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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της με αριθ. 8ης/2021 Τακτικής - δια περιφοράς -  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Αρ. αποφάσεως :  56 
 

Θέμα : Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 23317/16.12.2020 αίτηση της κας Γεωργούλη 
Διαμάντως για την έγκριση ή μη της υπεκμίσθωσης του ακινήτου με διακριτικό τίτλο «Σταθμός 14» που 
μισθώνει και βρίσκεται στο 14ο χιλιόμετρο ΝΕΟΑΚ. 
 
  Σήμερα την  2η  του μήνα  Απριλίου, του έτους  2021  ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή με ώρα έναρξης στις 
11:00 και  ώρα λήξης στις 13:00, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, 

ύστερα από την υπ΄ πρωτ.:  5483/29-03-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και 

εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – 

Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» β)  την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : 

Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 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»] 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. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της  Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών 

συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα έξι  (6) μέλη, ήτοι: 

 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)-  

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

 

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:   

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  Μιχάλης Σελέκος, Απόστολος Θεοφίλης και Άλκηστη Βίτσα ( τακτικά μέλη) 
 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο εννέα (9) μελών 

συμμετείχαν έξι  (6) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-δια περιφοράς- συνεδρίασης.  
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Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε τα μέλη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  για το 2
ο
  θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν της με αριθ. 5466/29-03-2021 εισήγησης του Τμήματος Εσόδων,  συνοδευόμενη από 

γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, όπου αναφέρονται τα εξής:  : 

 

 Εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, 
 

   Όπως γνωρίζετε μεταξύ του Δήμου Χαϊδαρίου και της μισθώτριας κ. Γεωργούλη  Διαμάντως συνήφθη το από  30-

11-2009 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου για το ακίνητο που βρίσκεται στο 14
Ο
 χιλ. της ΝΕΟΑΚ,  

μίσθωση η οποία λήγει  την 30-11-2021.       

    Σε συνέχεια  η μισθώτρια με την υπ΄αριθμ.πρ.23317/16-12-2020 αίτησή της ζητά έγκριση από την Οικονομική 

Επιτροπή για την υπεκμίσθωση του μισθίου σε εταιρεία (Μονοπρόσωπη ΙΚΕ ) με μοναδικό μέτοχο τον αδελφό του 

συζύγου της κ. Χρήστο Χριστοδουλόπουλο.      

   Κατόπιν αυτού ζητήθηκε  με το υπ΄αριθμ.εσωτ.πρωτ. 75/30-12-2020  γνωμοδότηση  της νομικής υπηρεσίας  -

επισυνάπτεται- στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο  το συμφέρον του 

Δήμου Χαϊδαρίου πρέπει να συμπεριληφθούν στην εγκριτική απόφαση δύο (2) όροι και συγκεκριμένα : 

1) ο υπομισθωτής καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την μισθώτρια για τις εκ τις μισθώσεως 

υποχρεώσεις αυτής προς το Δήμο Χαϊδαρίου   

2) να ζητηθεί από τη μισθώτρια και τον υπομισθωτή η υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης ότι θα παραδώσουν 

αμελλητί το μίσθιο στο Δήμο Χαϊδαρίου όποτε αυτό ζητηθεί,  είτε σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ.190/2017 διαταγής 

απόδοσης του μισθίου η οποία παραμένει σε ισχύ μετά την απόρριψη της από 17-10-2017 αίτησή της περί αναστολής 

εκτέλεσης της ως άνω διαταγής με την υπ΄αριθμ.835/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, είτε 

κατά το χρόνο λήξης της μίσθωσης την 30-11-2021 παραιτούμενοι από κάθε ένδικο μέσο σχετικά με την υποχρέωσή 

τους για απόδοση του μισθίου. 

    Επί προσθέτως,  για την επιπλέον διασφάλιση του Δήμου, το τμήμα Εσόδων προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή 

να συμπεριληφθεί στην εγκριτική απόφαση και τρίτος όρος  σύμφωνα με τον οποίον ο υπομισθωτής καθίσταται 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τη μισθώτρια, για το σύνολο μέχρι σήμερα υποχρεώσεών της και επίσης 

υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα προσκομίσει δήλωση του Ν 1599/86, στην οποία θα 

δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της αρχικής διακήρυξης. Επιπλέον ο εγγυητής θα υποχρεούται να καταθέσει 

βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο Χαϊδαρίου, καθώς  και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ο εγγυητής 

