάντιος                                                 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           
Σιµιγδαλά Ειρήνη  
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος  
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
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Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Παπακώστας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
   
   
    
Σηµειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν παρούσες  τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

 

• Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ο ∆ηµ. Σύµβουλος της πλειοψηφίας κ. Πέτρος 

Λαζαρίδης ανέγνωσε προς το Σώµα γραπτή δήλωση, µε την οποία ανακοίνωσε ότι 

αποχωρεί από τον επιτυχόντα συνδυασµό «ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» και θα µετέχει πλέον 

ως ανεξάρτητος ∆ηµ. Σύµβουλος στις Συνεδριάσεις του Σώµατος. 

 

• Ο κ. Α.Παΐδας αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 

6ου θέµατος Ε.Η.∆. που συζητήθηκε ως 2ο Ε.Η.∆., οι κ.κ. Ν.Παπανικολάου, 

Γ.Παπακώστας, ∆.Ε.Γκούµα και Σ.Πολίτης µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του 

1ου θέµατος Ε.Η.∆. που συζητήθηκε ως 6ο  Ε.Η.∆., ο κ. Λ.Γεωργαµλής µετά τη 

συζήτηση και ψηφοφορία επί του 7ου θέµατος Ε.Η.∆., ο κ. Π.Κότσιρας µετά τη 

συζήτηση και ψηφοφορία επί του 1ου θέµατος της Η.∆. και ο κ. Κ.Α.Μάλλιος µετά τη 

συζήτηση και ψηφοφορία επί του 7ου θέµατος της Η.∆.. 

 

Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 
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Ο κ. Πρόεδρος, απούσης της κας ∆ηµάρχου (λόγω προσωπικού προβλήµατος) και 

παρουσία των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την έναρξη της σηµερινής τακτικής 

δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο 4ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

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

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

 

4ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 4Ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 6933/8-6-2012 διαβιβαστικό έγγραφο της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
 

Θέµα : «Λύση σύµβασης µισθώσεως ακινήτου στέγασης Υπηρεσιών του 

∆ήµου (Αποθήκη Ηλεκτρολόγων) που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Ιωάννου 

29 στην  Ν.Φιλ/φεια  » 

 

Κύριε Πρόεδρε ,  

 

  Παρακαλούµε, όπως, σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου εισάγετε το θέµα για συζήτηση και λήψη απόφασης. 

 

Εν συνεχεία της υπ΄αριθµ. 16/00 αποφάσεως της  ∆ηµαρχιακής 

Επιτροπής του ∆ήµου Ν.Φιλ/φειας περί καταρτίσεως όρων  δηµοπρασίας για  

την ανάδειξη µειοδότη ιδιοκτήτη ακινήτου για αποθηκευτικό χώρο  των 

υπηρεσιών του ∆ήµου Ν.Φιλ/φειας, της υπ΄αριθµ. πρωτ. 1410/26-1-00 

διακηρύξεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος του κ. ∆ηµάρχου Ν.Φιλ/φειας, της 
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υπ΄αριθµ. 21/00  απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου 

Ν.Φιλ/φειας , υπεγράφη το υπ΄αριθµ. πρωτ. 5357/1-3-00 ιδιωτικό 

συµφωνητικό µισθώσεως ως και το υπ΄αριθµ. 5358/1-3-00  πρωτόκολλο 

παράδοσης και παραλαβής. 
 

 

Ειδικότερα κατά την διενεργηθείσα ως άνω µειοδοτική δηµοπρασία για 

την µίσθωση ακινήτου  για αποθηκευτικό χώρο των υπηρεσιών του ∆ήµου 

Ν.Φιλ/φειας, ο κ. Ματθαίος  Κουκάς του ∆ηµητρίου προσέφερε το  επί της 

οδού Αγ. Ιωάννου 29 στην Ν.Φιλ/φεια  ακίνητο του, επιφανείας  140 τµ. που  

καταλαµβάνει τον ισόγειο όροφο του άνω ακινήτου και αποτελείται  από ενιαίο 

χώρο και  WC  για   αποθηκευτικό χώρο των υπηρεσιών του ∆ήµου 

Ν.Φιλ/φειας, αντί µηνιαίου µισθώµατος 175.000 δρχ. µηνιαίως, 

αναπροσαρµοζόµενου κατά ποσοστό  5 % ετησίως  και για χρονική διάρκεια 5 

ετών, σύµφωνα µε τους  όρους, συµφωνίες και µίσθωµα που αναφέρονται 

στην υπ΄αρ. 16/00 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου 

Ν.Φιλ/φειας, την υπ΄αριθµ. πρωτ. 1410/00 διακήρυξη του κ. ∆ηµάρχου 

Ν.Φιλ/φειας, την υπ΄αριθµ. 21/00 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του 

