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            ΑΔΑ: ΨΟΟΖΩΗ3-ΩΞ3 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Αριθμ. πρωτ.:5339/19-03-2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της  3ης/2020  Έκτακτης-δια περιφοράς  συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 Αρ. αποφάσεως : 36 

 
 ΘΕΜΑ:    Έγκριση παράτασης ή μη μίσθωσης ακινήτου της Στέγης Πολιτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου Ιδιοκτησίας 

του Νικόλαου Καβαλιέρου επί της οδού Δωδεκανήσου αριθμός 62. 

 

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19
η
 του μήνα Μαρτίου του έτους 2020  ημέρα της εβδομάδας  

Πέμπτη  και ώρα 12:00  συνήλθε σε έκτακτη-δια περιφοράς  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. 

πρωτ.: 5216/16-03-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος στις  16-03-2020, στον 

κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr),  

σύμφωνα με τo άρθροo 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 

παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019 και την  Π.Ν.Π. [ (ΦΕΚ 

55/11.03.2020 τευχ. Α΄) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (άρθρο 10, παρ. 1)] 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην έκτακτη-δια περιφοράς 

συνεδρίαση. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών 

συμμετείχαν  τριάντα τρία  (33) ήτοι: 

Συμμετέχοντες:  

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Κ. Φωτεινάκης 

2. Φ. Θεοδωρακόπουλος  11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης   

3. Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα 21. Η. Βαρυτιμιάδης 30. Ε. Τοκατλίδη  

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη  22. Ε. Θέρμου 31. Ι. Θεοτοκάς 

5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης 32. Κ. Ασπρογέρακας 

6. Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος 33. Α. Γκανά-Ρηγάκη  

7. Γ. Βελέντζας 16. Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος    

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Θ. Σπηλιόπουλος  

9. Δ. Τσατσαμπάς   18. Ν. Καραγιάννης  27. Α. Βίτσα    

 

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη συμμετοχή των 2/3 τουλάχιστον των μελών του Δ.Σ. ήτοι: σε 

σύνολο (33) μελών συμμετείχαν (33) μέλη, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης-δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου., ύστερα από τη συμμετοχή των 2/3 τουλάχιστον μελών του Σώματος της 

έκτακτης-δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημέρωσε τα μέλη ότι η με αριθμ. 5216/16-03-2020 

πρόσκληση, εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρ0 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018 

και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, αφενός προς 

αποφυγήν της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και των έκτακτων συνθηκών που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο, όχι 

μόνο η Χώρα μας, αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης, που επιτάσσει να εναρμονιστούμε με τις οδηγίες του Υπουργείου 

Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας, τους  εργαζόμενους 

του Δήμου  και τα μέλη του ΔΣ [(σχετική η  Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (άρθρο 

10, παρ. 1)] και αφετέρου λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεμάτων που αφορούν στην εύρυθμη και απρόσκοπτη 

λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. 

 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημέρωσε τα μέλη του Σώματος για το 4

ο
  θέμα της ημερησίας διάταξης,  

κατόπιν της υπ΄αριθμ. εσωτ. πρωτ: 77/24-2-2020: εισήγησης της Δ/ΝΣΗΣ  ΝΕΟΛΑΙΑΣ , ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

 

 

Παρακαλώ για την έγκριση ή μη απόφασης παράτασης μίσθωσης για ένα έτος της Στέγης Πολιτισμού Χαϊδαρίου, που 

βρίσκεται επί της οδού Δωδεκανήσου 62  ιδιοκτησίας  του Κου Νικολάου Καβαλιέρου, η μίσθωση του οποίου λήγει 

την 10/03/2020. 

 

ΣΣΧΧΕΕΤΤ::  ΤΤηηνν  γγννωωμμοοδδόόττηησσηη  3311//0011//22002200  ττηηςς  ΝΝοομμιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  ΔΔήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ..  

