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ΑΔΑ: Ω6ΧΦΩ9Ο-ΕΓΠ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 12/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 190/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε α) απεπζείαο εθκίζζσζεο ηνπ ππ’ αξηζ. 12
δηακεξίζκαηνο νηθνδνκήο ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ
Μ.Αιεμάλδξνπ 17-Π.Σζαιδάξε ζηελ πόιε ηεο
Βέξνηαο, β) θαηαξηηζκνύ ησλ όξσλ εθκίζζσζεο θαη γ)
εμνπζηνδόηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ
ήκεξα 13 Ηοσλίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ώξα 18:00 ζπλήιζε
δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 9-7-2020 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο πκβνύινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 11-3-2020 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ
Γηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί
ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 38 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Ν.Λαδόπνπινο, Γ.Σζαλαθηζίδεο,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Γ.Γεκεξηδίδεο
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβόπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξόπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλόο, 22)Υ.Σζηνύληαο, 23) Π.Παπιίδεο, 24) Μ. νπκειίδεο,
25) Γ.Γνπιηίδεο, 26) Γ.Μηραειίδεο, 27)Υ.Κειεζίδεο, 28)
Ν.Αγγέινπ, 29) Β.ηεθαλόπνπινο, 30) Α.Μαξθνύιεο, 31)
Κ.Σξνρόπνπινο, 32) .ηνπγηάλλνο, 33)Κ.Θενδσξίδεο, 34)
Π.Μνπρηάξε, 35) Α.πκεσλίδνπ, 36) Γ.Ράιιε, 37)
Γ.Μειηόπνπινο, 38) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Υεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο, Η.ηδεξόπνπινο,
Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκώλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βύδαο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνύξαο, Π.
Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε πξνζήιζε ν θ. .ηνπγηάλλνο θαη απνρώξεζε ν θ.
Μ.νπκειίδεο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 180/2020 απόθαζεο πξνζήιζε ν θ. Β.Λπθνζηξάηεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 181/2020 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Υ.Κειεζίδεο, Β.ηεθαλόπνπινο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 185/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Η.Σζαλαμίδεο
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 188/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. .ηνπγηάλλνο
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ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 10ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 1-7-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο
Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
ηελ πεληαώξνθε νηθνδνκή επί ηεο νδνύ Μ. Αιεμάλδξνπ – Π. Σζαιδάξε εθηόο ησλ
ππνινίπσλ δηακεξηζκάησλ, ζηνλ πξώην όξνθν βξίζθεηαη ην αξηζ. 12γξαθείνπ εκβαδνύ24,8 η.κ.
όπσο απηό απνηππώλεηαη ζηελ θάηνςε ηνπ 1νπ νξόθνπ ηεο παξαπάλσ νηθνδνκήο κε ΚΑΔΚ
160081032003/0/18 θαη αλήθεη ζηελ αλώλπκε εηαηξεία «ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ Ο.Δ.» σο
θαζνιηθήο δηαδόρνπ ηνπ «Οξγαληζκνύ ρνιηθώλ Κηηξίσλ Α.Δ.» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «Ο..Κ.».
Ζ παξαπάλσ νηθνδνκή αλεγέξζε κε ηελ ππ΄αξ. 577/1970 νηθνδνκηθή άδεηα ηνπ Γξαθείνπ
Πνιενδνκίαο Ννκνύ Ζκαζίαο.
Ζ αλώλπκε εηαηξεία πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ Α.Δ.», ε νπνία
ιεηηνπξγεί δηεπόκελε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/1920 «πεξί αλσλύκσλ εηαηξεηώλ θαη ηνπ Ν.
3429/2005 «Γεκόζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί (Γ.Δ.Κ.Ο.)», ζπζηάζεθε κεηά από
ζπγρώλεπζε ησλ εηαηξεηώλ ΓΔ-ΠΑΝΟΜ Α.Δ., ΘΔΜΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ, θαζώο θαη ηελ
αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκόο ρνιηθώλ Κηηξίσλ Α.Δ.» θαη ηνλ δηαθξηηηθό
ηίηιν «Ο..Κ.».
Με ην άξζξν 132 παξ.1 ηνπ Ν.4199/2013 θαη ηεο ζε εθηέιεζεο απηνύ εθδνζείζαο ππ.
αξηζκ. Γ16γ/05/483/Γ/2013 απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ - Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ
- Τγείαο - Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ - Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο & Αλζξώπηλσλ
Γηθαησκάησλ πεξί δηαπηζησηηθήο πξάμεο ζπγρώλεπζεο ησλ σο άλσ εηαηξεηώλ (ΦΔΚ Β 2856/1111-2013), ππνθαζίζηαληαη ιόγσ θαζνιηθήο δηαδνρήο ζε όια ηα δηθαηώκαηα, απαηηήζεηο θαη
ππνρξεώζεηο ηνπο.
ρεηηθά δε κε ηελ πεξηνπζία ηνπ «Ο..Κ.», ε δηάηαμε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
Ν.1984/1990, αλαθέξεη όηη: « Ζ πεξηνπζία ησλ «Σακείσλ Αλέγεξζεο Γηδαθηεξίσλ « (Σ.Α.Γ.),
πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 5 ηνπ Ν513/1976, ε νπνία κεηαβηβάζζεθε ζηνλ
Οξγαληζκό ρνιηθώλ Κηηξίσλ, κεηαβηβάδεηαη ζηνπο Ο.Σ.Α. , ζηελ πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ
βξίζθνληαη ηα αληίζηνηρα αθίλεηα, κε απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνύ
απηνύ , νη νπνίεο κεηαγξάθνληαη αηειώο ζηα βηβιία κεηαγξαθώλ ηνπ αληίζηνηρνπ
ππνζεθνθπιαθείνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο εθπαίδεπζεο , θαζώο
θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο ίδηαο ηεο πεξηνπζίαο».
Δηδηθόηεξα κε ηνλ Ν.513/1976, ν νπνίνο δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 356/Α/30-12-1976,
θαηαξγήζεθαλ ηα Σακεία Αλεγέξζεσο Γηδαθηεξίσλ (ΣΑΓ) ηα νπνία ζπληάρζεθαλ ππό ηνπ Α.Ν.
1850/1939 θαη όια ηα δηθαηώκαηα, θαζώο θαη νη ππνρξεώζεηο ησλ θαηαξγνύκελσλ Σακείσλ
κεηαβηβάζζεθαλ ζην Οξγαληζκό ρνιηθώλ Κηηξίσλ.
