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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..35η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 14ης-11-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..437/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..35ς/14-11-2018.. ∆ηµόσιας ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .14η Νοεµβρίου 2018.., ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..13:30.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  
∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ 
αριθ. 39127/12-11-2018.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. 
∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, 
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Άµεση και επείγουσα ανάγκη για την Προµήθεια Υπηρεσίας 
Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών».  
ΘΕΜΑ 1ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής 
(µε την Προµήθεια αναγκαίων Ανταλλακτικών) Οχηµάτων του ∆ήµου».  
ΘΕΜΑ 2ο: «ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ο.Ε  ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ».  
� ΘΕΜΑ 3ο: «1. Έναρξη υλοποίησης διαδικασίας κήρυξης του µισθωτή 

του ∆ηµοτικού περιπτέρου ∆ιονύσου ως «έκπτωτου» και έξωσης του. 
2. Λήψη µέτρων εξασφάλισης των απαιτήσεων του ∆ήµου».  

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.          1. Καλαφατέλης Ιωάννης 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2 . Κοντάκης Κυριάκος.     
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος     
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα     
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Τσούκας Παναγιώτης 
7. Καρασαρλής Αναστάσιος 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
  
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µετά την λήψη της απαρτίας εισηγήθηκε 
για το κατεπείγον των θεµάτων της Η.∆.  λέγοντας ότι κρίνονται κατεπείγοντα 
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για την προστασία των συµφερόντων του ∆ήµου, την οµαλή λειτουργία του 
και την ύπαρξη καταληκτικής προθεσµίας για την άσκηση η µη ενδίκου µέσου. 
 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 

 
Αποφάσισε οµόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των θεµάτων. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..437/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 3ο: «1. Έναρξη υλοποίησης διαδικασίας κήρυξης του µισθωτή 

του ∆ηµοτικού περιπτέρου ∆ιονύσου ως «έκπτωτου» και έξωσης του. 
2. Λήψη µέτρων εξασφάλισης των απαιτήσεων του ∆ήµου».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε ενώπιον του σώµατος την εισήγηση. 

 
Εισαγωγή 
 
Με την µε αρ.: 181/07-09-2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
εγκρίθηκε η ∆ιενέργεια πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του 
∆ηµοτικού περιπτέρου που βρίσκεται στη ∆.Ε. ∆ιονύσου στη συµβολή των 
οδών Μητρ. Κυδωνιών και Λ. ∆ιονύσου και µε την µε αρ. πρωτ.: 
32827/20.11.2015 διακήρυξη ορίσθηκε η 9η ∆εκεµβρίου 2015 ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 11:30 ως χρόνος διεξαγωγής της.  

∆ιεξαχθείσης της δηµοπρασίας κατά την άνω ορισθείσα ηµεροµηνία 
αναδείχθηκε ως τελευταίος πλειοδότης ο κος ∆. Ν. για το ποσό των 1.000€ 
(επιβαρυνόµενο µε τέλος χαρτοσήµου 3% επί του µισθώµατος και υπέρ ΟΓΑ 
20% επί του χαρτοσήµου) συνταχθέντος και υπογραφέντος από τα µέλη της 
Επιτροπής και τους συµµετέχοντες πρακτικό δηµοπρασίας.  

Με την µε αρ.: 13/2016 Απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε το συνταχθέν κατά νόµο 
πρακτικό της δηµοπρασίας και δόθηκε εντολή σύναψης σχετικής σύµβασης 
µίσθωσης. Με το µε αρ. πρωτ.: 4146/19.02.16 µισθωτήριο εκµισθώθηκε το 
αναφερόµενο σε αυτό ∆ηµοτικό περίπτερο στον ∆.Ν. (∆. Ν. & ΣΙΑ ΟΕ), στο 
µίσθιο των 1.000€ (πλέον χαρτοσήµου & ΟΓΑ) και µε τους όρους που 
αναφέρονται σε αυτό. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του συµφωνητικού εκµίσθωσης “ΜΙΣΘΩΜΑ”  και 
συγκεκριµένα την παρ. 4, αναφέρεται ότι: 
….”σε περίπτωση µη καταβολής (2) συνεχόµενων µισθωµάτων ή 
καθυστερηµένης καταβολής (3) συνεχόµενων µισθωµάτων, η 
Οικονοµική Επιτροπή µε απόφασή της κηρύσσει το µισθωτή έκπτωτο, 
κινεί τη διαδικασία έξωσής του, οι δε αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου 
φροντίζουν για την αναζήτηση ή / και βεβαίωση των οφειλών του 
µισθωτή”…. 
 