ΤΤοο  υυππ΄́  ΑΑρρ..  ΠΠρρωωττ..  33664488//2244--0022--22002200  σσύύμμφφωωννηη  γγννώώμμηη  γγιιαα  ππααρράάτταασσηη  σσύύμμββαασσηηςς  μμίίσσθθωωσσηηςς    ττοουυ  ΚΚοουυ  ΝΝιικκοολλάάοουυ  ΚΚααββααλλιιέέρροουυ..  

 

ΗΗ  ααππόό  3311--0011--22002200  γγννωωμμοοδδόόττηησσηη  ττηηςς  ΝΝοομμιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς..  

ΣΣεε  σσυυννέέχχεειιαα  ππρροοφφοορριικκοούύ  εερρωωττήήμμααττόόςς  σσααςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  ππααρράάτταασσηηςς  ττηηςς  μμιισσθθωωττιικκήήςς  σσύύμμββαασσηηςς  μμεεττααξξύύ  ττοουυ  

ΔΔήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  κκααιι  ττοουυ  κκ..  ΝΝιικκοολλάάοουυ  ΚΚααββααλλιιέέρροουυ  ,,  γγιιαα  ττηη  μμίίσσθθωωσσηη  αακκιιννήήττοουυ  ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς  ττοουυ  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  

ΔΔωωδδεεκκααννήήσσοουυ  ααρριιθθ..  6622  όόπποουυ  σσττεεγγάάζζεεττααιι  ηη  ««ΣΣττέέγγηη  ΠΠοολλιιττιισσμμοούύ»»  λλεεκκττέέαα  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::  

  

ΌΌππωωςς  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  ττοο  φφάάκκεελλοο  ττηηςς  μμίίσσθθωωσσηηςς  πποουυ  ττέέθθηηκκεε  υυππόόψψηη  μμααςς  κκααττόόππιινν  δδιιεεννέέρργγεειιααςς  μμεειιοοδδοοττιικκοούύ  δδιιααγγωωννιισσμμοούύ  

υυπποογγρράάφφηηκκεε  ααφφεεννόόςς  μμεεττααξξύύ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  κκααιι  ααφφεεττέέρροουυ  ττοουυ  ΝΝιικκοολλάάοουυ  ΚΚααββααλλιιέέρροουυ  ηη  ααππόό  1111--33--22001144  

μμιισσθθωωττιικκήή  σσύύμμββαασσηη  γγιιαα  ττηη  μμίίσσθθωωσσηη  αακκιιννήήττοουυ  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοο  ΚΚέέννττρροο  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΔΔωωδδεεκκααννήήσσοουυ  ααρριιθθ..  

6622  εεππιιφφααννεείίααςς  5544  ττμμ  σσεε  εεννιιααίίοο  εεππίίππεεδδοο,,  σσττοονν  ιισσόόγγεειιοο  χχώώρροο  οοιικκοοδδοομμήήςς  σσττοο  ΟΟΤΤ  8844..    ΗΗ  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  μμίίσσθθωωσσηηςς  

σσυυμμφφωωννήήθθηηκκεε  δδιιεεττήήςς  ααρρχχόόμμεεννηη  ααππόό  1111--33--22001144  κκααιι  λλήήγγοουυσσαα  ττηηνν  1100--33--22001166..    

ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  ππααρρ..  44  ττοουυ  ωωςς  άάννωω  μμιισσθθωωττηηρρίίοουυ  σσυυμμββοολλααίίοουυ  εεππιιττρρεεππόότταανν  ηη  ππααρράάτταασσηη  ττηηςς  σσύύμμββαασσηηςς  ,,  αανν  ααυυττόό  

κκρριιννόότταανν    ααννααγγκκααίίοο  ααππόό  ττοο  ΔΔήήμμοο,,  μμέέχχρριι  ίίσσοουυ  ήή  μμιικκρρόόττεερροουυ  χχρρόόννοουυ  ππρροοςς  ααυυττόόνν  ττηηςς  ααρρχχιικκήήςς  σσύύμμββαασσηηςς..    ΣΣεε  εεφφααρρμμοογγήή  

ττηηςς  ωωςς  άάννωω  δδιιάάττααξξηηςς  ττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο,,  κκααττόόππιινν  ααιιττήήμμααττοοςς  ττηηςς  ΔΔ//ννσσηηςς  ΠΠοολλιιττιισσμμοούύ  σσεε  σσυυννδδυυαασσμμόό  μμεε  ττοο  υυππ’’  ααρριιθθ..  

