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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ              

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  3ης/202 1  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Αρ. αποφάσεως : 31 

 
ΘΕΜΑ:   Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται στο 
Λόφο Προφήτη Ηλία Χαϊδαρίου. 
 

Σήμερα την  19η  του μήνα  Μαρτίου του έτους 2021,  ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα  19:00,  συνήλθε 

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

κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 4662/12-03-2021 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  12-03-2021, 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)  το άρθρο 3 της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 

4019/20.09.2020)  τις  υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα 

του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 

δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

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

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

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  τριάντα δύο (32) ήτοι:               

Π α ρ ό ν τ ε ς: 
1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Δ. Αλεξάκης 

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 Απών  

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Α. Βίτσα    

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

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Μεταβολές:  
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-Μετά από πρόταση του Προέδρου το 5
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρεται. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις: 
Ο  δημοτικός σύμβουλος  κ. Λ. Παπαδάκος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4

ου
 θέματος της Η.Δ. 

Οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Ν. Δαουάχερ και Δ. Τσατσαμπάς ,  αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη  πριν τη ψήφιση  

του  4
ου

  θέματος της Η.Δ. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το  4
ο
  θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του 

Σώματος,  την αριθ.. 4657/21-03-2021 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, συνοδευόμενη με την από 18-03-2021 

γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας,  όπου  αναφέρονται τα εξής: 

 

 η υπ΄ αριθ.. 4657/21-03-2021 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, 

Σας γνωρίζουμε ότι το δημοτικό ακίνητο που βρίσκεται στο Λόφο του Προφήτη Ηλία είναι μισθωμένο  από την μισθώτρια 

εταιρεία με την επωνυμία ¨ LA BELL URBAN CLUBBING Μ.Ε.Π.Ε ¨ σύμφωνα με το από 11/4/2012 Ιδιωτικό 

συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου με ημερομηνία λήξης την 10/4/2021.  

Ενόψει της επικείμενης λήξης της μίσθωσης ο Δήμος θα προβεί στην διαδικασία εκμίσθωσης του καταστήματος με την 

διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας  κατά τις διαδικασίες που ορίζει το Π.Δ. 270/81 και το άρθρο 192 παρ.1 

του ΔΚΚ όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρο 196 Ν.4555/2018. Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010, 

το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 93 παρ.1 του ΔΚΚ « το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που 

αφορούν τον Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο 

το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του», συνεπώς το Δ.Σ. καλείται να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει στην 

εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παρ. 1
θ
 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 άρθρο 3 

Ν.4623/2019, ο καθορισμός και η έγκριση των όρων της δημοπρασίας είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής.       

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται το σώμα  όπως λάβει  σχετική απόφαση.  

 

 η από 18-03-2021 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, 
 

Με το ανωτέρω υπ’  αριθ. ΕΣ. ΠΡΩΤ 10/18-3-2021 έγγραφό σας , ενόψει της λήψης από το Δημοτικό Συμβούλιο 

απόφασης σχετικά με την εκκίνηση της  διαδικασίας για την διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας  για την εκμίσθωση του 

δημοτικού καταστήματος στο Λόφο Προφήτη Ηλία , ερωτάτε εάν ο ισχυρισμός της μισθώτριας του ανωτέρω ακινήτου ότι  

η μίσθωση έχει ήδη παραταθεί και λήγει την 10-4-2024 επειδή έχει γνωστοποιήσει στην υπηρεσία μας δήλωσή της για 

παράταση της μισθωτικής σύμβασης κατά τρία χρόνια , επηρεάζει τη νομιμότητα της δημοπρασίας.      

Επί του τεθέντος ερωτήματος θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:  

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

1.    Μετά από δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε από το Δήμο μας , σύμφωνα με τους όρους της με αριθ. 

πρωτ. 6508/2-3-2012 διακήρυξης, αναδείχθηκε πλειοδότρια η εταιρεία με την επωνυμία “JTC Επιχειρήσεις Κέντρων 

Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας Α.Ε» με την οποία συνήφθη το από 11-4-2012 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου.  

Στις 16-5-2014 έγινε τροποποίηση του αρχικού συμφωνητικού μίσθωσης ως προς τη μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης 

από την ήδη μισθώτρια εταιρεία στην εταιρεία με την επωνυμία «LA BEL URBAN CLUBBING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ E.Π.Ε» . 

