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ΑΠΟΠΑΜΑ 

                                                      Από ηα πξαθηηθά ηεο 15 / 2021 πλεδξίαζεο  
Αξηζκ. Απνθ. 48 / 2021               

           ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
Λήςε απόθαζεο πεξί κίζζσζεο θαη ππνκίζζσζεο αθηλήησλ 

γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε ηνπ ακαμνζηαζίνπ ηνπ Γήκνπ 

 

ηελ Αγία Παξαζθεπή ζήκεξα ηελ 12.05.2020 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 18:00 

δηεμήρζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 

4555/18 θαη ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Π.Ν.Π. (ΦΔΚ  55/11.03.2020 ηεύρνο Α’) 

Σαθηηθή πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 

9630/07.05.2021 έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλαλ από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο. Αθνύ δηαπηζηώζεθε 

όηη ππάξρεη απαξηία δεδνκέλνπ όηη από ην ζύλνιν ησλ - 33 - κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα ηα - 27 - αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε. Κιεζείο λόκηκα παξίζηαηαη ν θ. Γήκαξρνο. 

 

                    ΠΑΡΟΝΣΔ                  ΑΠΟΝΣΔ 

1. Καςνθεθάινπ Δππξέπεηα 
2. άξθνπιαο Βαζίιεηνο 
3. Γάβαξε Διέλε 
4. Μαιάκνο Νηθόιανο 
5. Αξγπξόο Ησάλλεο 
6. Κσβαίνο – Νηνύζθνο Νηθόιανο 
7. Παλαγόπνπινο Νηθόιανο 
8. Λέθθαο Γηνλύζηνο 
9. Κσζηόπνπινο Σηκνιέσλ 
10. Γθόλεο Παλαγηώηεο 
11. Παπακηραήι σηήξηνο 
12. Φσηεηλνύ Εσή 
13. Κνληαμήο Γεκήηξηνο 
14. Γθηόθα Σεξςηρόξε  
15. Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία  
16. Οηθνλόκνπ Γεώξγηνο 
17. Μνπρηνύξε Γεξαζηκία  
18. Μπισλάθεο Ησάλλεο  
19. Κξεηηθίδεο Κσλζηαληίλνο 
20. Γηαθνγηάλλεο Πέηξνο 
21. Γάθε Άλλα 
22. Μνπζηόγηαλλεο Αιέμαλδξνο  
23. Εόκπνιαο Νηθόιανο 
24. Σζηκπνπθάθεο Γεώξγηνο 
25. Γθηδηώηεο Αλδξέαο  
26. Ρέγαο Γεκήηξηνο 
27. Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα 

1. Γεξκαηάο Ησάλλεο 
2. ηαζόπνπινο Ησάλλεο 
3. Κνληνπνύινπ Μαξία 
4. Νηθνιαθνπνύινπ-Ννύιε Βαζηιηθή 
5. Λνγνζέηεο Ησάλλεο  
6. Αιεθαληή Μειίλα 
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ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ – ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ – ΜΔΣΑΒΟΛΔ 

1. Παξίζηαηαη ν Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Γξ. Μηιηηάδεο Κύξθνο, ε Πξντζηάκελε Σ.Γ.Ο. θα. 

Δπθξνζύλε Παηζνύ, ν Τπνπξγόο Αλάπηπμεο & Δπελδύζεσλ θ.  Άδσληο 

Γεσξγηάδεο, ε Τπνπξγόο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θα Νίθε Κεξακέσο, νη 

βνπιεπηέο ηεο ΝΓ Β1 Βνξείνπ Σνκέα Αζελώλ θ. Θεόδσξνο Ρνπζόπνπινο θαη θ. 

Γεκήηξεο Καηξίδεο, νη βνπιεπηέο ηνπ ύξηδα Β1 Βνξείνπ Σνκέα Αζελώλ θ. 

Γηώξγνο Καηξνύγθαινο θαη Κώζηαο Εαραξηάδεο θαη ν Ννκηθόο ύκβνπινο ηνπ 

Γήκνπ θ. Γεώξγηνο Λαδνπξάο. 

2. Δξσηήζεηο-Σνπνζεηήζεηο-Αλαθνηλώζεηο. 

3. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Δξσηήζεσλ-Σνπνζεηήζεσλ-Αλαθνηλώζεσλ πξνζήιζαλ νη 

θ.θ. Γεξκαηάο Η., ηαζόπνπινο Η., Αιεθαληή Μ. θαη Νηθνιαθνπνύινπ-Ννύιε Β. 

4. Σν 1ν  Δ.Ζ.Γ. ζέκα ςεθίζηεθε νκόθσλα γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο θαη σο 

πξνο ηελ νπζία θξαηείηαη, εμαηηίαο ηνπ γεγνλόηνο όηη γηα ην 1ν Ζ.Γ. ζέκα 

ζπκκεηείραλ ζηε ζπλεδξίαζε νκηιεηέο νη νπνίνη ιόγσ αλσηέξαο βίαο έπξεπε λα 

απνρσξήζνπλ. 

5. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 1ν  Ζ.Γ. ζέκα πξνζήιζε ε θα Κνληνπνύινπ Μ. θαη ν θ. 

Λνγνζέηεο Η. 

6. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 1ν Ζ.Γ. ζέκα απνρώξεζαλ νη θ.θ. Κνληνπνύινπ Μ., 

Φσηεηλνύ Ε., Παπακηραήι ., Μνπρηνύξε Γ. θαη Νηθνιαθνπνύινπ-Ννύιε Β. 

7. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ηελ νπζία ηνπ 1νπ Δ.Ζ.Γ. ζέκαηνο θαη γηα ην 

1ν Ζ.Γ. ζέκα, ν θ. Γθόλεο Π., ήηαλ εθηόο ζπλεδξίαζεο. 

8. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 2ν Ζ.Γ. ζέκα απνρώξεζαλ νη θ.θ. Γθηόθα Σ., Γάθε Α., 

Μνπζηόγηαλλεο Α. θαη Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μ. 

 

Δπί ηνπ 2νπ Ζ.Γ. ζέκαηνο 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο ζέησ ππόςε ζαο ην ζέκα πνπ αθνξά ζηε «Λήςε απόθαζεο πεξί 

κίζζσζεο θαη ππνκίζζσζεο αθηλήησλ γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε ηνπ ακαμνζηαζίνπ ηνπ 

Γήκνπ» θαη παξαθαιώ ηνλ Γήκαξρν θ. Β. Ενξκπά λα ην εηζεγεζεί. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: 1. Όπσο είλαη ζε όινπο ζαο γλσζηό, πθίζηαηαη, από εηώλ, επηηαθηηθή 

θαη αδήξηηε αλαγθαηόηεηα, λα κεηεγθαηαζηαζεί ην ακαμνζηάζην ηνπ  Γήκνπ καο, από 

ηε ζέζε θαη ηα κηζζσκέλα αθίλεηα, ζηα νπνία  βξίζθεηαη από ην έηνο 2008 (επί ησλ 

νδώλ Παλαγνύιε θαη Δπακεηλώλδα, ζην Ο.Σ. 825, ζηελ πεξηνρή «Έζλνπο», ζηα όξηα 

Αγίαο  Παξαζθεπήο- Υαιαλδξίνπ), ε νπνία αλαγθαηόηεηα πιένλ, από 1-1-2020,  έρεη 

θαηαζηεί πεξηζζόηεξν, παξά πνηέ, θαηεπείγνπζα θαη θνξηηθή, δεδνκέλνπ όηη, ιόγσ 

ιήμεο, ζηηο 31-12-2019, ηεο απώηαηεο λόκηκεο  (12εηνύο) δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο 