∆ήµου Ν.Φιλ/φειας,  εις το περιεχόµενο των οποίων  ρητά και ανεπιφύλακτα 

προσεχώρησε, υπογραφέντος του υπ΄αριθµ. πρωτ. 5357/1-3-00 ιδιωτικού 

συµφωνητικού µισθώσεως σε συνδ. µε το υπ΄αριθµ. πρωτ. 5358/1-3-00  

πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. 
 

Η διάρκεια της ως άνω µισθώσεως ωρίσθη  πενταετής, ήρξατο την 1-3-

2000 και έληγε την  28-2-05. 

Επικειµένης της λήξεως της ως άνω µισθώσεως ο εκµισθωτής  Ματθαίος 

Κουκάς υπέβαλε στον ∆ήµο Ν.Φιλ/φειας την υπ΄αριθµ. πρωτ. 16594/10-11-04 

αίτηση του , µε την οποία δήλωσε ότι συναινεί και επιθυµεί την παράταση της 

ως άνω µισθώσεως για 5 εισέτι έτη µε αναπροσαρµογή  5 % ετησίως στο 

καταβαλλόµενο µίσθωµα µε τους  µέχρι τώρα ισχύοντες όρους του υπ΄αριθµ. 

πρωτ. 5357/1-3-00 ιδιωτικού συµφωνητικού µισθώσεως, εφ΄ης εξεδόθη η 

υπ΄αριθµ.  382/04 απόφαση του ∆ηµοτικού Σ/λιου του ∆ήµου Ν.Φιλ/φειας, 

µε την οποία  , παρετάθη η διάρκεια της άνω µίσθωσης για µία εισέτι  

πενταετία [5 έτη] από της λήξεως αυτής, ήτοι από 1-3-05 έως  28-2-10 και  
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ανεπροσαρµόσθη το µίσθωµα κατά ποσοστό 5 % ετησίως. . Κατά τα λοιπά τα 

συµβαλλόµενα µέρη από κοινού και εκ συµφώνου συνεφώνησαν ρητά και 

ανεπιφύλακτα ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι αυτοί ακριβώς όροι και 

συµφωνίες που έχουν ορισθεί µε το ως άνω υπ΄αριθµ. πρωτ. 5357/1-3-00 

ιδιωτ. συµφωνητικό µισθώσεως σε συνδ. µε το υπ΄αριθµ. πρωτ. 5358/1-3-00 

πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, υπογραφέντος του υπ΄αριθµ. πρωτ. 

3059/1-3-05 ιδιωτ. συµφωνητικού µισθώσεως. 

 

 

Εν συνεχεία επικειµένης της λήξεως της ως άνω συµβάσεως µισθώσεως, 

ο αυτός ως άνω  εκµισθωτής Ματθαίος   Κουκάς     υπέβαλε στον ∆ήµο 

Ν.Φιλ/φειας την υπ΄αριθµ. πρωτ. 18779/22-12-09 αίτηση του σχετικά µε την 

παράταση της άνω συµβάσεως µισθώσεως και αναπροσαρµογή του 

µισθώµατος, εφ΄ης εξεδόθη η υπ΄αριθµ. 37/10  απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του ∆ήµου Ν.Φιλ/φειας, µε την οποία παρετάθη η διάρκεια της 

άνω συµβάσεως µισθώσεως για δύο [2] εισέτι  έτη  από της λήξεως ταύτης, 

ήτοι από 1-3-10  έως 28-2-2012, το δε µηνιαίο µίσθωµα ανεπροσαρµόσθη 

κατά ποσοστό 2 % ετησίως. Κατά τα λοιπά τα συµβαλλόµενα µέρη από κοινού 

και εκ συµφώνου συνεφώνησαν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι εξακολουθούν να 

ισχύουν οι αυτοί ακριβώς όροι και συµφωνίες που έχουν ορισθεί µε το ως άνω 

υπ΄αριθµ. πρωτ. 5357/1-3-00  ιδιωτ. συµφωνητικό µισθώσεως σε συνδ. µε το 

υπ΄αριθµ. πρωτ. 5358/1-3-00 πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, 

υπογραφέντος του υπ΄αριθµ. πρωτ. 2921/1-7-10  ιδιωτικού συµφωνητικού. 
 