Σύμφωνα με το από 11-4-2012 ιδιωτικό συμφωνητικό , ο εκμισθωτής Δήμος Χαϊδαρίου μίσθωσε στην πλειοδότρια 

εταιρεία ένα ακίνητο αποτελούμενο από υπόγειο 117,95 τμ , ισόγειο 348,88 τμ , Α’ όροφο 91 τμ και αποθηκευτικούς 

χώρους καθώς και χώρους βεραντών και ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε 9ετής , 

αρχόμενη την 11-4-2012 και λήγουσα την 10-4-2021 , το δε μηνιαίο μίσθωμα ορίστηκε στο ποσό των 11.500 € για τα δύο 

πρώτα μισθωτικά έτη και κατόπιν συμφωνήθηκε η αναπροσαρμογή του κατ’ έτος σύμφωνα με το δείκτη τιμών 

καταναλωτή.  

 

2.      Το ανωτέρω περιγραφόμενο μίσθιο κατασκευάστηκε ως εστιατόριο – κυλικείο, δυνάμει της υπ’ αριθ. 364/1990 

οικοδομικής άδειας. Εν συνεχεία, δυνάμει της υπ’ αριθ. 330/1996 οικοδομικής άδειας έγινε προσθήκη κατ’ επέκταση 

ισογείου και Α’ ορόφου ενώ δυνάμει της υπ’ αριθ. 226/2005  οικοδομικής άδειας έγιναν εσωτερικές διαρρυθμίσεις στον 

ισόγειο και Α’ όροφο , προσθήκη πέργκολας και αλλαγή όψεων στο υπάρχον διώροφο κτήριο.  

Στο ανωτέρω περιγραφόμενο μίσθιο κατασκευάστηκαν στη συνέχεια σε χρόνους προ της 28-7-2011 προσθήκες  καθ’ 

υπέρβαση της αρχικής και των μεταγενέστερων οικοδομικών αδειών , συνολικής επιφάνειας 569,05 τμ. Συγκεκριμένα, 
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έγιναν προσθήκες 410,22 τμ στον ισόγειο όροφο με τρόπον ώστε η αρχική επιφάνεια των 348,88 τμ βάσει της οικοδομικής 

άδειας να διαμορφωθεί σε 759,10 τμ και προσθήκες 158,83 τμ στον Α’ όροφο που από την αρχική επιφάνεια των 92,44 τμ 

διαμορφώθηκε σε 251,27 τμ.  

Κατά το χρόνο δημοπράτησης του ακινήτου , ήτοι, τον Μάρτιο  2012 , δεν είχε καταστεί δυνατή η νομιμοποίηση των 

ανωτέρω περιγραφόμενων προσθηκών στο μίσθιο ακίνητο  , καθ’ υπέρβαση των οικοδομικών αδειών . Κατά συνέπεια, οι 

προσθήκες  δεν περιλήφθηκαν στη διακήρυξη και στο ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης , όπου το μίσθιο ακίνητο 

περιγράφηκε σύμφωνα με τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες και όχι σύμφωνα με τις πραγματικές του διαστάσεις.  

Επομένως  η μισθώτρια ενώ σύμφωνα με την έγγραφη μισθωτική σύμβαση μίσθωσε επιφάνεια 557,83 τμ , έκανε χρήση 

του συνόλου του μισθίου καταστήματος όπως είχε διαμορφωθεί μετά τις προσθήκες , συνολικής έκτασης 1.128,32 τμ.  

 

3.     Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 2436771/6-3-2014 δήλωσης του Δήμου Χαϊδαρίου το δημοτικό ακίνητο στο Λόφο 

Προφήτη Ηλία υπήχθη στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 προκειμένου να τακτοποιηθούν οι πρόσθετες κατασκευές που 

είχαν δομηθεί στο ακίνητο καθ’ υπέρβαση της αρχικής και των μεταγενέστερων οικοδομικών αδειών , με αποτέλεσμα τα 

πραγματικά τμ του εν λόγω ακινήτου να διαμορφωθούν στα 1.128,32 τμ ως εξής : υπόγειο 117,95 τμ, ισόγειο 759,1 τμ  

και Α’ όροφος 251,27 τμ , ήτοι 569,05 επιπλέον τμ των αρχικών 559,27 τμ.   

Μετά την  κατά τα ανωτέρω τακτοποίηση των προσθηκών στο μίσθιο ακίνητο , το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθ. 