ππρρωωττ..  3355889900//77--1122--22001155  έέγγγγρρααφφοο    ττοουυ  εεκκμμιισσθθωωττήή  όόττιι  ααπποοδδέέχχεεττααιι  ,,  έέλλααββεε  ττηηνν  υυππ’’  ααρριιθθ..  333322//22001155  ααππόόφφαασσηη  έέγγκκρριισσηηςς  

ππααρράάτταασσηηςς  ττηηςς  υυφφιισσττάάμμεεννηηςς  μμίίσσθθωωσσηηςς  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττοουυ  ααρρχχιικκοούύ  σσυυμμφφωωννηηττιικκοούύ  γγιιαα  δδιιάάσσττηημμαα  δδύύοο  ((22))  εεττώώνν..    

ΈΈττσσιι  ,,  υυπποογγρράάφφηηκκεε  ττοο  ααππόό  2244--22--22001166  ιιδδιιωωττιικκόό  σσυυμμφφωωννηηττιικκόό  ππααρράάτταασσηηςς  ττηηςς  υυφφιισσττάάμμεεννηηςς  μμίίσσθθωωσσηηςς  ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  

οοπποοίίοο  ηη  ααννωωττέέρρωω  μμίίσσθθωωσσηη  ππααρρααττάάθθηηκκεε  ααππόό  1111--33--22001166  μμέέχχρριι  1100--33--22001188..    

  

ΕΕνν  σσυυννεεχχεείίαα,,  σσεε  εεκκττέέλλεεσσηη  ττηηςς  υυππ’’  ααρριιθθ..  4455//66--33--22001188  κκααιι  μμεε  ΑΑΔΔΑΑ::66ΛΛ99ΑΑΩΩΗΗ33--ΤΤ55ΡΡ  ααππόόφφαασσηηςς  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  

ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ,,  ηη  μμιισσθθωωττιικκήή  σσύύμμββαασσηη  ππααρρααττάάθθηηκκεε  εεκκ  ννέέοουυ  γγιιαα  δδύύοο  εεππιιππλλέέοονν  έέττηη,,  λλήήγγοουυσσαα  ττηηνν  1100--33--22002200..    

  ΕΕννόόψψεειι  ττηηςς  εεππιικκεείίμμεεννηηςς  λλήήξξηηςς  ττηηςς  μμίίσσθθωωσσηηςς  σσααςς  εεννηημμεερρώώννοουυμμεε  όόττιι::    

ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  μμιισσθθώώσσεεωωνν  γγιιαα  ττηη  σσττέέγγαασσηη  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυ  ΔΔηημμοοσσίίοουυ  εείίννααιι  

δδωωδδεεκκααεεττήήςς  ,,  αακκόόμμηη  κκααιι  αανν  έέχχεειι  σσυυμμφφωωννηηθθεείί  γγιιαα  ββρρααχχύύττεερροο  ήή  γγιιαα  ααόόρριισσττοο  χχρρόόννοο..  

  

ΕΕιιδδιικκόόττεερραα  ::    

ΤΤοο  άάρρθθρροο  119944  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  κκααιι  ΚΚοοιιννοοττιικκοούύ  ΚΚώώδδιικκαα  ((πποουυ  κκυυρρώώθθηηκκεε  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  11  ττοουυ  ΝΝ..  33446633//22000066  --  ΦΦΕΕΚΚ  ΑΑ΄́,,  111144)),,  

οορρίίζζεεττααιι  όόττιι::  ««ΓΓιιαα  αακκίίννηητταα  πποουυ  μμιισσθθώώννοουυνν  οοιι  ΔΔήήμμοοιι  κκααιι  οοιι  ΚΚοοιιννόόττηηττεεςς  γγίίννεεττααιι  δδηημμοοππρραασσίίαα......»»  κκααιι  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  220011  ττοουυ  