Ζ σο άλσ δε παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1894/1990, γηα ηελ κεηαβίβαζε ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ Ο..Κ. ζηνπο Ο.Σ.Α., είρε θαηαξγεζεί κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ
Ν.3027/2002 (ΦΔΚ 28-6-2002), ε νπνία, όκσο κε ην άξζξν 30 παξ. 5 ηνπ Ν. 4067/2012 (ΦΔΚ Α
79/9-4-2012), θαηαξγήζεθε αθόηνπ ίζρπζε, έηζη ώζηε από 28-6-2002, ηζρύεη ε σο άλσ δηάηαμε
ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1894/1990, ηεο νπνίαο ε αηηηνινγία ήηαλ λα κπνξνύλ νη ΟΣΑ λα
αληηκεησπίδνπλ ηα έμνδα ζπληήξεζεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, νη νπνίεο ηνπο κεηαβηβάζζεθαλ
δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ίδηνπ λόκνπ 1984/1990.
Ο Γήκνο Βέξνηαο, από ην έηνο 2012, ππέβαιε επαλεηιεκκέλα αηηήκαηα ζηνλ ΟΚ λα
εθδνζεί ε απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνύ, πνπ πξνβιέπεηαη από ηε
ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ Νόκνπ, γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο πεξηνπζίαο ζην Γήκν. Ζ δηνίθεζε ηνπ ΟΚ
κε δηάθνξεο δηθαηνινγίεο δελ πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο.
Ο Γήκνο ππέβαιε αίηεζε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ θαηά ηεο εηαηξείαο, θαη κε ηελ ππ.
αξ. 199/2014 απόθαζή ηνπ, ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Βέξνηαο, απνθάζηζε ππέξ ηνπ Γήκνπ,
ηνλ νπνίν θαη ηνλ δηόξηζε Μεζεγγπνύρν ησλ αθηλήησλ απηώλ.
Σν γξαθείν Ννκηθώλ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο κε ην κε αξ. πξση. 30707/2014 έγγξαθν
γλσκνδνηεί θαη αλαθέξεη επί ιέμεη ηα εμήο : «……Σςνεπώρ θπονώ όηι ο Δήμορ Βέποιαρ, ζηα
καθήκονηα ηος οποίος, ωρ μεζεγγςούσος είναι η διαθύλαξη ηων εν λόγω ακινήηων και η αξιοποίηζή
ηοςρ με ηον καλύηεπο δςναηό ηπόπο, επ ωθελεία αςηών , μποπεί να εκμιζθώνει ηα εν λόγω ακίνηηα ,
ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος ΔΚΚ,…………..»
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Δθηόο ησλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ, ν Γήκνο Βέξνηαο άζθεζε αγσγή θαηά ηεο εηαηξείαο
«ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ Α.Δ.» γηα θαηαδίθε ζε δήισζεο βνπιήζεσο, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ 7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.1894/1990. Ζκεξνκελία εθδίθαζεο ηεο αγσγήο είρε
νξηζηεί ε 21 Ηαλνπαξίνπ 2015. Λόγσ όκσο δηελέξγεηαο ησλ Βνπιεπηηθώλ εθινγώλ, ε δίθε
αλαβιήζεθε κε άγλσζηε, κέρξη ζηηγκήο, εκεξνκελία λέαο εθδίθαζεο.
Με ην Ν.4313/14 (ΦΔΚ 261/17-12-2014 ηεύρνο Α΄ : Ρπζκίζεηο Θεκάησλ Μεηαθνξώλ,
Σειεπηθνηλσληώλ θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, άξζξν 76, Ρύζκηζε ζεκάησλ ηεο
αλώλπκεο εηαηξείαο «ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ Α.Δ.», παξ.6, ε παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
λ.1894/1990 (Α΄110) αληηθαζίζηαηαη αθόηνπ ίζρπζε σο εμήο:
« Ζ πεξηνπζία ησλ «Σακείσλ Αλέγεξζεο Γηδαθηεξίσλ» (Σ.Α.Γ.), πνπ θαηαξγήζεθαλ κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 513/1976 (Α' 356), ε νπνία κεηαβηβάζζεθε ζηνλ Οξγαληζκό
ρνιηθώλ Κηηξίσλ, κεηαβηβάδεηαη, εθόζνλ ρξεζηκνπνηείηαη σο εθπαηδεπηηθή ππνδνκή, ζηνπο
νξγαληζκνύο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζηελ πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ηα αληίζηνηρα
αθίλεηα, κε απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνύ απηνύ, νη νπνίεο
κεηαγξάθνληαη αηειώο ζηα βηβιία κεηαγξαθώλ ηνπ αξκόδηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ ή
θαηαρσξίδνληαη αηειώο ζην αξκόδην θηεκαηνινγηθό γξαθείν».
Σελ ππ΄. Αξηζ. 199/2014 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Βέξνηαο ζπλνδεύνπλ νη
αξηζ. 10988/28-02-2014, 30707/12-06-2014 Γλσκνδνηήζεηο ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθώλ ηνπ Γήκνπ.
ηηο 4-2-15 εζηάιε εθ λένπ εξώηεκα ζην γξαθείν λνκηθώλ ηνπ Γήκνπ γηα ηε
δπλαηόηεηα ή κε δεκνπξάηεζεο ηεο πξώελ ηδηνθηεζίαο ΟΚ κεηά ηε λέα ηξνπνπνίεζε ηνπ
ζρεηηθνύ άξζξνπ θαη κε ηελ κε αξηζκ. πξση. 6619/17-2-15 γλσκνδόηεζε ηνπ, ην γξαθείν λνκηθώλ
ηνπ Γήκνπ απάληεζε σο εμήο, «……….πλεπώο θξνλώ όηη ν Γήκνο Βέξνηαο, ζηα θαζήθνληα ηνπ
νπνίνπ, σο κεζεγγπνύρνπ είλαη ε δηαθύιαμε ησλ ελ ιόγσ αθηλήησλ θαη ε αμηνπνίεζε ησλ κε ηνλ
θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν, επ σθειεία απηώλ, κπνξεί λα εθκηζζώλεη ηα ελ ιόγσ αθίλεηα, ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΚ, εηζπξάηηνληαο ην κέγηζην δπλαηό επηηεπρζεζόκελν κίζζσκα, πιελ
όκσο δελ κπνξεί επ νπδελί λα ηα δηαζέηεη δσξεάλ, δηόηη απηό δελ ζπληζηά επσθειή εθκεηάιιεπζε
θαη δηαρείξεζε ησλ ππό κεζεγγύεζε ηεζέλησλ αθηλήησλ, κίζζσκα ην νπνίν ελ πάζεη πεξηπηώζεη,
εθόζνλ ηπρόλ θξηζεί κειινληηθά, όηη ελδερόκελα λα κελ ηνπ αλήθεη ζα ην δώζεη, όπνπ θξηζεί
αξκνδίσο. Πιελ όκσο δελ κπνξεί λα γίλεη δεθηό όηη ε εγθαηάιεηςε ηνπο, σο θελώλ, ζπληζηά
ηξόπν ηαθηηθήο δηαρείξηζεο απηώλ…..».