Παρακάτω εµφανίζονται αναλυτικά οι ηµεροµηνίες καταβολής των 
µισθωµάτων, από την αρχή της σύµβασης έως σήµερα:  
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ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ - ΜΗΝΕΣ ΑΡ. ∆ΙΠΛΟΤΥΠΟΥ & 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 4706/22.04.2016 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016  12030/04.07.2016 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΜΑΙΟΣ 2016 20129/12.10.2016 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΙΟΥΝ-ΙΟΥΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠΤ-ΟΚΤ-

ΝΟΕ 2016 

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  23157/12.12.2016 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 2645/15.02.2017 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017  3622/13.03.2017 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 5076/03.05.2017 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 9321/07.06.2017 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΜΑΙΟΣ 2017 11492/03.07.2017 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 12996/04.08.2017 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ  

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 16253/18.09.2017 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ  

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 17017/25.09.2017 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 19115/09.10.2017 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 20194/30.10.2017 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 21940/30.11.2017 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 300/08.01.2018 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 2616/20.02.2018 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 4517/02.04.2018 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 6204/02.05.2018 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 10674/04.06.2018 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΜΑΙΟΣ 2018 12165/02.07.2018 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 15021/03.09.2018 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 15658/10.09.2018 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 19289/08.10.2018 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018  ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018  ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018  ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

 
Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, ο µισθωτής του ∆ηµοτικού 
περιπτέρου ∆ιονύσου δεν είχε προβεί σε καµία καταβολή των µισθωµάτων 
που αφορούσαν στους µήνες: 06 - 07 – 08 – 09 - 10 & 11/2016, βάσει της 
από 19/02/2016 µεταξύ µας σύµβασης και του συµφωνηθέντος χρόνου που 
απορρέει από αυτήν και ως εκ τούτου η υπηρεσία προχώρησε σε βεβαίωση 
των οφειλόµενων µισθωµάτων µε τους µε αρ.: 10, 11, 12, 13, 14 & 15 
χρηµατικούς καταλόγους αντίστοιχα στις 28/4/2017.  
Στη συνέχεια µε την µε αρ. πρωτ.: 28636/15.09.2017 εισήγηση του Τµήµατος 
Εσόδων & Περιουσίας προς την Ο.Ε., καλείται η τελευταία να αποφασίσει για 
την ενεργοποίηση του άρθρου 3 παρ. 4 του συµφωνητικού εκµίσθωσης, 
προκειµένου για την κήρυξη του µισθωτή ως έκπτωτου και την έναρξη 
διαδικασίας έξωσής του καθώς και την βεβαίωση των οφειλών σε βάρος του 
και σε περίπτωση µη ανταπόκρισής του την έναρξη της διαδικασίας 
είσπραξης από τον κύριο ∆. Β. του Σ., ο οποίος έχει συνυπογράψει ως 
εγγυητής, ευθυνόµενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µετά του µισθωτή για 
την πιστή τήρηση των όρων του συµφωνητικού, παραιτούµενος 
ανεπιφυλάκτως του ευεργετήµατος της δίζησης και κατά τα ανωτέρω 
ευθύνεται και ο ίδιος ως αυτοφειλέτης. Στις 10 Οκτωβρίου 2017 και κατά τη 
διεξαγωγή της 20ης Συνεδρίασης της Ο.Ε., αποφασίστηκε: «η αναβολή της 
λήψης απόφασης επί του θέµατος για επόµενη συνεδρίαση της 
Επιτροπής», µε την µε αρ.: 272/2017 ΑΟΕ, καθώς ο µισθωτής του 
περιπτέρου και οφειλέτης των µισθωµάτων είχε προβεί στην εξόφληση των 
µισθωµάτων όπως αυτά παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα.  
Σήµερα εµφανίζεται και νέα 3µηνη µη καταβολή µισθωµάτων για τους µήνες 
09, 10 & 11/2018 και ταυτόχρονα η εκπρόθεσµη εξόφληση όλων των 
καταβληθέντων µισθωµάτων. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη:  

1. Τις  διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/Α’/07-
06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης- Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006) 
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» 

3. Τις σχετικές διατάξεις του Π.∆. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α’/30-03-1981) «Περί 
καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας 
δηµοπρασιών δι εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων ∆ήµων και 
Κοινοτήτων»3 

4. Την µε αρ.: 181/2015 Α∆Σ 
5. Την µε αρ.: 13/2016 ΑΟΕ    
6. Το µε αρ. πρωτ.: 4146/19.02.2016 µισθωτήριο συµφωνητικό 