94/14-4-2014 και με ΑΔΑ:ΒΙ07ΩΗ3-ΛΧ7 απόφαση , ενέκρινε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του άρθρου 1 του 

μισθωτηρίου που αφορούσε την περιγραφή του μισθίου ακινήτου προκειμένου να συμφωνεί το μισθωτήριο με την 

πραγματική κατάσταση του μισθίου.  

Πλην όμως, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με το υπ’ αριθ. πρωτ. 35727/26897/23-6-2014 έγγραφό της δεν 

ενέκρινε την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του μισθωτηρίου καθώς έκρινε ότι αυτή συνιστά ουσιώδη και κατ’ 

επέκταση ανεπίτρεπτη τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και του αρχικού συμφωνητικού μίσθωσης που 

αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη μίσθωση.  

Μεταταύτα, το μισθωτήριο παρέμεινε ως είχε , ενώ η μίσθωση συνεχίστηκε , με τη μισθώτρια να συνεχίζει να κάνει χρήση 

του συνόλου του καταστήματος.  

 

4.   Το ανωτέρω γεγονός επισημάνθηκε από τον Επιθεωρητή Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης κ. Ασημάκη Πανουτσόπουλο, ο 

οποίος διενήργησε έλεγχο- επιθεώρηση στο Δήμο Χαϊδαρίου , τα πορίσματα του οποίου περιλαμβάνονται στην εγκριθείσα 

από την Επιτροπή του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 3613/2007 με αριθμό 15/Α/2018 έκθεση επιθεώρησης – ελέγχου.  

Συγκεκριμένα, στη σελ 17 της άνω εκθέσεως επιθεώρησης – ελέγχου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

2) Με την υπ’ αριθ. 2436771/6-3-2014 δήλωση του Δήμου Χαϊδαρίου το δημοτικό ακίνητο στο Λόφο Προφήτη Ηλία 

υπήχθη στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 προκειμένου να τακτοποιηθούν οι πρόσθετες κατασκευές που είχαν δομηθεί στο 

ακίνητο καθ’ υπέρβαση της αρχικής και των μεταγενέστερων οικοδομικών αδειών , με αποτέλεσμα τα πραγματικά τμ του 

εν λόγω ακινήτου να διαμορφωθούν στα 1.128,32 τμ ως εξής : υπόγειο 117,95 τμ, ισόγειο 759,1 τμ  και Α’ όροφος 251,27 

τμ , ήτοι 569,05 επιπλέον τμ των αρχικών 559,27 τμ. Ωστόσο , ο Δήμος Χαϊδαρίου δεν προέβη σε διαχωρισμό των 

νόμιμων επιφανειών από τις επιπρόσθετες αυθαίρετες επιφάνειες , με συνέπεια η μισθώτρια εταιρεία να εκμεταλλεύεται 

569,05 τμ επιπλέον των προβλεπόμενων επιφανειών στη μισθωτική σύμβαση.  

….. 

3) Υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ της περιγραφής του μισθίου όπως περιέχεται στο άρθρο 1 του από 11-4-2012 

μισθωτηρίου συμβολαίου που αφορά το ακίνητο στο Λόφο Προφήτη Ηλία Χαϊδαρίου (υπόγειο 117,95 τμ, ισόγειο 348,88 

τμ, Α’ όροφος 91 τμ) και της επιφάνειας του ακινήτου όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την τακτοποίηση σύμφωνα με το ν. 

4178/2013 (υπόγειο 117,95 τμ , ισόγειο 759,1 τμ και Α’ όροφος 251,27 τμ).  

Περαιτέρω, όπως αναφέρεται και στην παρ. Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΣΥΣΤΆΣΕΙΣ (σελ 18) της άνωμε αριθμό 15/Α/2018 

έκθεση επιθεώρησης – ελέγχου του Επιθεωρητή Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης κ. Ασημάκη Πανουτσόπουλου,  έχοντας 

υπόψη ότι:  

….. 

3)Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, με το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 35727/26897/23-6-2014 έγγραφο/απόφασή της δεν 

ενέκρινε, στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας, τη με αριθ. 94/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Χαϊδαρίου , περί 

τροποποίησης του από 11-4-2012 μισθωτηρίου συμβολαίου, ώστε να συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτό πέραν της 

εκμισθωμένης επιφάνειας και η αυθαίρετη δομημένη επιφάνεια του ακινήτου (569,05 τμ) . Στην εν λόγω απόφαση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης μεταξύ των άλλων αναφέρεται ότι : «…. Η μεταβολή ωστόσο αυτή στην ουσία αποτελεί 

επέκταση του εκμισθούμενου δικαιώματος , η οποία συνιστά ουσιώδη και κατά συνέπεια ανεπίτρεπτη τροποποίηση των 

όρων διακήρυξης και του αρχικού συμφωνητικού μίσθωσης που αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη 
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μίσθωση».  

