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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  4ης/2020  Τακτικής-με τηλεδιάσκεψη-  συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Αρ. αποφάσεως : 75 

 
 ΘΕΜΑ:   Καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η  «Στέγη Πολιτισμού Δάσους». 

Σήμερα την 28η του μήνα  Μαΐου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη  και ώρα  18:00 ,  συνήλθε σε 

τακτική (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.), συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν 

της με αριθ. πρωτ.: 8159/22-05-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  22-05-2020, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό 

Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr),  σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 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, β)  τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, 

άρθρο 10 παρ. 1) και  Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1) και γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του 

ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 

κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων». 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην τακτική –με τηλεδιάσκεψη 

μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr - συνεδρίαση. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε το 1/2 τουλάχιστον των μελών, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών 

συμμετείχαν  τριάντα ένα (31) 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  Απών 

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  Απούσα  

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη συμμετοχή του 1/2 τουλάχιστον των μελών του Δ.Σ. ήτοι: σε 

σύνολο (33) μελών συμμετείχαν (31) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-με τηλεδιάσκεψη- συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 
Μεταβολές:  
 -Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων 

ως κατεπείγοντα:  1. Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος για την αναπλήρωση των οικονομικών απωλειών του Δήμου 

Χαϊδαρίου. 2. Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος για τις σχολικές καθαρίστριες.3. Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος για τον 

ΧΥΤΑ Φυλής. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο – ομόφωνα- εγκρίνει: την ένταξη του 1
ου

, 2
ου

 & 3
ου

 ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους  μετά το 

τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας  διάταξης, ως 14
ο
 , 15

ο
 & 16

ο
 θέμα  Η.Δ. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 

παρ.7 όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 74 παρ.7 ). 

-Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται το 1
ο
 , 2

ο
 & 3

ο
  θέμα της ημερησίας διάταξης. 

Αποχωρήσεις: 
Η Δημοτική Σύμβουλος  κ. Ε. Τοκατλίδη, αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 11

ου
 θέματος της ημερήσιας 

διάταξης. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.), σύμφωνα με τις 

διατάξεις της από 11-3-20 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55),  τις με  αρ. πρωτ.:  18318/13.03.2020  

(ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)  και αρ. πρωτ.:  20930/31.03.2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους του ΥΠΕΣ.  
 

    Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 13
ο 

 θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος, την  υπ΄αριθμ. εσωτ. 

πρωτ: 118/26-05-2020  της Δ/ΝΣΗΣ  ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, στην οποία  

αναφέρονται τα εξής:     

  

    Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 319/2017 με ΑΔΑ : ΩΚ5ΨΩΗ3-5Θ9 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου είχε 
υπογραφεί το από 22-12-2017 ιδιωτικό συμφωνητικό παράτασης υφιστάμενης μίσθωσης δυνάμει του οποίου 

παρατάθηκε για δύο έτη, (από 21-12-2017 μέχρι 20-12-2019 η μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του κ. Άγγελου 
Μαργέτη επί της οδού Γ. Παπανδρέου και Ρήγα Φεραίου στο Δάσος Χαϊδαρίου όπου στεγάζεται η «Στέγη 

Πολιτισμού Δάσους».  
 
    Σε μισθώσεις για τη στέγαση υπηρεσιών δήμων αποκλείεται η σιωπηρή αναμίσθωση με την έννοια νέας 

μισθώσεως.  Επιτρέπεται, ωστόσο, παράταση της μισθώσεως που έχει συμφωνηθεί, είτε ρητώς, για ορισμένο 
χρόνο και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 29 του Π.Δ. της 

19/19.11.1932, είτε σιωπηρώς.  Ως σιωπηρή (απλή) παράταση θεωρείται η χρησιμοποίηση του μισθίου από τον 
μισθωτή δήμο μετά τη λήξη της μισθώσεως, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι όροι του άρθρου 611 Α.Κ., 

εφ' όσον δηλαδή ο εκμισθωτής γνωρίζει την εξακολούθηση της χρήσεως και δεν εναντιώνεται σε αυτή .  
Οι συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων που συνάπτουν οι δήμοι για τη στέγαση δημοτικών υπηρεσιών ισχύουν για 

δώδεκα έτη, ακόμη και εάν έχουν συναφθεί για μικρότερο χρονικό διάστημα.  
 