Με ηελ κε αξ. πξση.8700 /13-05-2020 αίηεζή ηνπ ν ύιινγνο Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο
«EΡΑΜΟ» πνπ εδξεύεη ζηε Βέξνηα επί ηεο νδνύ Β. Υαηδίθνπ 10, αηηείηαη ηελ εθκίζζσζε ηνπ
ππ΄ αξηζκόλ 12 δηακεξίζκαηνο ηνπ 1νπ νξόθνπ ηεο νηθνδνκήο επί ησλ νδώλ Μ. Αιεμάλδξνπ 17 &
Π. Σζαιδάξε.
« Οη απμεκέλεο αλάγθεο επξύηεξνπ ρώξνπ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δξάζεσλ θνηλσληθήο
επαηζζεηνπνίεζεο (Βησκαηηθά εκηλάξηα, ρνιέο Γνλέσλ ) ηνπ πιιόγνπ καο, ζε ζπλδπαζκό κε
ηα επηβεβιεκέλα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο Γεκόζηαο Τγείαο από ηνλ covid-19, κε ηήξεζε
ζπγθεθξηκέλσλ απνζηάζεσλ ζε θάζε ρώξν ζπλάζξνηζεο, θαζηζηά αλαγθαία ηελ εθκίζζσζε ηνπ
σο άλσ αλαθεξνκέλνπ δηακεξίζκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηνύλ νη δξάζεηο καο κε ηελ
απαηηνύκελε αζθάιεηα ηόζν γηα εκάο, όζν θαη γηα ηνπο σθεινύκελνπο καο. Γεδνκέλνπ όηη ηα
γξαθεία ηνπ πιιόγνπ εδξεύνπλ ζηνλ ηξίην όξνθν ηεο ίδηαο νηθνδνκήο δηεπθνιύλεη αθόκε
πεξηζζόηεξν ην πξνζσπηθό καο γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ κε ακεζόηεηα θαη αζθάιεηα ».
Λακβάλνληαο ππόςε ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά ηνπ πιιόγνπ καο, ηελ πεξηνξηζκέλε
νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα (κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα) θαζώο θαη ηηο κηζζσηηθέο ζπλζήθεο πνπ
επηθξαηνύλ πιένλ κεηά ηελ θξαηνύζα νηθνλνκηθή θξίζε, πξνηείλνπκε ην θαηαβιεηέν από εκάο
κίζζσκα γηα ηε κίζζσζε ηνπ παξαπάλσ αθηλήηνπ λα αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ ηξηάληα νθηώ
(38,00) επξώ, κε όιεο ηηο λόκηκεο επί απηνύ επηβαξύλζεηο.
Με ηελ πξνζδνθία όηη ν Γήκνο Βέξνηαο ζα εμαθνινπζεί λα ζηέθεη αιιειέγγπνο, όπσο
όια απηά ηα ρξόληα, ζηελ επίιπζε θνηλσληθώλ ζεκάησλ θαη λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ ελίζρπζε
ηεο πξνζπάζεηαο καο παξαθαινύκε λα θάλεηε δεθηό ην αίηεκα καο θαη λα πξνβείηε ζηελ
εθκίζζσζε ηνπ παξαπάλσ αθηλήηνπ ζην ύιινγό καο κε κεληαίν κίζζσκα 38,00 επξώ».
Ο Γήκνο Βέξνηαο εθκηζζώλεη απεπζείαογηα ηέζζεξα (4) ρξόληα ζην παξαπάλσ σκαηείν
κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία «ΤΛΛΟΓΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ»
θαη κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΔΡΑΜΟ» κε ην Αξηζ. Πξση.:14666/18-06-2019 πκθσλεηηθό ην κε
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αξηζκό 2 δηακέξηζκα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ηξίην όξνθν ηεο ίδηαο νηθνδνκήο, εκβαδνύ 81,55η.κ. κε
κίζζσκα 58,00 € ην κήλα, ρσξίο ηα λόκηκα ραξηόζεκα 3,6%
Με ην αξηζ. πξση. Γ.Τ./25-05-2020 έγγξαθό καο δεηήζεθε από ηελ Δπηηξνπή ηεο
παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν. 3463/2006 ιόγσ αξκνδηόηεηαο, λα πξνβεί ζηνλ θαζνξηζκό
ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο γηα ην παξαπάλσ αθίλεην.
Ζ επηηξνπή κε ηελ αξηζ. 2/1-06-2020 Έθζεζεηεο εθηίκεζε όηη, « ην ύςνο ηνπ ειάρηζηνπ
νξίνπ εθκίζζσζεο ηνπ αξηζ. 12 γξαθείνπ ζηνλ πξώην όξνθν ηεο νηθνδνκήο ζηελ νδό Μ.
Αιεμάλδξνπ 17 & Π. Σζαιδάξε ζηε Βέξνηα, θαζνξίδεηαη ζην πνζό ησλ 38,00 € κεληαίσο ρσξίο
ηα λόκηκα ραξηόζεκα».
ύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ απόθαζε ηεο επηηξνπήο ε εηήζηα πξόζνδνο δελ ζα ππεξβαίλεη
ην πνζό ησλ δύν ρηιηάδσλ (2.000) επξώ.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 196 ηνπ
N.4555/18(ΦΔΚΑ΄133/2018) ΔΚΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΩΝ ΣΩΝ ΓΖΜΩΝ : 1. Σν άξζξν 192 ηνπ
λ. 3463/2006 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
« Άξζξν 192 Δθκίζζσζε αθηλήησλ ησλ Γήκσλ
1. Ζ εθκίζζσζε αθηλήησλ ησλ δήκσλ γίλεηαη κε δεκνπξαζία. Ζ δεκνπξαζία
επαλαιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά γηα κία (1) θνξά, εάλ δελ παξνπζηάζηεθε θαλέλαο πιεηνδόηεο.
Αλ ε δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, ε εθκίζζσζε κπνξεί λα γίλεη κε απεπζείαο
ζπκθσλία, ηεο νπνίαο ηνπο όξνπο θαζνξίδεη ην δεκνηηθό ζπκβνύιην.
2.Καη’ εμαίξεζε, κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, επηηξέπεηαη ε εθκίζζσζε ρσξίο
δεκνπξαζία: α) Αλ ε εηήζηα πξόζνδνο ηνπ ππό εθκίζζσζε αθηλήηνπ δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ
δύν ρηιηάδσλ (2.000) επξώ.β) Αλ πξόθεηηαη γηα ηελ εθκίζζσζε αθηλήησλ ησλ δήκσλ ζην δεκόζην,
ζε
άιινπο
νξγαληζκνύο
ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο……………………………………………………………….. Σν κίζζσκα ησλ
αθηλήησλ ησλ πεξηπηώζεσλ α' θαη β' θαζνξίδεηαη από ηελ επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ
186 ηνπ Ν. 3463/2006 ».