…… 

6) Υφίσταται σοβαρή διαφυγή εσόδων του Δήμου λόγω μη είσπραξης αναλογικού μισθώματος για την υπόψη έκταση , 

λαμβανομένου υπόψη και της υψηλής εμπορικότητας του υπόψη ακινήτου, βάσει των υφιστάμενων στοιχείων , ήτοι 

μίσθωμα 30.000 € για την παλαιά μίσθωση έως το 2010 και 11.500 για την τρέχουσα μίσθωση από το έτος 2012:   

 Προτείνεται  μεταξύ άλλων : 

γ) Να εξετάσουν [τα όργανα του Δήμου] άμεσα με τη σύμφωνη γνώμη της μισθώτριας εταιρείας αναλογική 

αναπροσαρμογή του μισθώματος του καταστήματος για τη χρήση των πρόσθετων τετραγωνικών μέτρων της αυθαίρετης 

δομημένης επιφάνειας που τακτοποιήθηκε με την υπαγωγή της στις ρυθμίσεις του ν. 4178/2013 (σχετ. η υπ’ αριθ. 

2436771/6-3-2014 δήλωση του Δήμου Χαϊδαρίου) , την οποία μη νόμιμα εκμεταλλεύεται η μισθώτρια εταιρεία (σχετ. το με 

αριθ. πρωτ. οικ. 35727/26897/23-6-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής). 

Σε περίπτωση μη σύμφωνης γνώμης της μισθώτριας εταιρείας ο Δήμος να εξετάσει με κάθε νόμιμο τρόπο (πχ. Προσφυγή 

στα αρμόδια Δικαστήρια) για την αναπροσαρμογή του μισθώματος και τη χρήση των πρόσθετων τετραγωνικών μέτρων 

της αυθαίρετης δομημένης και ήδη τακτοποιηθείσας επιφάνειας του ακινήτου.  

 

5.    Μεταταύτα, ο τ. Δήμαρχος Χαϊδαρίου κ. Μ. Σελέκος  , στις 9-5-2018 επέδωσε στην μισθώτρια  την από 16-4-2018 

εξώδικη Δήλωση και Πρόσκληση με την οποία , σε εφαρμογή των ανωτέρω, έθεσε υπόψη της τα ακόλουθα: 

«…… Επειδή η αποζημίωση για τη χρήση των επιπλέον καταληφθεισών από την πλευρά σας επιφανειών, υπολογισθείσα 

με βάση το υφιστάμενο μίσθωμα, την αναπροσαρμογή αυτού με βάση την υφιστάμενη μεταξύ μας σύμβαση μίσθωσης, σε 

συνδυασμό με την τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 824.648,40 € και αναλυτικά σε: 

…………. 

Επειδή, δυστυχώς, έχει διαμορφωθεί μία πραγματική κατάσταση , η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση τόσο με την μεταξύ 

μας σύμβαση μίσθωσης όσο και με τα οριζόμενα στο νόμο , κατάσταση την οποία δεν προτιθέμεθα να ανεχθούμε  

Για τους λόγους αυτούς    Σας καλούμε όπως  

Άμεσα, εντός προθεσμίας 10 ημερών από τη λήψη της παρούσας, να απέχετε από την παράνομη χρήση των χώρων του 

ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου μας , που δεν συμπεριλαμβάνονται στην από 11-4-2012 σύμβαση μίσθωσης. 

Σας καλούμε όπως καταβάλετε άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας ενός μηνός τα οφειλόμενα από εσάς ποσά 

για τη χρονική περίοδο από 11/4/2012 έως 10/4/2018, συνολικού ύψους 824.648,40€ , μετά των αναλογούντων νομίμων 

τόκων από την ημέρα κατά την οποία καθεμία από τις καταβολές αυτές κατέστη απαιτητή, όπως αυτά αναλυτικά 

αναφέρονται ανωτέρω, για την παράνομη χρήση του τμήματος του ακινήτου του Δήμου μας, επιφάνειας 569,05 τμ , που 

δεν περιλαμβάνεται στη μεταξύ μας σύμβαση μίσθωσης, με βάση την τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, όπως αυτή έχει 

διαμορφωθεί από την ως άνω σύμβαση, άλλως σας δηλώνουμε ότι θα προχωρήσουμε άμεσα , μετά την εκπνοή της άνω 

προθεσμίας σε βεβαίωση των οφειλόμενων από σας ποσών.  