ιιδδίίοουυ  κκώώδδιικκαα,,  όόττιι::  ««ΜΜεε  ππρροοεεδδρριικκόό  δδιιάάττααγγμμαα,,  πποουυ  εεκκδδίίδδεεττααιι  μμεε  ππρρόότταασσηη  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγοούύ  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν,,  ΔΔηημμόόσσιιααςς  

ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  κκααιι  ΑΑπποοκκέέννττρρωωσσηηςς,,  κκααθθοορρίίζζεεττααιι  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  γγιιαα  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττωωνν  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  δδηημμοοππρραασσιιώώνν,,  πποουυ  ααφφοορροούύνν  

......  ττηηνν  ααγγοορράά  ήή  μμίίσσθθωωσσηη  εεκκ  μμέέρροουυςς  ττωωνν  ΔΔήήμμωωνν  κκααιι  ΚΚοοιιννοοττήήττωωνν  αακκιιννήήττωωνν  πποουυ  ααννήήκκοουυνν  σσεε  ττρρίίττοουυςς,,  οοιι  όόρροοιι  γγιιαα  ττηη  

σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσττιιςς  δδηημμοοππρραασσίίεεςς  ααυυττέέςς,,  τταα  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηη  δδιιαακκήήρρυυξξηη,,  ττηη  δδηημμοοσσίίεευυσσηη  κκααιι  ττηηνν  εεππιικκύύρρωωσσηη  ττωωνν  

ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ττωωνν  δδηημμοοππρραασσιιώώνν  ααυυττώώνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  κκάάθθεε  άάλλλληη  σσχχεεττιικκήή  λλεεππττοομμέέρρεειιαα»»,,  μμέέχχρριι  δδεε  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττοουυ  εενν  

λλόόγγωω  δδιιααττάάγγμμααττοοςς  εεξξαακκοολλοουυθθεείί  νναα  ιισσχχύύεειι  ττοο  ΠΠ..ΔΔ..  227700//11998811  ««ΠΠεερρίί  κκααθθοορριισσμμοούύ  ττωωνν  οορργγάάννωωνν,,  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  κκααιι  ττωωνν  
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όόρρωωνν  δδιιεεννέέρργγεειιααςς  δδηημμοοππρραασσιιώώνν  δδιι''  εεκκπποοίίηησσιινν  ήή  εεκκμμίίσσθθωωσσιινν  ππρρααγγμμάάττωωνν  ττωωνν  δδήήμμωωνν  κκααιι  κκοοιιννοοττήήττωωνν»»  ((ΦΦΕΕΚΚ  ΑΑ΄́,,  7777)),,  πποουυ  

εεκκδδόόθθηηκκεε  ββάάσσεειι  ττωωνν  οομμοοίίωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  ππρροογγεεννέέσσττεερροουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  κκααιι        ΚΚοοιιννοοττιικκοούύ  ΚΚώώδδιικκαα,,  ΝΝ..  11006655//11998800..  ΚΚααττάά  

τταα  λλοοιιππάά,,  ηη  μμιισσθθωωττιικκήή  σσχχέέσσηη  δδιιέέππεεττααιι  ααππόό  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ππεερρίί  μμιισσθθώώσσεεωωνν  αακκιιννήήττωωνν  γγιιαα  ττηη  σσττέέγγαασσηη  ττωωνν  δδηημμοοσσίίωωνν  

υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  εεφφααρρμμοοζζοομμέέννωωνν  ααννααλλόόγγωωςς,,  ήήττοοιι  ττοουυ  ΝΝ..  33113300//22000033  ((ΦΦΕΕΚΚ  ΑΑ΄́,,  7766))  ..    

ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  44  ττοουυ  ΝΝ..  33113300//22000033  ««ΔΔιιάάρρκκεειιαα  μμιισσθθώώσσεεωωνν»»  ηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  μμιισσθθώώσσεεωωνν  αακκιιννήήττωωνν  πποουυ  σσυυννάάππττεειι  

ττοο  ΔΔηημμόόσσιιοο  γγιιαα  ττηη  σσττέέγγαασσηη  κκααιι  ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  λλεειιττοουυρργγιικκώώνν  ααννααγγκκώώνν  ττωωνν  ΔΔηημμοοσσίίωωνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  εείίννααιι  δδώώδδεεκκαα  έέττηη,,  μμεε  

εεξξααίίρρεεσσηη  ττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  αα,,  γγ,,  εε,,  σσττ    κκααιι  ηη  ττηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  22  ττοουυ  ππρροοηηγγοούύμμεεννοουυ  άάρρθθρροουυ..      

ΗΗ    ππααρρ..  22  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  33  ττοουυ  ωωςς  άάννωω  ΝΝ..  33113300//22000033  ααππααρριιθθμμεείί  ττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  πποουυ  εεππιιττρρέέππεεττααιι  κκααττ’’  εεξξααίίρρεεσσηη  ηη  μμίίσσθθωωσσηη  

αακκιιννήήττωωνν  χχωωρρίίςς  δδηημμοοππρραασσίίαα  ..  ΟΟιι  ππεερριιππττώώσσεειιςς  αα,,  γγ,,  εε  ,,  σσττ  κκααιι  ηη  ττηηςς  ππααρρ..  22  πποουυ  εεξξααιιρροούύννττααιι  ,,  κκααττ’’  άάρρθθρροο  44  ααππόό  ττηη  

δδωωδδεεκκααεεττήή  δδιιάάρρκκεειιαα  εείίννααιι  οοιι  εεξξήήςς  ::  

αα))  ΌΌτταανν  σσυυννττρρέέχχεειι  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττεεππεείίγγοουυσσααςς  ααννάάγγκκηηςς  ..  ΗΗ  μμίίσσθθωωσσηη  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  μμεεγγααλλύύττεερρηη  ττωωνν  δδώώδδεεκκαα  μμηηννώώνν  

μμεε  δδυυννααττόόττηητταα  ππααρράάτταασσηηςς  μμέέχχρριι  ίίσσοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα    

γγ))  ΌΌτταανν  σσυυννττρρέέχχοουυνν  κκααττεεππεείίγγοουυσσεεςς  σσττρρααττιιωωττιικκέέςς  ααννάάγγκκεεςς  λλόόγγωω  γγεεννιικκώώνν  αασσκκήήσσεεωωνν  αασσφφααλλεείίααςς  ττηηςς  χχώώρρααςς  ,,  γγιιαα  όόσσοο  

χχρρόόννοο  δδιιααρρκκοούύνν  οοιι  ααννάάγγκκεεςς  ααυυττέέςς    

εε))  ΌΌτταανν  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  εεππέέκκτταασσηη  ήήδδηη  εεγγκκααττεεσσττηημμέέννηηςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  σσεε  μμηη  μμιισσθθωωμμέέννοουυςς  χχώώρροουυςς  ττοουυ  ίίδδιιοουυ  ήή  ππααρραακκεείίμμεεννοουυ  

αακκιιννήήττοουυ,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  δδεενν  υυππεερρββααίίννοουυνν  ττηηνν  εεππιιφφάάννεειιαα  ττοουυ  ήήδδηη  μμιισσθθωωμμέέννοουυ  αακκιιννήήττοουυ  ..  ΗΗ  μμίίσσθθωωσσηη  σσυυννάάππττεεττααιι  γγιιαα  όόσσοο  

χχρρόόννοο  δδιιααρρκκεείί  ηη  κκύύρριιαα  μμίίσσθθωωσσηη  

σσττ))  ΌΌτταανν  σσυυννττρρέέχχεειι  κκααττεεππεείίγγοουυσσαα  ααννάάγγκκηη  μμίίσσθθωωσσηηςς  κκααττααλλυυμμάάττωωνν  εεννιισσχχυυττιικκώώνν  δδυυννάάμμεεωωνν  ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  

ΔΔηημμόόσσιιααςς  ΤΤάάξξηηςς..  ΗΗ  μμίίσσθθωωσσηη  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  υυππεερρββααίίννεειι  ττοουυςς  δδώώδδεεκκαα  μμήήννεεςς  ήή    