θα υπογράψει τροποποιημένο ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου και ευθύς μετά το πέρας του,  θα 

καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με τον υπομισθωτή, για την εκπλήρωση των όρων της 

σύμβασης ενώ θα υποχρεούται να προσκομίσει κάθε στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται η φερεγγυότητά του 

καθώς και η ικανότητά του για εξασφάλιση των απαιτήσεων του Δήμου, λόγω ύπαρξης οφειλών της μισθώτριας, με 

την επίδοση συμβολαίου ακινήτου ή ακινήτων της προσωπικής του περιουσίας, καθώς επίσης υποχρεούται  

να προσκομίσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης από την Ελλάδα τράπεζας, ποσού ίσο με το ύψος της εγγυητικής 

επιστολής της μισθώτριας (Διαμάντω Γεωργούλη)  

 

  Επίσης σας παραθέτουμε το παρακάτω πίνακα με τις οφειλές της μισθώτριας σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται 

στην Οικονομική Διαχείριση. Αφορούν βεβαιωμένες οφειλές έως 31/12/2020  οι οποίες βρίσκονται σε ρύθμιση και 

εξυπηρετούνται έως και σήμερα κανονικά  : 

 

Α/Α ΟΦΕΙΛΕΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΕΩΣ  
31/12/2020 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 
ΕΩΣ  28/02/2021 ΠΟΣΟ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

2η -6η 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕ

Σ ΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΠΑΓΙΑ  

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ  

Ν.4611/2019   5.972,27 € 1.849,74 € 7.822,01 € 

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 

30/04/2021 (ΑΡΘΡΟ 291 

Ν.4738/2020, ΑΡΘΡΟ 

290 Ν.4738/2020,  

ΥΠ.ΑΠ.Α.1200/2020 

ΦΕΚ 3612/8/31-8-2020 

ΚΑΙ ΥΠ.ΑΠ.10/13-03-

2020 

ΥΠΟΥΡ.ΕΣΩΤ/ΚΩΝ) 

2 

7η ΜΗ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΗ 

ΔΟΣΗ ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ 

Ν.4646/2019  1.214,90 € 145,50 € 1.360,35 € 

ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ ΔΟΣΗΣ 

28/02/2021 
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3 

3η ΜΗ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΗ 

ΔΟΣΗ ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΠΑΓΙΑ  

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ  

Ν.4611/2019   4.639,51 € 705,50 € 5.345,01 € 

ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ ΔΟΣΗΣ 

28/02/2021 

4 

Α) 8η-24η ΜΗ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕ

Σ ΔΟΣΕΙΣ Ν 

4611/2019                      

Β) 4η -88η ΜΗ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕ

Σ ΔΟΣΕΙΣ 

Ν.4646/2019 416.101,00 € 61.351,09 € 477.452,14 € 

Α) ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ 24
ης

 

ΔΟΣΗΣ  31/7/2022                                                       

Β) ΗΜΕΡ.ΛΗΞΗΣ 88
ης

  

ΔΟΣΗΣ 31/03/2028 

  ΣΥΝΟΛΟ  427.927,68 € 64.051,83 € 491.979,51 €   

   

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλείται το σώμα όπως λάβει σχετική απόφαση για την έγκριση ή μη του 

αιτήματος περί υπεκμίσθωσης του μισθίου όπως ζητείται με την ανωτέρω αίτηση.      

 

 Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής: 

 

   ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση ή μη υπεκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου με τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΘΜΟΣ 14»  

 
ΣΧΕΤ :  -  Το  υπ’ αριθ. εσωτ. πρωτ. 75/30-12-2020 έγγραφό σας 

 
Με το ανωτέρω υπ’ αριθ. εσωτ. Πρωτ. 75/30-12-2020 έγγραφό σας ερωτάται εάν μπορεί να γίνει δεκτό το 16-

12-2020 και με αριθ. πρωτ. 23317/2020 αίτημα της μισθώτριας κ. Διαμάντως Γεωργούλη να υπεκμισθώσει το 
μίσθιο στον κ. Χρήστο Χριστοδουλόπουλο, αδελφό του συζύγου της.  

 
Με το άνω έγγραφό σας αναφέρετε ότι η μισθώτρια έχει σημαντικές οφειλές προς το Δήμο από τη 
συγκεκριμένη μίσθωση.  