Άλλως και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας στα ανωτέρω, σας δηλώνουμε ότι θα προβούμε σε καταγγελία της μεταξύ 

μας σύμβασης μίσθωσης λόγω παράβασης από την πλευρά σας ουσιώδους όρου της σύμβασης αυτής, συγχρόνως δε , θα 

επιχειρήσουμε με κάθε νόμιμο μέσο την είσπραξη των οφειλόμενων από εσάς ποσών ….»  

 

6.      Η μισθώτρια  με την από 14-5-2018 εξώδικη απάντηση – διαμαρτυρία και δήλωση  αρνήθηκε ρητά το περιεχόμενο 

της ανωτέρω εξώδικης δήλωσής μας και μας κάλεσε : α) Να απέχουμε από οποιαδήποτε ενέργεια αποβολής της από το 

συνολικό μίσθιο χώρο του ακινήτου ιδιοκτησίας μας, άλλως από το χώρο των 569,05 τμ που κατά τους ισχυρισμούς μας 

δεν αποτελεί αντικείμενο της μίσθωσης, β) Να απέχουμε από οποιαδήποτε ενέργεια βεβαίωσης εναντίον της εταιρείας , 

οιουδήποτε χρηματικού ποσού για οιαδήποτε περίοδο , γ) Να απέχουμε από οποιαδήποτε ενέργεια καταγγελίας της μεταξύ 

μας μίσθωσης , άλλως μας δήλωσε, ότι θα επιδιώξει την ικανοποίηση των δικαίων της με κάθε νόμιμο τρόπο, τόσο για 

αντίκρουση των αντισυμβατικών και καταχρηστικών αιτημάτων μας , όσο και για την αποκατάσταση κάθε θετικής και 

αποθετικής ζημίας την οποία τυχόν θα υποστεί από παράνομες ενέργειές μας.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η μισθώτρια  ουδέν κατέβαλε από τα ποσά που ζητήσαμε με την εξώδικη δήλωσή μας , ούτε 

περιορίστηκε στη χρήση των τετραγωνικών μέτρων που περιγράφονται στο από 11-4-2012 μισθωτήριο συμβόλαιο.  

 

7.         Σε συμμόρφωση προς το πόρισμα του Επιθεωρητή Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης, όσον αφορά την διαφυγή εσόδων 

εξαιτίας της μη είσπραξης αναλογικού μισθώματος για τα επιπλέον των αναφερόμενων στο μισθωτήριο τετραγωνικών 

μέτρων του μισθίου τα οποία χρησιμοποιεί η μισθώτρια , ασκήσαμε την από 24-4-2020 και με αριθμό κατάθεσης 

41745/1373/2020 αγωγή κατά της μισθώτριας για διαφορές μισθωμάτων από την έναρξη της μίσθωσης ( 11-4-2012) 
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μέχρι την 31-1-2020. Η υπόθεση δεν έχει ακόμη συζητηθεί.  

 

8.        Ως προς την εξέλιξη της μίσθωσης για το μέλλον , το πόρισμα του Επιθεωρητή Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης 

κατέληγε στις εξής προτάσεις – συστάσεις : 

Αφού διαπιστώνει (στη σελ. 19 του πορίσματος) ότι : …5)  Η υπόψη υπαχθείσα στις διατάξεις του ν. 4178/2013 

αυθαίρετη δομημένη επιφάνεια του ακινήτου αποτελεί ενιαίο χώρο με την εκμισθωμένη επιφάνεια και δεν υφίσταται 

δυνατότητα του Δήμου για μεμονωμένη αξιοποίηση/ εκμετάλλευση αυτής, προτείνει αφενός να οριοθετηθεί  άμεσα η  

εκμισθούμενη επιφάνεια και να περιοριστεί  με  κάθε νόμιμο τρόπο η χρήση του μισθίου στην έκταση που περιγράφεται 

στο μισθωτήριο και αφετέρου να γίνει τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος ώστε να περιλαμβάνεται σ’ 

αυτήν μόνο η έκταση της επιφάνειας του ακινήτου που εκμισθώθηκε.  