εκµίσθωσης  

Καλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά: 
Για την ενεργοποίηση του άρθρου 3 του συµφωνητικού εκµίσθωσης και πιο 
συγκεκριµένα της παρ. 4, για την κήρυξη του µισθωτή ως έκπτωτου λόγω της 
συστηµατικής και κατ’ εξακολούθηση καθυστερηµένης καταβολής 
µισθωµάτων καθώς και της µη καταβολής 3 συνεχόµενων µηνιαίων 
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µισθωµάτων του ∆ηµοτικού Περιπτέρου ∆ιονύσου από τον µισθωτή κ. ∆. Ν. 
(∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ Ν. & ΣΙΑ ΟΕ), καθώς και τη λήψη απόφασης ειδικότερα µε το 
εξής περιεχόµενο: 
Α) Αποδοχή της εισήγησης για κήρυξη του µισθωτή ως έκπτωτο 
Β) Κηρύσσει έκπτωτο τον ∆. Ν. (∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ Ν. & ΣΙΑ ΟΕ), για τους 
λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό και τον υποχρεώνει στην απόδοση του 
µίσθιου εντός 10ηµέρου 
Γ) Αποστολή ειδοποιητηρίου στον ενδιαφερόµενο, ∆. Ν. (∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ Ν. & 
ΣΙΑ ΟΕ) µε συγκοινοποίηση της παρούσας απόφασης στον εγγυητή και 
αυτοφειλέτη κ. ∆. Β. του Σ., καλούµενο να αποδώσει εντός 10 ηµερών το 
µίσθιο 
∆) Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας προς απόδοση, 
εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος σε έκδοση πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής Αποβολής 
και την άµεση εκτέλεσή του 
Ε) Έναρξη διαδικασίας βεβαίωσης οφειλών σε βάρος του µισθωτή  
ΣΤ) Σε περίπτωση µη ανταπόκρισης της εξόφλησης των οφειλόµενων 
µισθωµάτων από τον µισθωτή, την υλοποίηση της διαδικασίας είσπραξης από 
τον κύριο ∆. Β. του Σ., ο οποίος έχει συνυπογράψει ως εγγυητής, 
ευθυνόµενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µετά του µισθωτή για την πιστή 
τήρηση των όρων του συµφωνητικού, παραιτούµενος ανεπιφυλάκτως του 
ευεργετήµατος της δίζησης και κατά τα ανωτέρω ευθύνεται και ο ίδιος ως 
αυτοφειλέτης, εντός συγκεκριµένης προθεσµίας, κατόπιν έγγραφης 
ειδοποίησης του και γνωστοποίησης των µη καταβληθέντων µισθωµάτων.  
 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 72 του Ν. 3852/10 
� Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006) 

«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» 
� Τις σχετικές διατάξεις του Π.∆. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α’/30-03-1981) «Περί 

καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας 
δηµοπρασιών δι εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων ∆ήµων και 
Κοινοτήτων»3 
� Την µε αρ.: 181/2015 Α∆Σ 
� Την µε αρ.: 13/2016 ΑΟΕ    
� Το µε αρ. πρωτ.: 4146/19.02.2016 µισθωτήριο συµφωνητικό 

εκµίσθωσης 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΕΛΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 4 ΥΠΕΡ & 3 ΚΑΤΑ  

 
 Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Στάικου, Τσούκα και Ντούντα-
Πολυχρονοπουλου Χρυσούλας για τους λόγους που ανέφεραν στην 
τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά. 
  

Την ενεργοποίηση του άρθρου 3 του συµφωνητικού εκµίσθωσης και πιο 
συγκεκριµένα της παρ. 4, για την κήρυξη του µισθωτή ως έκπτωτου λόγω της 
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συστηµατικής και κατ’ εξακολούθηση καθυστερηµένης καταβολής 
µισθωµάτων καθώς και της µη καταβολής 3 συνεχόµενων µηνιαίων 
µισθωµάτων του ∆ηµοτικού Περιπτέρου ∆ιονύσου από τον µισθωτή κ. ∆. 
Ν.(∆. Ν. & ΣΙΑ ΟΕ) και ειδικότερα: 
 
Α) Κηρύσσει έκπτωτο τον ∆. Ν. (∆. Ν. & ΣΙΑ ΟΕ), µισθωτή του ∆ηµοτικού 
Περιπτέρου ∆ιονύσου για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό και τον 
υποχρεώνει στην απόδοση του µίσθιου εντός 10ηµέρου. 
Β) Να αποσταλεί ειδοποιητήριο στον ενδιαφερόµενο, ∆.Ν. (∆. Ν. & ΣΙΑ ΟΕ) µε 
κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στον εγγυητή και αυτοφειλέτη κ. ∆. Β. 
του Σ., καλούµενο να αποδώσει εντός 10 ηµερών το µίσθιο. 
Γ) Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας προς απόδοση, 
εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος σε έκδοση πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής Αποβολής 
και την άµεση εκτέλεσή του. 
∆) Έναρξη διαδικασίας βεβαίωσης οφειλών σε βάρος του µισθωτή . 
Ε) Σε περίπτωση µη ανταπόκρισης της εξόφλησης των οφειλόµενων 
µισθωµάτων από τον µισθωτή, την υλοποίηση της διαδικασίας είσπραξης από 
τον κύριο ∆. Β. του Σ., ο οποίος έχει συνυπογράψει ως εγγυητής, 
ευθυνόµενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µετά του µισθωτή για την πιστή 
τήρηση των όρων του συµφωνητικού, παραιτούµενος ανεπιφυλάκτως του 
ευεργετήµατος της δίζησης και κατά τα ανωτέρω ευθύνεται και ο ίδιος ως 
αυτοφειλέτης, εντός συγκεκριµένης προθεσµίας, κατόπιν έγγραφης 
ειδοποίησης του και γνωστοποίησης των µη καταβληθέντων µισθωµάτων.  
 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράµµατος «διαύγεια». 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Τσούκας Θεόδωρος. 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
5. Τσούκας Παναγιώτης. 
6. Καρασαρλής Αναστάσιος. 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Εσόδων & Περιουσίας/Τµ. Εσόδων & Περιουσίας. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Νοµική Υπηρεσία. 
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