 
Επί του ανωτέρω ερωτήματος λεκτέα τα ακόλουθα:  

 
1. Το άρθρο 7 του από 30-11-2009 ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως προβλέπει ότι απαγορεύεται ρητά 

στη μισθώτρια η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προς οιονδήποτε τρίτο υπεκμίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης του 
μισθίου (ολική ή μερική ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, με οποιονδήποτε τρόπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα) χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εκμισθωτή Δήμου Χαϊδαρίου.  
 

Από την ανωτέρω διατύπωση συνάγεται ότι οι ανωτέρω απαγορεύσεις αίρονται , εφόσον ο Δήμος Χαϊδαρίου 
προεγκρίνει την υπεκμίσθωση.  

 
  

2. Η υπομίσθωση είναι νέα και αυτοτελής μισθωτική σύμβαση συναπτόμενη στο πλαίσιο της κύριας 
μισθωτικής – η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί μεταξύ των αρχικά αντισυμβληθέντων όπως είχε 
συνομολογηθεί και δεν αλλοιώνεται υποκειμενικά – χωρίς να έχει οποιαδήποτε επίδραση στις σχέσεις 
μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή/υπεκμισθωτή, του τελευταίου παραμένοντος υπευθύνου έναντι του 
πρώτου παρά την ύπαρξη υπομισθωτή στο μίσθιο. Ο υπομισθωτής δεν υπεισέρχεται στην κύρια 
μίσθωση, έστω κι αν έχει συμφωνηθεί ότι θα ευθύνεται εις ολόκληρον με το μισθωτή για τις 
υποχρεώσεις του έναντι του εκμισθωτή. Το ύψος του υπομισθώματος συνομολογείται από τους 

συμβαλλομένους, ήτοι από το μισθωτή/υπεκμισθωτή και τον υπομισθωτή, ελεύθερα και ανεξάρτητα από τη 
διαμόρφωσή του στο πλαίσιο της κύριας μίσθωσης.  

 
Η υπομίσθωση ως σύμβαση παρεπόμενη της κύριας μίσθωσης δεν μπορεί να συμφωνηθεί με διάρκεια 
μεγαλύτερη εκείνης.  
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Αν η κύρια μίσθωση είναι άκυρη, η υπομίσθωση δεν μπορεί να προβληθεί έναντι του εκμισθωτή, έστω 
και αν έχει συναφθεί εγκύρως, λόγω του παρεπόμενου χαρακτήρα της . 
 
3. Με βάση τα ανωτέρω χαρακτηριστικά της υπεκμίσθωσης θεωρούμε ότι η αποδοχή του αιτήματος της 

μισθώτριας για υπεκμίσθωση του ακινήτου δεν θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα του Δήμου Χαϊδαρίου καθώς 
τόσον η μίσθωση μεταξύ του Δήμου και της μισθώτριας κας Γεωργούλη Διαμάντως όσο και οι υποχρεώσεις της 

εγγυήτριας παραμένουν σε ισχύ.  
 
Επιπλέον, εφόσον τεθεί όρος στην εγκριτική απόφαση ότι ο υπομισθωτής καθίσταται αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον με την μισθώτρια για τις εκ τις μισθώσεως υποχρεώσεις αυτής προς το Δήμο Χαϊδαρίου , 
διευρύνεται ο αριθμός των υπέγγυων προσώπων για την καταβολή των μισθωμάτων. 

 
Τέλος, προτείνεται , να προβλεφθεί από την εγκριτική απόφαση ότι πριν από την σύναψη της σύμβασης 

υπομίσθωσης θα  ζητηθεί από τη μισθώτρια και τον υπομισθωτή η υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης ότι θα 
παραδώσουν αμελλητί το μίσθιο στο Δήμο Χαϊδαρίου όποτε αυτό ζητηθεί , είτε σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 

190/2017 διαταγής απόδοσης μισθίου η οποία παραμένει σε ισχύ μετά την απόρριψη της από 17-10-2017 
αίτησης της μισθώτριας περί αναστολής εκτέλεσης της άνω διαταγής με την υπ’ αριθ. 835/2018 απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών , είτε κατά το χρόνο λήξης της μίσθωσης την 30-9-2021, παραιτούμενοι 
από κάθε ένδικο μέσο σχετικά με την υποχρέωσή τους να αποδώσουν  το μίσθιο.  

 
4. Μεταταύτα, θεωρούμε ότι εφόσον η μισθώτρια και ο υπομισθωτής αποδεχθούν  τους δύο ανωτέρω όρους η 

μη αποδοχή των οποίων θα ισοδυναμεί με απόρριψη του αιτήματος για σύναψη υπεκμίσθωσης,  μπορεί να 
γίνει αποδεκτό το αίτημα της μισθώτριας για υπεκμίσθωση του ακινήτου. 
 