κίζζσζεο, νη  ζπλεθκηζζσηέο ησλ δύν ζπλερνκέλσλ αθηλήησλ, όπνπ ηώξα 

ζηεγάδεηαη ην ακαμνζηάζην ηνπ  Γήκνπ καο,  δεηνύλ, από ην Γήκν καο, ηελ άκεζε 

απόδνζε ηεο ρξήζεο  ησλ αθηλήησλ ηνπο θαη κάιηζηα, όπσο γλσξίδεηε,  

άζθεζαλ, θαηά ηνπ  Γήκνπ καο θαη ηελ από 3-7-2020,  κε αξηζκνύο 2843/39/2020  

αίηεζε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ απόδνζεο ηεο λνκήο ησλ αθηλήησλ απηώλ,  ε νπνία, 

λαη κελ απεξξίθζε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 26/2020 απόθαζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ, πιήλ 

όκσο, νη ζπλεθκηζζσηέο απηνί ζπλερίδνπλ λα  δεηνύλ, κεη’ επηηάζεσο, ηελ απόδνζε 

ηεο ρξήζεο ηνπο, πξνβαίλνπλ ζε  θαηαγγειίεο ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο, ζρεηηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θαη  κε, θαη’ απηνύο, πεξηβαιινληηθά θαη άιια πξνβιήκαηα θαη είλαη 

αλά πάζα ζηηγκή, άκεζν θαη επηθείκελν ην ελδερόκελν λα αζθήζνπλ ηαθηηθή αγσγή 

θαηά ηνπ Γήκνπ καο, νπόηε, κε βεβαηόηεηα ζ’ αλαγθαζηεί ν Γήκνο καο  λ’ απνδώζεη 

ηε ρξήζε ηνπο-αθνύ έρεη ιήμεη ε κίζζσζή ηνπο, ήδε, από 31-12-2019- θαη έρεη 
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θαηαγγειζεί ε ζπλέρηζή ηεο σο ανξίζηνπ ρξόλνπ, κε ζπλέπεηα ηα απνξξηκκαηνθόξα 

θαη ηα ινηπά κεραλήκαηα θαη ην πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ καο, λ' αλαγθαζηνύλ λ' 

απνρσξήζνπλ θαη ζα πξέπεη, έγθαηξα, λα έρεη βξεζεί λένο ρώξνο γηα λα 

κεηεγθαηαζηαζνύλ.  

 

Γλσξίδεηε επίζεο, ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ, γηα ηελ αλεύξεζε 

λένπ ρώξνπ θαζώο θαη ηηο  αληηθεηκεληθέο δπζρέξεηεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ 

αλεύξεζε ηέηνηνπ ρώξνπ ζηελ   πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ καο.  

Δίλαη γλσζηή θαη δηαπηζησκέλε, ε ηεξάζηηα έσο αλππέξβιεηε, δπζρέξεηα, 

αλεύξεζεο, ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Γήκνπ καο, επαξθνύο, ειεύζεξνπ, αδόκεηνπ θαη 

ιεηηνπξγηθνύ ρώξνπ, ν νπνίνο λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζηάζκεπζε ησλ 

παξαπάλσ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ καο θαη ηε ζηέγαζε ηεο 

αληίζηνηρεο ππεξεζίαο θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο.  

Καη απηό γηαηί, όπσο, πάιη, είλαη γλσζηό, ειάρηζηα αθίλεηα ζην Γήκν καο έρνπλ, 

πιένλ, απνκείλεη αδόκεηα θαη απηά, είλαη κηθξήο έθηαζεο (νηθόπεδα 200-500 η. κ. 

πεξίπνπ) θαη δελ θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο καο.       

  

 2. Μεηά από ηελ απόξξηςε από ην Γεκνηηθό πκβνύιην, κε ηελ ππ΄ αξηζ. αξηζ. 

123/2020 απόθαζή ηνπ, ηνπ ζέκαηνο  «Πεξί θξίζεσο ηνπ, επί ησλ νδώλ Αιεμ. 

Παλαγνύιε αξηζ. 16, Καλάξε θαη Παύινπ Μειά, ζην Ο.Σ. 235, αθηλήηνπ, εθηάζεσο 

1.971,95 ηεηξ. κέηξσλ, σο ηνπ κόλνπ θαηάιιεινπ γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ δεκνηηθνύ 

ζθνπνύ ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ησλ ππεξεζηώλ Πξαζίλνπ, Απηεπηζηαζίαο θαη ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ ηεο Καζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο», ν θ. 

Γήκαξρνο εμέδσζε, δεκνζίεπζε θαη ηνηρνθόιιεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ 

Γήκνπ, ηε κε αξηζκό πξση. 21933/12-10-2020 πξόζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο, κε ηελ νπνία  θαινύζε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ λα 

ππνβάιινπλ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο, εληόο είθνζη (20) εκεξώλ, από ηε δεκνζίεπζή 

ηεο, γηα ηελ εθκίζζσζε αθηλήηνπ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε 

κεηεγθαηάζηαζε ηνπ ακαμνζηαζίνπ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ Γήκνπ θαη 

ηνπ πξνζσπηθνύ Καζαξηόηεηαο θαη Μεραλνινγηθνύ.  

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη, ε παξαπάλσ πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο,  είλαη ε 

δεύηεξε πνπ εθδίδεηαη, δεδνκέλνπ όηη είρε εθδνζεί  πξνεγνύκελα θαη ε ππ’ αξηζκό 

37053 από 06-12-2016 «πξόζθιεζε  εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο» λα ππνβάιινπλ 

ζρεηηθή εθδήισζε  ελδηαθέξνληνο, από ηνλ ηόηε Γήκαξρν, νη ππνβιεζείζεο 

πξνηάζεηο -  πξνζθνξέο επί ηεο νπνίαο, ζπλδένληαλ θαη κε ηελ πώιεζε ζην Γήκν 

ησλ πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ, πώιεζε ε νπνία, γηα λνκηθνύο ιόγνπο δελ 

εμαζθάιηδε ην Γήκν καο.  

Δπίζεο αληίζηνηρεο πξνζθιήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνζθνξά 

ρώξσλ γηα ηε  κεηεγθαηάζηαζε ηνπ ακαμνζηαζίνπ, πηζαλόλ,  είραλ εθδνζεί θαη ζηηο 

πξνεγνύκελεο δεκνηηθέο πεξηόδνπο, ρσξίο απνηειέζκαηα.   