Σέινο ζύκθσλα κε ην άξζξν 83 ηνπ Ν. 3852/10 Φ.Δ.Κ. Α΄87/2010 {Πξόγξακκα
Καιιηθξάηεο}, «…2. Σν ζπκβνύιην ηεο δεκνηηθήο θνηλόηεηαο εθθξάδεη γλώκεο θαη δηαηππώλεη
πξνηάζεηο είηε κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία είηε θαηόπηλ παξαπνκπήο, από ηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ
δήκνπ, ζρεηηθά κε ηα αθόινπζα ζέκαηα: α) ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ δήκνπ γηα ηηο νπνίεο
ζπληξέρνπλ δπλαηόηεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηε δεκνηηθή θνηλόηεηα κε θξηηήξην όηη ζα
ζπκβάιινπλ ζηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ δεκνηώλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, β) ηελ
αμηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ ηνπ δήκνπ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο δεκνηηθήο
θνηλόηεηαο………..».
Με ηελ ππ’ αξ. 14/25-06-2020απόθαζε ην πκβνύιην ηεο Κνηλόηεηαο Βέξνηαο
γλσκνδνηεί ζεηηθά γηα ηελ απεπζείαο εθκίζζσζε ηνπ αξηζ.12 γξαθείνπεκβαδνύ 24,8 η.κ ζηνλ
πξώην όξνθν ηεο νηθνδνκήο ζηελ νδό Μ.Αιεμάλδξνπ 17 θαη Π.Σζαιδάξε ζηε Βέξνηα, ζηνλ
ύιινγν Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο ¨ΔΡΑΜΟ¨ γηα ηηο αλάγθεο ησλ δξάζεσλ θνηλσληθήο
επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ ζπιιόγνπ. Σν κεληαίν κίζζσκα ζα αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 38,00€ όπσο
απηό νξίζηεθε από ηελ επηηξνπή ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.3463/2006.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην Βέξνηαο έρνληαο ππόςε ην παξαπάλσ ηζηνξηθό, θαζώο θαη :
Σν άξζξν 192 ηνπ Ν.3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ»
Δθκίζζσζε Αθηλήησλ Σσλ Γήκσλ & Κνηλνηήησλ» έηζη όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην
άξζξν 196 ηνπ λ. 4555/2018 (ΦΔΚ 133/19-07-2018) Δθκίζζσζε αθηλήησλ ησλ δήκσλ:
«…….2. Καη’ εμαίξεζε, κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, επηηξέπεηαη ε
εθκίζζσζε ρσξίο δεκνπξαζία:
α)Αλ ε εηήζηα πξόζνδνο ηνπ ππό εθκίζζσζε αθηλήηνπ δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ
δύνρηιηάδσλ (2.000) επξώ.
Σν κίζζσκα ησλ αθηλήησλ ησλ πεξηπηώζεσλ α΄ θαη β΄ θαζνξίδεηαη από ηελ επηηξνπή ηεο
παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.3463/2006».
Καιείηαη λα απνθαζίζεη γηα ηα παξαθάησ:
α)Έγθξηζε ή κε ηεο απεπζείαο εθκίζζσζεογηα ηέζζεξα (4) ρξόληα ηνπ αξηζ. 12 γξαθείνπ
εκβαδνύ 24,8 η.κ. ζηνλ πξώην όξνθν ηεο νηθνδνκήο ζηελ νδό Μ. Αιεμάλδξνπ 17 & Π. Σζαιδάξε
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ζηε Βέξνηα,όπσο απηό απνηππώλεηαη ζηελ θάηνςε ηνπ 1νπ νξόθνπ ηεο παξαπάλσ νηθνδνκήο, κε
ΚΑΔΚ 160081032003/0/18κε κεληαίν κίζζσκα ην πνζό ησλ 38,00 € ρσξίο ηα λόκηκα ραξηόζεκα.
β) θαηαξηηζκόο ησλ όξσλ εθκίζζσζεο, πνπ ζα απνηειέζνπλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο
παξνύζαο απόθαζεο.
γ) Δμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ Βεξνίαο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 1-7-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ ηερληθώλ Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε.
2.- Σελ κε αξ. πξση. 8700/13-5-2020 αίηεζε ηεο Γ.Φσζηεξνπνύινπ, πξνέδξνπ ηνπ ζσκαηείνπ κε
θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία «ύιινγνο Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο» θαη δηαθξηηηθό
ηίηιν «ΔΡΑΜΟ».
3.- Σελ ππ’ αξηζ. 14/2020 απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Γ.Κ. Βέξνηαο.
4.- Σα κε αξ. πξση. 10988/28-2-2014, 30707/12-6-2014 θαη 6619/17-2-2015 έγγξαθα ηνπ
Γξαθείνπ Ννκηθώλ πκβνύισλ
5.- Σελ ππ’ αξηζ. 2/1-6-2020 έθζεζε ηεο επηηξνπήο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν. 3463/2006
6.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 196 ηνπ λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, όπσο
ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο
αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη 184
ηνπ λ.4635/2019.
Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Α) Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο εθκίζζσζε ηνπ ππ’ αξηζ. 12 δηακεξίζκαηνο, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ
πξώην όξνθν νηθνδνκήο (ΚΑΔΚ 160081032003/0/18) ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Μ.Αιεμάλδξνπ 17Π.Σζαιδάξε ζηελ πόιε ηεο Βέξνηαο, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 24,80η.κ, ζην ζσκαηείν κε
θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία «ύιινγνο Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο» θαη δηαθξηηηθό
ηίηιν «ΔΡΑΜΟ», γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) εηώλ, έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ
38,00€/κήλα.
Β) Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο ηεο απεπζείαο εθκίζζσζεο ηνπ ππ’ αξηζ. 12 δηακεξίζκαηνο, πνπ
βξίζθεηαη ζηνλ ηξίην όξνθν νηθνδνκήο ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Μ.Αιεμάλδξνπ 17-Π.Σζαιδάξε
ζηελ πόιε ηεο Βέξνηαο, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 24,80.κ, σο εμήο:
ΟΡΟΗ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΔΚΜΗΘΩΖ ΣΟΤ ΑΡΗΘ. 12 ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΣΟΝ ΠΡΩΣΟ
ΟΡΟΦΟ ΣΖ ΟΗΚΟΓΟΜΖ ΣΖΝ ΟΓΟ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 17-Π.ΣΑΛΓΑΡΖ ΣΖ ΒΔΡΟΗΑ
Άξζξν 1ν : Πξνζδηνξηζκόο ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ απεπζείαο εθκίζζσζε
Άξζξν 2ν : Αληηθείκελν ηεο εθκίζζσζεο
Άξζξν 3ν : Γηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο - Γηθαίσκα απνδεκίσζεο –
Άξζξν 4ν : Αλαπξνζαξκνγή κηζζώκαηνο – Πξνζεζκία θαηαβνιήο κηζζώκαηνο.