ηη))  ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  ττηη  μμίίσσθθωωσσηη  κκααττοοιικκιιώώνν  ήή  δδωωμμααττίίωωνν  ξξεεννοοδδοοχχεείίωωνν  γγιιαα  ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  σσττεεγγαασσττιικκώώνν  ααννααγγκκώώνν  ττοουυ  ΓΓεεννιικκοούύ  

ΓΓρρααμμμμααττέέαα  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  μμεε  δδιιάάρρκκεειιαα  μμίίσσθθωωσσηηςς  ττεεσσσσάάρρωωνν  χχρρόόννωωνν..    

ΔΔεεδδοομμέέννοουυ  ,,  λλοοιιππόόνν  όόττιι  ηη  εελλεεγγχχόόμμεεννηη  μμίίσσθθωωσσηη  δδεενν  εεμμππίίππττεειι  σσεε  κκααμμίίαα  ααππόό  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  κκααττηηγγοορρίίεεςς  ,,  έέχχεειι  εεφφααρρμμοογγήή  ηη  

δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  44  ττοουυ  ΝΝ..  33113300//22000033  πποουυ  ππρροοββλλέέππεειι  1122εεττήή  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  μμίίσσθθωωσσηηςς  αακκόόμμηη  κκιι  αανν  έέχχεειι  σσυυμμφφωωννηηθθεείί  γγιιαα  

ββρρααχχύύττεερροο  χχρρόόννοο  ,,εεκκττόόςς  αανν  αακκοολλοουυθθήήσσεειι  ννεεώώττεερρηη  σσυυμμφφωωννίίαα  ττωωνν  μμεερρώώνν  γγιιαα  ττηη  λλύύσσηη  ττηηςς  σσύύμμββαασσηηςς  ππρριινν  ττηηνν  ππάάρροοδδοο  ττοουυ  

ωωςς  άάννωω  χχρροοννιικκοούύ  δδιιαασσττήήμμααττοοςς  ττωωνν  δδώώδδεεκκαα  εεττώώνν  ..  ΕΕπποομμέέννωωςς  ηη  μμίίσσθθωωσσηη  δδύύννααττααιι  νναα  ππααρρααττααθθεείί  μμέέχχρριι    ττηη  

σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  δδωωδδεεκκααεεττίίααςς  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξήή  ττηηςς  ττηηνν  1111--33--22001144..    

  

Ακολούθως τα μέλη του Δημοτικού  Συμβουλίου έλαβαν υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Νεολαίας, Αθλητικών & 

Πολιτιστικών Υπηρεσιών, για την χρονική παράταση ενός έτους, την -γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

μας, το άρθρο 65 του 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4257/2014 και το άρθρο 72 του 4555/2018,  

το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019. 

 

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις: 

 Ο Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Μ. Σελέκος, αφού τόνισε ότι: εμείς θεωρούμε ότι η 

παράταση της μίσθωσης πρέπει να παραταθεί έως την συμπλήρωση της δωδεκαετίας από την έναρξή της, 

δήλωσε ότι ψηφίζουν θετικά.  

 

Επί των συμμετεχόντων (33) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (33) ψηφισάντων, το Δημοτικό Συμβούλιο, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  Ομόφωνα 

 
Την παράταση της μισθωτικής σύμβασης, για ένα έτος, ήτοι μέχρι 10-03-2021, του ακινήτου που βρίσκεται στη 

Δωδεκανήσου 62, ιδιοκτησίας κου Νικολάου Καβαλιέρου, το οποίο  χρησιμοποιείται από τον Δήμο για τη στέγαση της 

«Στέγης Πολιτισμού», σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη κου 

Νικολάου Καβαλιέρου και τα αναφερόμενα στην γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας όπως αποτυπώνεται εξ’ ολοκλήρου 

στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 

Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του συμφωνητικού παράτασης της μίσθωσης.  

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                     (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 

Ακριβές Αντίγραφο 

Χαϊδάρι  19-03-2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 


