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ΠΡΟΣ

Τον κ. Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιονύσου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την παράταση διάρκειας σύµβασης µίσθωσης ακινήτου
ιδιοκτησίας Παντελάκη Ελευθέριου και Οικονοµοπούλου ∆ήµητρας.

ΣΧΕΤ.: 1. Το µε αρ. πρωτ. 6299/8-7-2008 συµφωνητικό µίσθωσης ακινήτου.
2. Το µε αρ. πρωτ. 36806/11-12-2012 συµφωνητικό µείωσης µισθώµατος.
3. Το µε αρ. πρωτ. 22210/3-7-2014 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας.

Για το εν λόγω θέµα η Νοµική Υπηρεσία µας απέστειλε το αριθ. πρωτ. 22210/3-7-2014
έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής: " Με το υπό σχετ.(1) και µε αρ. πρωτ. 6299/8-7-2008 συµφωνητικό,
οι Ελευθέριος Παντελάκης και ∆ήµητρα Οικονοµοπούλου συζ. Ελ. Παντελάκη, εκµίσθωσαν νόµιµα
(κατόπιν διαγωνισµού) στον πρώην ∆ήµο Αγίου Στεφάνου και ήδη ∆ήµο ∆ιονύσου, το
περιγραφόµενο στη σύµβαση και επί της οδού Μαραθώνος 29 στον Άγιο Στέφανο ευρισκόµενο
κτίριο (περιλαµβάνει κτίριο 1ου ορόφου επιφανείας 580 τµ περίπου και χώρο υπογείου επιφανείας
270 τµ περίπου) προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση των υπηρεσιών του. Το µηνιαίο
µίσθωµα (που προέκυψε στον µειοδοτικό διαγωνισµό) ορίσθηκε στο ποσό των 7.000,00 ευρώ
αναπροσαρµοζόµενο κάθε χρόνο στο ποσοστό του πληθωρισµού και ήδη σήµερα ανέρχεται στο
αναφερόµενο στο συνηµµένο στο σχετ. (1) συµφωνητικό µείωσης µισθώµατος ποσό (4.707,00) €
ύστερα από τις εκ του νόµου επιβαλλόµενες µειώσεις.
Σύµφωνα µε τον όρο <1> της συµβάσεως η διάρκεια της µίσθωσης ορίστηκε για έξι (6) έτη
δυνάµενης κατά τον όρο <5> της µονοµερούς παρατάσεώς της για χρονικό διάστηµα ίσο µε το
αρχικό. Όπως έχουµε εκφράσει σε προηγούµενα έγγραφά µας και σχετικές γνωµοδοτήσεις, η εν
λόγω σύµβαση µισθώσεως, ως υπαγόµενη στις διατάξεις του π.δ 34/95 περί εµπορικών
επαγγελµατικών µισθώσεων σε συνδ. µε τη ρύθµιση του αρ. 7 παρ. 6 ν. 2741/1999, ισχύει (άνευ
άλλου τινός) για διάστηµα δώδεκα (12) ετών έστω και αν έχει συµφωνηθεί µικρότερη διάρκεια ή
αορίστου χρόνου.
Αυτή η θέση έχει εκφραστεί και από το γραφείο της Επιτρόπου επ΄ ευκαιρία της εξέτασης του
υπό σχετ. (2) συµφωνητικού αναφορικά µε την επέκταση της εν λόγω µίσθωσης και στους λοιπούς

χώρους του κτιρίου, ενώ έχει συµπεριληφθεί και αποτυπωθεί µε σαφήνεια και στο υπό σχετ. (2)
συµφωνητικό κατά την αναφορά του ιστορικού της µίσθωσης (βλ. αρχή 2ης σελ. συµφωνητικού).
Κατά συνέπεια, εκ του νόµου η διάρκεια της εν λόγω σύµβασης είναι δώδεκα (12) ετών
συνεχιζόµενη και ισχύουσα άνευ άλλου τινός και αυτοδικαίως (και οίκοθεν από την υπηρεσία )
χωρίς να έχει χρεία συντάξεως νέου συµφωνητικού παρατάσεως, ει µη µόνον , εάν τούτο κρίνεται
αναγκαίο για λόγους καθαρά διαδικαστικούς και προς διευκόλυνση της Υπηρεσίας στις συναλλαγές
και συγχρωτισµό της µε τις φορολογικές αρχές, δύναται δε να υλοποιηθεί µε µέριµνα της αρµόδιας
υπηρεσίας χωρίς τη χρεία αποφάσεως ατοµικού ή συλλογικού οργάνου, όπως άλλωστε έχει
επισυµβεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις."
Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.

3. Το µε αρ. πρωτ. 6299/8-7-2008 συµφωνητικό µίσθωσης ακινήτου.
4. Το µε αρ. πρωτ. 22210/3-7-2014 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας.
5. Το µε αρ. πρωτ. 36806/11-12-2012 συµφωνητικό µείωσης µισθώµατος.

Παρακαλούµε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.
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