Άξζξν 5ν : Δγγπεηήο
Άξζξν 6ν : Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ππνγξαθή ζπκθσλεηηθνύ ηεο απεπζείαο εθκίζζσζεο
Άξζξν 7ν : Όξνη ηεο ζύκβαζεο - δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ
Άξζξν 8ν : Λνηπέο Γηαηάμεηο
Άξζξν 1
Πξνζδηνξηζκόο ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ απεπζείαο εθκίζζσζε
Ζ κίζζσζε θαη ε σο εθ ηνύηνπ παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο ηνπ
αληηθεηκέλνπ, όπσο απηό πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνύζαο γίλεηαη θαη΄ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ:
-Σνπ άξζξνπ 192 ηνπ Ν.3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ»
Δθκίζζσζε Αθηλήησλ Σσλ Γήκσλ & Κνηλνηήησλ» έηζη όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 196
παξ.2 ηνπ Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ 133/19-07-2018) Δθκίζζσζε αθηλήησλ ησλ δήκσλ:
« 2. Καη’ εμαίξεζε, κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, επηηξέπεηαη ε εθκίζζσζε
ρσξίο δεκνπξαζία:
α) Αλ ε εηήζηα πξόζνδνο ηνπ ππό εθκίζζσζε αθηλήηνπ δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ δύν
ρηιηάδσλ (2.000) επξώ.”…
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…«Σν κίζζσκα ησλ αθηλήησλ ησλ πεξηπηώζεσλ α' θαη β' θαζνξίδεηαη από ηελ επηηξνπή
ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 186. παξ. 5 ηνπ Ν. 3463/2006.»…
5.Τπεθκίζζσζε επηηξέπεηαη γηα ρξνληθό πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ρξόλν ιήμεο ηεο κίζζσζεο.
Ο ζρεηηθόο όξνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ζηε δηαθήξπμε θαη ζηε ζύκβαζε. ε
πεξίπησζε ππεθκίζζσζεο, ν αξρηθόο κηζζσηήο εμαθνινπζεί λα επζύλεηαη εηο νιόθιεξνλ έλαληη
ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο θύξηαο ζύκβαζεο κίζζσζεο……».
-Σσλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 270/1981 (ΦΔΚ Α΄/77/30-03-1981) «Πεξί θαζνξηζκνύ ησλ
νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ όξσλ» .
- Σηο ππ΄ αξ. 199/ΑΦ/2014 Απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Βέξνηαο
δηαδηθαζίαο αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ, κε ηελ νπνία έγηλε δεθηή ε αίηεζε ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο θαη
έζεζε ηα αθίλεηα ηνπ ΟΚ ππό δηθαζηηθή κεζεγγύεζε κέρξη εθδόζεσο ηειεζηδίθνπ απνθάζεσο,
δειαδή νξίζηεθε ν Γήκνο Βέξνηαο, κε ηελ παξαπάλσ απόθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ σο
κεζεγγπνύρνο ησλ αθηλήησλ ηνπ ΟΚ.
Σηο αξηζ. 10988/28-2-2014, 30707/12-6-2014 θαη 6619/17-02-2015 Γλσκνδνηήζεηο ηνπ
Γξαθείνπ Ννκηθώλ ηνπ Γήκνπ πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ παξαπάλσ απόθαζε.
Έλα από ηα παξαπάλσ αθίλεηα (Ηδηνθηεζίαο ηνπ ΟΚ) είλαη θαη ε νηθνδνκή πνπ βξίζθεηαη
ζηελ ζπκβνιή ησλ νδώλ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θαη Παλαγή Σζαιδάξε (Μ. Αιεμάλδξνπ 17).
- Σελ ππ΄ αξ. πξση.8700/13-05-2020 αίηεζε ηνπ «πιιόγνπ Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο» κε
ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν « ΔΡΑΜΟ».
- Σν από 15-11-2011 Καηαζηαηηθό ηνπ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ύιινγνο
Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο» κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν « ΔΡΑΜΟ».
-Σελ κε αξ. 2/1-06-2020 έθζεζε ηεο επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.
3463/2006.
-Σελ ππ΄ αξ.14/25-06-2020 απόθαζε ηεο Κνηλόηεηαο Βέξνηαο κε ηελ νπνία δηαηππώλνπλ
ζεηηθή γλώκε γηα ηελ απεπζείαο εθκίζζσζε ηνπ αξηζ. 12 γξαθείνπ εκβαδνύ 24,8 η.κ ζηνλ πξώην
όξνθν ηεο νηθνδνκήο ζηελ νδό Μ. Αιεμάλδξνπ 17 θαη Π. Σζαιδάξε ζηε Βέξνηα, ζηνλ ύιινγν
Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο ¨ΔΡΑΜΟ¨ γηα ηηο αλάγθεο ησλ δξάζεσλ θνηλσληθήο
επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ ζπιιόγνπ. Σν κεληαίν κίζζσκα ζα αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 38,00 € όπσο
απηό νξίζηεθε από ηελ επηηξνπή ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.3463/2006 ».
- Σελ ππ΄ αξ. 577/1970 νηθνδνκηθή άδεηα ηνπ Γξαθείνπ Πνιενδνκίαο Ννκνύ Ζκαζίαο κε
ηελ νπνία αλεγέξζε ε νηθνδνκή.
-Σνλ Δπξσπατθό Καλνληζκό 679/2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ,
πνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή γηα όια ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο από ηηο 25.05.2018.
-Σν Ν. 3861/2010 «Πξόγξακκα Γηαύγεηαο».
Άξζξν 2ν
Αληηθείκελν κίζζσζεο
Αληηθείκελν ηεο απεπζείαο εθκίζζσζεο ζα απνηειέζεη ην κε αξηζκό 12 γξαθείν εκβαδνύ
24,8 η.κ ζηνλ πξώην όξνθν ηεο νηθνδνκήο ζηελ νδό Μ. Αιεμάλδξνπ 17 θαη Π. Σζαιδάξε ζηε
Βέξνηα, εκβαδνύ 24,8 η.κ. όπσο απηό απνηππώλεηαη ζηελ θάηνςε ηνπ 1νπ νξόθνπ ηεο παξαπάλσ
νηθνδνκήο κε ΚΑΔΚ 160081032003/0/18.
Ζ παξαπάλσ νηθνδνκή αλεγέξζε κε ηελ ππ΄αξ. 577/1970 νηθνδνκηθή άδεηα ηνπ Γξαθείνπ
Πνιενδνκίαο Ννκνύ Ζκαζίαο .
ην πκβαηηθό αληηθείκελν πεξηιακβάλνληαη:
- ε πξνκήζεηα θαη θαηαζθεπή όισλ ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ ή ππνδνκώλ γηα ηελ άξηηα
ιεηηνπξγία ηνπ ρώξνπ.
- ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο απηνύ.
- ε ιήςε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη θάζε άιιεο άδεηαο πνπ απαηηείηαη από ηελ ηζρύνπζα
λνκνζεζία.
- ε ζπληήξεζε θαη θαζαξηόηεηα νινθιήξνπ ηνπ κηζζσηηθνύ αληηθεηκέλνπ γηα όιν ην
ρξόλν ηεο δηάξθεηαο ηεο κηζζσηηθήο πεξηόδνπ.