 

9. Στην πράξη, δεν υλοποιήθηκε η άνω πρόταση – σύσταση του πορίσματος περί διαχωρισμού του μισθίου και 

περιορισμού της μισθώτριας στον χώρο που περιγράφεται στο μισθωτήριο.   Όμως κατά την άποψη τόσο της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως έχει διατυπωθεί ήδη από το έτος 2014, όσο και του Επιθεωρητή Ελεγκτή 

Δημόσιας Διοίκησης όπως έχει διατυπωθεί στο υπ ‘αριθ. 15/Α/2018 πόρισμά του δεν είναι νόμιμη η συνέχιση της 

μίσθωσης με τους πραγματικούς και νομικούς όρους που ισχύουν σήμερα, όπου διατηρείται η αναντιστοιχία μεταξύ 

χρησιμοποιούμενης επιφάνειας και καταβαλλόμενου μισθώματος.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

 

1.       Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ακόμη κι αν η μισθώτρια είχε υποβάλει εμπρόθεσμα αίτημα για παράταση της 

μίσθωσης κατά τρία έτη , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο μισθωτήριο, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα μπορούσε 

νομίμως να αποδεχθεί το σχετικό αίτημα, το οποίο , παρά τα περί του αντιθέτου υποστηριζόμενα από τη μισθώτρια  , δεν 

παράγει μονομερώς έννομες συνέπειες αλλά τελεί υπό την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Προφανώς λοιπόν, η 

μίσθωση δεν έχει παραταθεί μέχρι την 10-4-2024 όπως εσφαλμένα ισχυρίζεται η μισθώτρια, ούτε θα μπορούσε , κατά την 

άποψή μας , σύμφωνα με τα προεκτεθέντα,  νομίμως να παραταθεί.  

 

2.  Η νομιμότητα της δημοπρασίας , η διενέργεια της οποίας τίθεται υπό την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου , δεν 

συνδέεται ούτως ή άλλως με την νομιμότητα ή μη της παραμονής του προηγούμενου μισθωτή στο μίσθιο. Όμως , το 

πραγματικό γεγονός της κατοχής του μισθίου από τον προηγούμενο μισθωτή θα πρέπει να επισημαίνεται ρητά στη 

διακήρυξη, καθώς ενδέχεται, κατά το χρόνο ανάδειξης του νέου πλειοδότη, να υπάρχει πραγματικό κώλυμα για την 

παράδοση του μισθίου σ’ αυτόν, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ασφάλεια εκ των προτέρων , αφού 

εξαρτάται από τις προθέσεις του σημερινού μισθωτή σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση της παράτασης της παραμονής 

του στο μίσθιο.  

Χαϊδάρι, 18-3-2021  

Κατερίνα Πετροπούλου  

 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος απηύθυνε το λόγο στους Επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και στους συμμετέχοντες  

Δημοτικούς Συμβούλους για να τοποθετηθούν επί του ανωτέρω θέματος. 

Μετά τις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων  δημοτικών συμβούλων και των Επικεφαλής των παρατάξεων ακολούθησε 

διεξοδική συζήτηση η οποία καταγράφεται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,  της 3
ης

 τακτικής συνεδρίασης,  

με τις παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων καθώς και  του κου Δημάρχου. 

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας, ο Πρόεδρος έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία την λήψη απόφασης, για 

την εκμίσθωση του εν λόγω καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.  

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης (Χαϊδάρι Ξανά) ψηφίζουν υπέρ (13 ψήφοι) 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι  της παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση Χαϊδαρίου) καταψηφίζουν το θέμα. (7 ψήφοι)  

Οι δημοτικοί  σύμβουλοι της παράταξης (Χαϊδάρι Ψηλά) καταψηφίζουν το θέμα. (3 ψήφοι) 

Οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  της παράταξης (Πολίτες σε Δράση) καταψηφίζουν το θέμα. (3 ψήφοι) 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι  της παράταξης (Χαϊδάρι Αναγέννηση) καταψηφίζουν το θέμα. (2 ψήφοι) 

Οι δημοτικοί  σύμβουλοι  της παράταξης (Δημοτική Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση) καταψηφίζουν το θέμα (2 ψήφοι) 

Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Ι. Κέντρης, ψήφισε υπέρ (1ψήφος). 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη, την ονομαστική ψηφοφορία επί του θέματος: 

επί συμμετεχόντων  31  Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο  31  ψηφισάντων (14) ψήφισαν  υπέρ και (17) ψήφισαν κατά, 

κατόπιν αυτού το θέμα δεν εγκρίνεται, λόγω του ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη πλειοψηφία που απαιτείται για τη λήψη 

της απόφασης. (άρθρο 96 του Ν. 3463/2006). 

 

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                           (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  22-03-2021 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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