 

 3. ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ην Γήκνπ καο απηή (από 12-10-2020), 

αληαπνθξίζεθε κόλν, ε εηεξόξξπζκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία  «ΜΔΝΣΕΔΛΟ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.», κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «COPA  CAR»,ε νπνία θαηέζεζε 

ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ καο, ηελ κε αξηζκό πξση. 24010/3-11-2020 πξόηαζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο- πξνζθνξά ηεο κε ηελ νπνία εθδήισλε ην 

ελδηαθέξνλ ηεο θαη πξνζέθεξε γηα εθκίζζσζε από ην Γήκν καο, ηνπ αθηλήηνπ ηεο, 

θαη ζηελ νπνία αλαθέξεη:  
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 «Αληαπνθξηλόκελνο ζηελ ππ ΄αξηζκ. πξση. 21933/12-10-2020 πξόζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, πνπ δεκνζίεπζε θαη αλαθνίλσζε ν Γήκνο ζαο, ζαο 

γλσξίδσ θαη ζαο δειώλσ όηη ε  εηεξξόξπζκε εηαηξεία καο κε ηελ επσλπκία 

«ΜΕΝΣΖΕΛΟ ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΑΘ ΘΑ Ε.Ε.» θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν «COPA CAR», 

εθδειώλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο θαη πξνζθέξεη γηα εθκίζζσζε από ην  Γήκν ζαο, ην 

αθίλεηό ηεο εθηάζεσο 2.000 ηεηξ.  κέηξσλ πεξίπνπ, πνπ βξίζθεηαη, επί ηεο Λεσθόξνπ 

Λαπξίνπ αξηζ. 22, ζην ηαπξό Αγίαο Παξαζθεπήο θαη  ζπγθεθξηκέλα ηνλ όπηζζελ 

ηνπ  θηηξίνπ ηωλ  γξαθείωλ θαη ηεο έθζεζεο ηεο εηαηξείαο καο, ειεύζεξν, 

επίπεδν θαη αζθαιηνζηξωκέλν ρώξν, κε ηελ παξαπάλω έθηαζε, όπωο απηό 

θαίλεηαη γξακκνζθηαζκέλν, κε πνξηνθαιί ρξώκα, ζην από 25-7-2016 

ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ αγξνλόκνπ ηνπνγξάθνπ  κεραληθνύ, Δεκεηξίνπ 

Κνπηξνύιε, πνπ ζαο επηζπλάπηω, γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ ακαμνζηαζίνπ θαη ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ ζαο. 

         Ωο κίζζσκα γηα ηελ παξαπάλσ εθκίζζσζε, δεηώ ην πνζό ησλ 4.000 επξώ κεληαίωο 

(ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη έμνδα ύδξεπζεο θαη  ειεθηξνδόηεζεο). αο 

επηζπλάπησ ζηελ παξνύζα όια ηα απαηηνύκελα  από ηελ παξαπάλσ πξόζθιεζή 

ζαο, δηθαηνινγεηηθά.    

 ηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία θαη ζα ραξώ,  λα 

θαηαζηεί δπλαηό, λα ζπλεξγαζηνύκε. 

 

Αγία Παξαζθεπή, 3 Ννεκβξίνπ 2020. Γηα ηελ πξνζθέξνπζα  εηεξόξξπζκε εηαηξεία.

  

 Ο Γηαρεηξηζηήο θαη λόκηκνο εθπξόζσπόο ηεο. Γεκήηξηνο Νηθ. Μεληδέινο».                     

 

4. Καηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο πνπ 

πξνζθόκηζε ζην Γήκν καο, ε εθδεινύζα ελδηαθέξνλ, σο άλσ εηεξόξξπζκε εηαηξεία, 

πξνέθπςε όηη, ν ππό εθκίζζσζε ρώξνο « όπηζζελ ηνπ θηηξίνπ ηωλ γξαθείωλ  θαη 

ηεο  έθζεζεο ηεο εηαηξείαο καο, ειεύζεξν, επίπεδν θαη αζθαιηνζηξωκέλν 

ρώξν, κε ηελ παξαπάλω έθηαζε, όπωο απηό θαίλεηαη γξακκνζθηαζκέλν, κε 

πνξηνθαιί ρξώκα, ζην από 25-7-2016 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ αγξνλόκνπ 

ηνπνγξάθνπ κεραληθνύ,  Δεκεηξίνπ  Κνπηξνύιε», έρεη έθηαζε 1100-1200 ηεηξ. 

κέηξσλ πεξίπνπ, ε νπνία δελ θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ ακαμνζηάζηνπ ηνπ Γήκνπ 

καο. 

 

5. Καηά ηηο ζπδεηήζεηο κε ηνλ δηαρεηξηζηή θαη λόκηκν εθπξόζσπν ηεο παξαπάλσ 

εηεξόξξπζκεο εηαηξείαο, Γεκήηξην Μεληδέιν, δειώζεθε, εθ  κέξνπο ηνπ ζην Γήκν 

καο, όηη ε εηαηξεία απηή, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα  κηζζώζεη από ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ, 

ηνλ, παξαθείκελν θαη ζπλνξεύνληα κε ηνλ παξαπάλσ πξνζθεξόκελν γηα εθκίζζσζε 

ρώξν ηδηνθηεζίαο ηεο, αθάιππην ρώξν θαη λα έρεη θαη ην δηθαίσκα ππνκίζζσζεο 

απηνύ γηα ηε  ρξήζε ρώξνπ ζηάζκεπζεο θάζε είδνπο νρεκάησλ, θνξηεγώλ, 

δηθύθισλ, ζθαθώλ ηξνρνβηιώλ, ζε νπνηνλδήπνηε ππνκηζζσηή, θπζηθό ή λνκηθό 

πξόζσπν, ηδησηηθνύ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ ή εηαηξεία. 

 

6. Πξάγκαηη, ε σο άλσ εηαηξεία ζπκθώλεζε, ζηηο 01-02-2021 ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

αξρηθνύ, από 31-5-2019, ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ, κε  αξηζκό δήισζεο ζηε 

ΓΟΤ:25001499, πνπ έρεη ζπλάςεη κε ηνπο ζπγθπξίνπο-ζπλεθκηζζσηέο (Υξήζην 

Γάβαξε ηνπ Ισάλλε, Νηθόιαν  Παπαδεκεηξίνπ ηνπ Βαζηιείνπ, Νηθνιέηηα Γθηόθα 

ηνπ Αλαζηαζίνπ θαη  Υξηζηίλα Γθηόθα ηνπ Αλαζηαζίνπ)  ηνπ παξαθείκελνπ θαη 

ζπλνξεύνληνο αθηλήηνπ- αθάιππηνπ ρώξνπ θαη κε βάζε ηελ ηξνπνπνηεηηθή απηή 
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ζύκβαζε, νη αλσηέξσ ζπγθύξηνη-ζπλεθκηζζσηέο «ελνηθηάδνπλ ζηελ  κηζζώηξηα 

εηαηξεία κε επσλπκία: MENTZEΛΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ. (Α.Φ.Μ.: 

084155801), πνπ εθπξνζσπείηαη από ηνλ Γεκήηξην Μεληδέιν ην θάησζη κίζζην πνπ 

απνηειείηαη: 

A) Θζόγεην θαηάζηεκα 58,50 η.κ. 

Β) Πξναύιην επί ηεο Λεσθόξνπ Λαπξίνπ ην κηζό ζε πξόζνςε Λεσθόξν  Λαπξίνπ 

24. 