Άξζξν 3ν
Γηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο - Γηθαίσκα απνδεκίσζεο
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α) Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε ηέζζεξα (4) ρξόληα , αξρόκελεο κε ηελ
ππνγξαθή ηνπ πκθσλεηηθνύ κίζζσζεο θαη κε ηε δπλαηόηεηα παξάηαζεο ζύκθσλα κε ηελ
ηζρύνπζα λνκνζεζία.
β) Απνθιείεηαη αμίσζε ηνπ κηζζσηή γηα απνδεκίσζε ιόγσ θαζπζηέξεζεο ηεο
εγθαηάζηαζήο ηνπ, πνπ ζα πξνέξρεηαη από θάπνην λνκηθό ή πξαγκαηηθό θώιπκα, θαζώο επίζεο
θαη ε κνλνκεξήο ιύζε ηεο ζύκβαζεο γηα ην ιόγν απηό.
Άξζξν 4ν
Αλαπξνζαξκνγή κηζζώκαηνο – Πξνζεζκία θαηαβνιήο κηζζώκαηνο.
Ωο κεληαίν κίζζσκα νξίδεηαη ην πνζό ησλ 38,00 € ην κήλα, ρσξίο ηα λόκηκα ραξηόζεκα
(Υαξηόζεκν 3%, ζπλ ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ 20%) θαη ζα θαηαβάιιεηαη ην πξώην πελζήκεξν
θάζε κήλα.
Σν πνζό ηνπ κηζζώκαηνο ζα παξακείλεη ακεηάβιεην θαζ’ όιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο
κίζζσζεο. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο, ιύεηαη ε κίζζσζε ζε βάξνο ηνπ κηζζσηή
Οη ηπρόλ θαζπζηεξνύκελεο νθεηιέο ηνπ κηζζσηή πξνο ην δήκν ζα εηζπξάηηνληαη ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ πεξί είζπξαμεο ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ, επηβαξπλόκελεο θαη κε ηηο
λόκηκεο ,πξνζαπμήζεηο.
Οη δεκνηηθνί θόξνη ή ηέιε πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα θαζώο θαη νπνηνζδήπνηε θόξνο ή ηέινο
δεκνηηθόο ή δεκόζηνο πνπ ζα επηβιεζεί ζην κέιινλ θαζώο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ έρεη ζρέζε
κε ηελ ρξήζε ηνπ κηζζίνπ βαξύλεη ηνλ κηζζσηή, πνπ ππνρξενύληαη ζηελ εκπξόζεζκε θαη
αλαληίξξεηε θαηαβνιή ηνπο.
Άξζξν 5ν
Δγγπεηήο
Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ην
ζπκθσλεηηθό θαη έηζη θαζίζηαηαη αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξσλ ππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο.
Άξζξν 6ν
Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ ηεο απεπζείαο εθκίζζσζεο
Η) Ο κηζζσηήο ( ηελ πξνθεηκέλε ν εθπξόζσπνο ηνπ σκαηείνπ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν
«ΔΡΑΜΟ») θαη ν εγγπεηήο απηνύ νθείινπλ κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ
θνηλνπνίεζε ζ’ απηόλ κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο ηεο απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
πεξί εγθξίζεσο ηνπ απεπζείαο εθκίζζσζεο θαη θαηαξηηζκνύ ησλ όξσλ απηήο , λα πξνζέιζνπλ γηα
ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, δηαθνξεηηθά ε ζύκβαζε ζεσξείηαη νξηζηηθή
θαη ζπληάζζεηαη ρξεκαηηθόο θαηάινγνο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα γηα ην νπνίν ζα απνθαζίζεη ην
Γεκνηηθό πκβνύιην.
ΗΗ) Ο κηζζσηήο (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην σκαηείν) θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο νθείιεη λα θαηαζέζεη:
1. Καηαζηαηηθό ηνπ σκαηείνπ.
2. Απόθαζε ηνπ Γ. ηνπ σκαηείνπ γηα ηελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Δθπξνζώπνπ ηνπο γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο απεπζείαο εθκίζζσζεο ηνπ κε αξηζ. 12 γξαθείνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ
πξώην όξνθν ηεο νηθνδνκήο επί ηεο νδνύ Μ. Αιεμάλδξνπ 17-Π.Σζαιδάξε ζηε Βέξνηα.
3. Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ σκαηείνπ νξηζκνύ εγγπεηή/εγγπεηώλ ηνπ,
ν νπνίνο/νη νπνίνη ζα είλαη ππεύζπλνη ν θαζέλαο θαη εηο νιόθιεξσλ παξαηηνύκελνο/νη ηεο
ελζηάζεσο θαη δηδήζεσο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο.
4. Σαπηόηεηα ηνπ Δθπξνζώπνπ θαη ηνπ/ησλ εγγπεηώλ.
5. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζην όλνκα ηνπ σκαηείνπ αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο, ή γξακκάηην
ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ζε πνζνζηό δέθα ηνηο
εθαηό (10%) ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ πνπ αληηζηνηρεί ζε κηζζώκαηα ελόο (1) έηνπο, γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη εληόο ηεο νξηδόκελεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο θαζώο
θαη ηελ θαιή εθηέιεζε όισλ ησλ όξσλ ηεο ύκβαζεο. Ζ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγπεηηθήο θαιήο
εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ύκβαζεο ζα είλαη όζα θαη ηα έηε ηεο κίζζσζεο. Ζ εγγύεζε απηή
επηζηξέθεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ πιήξε εθπιήξσζε ησλ όξσλ απηήο.
6. Βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ όηη ην σκαηείν δελ είλαη νθεηιέηεο
ηνπ Γήκνπ από νπνηαδήπνηε αηηία.
7. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ηνπ σκαηείνπ.

ΑΔΑ: Ω6ΧΦΩ9Ο-ΕΓΠ
8. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ κηζζσηή θαη ηνπ /ησλ εγγπεηή/ησλ, όηη έιαβαλ γλώζε ησλ
παξόλησλ όξσλ θαη ηνπο απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα.
9. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 κε ηελ νπνία δειώλεη όηη:
α) έρεη επηζεσξήζεη ην ρώξν θαζώο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ.
β) ηνλ έρεη βξεη θαηάιιειν γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε.
γ) ζα αλαιάβεη όιεο ηηο δαπάλεο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα απαηηεζνύλ πξνθεηκέλνπ λα
απνθηήζεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο άδεηεο ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ πνπ ηπρόλ ζα ρξεηαζηνύλ γηα
ηελ ρξήζε ηνπ, αλ θαη εθόζνλ απηό απαηηείηαη.
δ) έρεη ιάβεη γλώζε όισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ 577/1970 νηθνδνκηθή άδεηα
ηνπ Γξαθείνπ Πνιενδνκίαο Ννκνύ Ζκαζίαο.