 

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

στον Νοµό Αττικής  ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος µε έδρα την 

Ν.Φιλαδέλφεια, αποτελούµενος από τους  ∆ήµους α. Νέας Φιλαδέλφειας και β. 

Νέας Χαλκηδόνος, οι οποίοι καταργούνται. 
 

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 
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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 και µε το άρθρο 15 της Συµβάσεως Μισθώσεως « Οι 

εκµισθωτές ουδεµίας αποζηµιώσεως παρά του ∆ήµου δικαιούνται, εάν αυτός(ο 

∆ήµος) προ της λήξεως της µισθώσεως µεταφέρει τις υπηρεσίες του, για τις 

οποίες προορίσθηκε το µίσθιο ακίνητο σε άλλο της ιδιοκτησίας του. Για την 

τελευταία περίπτωση απαιτείται απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Σε όλες 

τις ανωτέρω περιπτώσεις ο ∆ήµος δύναται αζηµίως για αυτόν να λύει 

µονοµερώς την µίσθωση ειδοποιώντας εγγράφως τους εκµισθωτές δύο 

τουλάχιστον µήνες προ της λύσεως της µισθώσεως από την οποία παύει και 

πάσα υποχρέωση αυτού προς καταβολή µισθώµατος»  

 

 Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 16 της µισθώσεως « για την παραλαβή 

και την απόδοση του µισθίου µετά τη λήξη της µισθώσεως θα συνταχθεί 

πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής  περί της γενικής καταστάσεως του 

µισθίου κλπ». 

Επειδή το υπό κρίσιν µίσθιο ακίνητο δεν εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες 

του ∆ήµου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, καθ΄όσον οι στεγαζόµενες  εις  αυτό 

υπηρεσίες του ∆ήµου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος  θα µεταφερθούν εις 

ιδιόκτητο δηµοτικό  ακίνητο. 

Εν όψει των ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει σχετική 

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

στεγάζει τις υπηρεσίες  του ∆ήµου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, καθ΄ όσον 

αυτές θα µεταφερθούν εις ιδιόκτητο δηµοτικό ακίνητο καθώς και να εγκρίνει 

την καταβολή των µισθωµάτων από την λήξη του συµφωνητικού µισθώσεως 

έως την παράδοση του ακινήτου. 

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
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Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου, τα αναφερόµενα άρθρα της µισθωτήριας σύµβασης και : 
 

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

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
1) Εγκρίνει τη λύση σύµβασης µίσθωσης ακινήτου επί της οδού Αγ.Ιωάννου 29-

Ν.Φιλ/φεια που είχε υπογραφεί µεταξύ του πρώην ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας 

και του κ. Ματθαίου Κουκά και το οποίο χρησιµοποιείτο ως αποθηκευτικός 

χώρος των Υπηρεσιών του ∆ήµου, επειδή το υπό κρίσιν µίσθιο ακίνητο δεν 

εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες του ∆ήµου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, καθ΄όσον 

οι στεγαζόµενες  σε  αυτό υπηρεσίες του ∆ήµου (Αποθήκη Ηλεκτρολόγων) θα 

µεταφερθούν σε ιδιόκτητο δηµοτικό ακίνητο. 

 

2) Εγκρίνει την καταβολή των µισθωµάτων στον ιδιοκτήτη του ακινήτου από την 

λήξη του συµφωνητικού µισθώσεως έως και την παράδοση αυτού. 

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   111/2012. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

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

   

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                           ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
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ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Μπόβος Χαράλαµπος 
Παπανίκα Αικατερίνη 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Χατζηδάκη Μαρία 

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

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
 

 

 

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

 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών (Λογιστήριο) 
- ∆/νση Καθαριότητας & Μηχ/κού 
- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Νοµική Υπηρεσία 
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