Γ) Σνλ αθάιππην πίζω ρώξν ηνπ αθηλήηνπ ηεο Λεωθόξνπ Λαπξίνπ 

24………………………………………………………………………………………………

………… 

ΥΡΗΗ: Σν κηζζσκέλν αθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρώξνο ζηάζκεπζεο (πάξθηλγθ) 

θάζε είδνπο  απηνθηλήησλ  – θνξηεγώλ  –   δηθύθισλ – ζθαθώλ – ηξνρνβηιώλ – 

(θιπ. ηξνρνθηλνύκελσλ). Οη εθκηζζωηέο ζπκθωλνύλ θαη  παξαρωξνύλ ζηελ 

κηζζώηξηα ην δηθαίωκα θαη ηελ δπλαηόηεηα λα επηηξέπεη  ζε απηήλ λα 

ππεθκηζζώλεη (ππελνηθηάδεη) πεξαηηέξω ειεύζεξα ην κίζζην αθίλεην  ζε 

νπνηνλδήπνηε ππνκηζζωηή, θπζηθό ή λνκηθό πξόζωπν ηδηωηηθνύ ή  δεκνζίνπ 

δηθαίνπ ή ζε νπνηαδήπνηε εηαηξεία πνπ θξίλεη απηή  θαηάιιειν  θαη κε 

όξνπο θαη ζπκθωλίεο πνπ απηή θξίλεη. 

ΔΘΑΡΚΕΘΑ:  Ξεθηλάεη από ηελ 01/02/2021 θαη ιήγεη ηελ 31/05/2029,  δύλαηαη όκσο λα 

παξαηαζεί έσο θαη ηελ 31/05/2031 κε ηελ ζύκθσλε γλώκε ησλ εθκηζζσηώλ θαη ηνπ 

κηζζσηή…….».  

   

 7. Με ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 4120/23-2-2021 λεώηεξε (ζπκπιεξσκαηηθή) πξόηαζε 

- πξνζθνξά ηεο, πξνο ην Γήκν καο, ε παξαπάλσ  εηεξόξξπζκε εηαηξεία  

αλαθέξεη όηη:   

 «1. Αληαπνθξηλόκελνο ζηελ ππ'αξηζ.πξση.21933/12-10-2020 πξόζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο πνπ δεκνζίεπζε θαη αλαθνίλσζε  ν Γήκνο ζαο θαη ζε ζπλέρεηα 

ηεο από 3 Ννεκβξίνπ 2020 πξνζθνξάο κνπ  (αξηζ. πξση. ηνπ Γήκνπ: 24010/3-11-

2020) θαη ηνπ αηηήκαηόο ζαο γηα ηελ κίζζσζε επηπιένλ ηνπ πξνζθεξνκέλνπ, κε ηελ 

 πξνζθνξά απηή ρώξνπ, ζαο γλωξίδω όηη, κε ην επηζπλαπηόκελν ζηελ 

παξνύζα, από 1-2-2021 ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό «ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΜΙΘΩΣΗΡΙΟΤ ΜΔ 

ΑΡ. ΓΗΛΩΗ 25001499» πνπ ζπκθώλεζα κε ηνπο, ηδηνθηήηεο θαη εθκηζζσηέο, 

Υξήζην Γάβαξε, Νηθόιαν Παπαδεκεηξίνπ, Νηθνιέηηα Γθηόθα θαη Υξηζηίλα Γθηόθα, 

έιαβα από απηνύο ηελ άδεηα θαη κνπ  έδσζαλ ην δηθαίσκα  θαη ηελ 

δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζσ ην αθίλεην πνπ έρσ κηζζώζεη από απηνύο θαη 

βξίζθεηαη ζηε Λεσθόξν  Λαπξίνπ αξηζ. 24 θαη πεξηιακβάλεη, Α) ηζόγεην θαηάζηεκα 

58,50η.κ., Β)  πξναύιην πξνο ηελ Λεσθόξνπ Λαπξίνπ θαη Γ) νιόθιεξν ηνλ αθάιππην 

 πίζσ ρώξν ηνπ αθηλήηνπ  απηνύ, έθηαζεο πεξίπνπ δύν ζηξεκκάησλ, ωο ρώξν 

ζηαζκεύζεωο απηνθηλήηωλ (πάξθηλγθ), θνξηεγώλ, δηθύθιωλ, ζθαθώλ, 

ηξνρνβηιώλ θαη άιιωλ ηξνρνθηλνπκέλωλ θαη ηαπηόρξνλα ζπκθώλεζα κε ηνπο 

ηδηνθηήηεο θαη εθκηζζωηέο κνπ απηνύο θαη κνπ επηηξέπνπλ θαη κνπ 

παξαρωξνύλ ην δηθαίωκα θαη ηε δπλαηόηεηα θαη  λα ππεθκηζζώλω 

(ππνλνηθηάδω) πεξαηηέξω ειεύζεξα, ην κίζζην απηό αθίλεην, ζε νπνηνλδήπνηε 

ππνκηζζωηή θπζηθό ή λνκηθό  πξόζωπν, ηδηωηηθνύ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ ή 

νπνηαδήπνηε εηαηξεία  θξίλω εγώ θαηάιιειν θαη κε όξνπο θαη ζπκθωλίεο 

πνπ ζα θξίλω. 

 

      2. Με ηελ παξνύζα ζαο δειώλω θαη ζαο πξνζθέξω γηα ππνκίζζωζε  από ην 

Δήκν ζαο, από ην παξαπάλω αθίλεην, νιόθιεξν ηνλ  όπηζζελ  ηνπ 
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θαηαζηήκαηνο αθάιππην ρώξν έθηαζεο πεξίπνπ δύν ζηξεκκάηωλ, κε 

δπλαηόηεηα ππνκίζζωζεο θαη ηνπ θαηαζηήκαηνο αλ  ην ρξεηαζζείηε (πνπ 

κίζζωζα κε δηθαίωκα ππεθκίζζωζεο). 

 3. Γηα ηελ ππεθκίζζσζε ηνπ αθάιππηνπ ρώξνπ απηνύ, δεηώ σο (ππν)κίζζσκα, από 

ηνλ Γήκν ζαο ην πνζό ηωλ ρηιίωλ (1.000,00) επξώ,  αλά κήλα. 

 4.Δπίζεο κε ηελ παξνύζα ηξνπνπνηώ ηελ παξαπάλσ από 3-11-2020 πξνθνξά κνπ, 

σο πξνο ην ύςνο ηνπ αηηνύκελνπ κελαίνπ κηζζώκαηνο, ην νπνίν ην πεξηνξίδσ θαη 

δεηώ ην πνζό ηωλ ηξηζήκηζπ ρηιηάδωλ (3.500,00) επξώ, γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ 

ζπλνξεύνληνο, κε ην παξαπάλσ, αθηλήηνπ κνπ εθείλνπ. 

 5. ηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πιεξνθνξία θαη ζα ραξώ λα  ζπλεξγαζηνύκε.  

 Αγία Παξαζθεπή, 23 Φεβξνπαξίνπ 2021.Γηα ηελ πξνζθέξνπζα εηεξόξξπζκε εηαηξεία 

 Ο Γηαρεηξηζηήο θαη λόκηκνο εθπξόζσπόο ηεο. Γεκήηξηνο Νηθ.  Μεληδέινο».  