ζη) αλαιακβάλεη ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, όιεο ηηο απαξαίηεηεο
ελέξγεηεο γηα ηελ κεηαβίβαζε ησλ δηθηύσλ θνηλήο σθέιεηαο ζην όλνκα ηνπ θαη ηελ πιεξσκή
απηώλ γηα όζν θαηξό δηαξθεί ε ζύκβαζε θαη δεζκεύεηαη λα θαηαζέζεη εληόο δύν κελώλ αληίγξαθα
απηώλ, δηαθνξεηηθά ζα απνηειέζεη εηδηθό ιόγν γηα θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο κνλνκεξώο από ηελ
πιεπξά ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
10. Σν σκαηείν ζα θαηαζέζεη ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο κε ην
Γήκν Βέξνηαο, πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο ηνπ αθηλήηνπ.
11.Σελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ πκθσλεηηθνύ ζα θαηαβάιιεη ζηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ
Γήκνπ ην κίζζσκα ηνπ ηξέρνληνο κελόο.
Όπνην από ηα αλσηέξσ έγγξαθα δελ πξνζθνκηζηεί, δελ ζα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία
ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ ηεο απεπζείαο εθκίζζσζεο.
Άξζξν 7ν
Όξνη ηεο ζύκβαζεο - δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ
1) Ο Δθκηζζσηήο ππνρξενύηαη, κε ηελ ππνγξαθή ηεο κηζζσηηθήο ζύκβαζεο ζηελ
παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα, ηελ νπνία γλσξίδεη ν κηζζσηήο ,
ηεθκαίξεη ηελ παξαπάλσ γλώζε θαηά ακάρεην ηεθκήξην.
Ο Δθκηζζσηήο δελ έρεη θακηά επζύλε απέλαληη ζηνλ κηζζσηή γηα ηελ πξαγκαηηθή
θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην κίζζην ηελ νπνία ζεσξείηαη όηη έρεη ιάβεη γλώζε. Καηά
ζπλέπεηα δελ ππνρξεώλεηαη ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο. Αθόκα απνθιείεηαη ζηνλ
κηζζσηή, από ηνλ ιόγν απηό, κνλνκεξήο ιύζε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.
2) Καζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ν Δθκηζζσηήο δελ ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζε
νπνηαδήπνηε επηζθεπή ή ζπληήξεζε ηνπ κηζζίνπ πέξαλ ησλ αξρηθώλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο , πνπ
ζα ζπληειεζηνύλ. Οη νπνηεζδήπνηε ηπρόλ δαπάλεο κεηαγελέζηεξσλ επηζθεπώλ θαη ζπληεξήζεσλ
αθόκα θαη εθείλεο πνπ είλαη αλαγθαίεο δηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ θαηάιιεινπ γηα ηελ ζπκθσλεκέλε
ρξήζε ζα βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ ηνλ Μηζζσηή, έζησ θαη αλ απηέο είλαη επσθειείο ή
πνιπηειείο θαη ζα παξακείλνπλ πξνο όθεινο ηνπ κηζζίνπ αλαπνδεκίσηα.
3) ε θάζε πεξίπησζε ν Δθκηζζσηήο ζα δηθαηνύηαη λα απαηηήζεη ηελ απνκάθξπλζε όισλ ή
νξηζκέλσλ κόλνλ πξνζζεθώλ ή εγθαηαζηάζεσλ θαη πιηθώλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ κηζζίνπ
ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε ν Μηζζσηήο, άιισο ζα ηα απνκαθξύλεη ν Δθκηζζσηήο κε
δαπάλεο ηνπ Μηζζσηή.
4) Ο Μηζζσηήο επηβαξύλεηαη κε ηηο δαπάλεο γηα ηελ πδξνιεςία, απνρέηεπζε, ειεθηξηθή
ελέξγεηα, θσηηζκό, ηειεθσληθήο ζύλδεζεο, ζέξκαλζε θαη νθείιεη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο
ελέξγεηεο πξνο ηηο αξκόδηεο θαηά πεξίπησζε ππεξεζίεο γηα λα ζπλδεζεί κε ην αληίζηνηρν δίθηπν.
Οη ζπλδέζεηο κε ηα δίθηπα ζα πξέπεη λα ζπλάπηνληαη ζην όλνκα ηνπ Μηζζσηή θαη λα
θαηαζέζεη ζηνλ Γήκν απόδεημε γηα ηελ ζύλδεζε ζην όλνκα ηνπ από ηε ΓΔΤΑΒ, Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο, ηειεθσληθήο ζύλδεζεο θ.ι.π. ζε πξνζεζκία δύν κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηνπ
πκθσλεηηθνύ.
Ζ κε θαηάζεζε ηνπο ζην Γήκν ζα απνηειέζεη εηδηθό ιόγν γηα θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο
κνλνκεξώο από ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο. Καηά ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζεο ν κηζζσηήο
ππνρξεσηηθά ζα πξνβεί ζηελ εμόθιεζε ησλ νθεηιώλ ηνπ θαη ηελ δηαθνπή ησλ παξαπάλσ δηθηύσλ
θνηλήο σθέιεηαο.
5) Ο κηζζσηήο νθείιεη λα δηαηεξεί ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε, ηηο ππέξ απηνύ δνπιείεο,
ηα όξηα απηήο θαη γεληθά λα ηελ πξνζηαηεύεη από θάζε θαηαπάηεζε ηξίηνπ κε ηηο πξνζήθνπζεο
αγσγέο, νη νπνίεο ηνπ εθρσξνύληαη. Γηα ηπρόλ ακέιεηα ηνπ επζύλεηαη έλαληη ηνπ Γήκνπ, ν νπνίνο
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δηαηεξεί ην δηθαίσκα άζθεζεο θάζε ελδίθνπ κέζνπ γηα ηελ πεξηθξνύξεζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ.
Ο Μηζζσηήο ζα επζύλεηαη έλαληη ηνπ Δθκηζζσηή ζε απνδεκίσζε γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ησλ
ζπκθεξόλησλ ηνπ ηειεπηαίνπ από πιεκκειή άζθεζε ηεο παξαπάλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ηνπ
εθκηζζσηή ξεηά επηθπιαζζόκκελνπ λα αζθήζεη θάζε άιιν έλδηθν κέζν γηα ηελ πεξηθξνύξεζε
ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ.
6) Τπνρξενύηαη αθόκε, κόιηο ιήμεη ε ζύκβαζε, λα απνδώζεη ην ρώξν ειεύζεξν θαη ζε
θαιή θαηάζηαζε κεηά ηηο ηπρόλ πξνζζήθεο θαη βειηηώζεηο ηνπ, ρσξίο λα δηθαηνύηαη λα αθαηξέζεη
από απηό θαλέλα νηθνδνκήζηκν ή άιιν πιηθό. Σα πιηθά απηά ζα παξακείλνπλ γηα όθεινο ηνπ
Γήκνπ, ρσξίο απνδεκίσζε. Οηαδήπνηε θζνξά ή βιάβε ζα βαξύλεη απηόλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε
ππνρξενύηαη λα απνδεκηώζεη ην Γήκν.