 

Η  Οικονομική Επιτροπή αφού  έλαβε υπόψη την αριθ. 5466/29-03-2021 εισήγησης του Τμήματος Εσόδων, την από 

15-01-2021 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 και 

κατόπιν  των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων –  απαντήσεων: τα οποία έχουν  ως εξής:  Ο Πρόεδρος κ. 

Αργυρόπουλος και οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι (τακτικά  μέλη)  Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα,  Ιωάννης Ηλιάδης, 

Βασίλειος Καρατζαφέρης και  Δήμητρα  Δούμουρα   ψήφισαν Υπέρ του θέματος.   

Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (6) μελών, σε σύνολο (6) ψηφισάντων] η Οικονομική Επιτροπή,  

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα   
 

Την αποδοχή του με αριθ. πρωτ. 23317/2020 αιτήματος της μισθώτριας κ. Διαμάντως Γεωργούλη, για υπεκμίσθωση 

του ακινήτου, που βρίσκεται στο 14o  χιλ. της ΝΕΟΑΚ, με διακριτικό τίτλο «Σταθμός 14» στην εταιρεία 

(Μονοπρόσωπη ΙΚΕ ) με μοναδικό μέτοχο τον αδελφό του συζύγου της κ. Χρήστο Χριστοδουλόπουλο, καθώς 

σύμφωνα με την από 15.01.2021 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, δεν τίθενται σε κίνδυνο τα  συμφέροντα του 

Δήμου Χαϊδαρίου από την στιγμή που τόσο  η μίσθωση μεταξύ του Δήμου και της μισθώτριας κας Γεωργούλη 

Διαμάντως όσο και οι υποχρεώσεις της εγγυήτριας παραμένουν σε ισχύ, με τους κάτωθι δύο (2) όρους τους οποίους 

μισθώτρια και υπομισθωτής πρέπει απαρέγκλιτα να αποδεχθούν και συγκεκριμένα:  

 

α) ο υπομισθωτής θα ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την μισθώτρια για τις εκ τις μισθώσεως 

υποχρεώσεις αυτής προς το Δήμο Χαϊδαρίου, καθώς και για το σύνολο των υποχρεώσεων των μέχρι σήμερα 

υποχρεώσεων.   

 ο  υπομισθωτής υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα προσκομίσει δήλωση του Ν 

1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της αρχικής διακήρυξης.  

 ο εγγυητής υποχρεούται να καταθέσει βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο Χαϊδαρίου, καθώς  και 

φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ακολούθως ο  εγγυητής εφόσον υπογράψει τροποποιημένο 
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ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου, ευθύς μετά το πέρας του,  θα καθίσταται αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον υπεύθυνος με τον υπομισθωτή, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης ενώ υποχρεούται να 

προσκομίσει κάθε στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται η φερεγγυότητά του καθώς και η ικανότητά του 

για εξασφάλιση των απαιτήσεων του Δήμου, λόγω ύπαρξης οφειλών της μισθώτριας, με την επίδοση 

συμβολαίου ακινήτου ή ακινήτων της προσωπικής του περιουσίας. 

 Επιπροσθέτως ο εγγυητής υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης από την Ελλάδα 

τράπεζας, ποσού ίσο με το ύψος της εγγυητικής επιστολής της μισθώτριας (Διαμάντω Γεωργούλη). 

 

β) η μισθώτρια και ο υπομισθωτής, πριν από την σύναψη της σύμβασης υπομίσθωσης, θα πρέπει να υπογράψουν  

υπεύθυνη δήλωση  στην οποία θα δηλώνουν  ότι θα παραδώσουν αμελλητί το μίσθιο στο Δήμο Χαϊδαρίου όποτε αυτό 

ζητηθεί , είτε σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 190/2017 διαταγής απόδοσης μισθίου η οποία παραμένει σε ισχύ μετά την 

απόρριψη της από 17-10-2017 αίτησης της μισθώτριας περί αναστολής εκτέλεσης της άνω διαταγής με την υπ’ αριθ. 

835/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών , είτε κατά το χρόνο λήξης της μίσθωσης την 30-9-2021, 

παραιτούμενοι από κάθε ένδικο μέσο σχετικά με την υποχρέωσή τους να αποδώσουν  το μίσθιο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην εισηγητικό μέρος της παρούσας.  

 

                                                                                              Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                        (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  02-04-2021 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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