 

 Αλ θαη δελ απαηηείηαη, από ην λόκν, γηα ηελ εγθπξόηεηα ηεο κίζζσζεο θαη ηεο 

ππνκίζζσζεο, πνπ απνηεινύλ ελνρηθέο ζπκβάζεηο, ε ύπαξμε θπξηόηεηαο  ησλ 

εθκηζζσηώλ, από έιεγρν πνπ δηελεξγήζακε, ε  αλσηέξσ πξνζθέξνπζα εηαηξεία είλαη 

θπξία ηνπ αθηλήηνπ πνπ πξνζθέξεη γηα κίζζσζε θαζώο θαη νη αλσηέξσ 

ζπλεθκηζζσηέο είλαη ζπγθύξηνη ηνπ ζπλνξεύνληνο κε ην πξνεγνύκελν, αθηλήηνπ, πνπ 

πξνζθέξεηαη γηα ππνκίζζσζε, θαηά ηα  αλαθεξόκελα ζην κηζζσηήξην  θαη ζηελ 

από 1-2-2021 ηξνπνπνίεζή ηνπ, πνζνζηά ηνπο. 

 

8. Όπσο θαη άιινηε έρνπκε εθζέζεη, ν  θαλόλαο γηα ηε κίζζσζε αθηλήησλ από ηνπο 

δήκνπο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 194 ΚΓΚ, είλαη  όηη, γηα αθίλεηα πνπ κηζζώλνπλ νη 

δήκνη θαη νη θνηλόηεηεο γίλεηαη δεκνπξαζία, ε νπνία δηεμάγεηαη, όπσο νξίδεη ην π.δ. 

270/1981 «πεξί θαζνξηζκνύ ησλ νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ δηελεξγείαο 

δεκνπξαζηώλ δη’εθπνίεζηλ ή εθκίζζσζηλ πξαγκάησλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ» (Α’ 

77). 

 

Καηά ηε γλώκε καο, κπνξεί, θαη’ εμαίξεζε θαη κεηά από πιήξε θαη  επαξθή 

αηηηνιόγεζε,  λα γίλεη  θαη απεπζείαο κίζζσζε αθηλήηνπ γηα ηηο αλάγθεο ελόο δήκνπ, 

κε αλάινγε εθαξκνγή, ηνπ άξζξνπ 191 παξ.1  εδαθ. β’ ηνπ ΚΓΚ, πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ αγνξά αθηλήησλ από δήκνπο θαη νξίδεη όηη «αλ από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην 

θξηζεί, όηη, κόλν, έλα, αθίλεην, είλαη θαηάιιειν γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ δεκνηηθνύ 

ζθνπνύ, ην αθίλεην απηό κπνξεί λα αγνξαζζεί απεπζείαο, κε απόθαζε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ κειώλ  ηνπ». 

 

’ απηή ηελ πεξίπησζε εθαξκόδεηαη, ην   θαζηεξσκέλν εξκελεπηηθό  αμίσκα θαη 

επηρείξεκα «εθ ηνπ κείδνλνο εηο ην έιιαζζνλ» (argumentum a  maioriad 

minus),  πνπ ζεκαίλεη όηη  όηαλ επηηξέπεηαη ην κείδνλ (ε απεπζείαο αγνξά), 

επηηξέπεηαη θαη ην  έιαζζνλ (ε απεπζείαο κίζζσζε) θαη κπνξεί λα εθαξκνζζεί 

αλαινγηθά  ε πξναλαθεξζείζα δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 191 παξ.1 εδαθ. β’ ηνπ ΚΓΚ, 

εθόζνλ βέβαηα, κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ιεθζείζα κε  ηελ 

νξηδόκελε ζηε δηάηαμε απηή, πιεηνςεθία, θξηζεί όηη ην πξνο κίζζσζε αθίλεην 

είλαη ην κνλαδηθό θαηάιιειν γηα ηελ εθπιήξσζε  ηνπ δεκνηηθνύ ζθνπνύ, γηα 

ηνλ νπνίν κηζζώλεηαη (ελ πξνθεηκέλσ γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε  ακαμνζηαζίνπ).  

ε θάζε πεξίπησζε, γηα ηε κίζζσζε ρώξνπ γηα ηε κεηαζηέγαζε ηνπ ακαμνζηαζίνπ 

έρεη δηελεξγεζεί θαη άιιε, πξνεγνύκελε, εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ε νπνία δελ 

απέθεξε απνηέιεζκα θαη σο εθ ηνύηνπ  κπνξεί λα γίλεη απεπζείαο  κίζζσζή ηνπ κε 
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εηδηθά αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ 

απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ.    

9. Με ην ππ’ αξηζ. πξση. 7755/12-4-2021 έγγξαθν ηεο Ννκηθήο καο Τπεξεζίαο πξνο 

ηηο Γηεπζύλζεηο Καζαξηόηεηαο θαη Γηαρείξηζεο Ορεκάησλ θαη Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ, ηνπο γλσξίδνπκε  θαη δεηνύκε ηα εμήο: 

 «ΘΕΜΑ: Μίζζωζε ρώξωλ γηα κεηεγθαηάζηαζε ηνπ ακαμνζηάζηνπ ηνπ Δήκνπ - 

θαηαιιειόηεηα απηώλ θαη εθηίκεζε απαηηνύκελωλ εξγαζηώλ  δηακόξθωζεο 

απηώλ.  

  

Όπσο είλαη γλσζηό, ιόγσ έιιεηςεο άιισλ ρώξσλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ θαη 

ηεο κε αληαπόθξηζεο ζηελ, από 12-10-2020 πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, 

πνπ δεκνζίεπζε ν Γήκνο καο, άιιωλ ελδηαθεξνκέλωλ γηα εθκίζζωζε αθηλήηωλ 

ηνπο γηα ηελ  κεηεγθαηάζηαζε ηνπ ακαμνζηαζίνπ καο, πιήλ ηεο κίαο θαη κνλαδηθήο 

αληαπνθξηλνκέλεο εηαηξείαο, κε ηελ επωλπκία «ΜΕΝΣΖΕΛΟ  ΔΗΜΗΣΡΘΟ 

ΚΑΘ ία Ε.Ε.» θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «COPA CAR», ε νπνία κε, ηηο 

επηζπλαπηόκελεο, από 3-11-2020 θαη 23-2-2021  πξνηάζεηο – πξνζθνξέο ηεο, 

πξνηείλεη ζην Δήκν καο γηα εθκίζζωζε, γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε ηνπ 

ακαμνζηαζίνπ, ηα παξαθάηω ζπλερόκελα  αθίλεηα: 

α) Αζθαιηνζηξωκέλν ρώξν, έθηαζεο, θαηά ηελ πξνζθνξά ηεο, 2.000  η.κ. 