7) Ο Μηζζσηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα ιύζεη ηε ζύκβαζε πξηλ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ
ρξόλνπ, νύηε απαιιάζζεηαη ηεο θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο κέρξη ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο, εθηόο
αλ πθίζηαληαη ζνβαξνί ιόγνη θαη κόλνλ κεηά από απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, εθόζνλ ν
κηζζσηήο έρεη εμνθιήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πξνο ην Γήκν θαη πξνο ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο
(ΓΔΤΑΒ, ειεθηξηθή ελέξγεηα, ηειεθσληθήο ζύλδεζεο). Σν Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ
Βέξνηαο ζα θξίλεη θαη γηα ηελ επηζηξνθή ή θαηάπησζε ηεο αληίζηνηρεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. ε
αληίζεηε πεξίπησζε θεξύζζεηαη έθπησηνο κε όιεο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ άξζξνπ 8 ησλ παξόλησλ
όξσλ.
8) Ο Μηζζσηήο δελ έρεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο από ην Γήκν ή κείσζεο ηνπ κηζζώκαηνο
γηα βιάβε ηνπ κηζζίνπ ή ηεο επηρείξεζεο ηνπ από ζενκελία ή άιιε ηπραία αηηία, πνπ ζα επέιζεη
ζε απηόλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, νύηε θαη απαιιάζζεηαη ηεο θαηαβνιήο ηνπ
κηζζώκαηνο εάλ δελ έθαλε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ ρσξίο ππαηηηόηεηα ηνπ Γήκνπ.
9) Ο Μηζζσηήο ππνρξενύηαη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ από ηελ
έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζήο ηνπ, λα ιάβεη όιεο ηηο απαηηνύκελεο άδεηεο (πγεηνλνκηθό,
ππξνζβεζηηθή, άδεηα ηδξύζεσο θαη ιεηηνπξγίαο θιπ) γηα ηελ λόκηκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο
ηνπ αλ θαη εθόζνλ απηέο απαηηνύληαη.
10) Οη ηπρόλ θαζπζηεξνύκελεο νθεηιέο ηνπ κηζζσηή ζα εηζπξάηηνληαη ζύκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο.
11) ύκθσλα κε ην άξζξν 196 παξ. 5 ηνπ λ. 4555/2018 « Ζ Τπεθκίζζσζε επηηξέπεηαη γηα
ρξνληθό πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ρξόλν ιήμεο ηεο κίζζσζεο. Ο ζρεηηθόο όξνο ζπκπεξηιακβάλεηαη
ππνρξεσηηθά ζηε δηαθήξπμε θαη ζηε ζύκβαζε. ε πεξίπησζε ππεθκίζζσζεο, ν αξρηθόο κηζζσηήο
εμαθνινπζεί λα επζύλεηαη εηο νιόθιεξνλ έλαληη ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο θύπιαο
ζύκβαζεο κίζζσζεο……».
12) ε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ κηζζσηή ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία
ηεο κεηαμύ ηνπο ζύκβαζεο, πέξαλ ηεο δπλαηόηεηαο πξνζθπγήο ζηνλ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκόηε
θαη ηεο Δπηρείξεζεο ή θαη άιισλ αλεμάξηεησλ αξρώλ ή ειεγθηηθώλ νξγάλσλ θαη νη δύν
δηθαηνύληαη λα νξίζνπλ από έλα δηαηηεηή, απνζθνπώληαο ζηελ επίιπζε ησλ ηπρόλ δηαθνξώλ από
ηε ζύκβαζε. Δάλ ηνύην δελ επηηεπρζεί, ην θάζε κέξνο κπνξεί λα πξνζθύγεη ζηα αξκόδηα
δηθαζηήξηα.
13) Καζπζηέξεζε θαηαβνιήο κηζζσκάησλ πέξα ησλ (3) ηξηώλ κελώλ απνηειεί εηδηθό ιόγν
γηα θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο κνλνκεξώο από ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
14) Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ελόο έηνπο ε ζύκβαζε
θαηαγγειζεί ή ν κηζζσηήο θεξπρζεί έθπησηνο κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
θαηαπίπηεη, ε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, εθόζνλ από ηελ απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
πξνθύπηεη ππαηηηόηεηα ηνπ κηζζσηή.
15) Σν σκαηείν ζα κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηελ κηζζσηηθή ζύκβαζε θαη ηελ πξόσξε ιύζε
ηεο ύκβαζεο κόλν γηα ζπνπδαίν ιόγν θαη ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ
Γήκνπ Βέξνηαο , όπσο ε πεξίπησζε ζηελ νπνία ν ζθνπόο ηνπ σκαηείνπ έρεη θαηαζηεί αλέθηθηνο
θαη εθιείςεη ε αηηία ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ (κηζζίνπ), κε απνηέιεζκα ηελ κε δπλαηόηεηα
ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ σκαηείνπ.
16) Ζ δηαδηθαζία απεπζείαο εθκίζζσζεο δηεμάγεηαη θαη εγθξίλεηαη κε ηελ απζηεξή
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κώδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006) θαη ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ
Ν.3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ» Δθκίζζσζε Αθηλήησλ Σσλ Γήκσλ &

ΑΔΑ: Ω6ΧΦΩ9Ο-ΕΓΠ
Κνηλνηήησλ» έηζη όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 196 ηνπ λ. 4555/2018 (ΦΔΚ 133/19-072018) Δθκίζζσζε αθηλήησλ ησλ δήκσλ.
Άξζξν 8ν
Λνηπέο δηαηάμεηο
1) Ζ παξάβαζε νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο παξνύζαο ζπλεπάγεηαη:
α) ηελ θήξπμε ηνπ κηζζσηή έθπησηνπ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ, κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ θαη ηε ιύζε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.
β) ηελ αμίσζε ηνπ Γήκνπ απνδεκίσζεο γηα θάζε άιιε δεκηά πνπ ηπρόλ ζα ππνζηεί από
ηελ παξαπάλσ, ιόγσ ππαηηηόηεηαο ηνπ κηζζσηή, ιύζε ζύκβαζεο, εθόζνλ θξίλεη ηνύην ζθόπηκν κε
απόθαζή ηνπ, ην Γεκνηηθό πκβνύιην.
2) Σα ηέιε ραξηνζήκνπ θαη ηα έμνδα ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, βαξύλνπλ ηνλ κηζζσηή. ε
πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ εηζπξάηηνληαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα γηα ηελ είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ
εζόδσλ.
Γ) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Βέξνηαο Κσλζηαληίλν Βνξγηαδίδε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζρεηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ.

ΑΔΑ: Ω6ΧΦΩ9Ο-ΕΓΠ
Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 190 / 2020
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Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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