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά τη λήξη, κατά τα ανωτέρω, της σύμβασης 
μισθώσεως του ακινήτου του κου Μαργέτη, έλαβε την  υπ’ αριθ. 10/29-1-2020  και με ΑΔΑ: Ω11ΡΩΗ3-3ΛΦ 

απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση για ένα έτος  και συγκεκριμένα  από 21-12-2019  έως 20-12-
2020 της από 22-12-2011 μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του κ.  Άγγελου Μαργέτη επί της οδού Γ. Παπανδρέου 

και Ρήγα Φεραίου στο Δάσος Χαϊδαρίου όπου στεγάζεται η «Στέγη Πολιτισμού Δάσους». 
 
    Το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό παράτασης δεν υπογράφηκε, πλην όμως, εφόσον ο εκμισθωτής δεν 

εναντιώθηκε στη μίσθωση, αυτή παραμένει σε ισχύ, δυνάμει των όρων του αρχικού συμφωνητικού , όπως 
τροποποιήθηκε με το τελευταίο από 22-12-2017 ιδιωτικό συμφωνητικό παράτασης υφιστάμενης μίσθωσης.  

 
    Το άνω από 22-12-2017 ιδιωτικό συμφωνητικό προβλέπει το δικαίωμα του μισθωτή Δήμου Χαϊδαρίου να 

καταγγείλει τη μίσθωση, αφού ενημερώσει εγγράφως τον ιδιοκτήτη. Οι συνέπειες της έγγραφης καταγγελίας 
επέρχονται μετά την πάροδο ενός μηνός από τη λήψη του σχετικού εγγράφου,  απαλλασσόμενου του Δήμου από 

την υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης,  λόγω της πρόωρης λύσης. 
 

    Ήδη από τα μέσα Μαρτίου,  λόγω της πανδημίας του COVID 19  εντός του άνω ακινήτου δεν 
πραγματοποιείται καμία δραστηριότητα ενώ, είναι εντελώς αβέβαιος ο χρόνος που θα καταστεί δυνατή και 

ασφαλής η επαναλειτουργία των τμημάτων Πολιτισμού.   Επομένως η διατήρηση της μίσθωσης χωρίς να γίνεται 
χρήση του μισθίου, συνιστά μία ανεπίτρεπτη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. Υπό αυτές τις συνθήκες ήδη 

επαναπροσδιορίζουμε και αναδιοργανώνουμε τον τρόπο και τους χώρους λειτουργίας των πολιτιστικών 
τμημάτων του Δήμου και προτείνουμε, να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο την καταγγελία της ανωτέρω 
σύμβασης μίσθωσης, που πλέον δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου. 
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Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, συζήτησε το θέμα. Οι παρατηρήσεις, θέσεις 

και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

Ακολούθησε η ψηφοφορία επί του θέματος.  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής   ψήφισαν Υπέρ του  θέματος. Ο Επικεφαλής κ. Μ. 

Σελέκος και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση)  ψήφισαν  Κατά του  θέματος. Ο Επικεφαλής κ. 

Α. Θεοφίλης   και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης (Χαϊδάρι Ψηλά),  ψήφισαν Κατά του θέματος.  Ο Επικεφαλής κ. 

Θ. Σπηλιόπουλος   και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης (Πολίτες σε Δράση)  ψήφισαν Υπέρ του θέματος. Ο 

Δημοτικός Σύμβουλος  της παράταξης (Χαϊδάρι Αναγέννηση)  κ. Ι. Θεοτοκάς,  ψήφισε  κατά του θέματος. Επίσης ο 

Επικεφαλής κ. Κ. Ασπρογέρακας  και η δημοτική σύμβουλος της παράταξης (Δημοτική Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση ),  

ψήφισαν Υπέρ του θέματος. 

 

Επί των συμμετεχόντων (30) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (30) ψηφισάντων,(18) ψήφισαν Υπέρ και (12) ψήφισαν 

Κατά, συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία 
 

Την καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η  «Στέγη Πολιτισμού Δάσους», ιδιοκτησίας  κ.  

Άγγελου Μαργέτη, επί της οδού Γ. Παπανδρέου και Ρήγα Φεραίου στο Δάσος Χαϊδαρίου , για τους λόγους που 

αναφέρονται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της  παρούσας απόφασης. 
 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                     (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  29-05-2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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