πεξίπνπ, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Έθηαζεο,  πεξίπνπ 1200η.κ., πνπ  αλήθεη 

ζηελ ηδηνθηεζία ηεο, θαη βξίζθεηαη επί ηεο Λεωθόξνπ Λαπξίνπ  αξηζ.22, 

όπηζζελ  ηνπ εθεί επξηζθνκέλνπ θαηαζηήκαηόο ηεο (έθζεζεο 

κεηαρεηξηζκέλωλ  απηνθηλήηωλ), θαη  

β) Αδηακόξθωην, κε δέλδξα θαη ζάκλνπο, ρώξν, έθηαζεο, θαηά ηελ πξνζθνξά 

ηεο, 2000 η.κ. πεξίπνπ,  πνπ ζπλνξεύεη κε ηνλ  πξνεγνύκελν, ζπλερόκελν 

απηνύ πξνο αλαηνιάο, επί ηεο Λεωθόξνπ  Λαπξίνπ αξηζ.24, ηνλ νπνίν έρεη 

κηζζώζεη από ηνπο ηδηνθηήηεο απηνύ  Υξήζην Δάβαξε, Νηθόιαν 

Παπαδεκεηξίνπ, Νηθνιέηηα Γθηόθα θαη  Υξηζηίλα Γθηόθα, κε δηθαίωκα 

ππνκίζζωζεο ηνπ ρώξνπ απηνύ ζε  νπνηνλδήπνηε ππνκηζζωηή, θπζηθό ή 

λνκηθό πξόζωπν ηδηωηηθνύ ή  δεκνζίνπ δηθαίνπ. 

Η δηαδηθαζία γηα ηε κίζζσζε ησλ παξαπάλσ ρώξσλ, νινθιεξώλεηαη, εληόο ηνπ 

ηξέρνληνο κελόο Απξηιίνπ, κε ηε ζέζε ηνπ ζέκαηνο ζην Γεκνηηθό πκβνύιην, γηα ιήςε 

ζρεηηθήο απόθαζεο. 

 

Γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο, πέξαλ ησλ λνκηθώλ ελεξγεηώλ θαη ειέγρσλ, απαηηείηαη θαη 

ε γλώκε θαη ελέξγεηεο ηωλ Τπεξεζηώλ ζαο, ε πξώηε ησλ  νπνίσλ, (ε Γηεύζπλζε 

Καζαξηόηεηαο θαη Γηαρείξηζεο Ορεκάησλ) ζα  ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ρώξνπο θαη ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο, γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηωλ (κόλωλ πξνζθεξνκέλωλ) 

ρώξωλ απηώλ θαη γηα ηελ εθηίκεζε θαη ηε κειέηε ηωλ απαηηνπκέλωλ εξγαζηώλ 

δηακόξθωζήο ηνπο, γηα  ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηνπ ακαμνζηαζίνπ. 

 

Γηα λα κελ ππάξμνπλ θαζπζηεξήζεηο, νη παξαπάλσ ππεξεζίεο, κπνξνύλ λα 

επηζθεθζνύλ ηνπο σο άλσ πξνζθεξόκελνπο ρώξνπο θαη λα πξνβνύλ ζηηο ελέξγεηεο 

πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε δηακόξθσζή ηνπο, ζε ρώξν ακαμνζηαζίνπ».  

 

10. Δθόζνλ παξαζρεζνύλ θαη νη σο άλσ δεηεζείζεο γλώκεο ησλ Γηεπζύλζεσλ 

Καζαξηόηεηαο θαη Γηαρείξηζεο Ορεκάησλ (ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηα πξνο 

κίζζωζε αθίλεηα) θαη Σερληθώλ  Τπεξεζηώλ (γηα ηηο εξγαζίεο δηακόξθωζήο ηνπο 

θιπ) θαη ειιείςεη εηέξσλ πξνζθεξνκέλσλ ζηελ δεκόζηα πξόζθιεζε εθδήισζεο 
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ελδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ καο,   ηα  κνλαδηθά  θαηάιιεια αθίλεηα  γηα απηή ηε 

κεηεγθαηάζηαζε, ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ καο, ηα νπνία θαη πξνζθέξνληαη είλαη ηα, σο 

άλσ, πξνο απεπζείαο κίζζσζε  θαη ππνκίζζσζε, αληίζηνηρα, αθίλεηα, ζηα νπνία, 

εθόζνλ κηζζσζνύλ, ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη νη   αλαγθαίεο εξγαζίεο 

δηακνξθώζεσλ, δηαξξπζκίζεσλ, πξνζζεθώλ  θαη βειηηώζεσλ, πνπ απαηηνύληαη γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ  ακαμνζηαζίνπ. 

   

11. Δλόςεη ησλ αλσηέξσ εθηεζέλησλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε ρξήζε ησλ σο 

άλσ κόλσλ πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε ηνπ ακαμνζηαζίνπ ηνπ 

Γήκνπ καο, απαηηείηαη λα ιεθζεί απόθαζε από ην Γεκνηηθό πκβνύιην, κε ηελ 

νπνία: 

 

11.1. Να θξίλεη, σο κνλαδηθά θαηάιιεια, γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ δεκνηηθνύ 

ζθνπνύ ηεο, επηηαθηηθά αλαγθαίαο, κεηεγθαηάζηαζεο ηνπ ακαμνζηαζίνπ ηνπ 

Γήκνπ ηα παξαθάησ αθίλεηα: 

11.1.1.Σνλ  όπηζζελ ηνπ  θηηξίνπ ησλ γξαθείσλ θαη ηεο έθζεζεο ηεο  

πξνζθέξνπζαο εηαηξείαο, επί ηεο Λεσθόξνπ Λαπξίνπ αξηζ. 22, ειεύζεξν, επίπεδν 

θαη αζθαιηνζηξσκέλν  ρώξν, όπσο απηόο θαίλεηαη γξακκνζθηαζκέλνο, κε 

πνξηνθαιί  ρξώκα, ζην από 25-7-2016  Σνπνγξαθηθό Γηάγξακκα ηνπ 

Αγξνλόκνπ  Σνπνγξάθνπ Μεραληθνύ,  Γεκεηξίνπ Κνπηξνύιε, έθηαζεο 1200 

πεξίπνπ  ηεηξ.   κέηξσλ,  θπξηόηεηαο ηεο πξνζθέξνπζαο εηαηξείαο «ΜΔΝΣΕΔΛΟ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.», κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν  «COPA CAR»,  θαη    

11.1.2.Σνλ  ζπλερόκελν πξνο λόην θαη ζπλνξεπόκελν κε ην πξνεγνύκελν 

αδηακόξθσην, κε δέλδξα θαη ζάκλνπο, ρώξν, επί ηεο  Λεσθόξνπ Λαπξίνπ αξηζ.24, 

έθηαζεο, θαηά ηελ πξνζθνξά, 2000 η.κ. πεξίπνπ,  εθκηζζσκέλν, κε δηθαίσκα 

ειεύζεξεο ππνκίζζσζεο,  ζηελ σο άλσ πξνζθέξνπζα εηαηξεία «ΜΔΝΣΕΔΛΟ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΗ  ΗΑ Δ.Δ.» θαη ζπγθπξηόηεηαο ησλ Υξήζηνπ Γάβαξε ηνπ Ησάλλε, 

Νηθόιανπ Παπαδεκεηξίνπ ηνπ Βαζηιείνπ, Νηθνιέηηαο Γθηόθα ηνπ Αλαζηαζίνπ θαη 

Υξηζηίλαο Γθηόθα ηνπ Αλαζηαζίνπ.   

11.2 Να πξνβεί ζηελ απεπζείαο κίζζσζε, από ηελ πξνζθέξνπζα θαη εθκηζζώηξηα 

εηαηξεία «ΜΔΝΣΕΔΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.», κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «COPA 

CAR»,ηνπ αθηλήηνπ ηεο, επξηζθνκέλνπ, επί ηεο  Λεσθόξνπ Λαπξίνπ, αξηζ. 22 θαη 

ζπγθεθξηκέλα όπηζζελ ηνπ θηηξίνπ ησλ γξαθείσλ θαη ηεο έθζεζεο ηεο εηαηξείαο καο, 

ειεύζεξν, επίπεδν  θαη αζθαιηνζηξσκέλν ρώξν, όπσο απηόο θαίλεηαη 

γξακκνζθηαζκέλνο, κε πνξηνθαιί ρξώκα, ζην από 25-7-2016 Σνπνγξαθηθό 

Γηάγξακκα ηνπ Αγξνλόκνπ Σνπνγξάθνπ Μεραληθνύ Γεκεηξίνπ Κνπηξνύιε, έθηαζεο 

1200 πεξίπνπ ηεηξ. κέηξσλ. 

11.3.Να πξνβεί ζηελ απεπζείαο ππνκίζζσζε από ηελ πξνζθέξνπζα  θαη 

ππεθκηζζώηξηα εηαηξεία «ΜΔΝΣΕΔΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΗ ΗΑ  Δ.Δ.», κε ην δηαθξηηηθό 

ηίηιν «COPA CAR», ηνπ αθηλήηνπ ησλ Υξήζηνπ Γάβαξε ηνπ Ησάλλε, Νηθόιανπ 

Παπαδεκεηξίνπ ηνπ Βαζηιείνπ, Νηθνιέηηαο Γθηόθα ηνπ Αλαζηαζίνπ θαη Υξηζηίλαο 

Γθηόθα ηνπ Αλαζηαζίνπ, πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Λεσθόξνπ Λαπξίνπ αξηζκ. 24 θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνλ αδηακόξθσην, κε δέλδξα θαη ζάκλνπο, ρώξν, έθηαζεο, θαηά ηελ 

πξνζθνξά, 2000 η.κ. πεξίπνπ, πνπ είλαη ζπλερόκελνο πξνο λόην θαη ζπλνξεπόκελνο 

κε ην πξνεγνύκελν αθίλεην. 

11.4.Να θαζνξηζζεί ε δηάξθεηα θαη ην κίζζσκα θαη ην ππνκίζζσκα, ησλ παξαπάλσ, 

κίζζσζεο θαη ππνκίζζσζεο, αληίζηνηρα.  

Η πξνζθέξνπζα εθκηζζώηξηα-ππεθκηζζώηξηα σο άλσ εηαηξεία, δεηά κε ηελ 

πξνζθνξά ηεο σο  κίζζσκα ην πνζό ησλ 3.500,00 επξώ, γηα ην πξώην αθίλεηό ηεο 
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θαη σο ππνκίζζσκα ην πνζό ησλ 1000,00 επξώ, γηα  ην δεύηεξν σο άλσ αθίλεην 

(βιέπεηε ηελ από 23-2-2021 πξόηαζε-πξνζθνξά ηεο πξνζθέξνπζαο εηαηξείαο). 

11.5.  Να εμνπζηνδνηεζεί ν θ. Γήκαξρνο λα ππνγξάςεη ηηο ζπκβάζεηο  κίζζσζεο 

θαη ππνκίζζσζεο, αληίζηνηρα.  

12. Δπηζπλάπηνληαη όια, ηα αλσηέξσ αλαθεξόκελα έγγξαθα. 

 

Αθνινύζεζε, κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ, εθηεηακέλε δηαινγηθή ζπδήηεζε 

(όπσο απηή πεξηέρεηαη, αλαιπηηθά, ζηα πξαθηηθά) θαη αθνύζηεθαλ δηάθνξεο 

πξνηάζεηο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε πξόηαζε λα ζπλαθζνύλ από ην Γήκν θαη ηελ 

πξνζθέξνπζα  εηεξόξξπζκε εηαηξεία, πξνζύκθσλα κίζζσζεο θαη ππνκίζζσζεο 

αληίζηνηρα, γηα ηνπο πξναλαθεξόκελνπο ρώξνπο, ώζηε, εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, 

πέληε (5) κελώλ, από ηελ ππνγξαθή ηνπο, λα εμεηαζζνύλ από ην Γήκν, όια ηα 

ζρεηηθά ζέκαηα  (όπσο λα γίλεη  πιήξεο ηνπνγξάθεζε κε πςόκεηξα ησλ ρώξσλ, 

ιήςε ηπρόλ απαηηνπκέλσλ αδεηώλ, εθηίκεζε ηνπ θόζηνπο ησλ απαηηνπκέλσλ 

εξγαζηώλ θ.ά.) θαη εθόζνλ απ’ απηή ηελ εμέηαζε δηαπηζησζεί όηη κπνξεί  λα 

κεηαθεξζεί ζηνπο ρώξνπο απηνύο ην ακαμνζηάζην, λα πξνρσξήζνπκε ζηε ζύλαςε 

ησλ θπξίσλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο θαη ππνκίζζσζεο, από ηελ εκέξα ππνγξαθήο 

ησλ νπνίσλ ζα ππάξρεη θαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο θαη 

ππνκηζζώκαηνο ζηελ εθκηζζώηξηα σο άλσ εηαηξεία.  
 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην 

Καηόπηλ δηαινγηθώλ ζπδεηήζεσλ 
Λακβάλνληαο ππόςε:  
Σελ θείκελε λνκνζεζία 
Σελ αλσηέξσ εηζήγεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ηελ πξόηαζε πνπ ππνβιήζεθε, γηα ηε ζύλαςε 
πξνζπκθώλσλ κίζζσζεο θαη ππνκίζζσζεο, κε ηελ πξνζθέξνπζα εηαηξεία 
Σηο αλαθεξόκελεο απνθάζεηο ζπιινγηθώλ νξγάλσλ 
Σα αλαθεξόκελα ζρεηηθά κε ηελ ππόζεζε έγγξαθα 
Σελ πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο  

 

Δπί είθνζη ηεζζάξσλ (24) παξεπξηζθνκέλσλ κειώλ, ε θα  Αιεθαληή Μ. δήισζε 

«Παξώλ» θαη επί ησλ θαηακεηξνύκελσλ κειώλ 
 

νκόθσλα 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

1.Κξίλεη, σο, θαη’ αξρήλ, κνλαδηθά θαηάιιεια, γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ δεκνηηθνύ    

 ζθνπνύ ηεο, επηηαθηηθά αλαγθαίαο, κεηεγθαηάζηαζεο ηνπ ακαμνζηαζίνπ ηνπ Γήκνπ 

 ηα αθόινπζα αθίλεηα: 

1.1. Σνλ  όπηζζελ ηνπ θηηξίνπ ησλ γξαθείσλ θαη ηεο έθζεζεο ηεο  πξνζθέξνπζαο 

εηαηξείαο, επί ηεο Λεσθόξνπ Λαπξίνπ αξηζ. 22, ειεύζεξν, επίπεδν θαη 

αζθαιηνζηξσκέλν  ρώξν, όπσο απηόο θαίλεηαη γξακκνζθηαζκέλνο, κε πνξηνθαιί 

ρξώκα, ζην από 25-7-2016 Σνπνγξαθηθό Γηάγξακκα ηνπ Αγξνλόκνπ Σνπνγξάθνπ 

Μεραληθνύ,  Γεκεηξίνπ Κνπηξνύιε, έθηαζεο 1200 πεξίπνπ ηεηξ.κέηξσλ, θπξηόηεηαο 

ηεο πξνζθέξνπζαο εηαηξείαο «ΜΔΝΣΕΔΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.», κε ην 

δηαθξηηηθό ηίηιν «COPA CAR»,  θαη    

1.2. Σνλ ζπλερόκελν πξνο λόην θαη ζπλνξεπόκελν κε ην πξνεγνύκελν αδηακόξθσην, 

κε δέλδξα θαη ζάκλνπο, ρώξν, επί ηεο Λεσθόξνπ Λαπξίνπ αξηζ.24, έθηαζεο, θαηά 

ηελ πξνζθνξά, 2000 η.κ. πεξίπνπ, εθκηζζσκέλν, κε δηθαίσκα ειεύζεξεο 

ππνκίζζσζεο, ζηελ σο άλσ πξνζθέξνπζα εηαηξεία «ΜΔΝΣΕΔΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

ΚΑΗ  ΗΑ Δ.Δ.» θαη ζπγθπξηόηεηαο ησλ Υξήζηνπ Γάβαξε ηνπ Ησάλλε, Νηθόιανπ 
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Παπαδεκεηξίνπ ηνπ Βαζηιείνπ, Νηθνιέηηαο Γθηόθα ηνπ Αλαζηαζίνπ θαη Υξηζηίλαο 

Γθηόθα ηνπ Αλαζηαζίνπ.   

2. Πξνβαίλεη ζηε ζύλαςε πξνζπκθώλνπ, γηα ηελ  απεπζείαο κίζζσζε, από ηελ 

πξνζθέξνπζα θαη εθκηζζώηξηα εηαηξεία «ΜΔΝΣΕΔΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.», 

κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «COPA CAR»,ηνπ αθηλήηνπ ηεο, επξηζθνκέλνπ, επί ηεο 

Λεσθόξνπ Λαπξίνπ, αξηζ. 22 θαη ζπγθεθξηκέλα όπηζζελ ηνπ θηηξίνπ ησλ γξαθείσλ θαη 

ηεο έθζεζεο ηεο εηαηξείαο καο, ειεύζεξν, επίπεδν  θαη αζθαιηνζηξσκέλν ρώξν, 

όπσο απηόο θαίλεηαη γξακκνζθηαζκέλνο, κε πνξηνθαιί ρξώκα, ζην από 25-7-2016 

Σνπνγξαθηθό Γηάγξακκα ηνπ Αγξνλόκνπ Σνπνγξάθνπ Μεραληθνύ Γεκεηξίνπ 

Κνπηξνύιε, έθηαζεο 1200 πεξίπνπ ηεηξ. κέηξσλ. 

3. Πξνβαίλεη ζηε ζύλαςε πξνζπκθώλνπ, γηα ηελ  απεπζείαο ππνκίζζσζε από ηελ 

πξνζθέξνπζα θαη ππεθκηζζώηξηα εηαηξεία «ΜΔΝΣΕΔΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΗ ΗΑ  

Δ.Δ.», κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «COPA CAR», ηνπ αθηλήηνπ ησλ Υξήζηνπ Γάβαξε ηνπ 

Ησάλλε, Νηθόιανπ Παπαδεκεηξίνπ ηνπ Βαζηιείνπ, Νηθνιέηηαο Γθηόθα ηνπ Αλαζηαζίνπ 

θαη Υξηζηίλαο Γθηόθα ηνπ Αλαζηαζίνπ, πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Λεσθόξνπ Λαπξίνπ 

αξηζκ. 24 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ αδηακόξθσην, κε δέλδξα θαη ζάκλνπο, ρώξν, 

έθηαζεο, θαηά ηελ πξνζθνξά, 2000 η.κ. πεξίπνπ, πνπ είλαη ζπλερόκελνο πξνο λόην 

θαη ζπλνξεπόκελνο κε ην πξνεγνύκελν αθίλεην. 

4. Καζνξίδεη σο κίζζσκα γηα ην πξώην σο άλσ αθίλεην, ην πνζό ησλ 3.000,00 επξώ 

θαη σο ππνκίζζσκα, γηα ην δεύηεξν σο άλσ αθίλεην, ην πνζό ησλ 1.000,00 επξώ θαη   

πεληαεηή αξρηθή  δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ απηώλ, ε νπνία ζα αξρίδεη από ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο ησλ θπξίσλ ζπκβάζεσλ, κε  δηθαίσκα παξάηαζήο ηνπο, από ην Γήκν, 

κέρξη ηε ζπκπιήξσζε δσδεθαεηίαο.  

Από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ησλ θπξίσλ ζπκβάζεσλ, ζα αξρίδεη θαη ε θαηαβνιή 

ηνπ κηζζώκαηνο θαη ηνπ ππνκηζζώκαηνο.  

5. Ζ ζύλαςε-ππνγξαθή ησλ θπξίσλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο θαη ππνκίζζσζεο, ζα 

γίλεη εληόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πέληε (5) κελώλ από ηελ ππνγξαθή ησλ 

πξνζπκθώλσλ-δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ζα πξέπεη λα  έρνπλ εμεηαζζεί από ην Γήκν 

όια ηα ζρεηηθά ζέκαηα-,θαη  εθόζνλ κπνξνύλ  λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα κίζζηα σο άλσ 

αθίλεηα γηα ηε ρξήζε πνπ ηα πξννξίδεη ν Γήκνο θαη είλαη θαηάιιεια γηα ηε 

ζπκθσλεκέλε ρξήζε ηνπο (κεηεγθαηάζηαζε ηνπ ακαμνζηαζίνπ) θαη κεηά από 

απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ. 

6. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν λα ππνγξάςεη ηα αλσηέξσ πξνζύκθσλα ζπκβάζεσλ 

κίζζσζεο θαη ππνκίζζσζεο, αληίζηνηρα.  

  

Η παξνύζα απόθαζε πήξε ηνλ αξηζκό 48 / 2021 

   

       Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ                      Σα Μέιε 

 

Καςνθεθάινπ Δππξέπεηα 

 

 

 

 

άξθνπιαο Βαζίιεηνο, Γάβαξε Διέλε, 
Μαιάκνο Νηθόιανο, Αξγπξόο Ησάλλεο, 

Κσβαίνο – Νηνύζθνο Νηθόιανο, 
Παλαγόπνπινο Νηθόιανο, Λέθθαο Γηνλύζηνο, 
Γεξκαηάο Ησάλλεο, Κσζηόπνπινο Σηκνιέσλ, 

ηαζόπνπινο Ησάλλεο, Γθόλεο Παλαγηώηεο, 
Κνληαμήο Γεκήηξηνο, Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία, 

Οηθνλόκνπ Γεώξγηνο,  Ρέγαο Γεκήηξηνο, 
Μπισλάθεο Ησάλλεο, Κξεηηθίδεο Κσλζηαληίλνο, 
Λνγνζέηεο Ησάλλεο, Γηαθνγηάλλεο Πέηξνο, 

Εόκπνιαο Νηθόιανο, Αιεθαληή Μειίλα, 
Σζηκπνπθάθεο Γεώξγηνο, Γθηδηώηεο Αλδξέαο 

 
 

 
 

ΑΔΑ: ΨΜΕΕΩ6Υ-ΞΛΒ
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