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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

 Αξηζκόο πλεδξίαζεο :  4/ 07-2-2022 

 

          Αξηζκόο Απόθαζεο:  15 / 2022 

 

ΘΕΜΑ:  ΄΄ Εμέηαζε αίηεζεο δηαγξαθήο ρξεώλ ηεο θπξίαο Άλλαο Κπβξαθίδνπ κηζζώηξηαο ηνπ 

Δεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο «ΟΑΗ» Πιαηαλαθίσλ γηα ηνπο κήλεο Ινύλην, Ινύιην, Αύγνπζην, 

επηέκβξην, Οθηώβξην, θαη Ννέκβξην 2021 ΄΄. 

 

      ην ηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ  7
ε
 ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ, ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Γεπηέξα θαη 

ώξα 11:00 π.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, θαηόπηλ ηεο 

ππ’ αξηζκό πξση. 833/03-02-2022  έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα. 

ύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε ε ζπλεδξίαζε ήηαλ κεηθηή δειαδή πξαγκαηνπνηήζεθε  κε 

ηειεδηάζθεςε θαη κε δηα δώζεο παξνπζία, ζε εθαξκνγή  ηεο κε  αξηζκό 643/24-09-2021 εγθπθιίνπ 

ηνπ  Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. 

   Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία πέληε (5) 

κειώλ θαη ηελ απνπζία δύν (2) ήηνη: 

 

         Παξόληα κέιε                                                                                       Απόληα κέιε 

1. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο, πξόεδξνο                                         6.  Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο   

2. Σνξνπλίδεο Ισάλλεο                                                            7.  Κνξσλίδεο Παύινο (απνρώξεζε ζην 6ν  ζέκα) 

3. Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο                                                       

4. Ιληδέο Νηθόιανο 

5. Γήκνπ Ισάλλεο 

     Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θπξία  Κνηξίδνπ Διέλε, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ ηληηθήο. 

       Ο Γήκαξρνο εηζεγήζεθε ην έθην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ην νπνίν είλαη: ΄΄ Δμέηαζε 

αίηεζεο δηαγξαθήο ρξεώλ ηεο θπξίαο Άλλαο Κπβξαθίδνπ κηζζώηξηαο ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο 

«ΟΑΗ» Πιαηαλαθίσλ γηα ηνπο κήλεο Ινύλην, Ινύιην, Αύγνπζην, επηέκβξην, Οθηώβξην, θαη 

Ννέκβξην 2021 ΄΄ .  

      Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έιαβε επί ηνπ ζέκαηνο  από ηε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ηελ ππ΄ 

αξηζκό 12100/29-12-2021 γλσκνδόηεζε ηνπ λνκηθνύ ζπκβνύινπ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο θπξίνπ 

Υξήζηνπ Κειεζίδε,  ε νπνία αθνινπζεί απηνύζηα σο έμεο:  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                                            

                     ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ 

             ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ   

--------------- 

                 Ννκηθόο ύκβνπινο 

 Σαρ. Γ/λζε: Δι. Βεληδέινπ 34 

            Σαρ. Κσδ.  : 62.300  ηδεξόθαζηξν 

            Σει.:          : 2323350209 

   FAX.:        : 2323350220 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 

                       

Σνπ Υξήζηνπ Κειεζίδε ηνπ Γεκεηξίνπ, Ννκηθνύ πκβνύινπ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο,  

Γηθεγόξνπ ηνπ Πξσηνδηθείνπ εξξώλ. 

 

ΘΔΜΑ: «Αίηεζε Άλλαο Κπβξαθίδνπ, γηα ιύζε κίζζσζεο θαη δηαγξαθή ρξεώλ» 

 

Έιαβα ππόςε κνπ: 

1) Σν κε αξηζκ. πξση. 10107/10-12-2021 έγγξαθν ηνπ Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθώλ, θ. 

Ισάλλε Σνξνπλίδε. 

2) Σελ κε αξηζκ. πξση. 10107/11-11-2021 αίηεζε ηεο Άλλαο Κπβξαθίδνπ πξνο ηνλ Γήκν.   

3) Σηο ζρεηηθέο πεξί ησλ κηζζώζεσλ δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΚ.  

4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/2006, πεξί δηαγξαθήο ρξεώλ πξνο ηνλ Γήκν. 

5) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019, πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο Ο.Δ. 

6) Σν κε αξηζκ. πξση. 8419/2-10-2020 ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο κεηαμύ Γήκνπ θαη 

αηηνύζαο. 

7) Σελ κε αξηζκ. 128/2020 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηληηθήο. 

8) Σελ κε αξηζκ. 111/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

9) Σελ κε αξηζκ. 127/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πεξί έγθξηζεο ηνπ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο “ΟΑΗ” 

Πιαηαλαθίσλ.  

 

ηδεξόθαζηξν 29/12/2021 

Αξ. Πξση.: 12100 

 

ΠΡΟ:  

1) Σν Γεκνηηθό πκβνύιην 

ηληηθήο, δηα ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπ, θ. Κπξηάθνπ 

Μαπξνθξύδε. 

2) Σελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

ην Γήκνπ ηληηθήο, δηα ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο, θ. Φώηε 

Γνκνπρηζίδε 
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Μεηά κειέηε ησλ παξαπάλσ, επάγνκαη ηα εμήο: 

 

1) Η αηηνύζα ππήξμε πιεηνδόηξηα ζηελ δεκνπξαζία, πνπ δηεμήρζε ηελ 7-9-2020 ζην 

Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηληηθήο, γηα ηελ κίζζσζε ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο “ΟΑΗ” 

Πιαηαλαθίσλ. Η κίζζσζε άξρηζε ζύκθσλα κε ην κε αξηζκ. πξση. 8419/2020 

ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο κεηαμύ Γήκνπ θαη αηηνύζαο ηελ 2-10-2020 κε ιήμε ηελ 1-10-

2025.  Με ηελ ππό θξίζε αίηεζε ηεο ε κηζζώηξηα, δεηά α) ηελ πξόσξε ζπλαηλεηηθή ιύζε 

ηεο κίζζσζεο εμαηηίαο απνρξώληνο ιόγνπ θαη β) ηελ δηαγξαθή ησλ κηζζσκάησλ ησλ 

κελώλ Ινπλίνπ, Ινπιίνπ, Απγνύζηνπ, επηεκβξίνπ, Οθησβξίνπ θαη Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 

2021,  γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξεη ζε απηήλ.  

 

2) ύκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ κε αξηζκ. πξση. 8419/2-10-2020 ζπκθσλεηηθνύ κίζζσζεο: 

«…Ο κηζζωηήο δηθαηνύηαη λα θαηαγγείιεη εγγξάθωο ηελ παξνύζα ζύκβαζε κηζζώζεωο θαη 

πξηλ ηε ιήμε ηεο, ηα απνηειέζκαηα όκωο ηεο θαηαγγειίαο απηήο ζα επέξρνληαη από ην 

ηεηξάκελν ηεο θαηαγγειίαο. Απηνλόεην είλαη όηη ζηελ πεξίπηωζε απηή ζα θαηαβάιεη ζηνλ 

εθκηζζωηή ηελ από ηνλ λόκν νξηδόκελε απνδεκίωζε…». Δπνκέλσο, ε αηηνύζα, ρσξίο 

επίθιεζε άιιεο αηηίαο έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ κηζζσηηθή ζύκβαζε, 

επηθαινύκελε ην άξζξν απηό (ελλνείηαη, ρσξίο λα έρεη ηελ αλάγθε ρξήζεο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 388 ΑΚ). Σν αίηεκα ηεο απηό πξέπεη λα γίλεη απηνλόεηα δεθηό. 

Αληηζέησο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί ην επηθνπξηθό ηεο αίηεκα, γηα θαη΄ εμαίξεζε 

επέιεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαηαγγειίαο, όρη κεηά ηεηξάκελν από ηεο ππνβνιήο 

ηεο, αιιά ακέζσο, ήηνη ηελ 11-11-2021 (εκεξνκελία πξσηνθόιιεζεο ηεο ζηνλ Γήκν). 

Σν αίηεκα απηό δελ έρεη θαλέλα λνκηθό έξεηζκα θαη έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε κε ηηο 

πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ ζπκθσλεηηθνύ κίζζσζεο, ην νπνίν θαηά ηα άιια 

επηθαιείηαη ε αηηνύζα !  

Σν αίηεκα απηό πεξί ιύζεο ηεο κίζζσζεο, πξέπεη λα εηζαρζεί πξνο ζπδήηεζε ζην 

Δεκνηηθό πκβνύιην ηληηθήο.  

 

3) Αληηζέησο ην αίηεκα πεξί δηαγξαθήο ησλ κηζζσκάησλ ησλ κελώλ Ινπλίνπ, Ινπιίνπ, 

Απγνύζηνπ, επηεκβξίνπ, Οθησβξίνπ θαη Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2021, πξέπεη λα εηζαρζεί 

πξνο ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Γήκνπ ηληηθήο, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019, πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο Ο.Δ.  

 

Δπί ηεο νπζίαο ηνπ αηηήκαηνο απηνύ επάγνκαη ηα εμήο: 

 

α) Σν αίηεκα εδξάδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν.3463/2006, πεξί δηαγξαθήο 

ρξεώλ πξνο ηνπο Ο.Σ.Α. Καη ηνύην δηόηη ηα κηζζώκαηα ησλ κελώλ Ινπλίνπ, Ινπιίνπ, 

Απγνύζηνπ θαη επηεκβξίνπ  ηνπ έηνπο 2021, έρνπλ ήδε βεβαησζεί από ηελ 

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, δειαδή έρνπλ θαηαζηεί βεβαησζέληα ρξέε. Γηα ηα 

ινηπά κηζζώκαηα (Οθησβξίνπ, Ννεκβξίνπ 2021), ηζρύνπλ ηα απηά, παξά ην γεγνλόο 

δελ έρνπλ βεβαησζεί αθόκα. Σν βέβαηνλ είλαη, όηη σο κηζζώκαηα πξνεξρόκελα από 

ελεξγό κίζζσζε, ζα βεβαησζνύλ από ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ζα θαηαζηνύλ εθ 

ηνπ αζθαινύο δεκόζηα ρξέε.  
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β) Σν αίηεκα απηό ζηεξείηαη λνκηθήο βάζεο, δηόηη δελ επηθαιείηαη θακία από ηηο 

πξνβιέςεηο πνπ ζέηεη ην πξναλαθεξόκελν άξζξν 174. Δπηπξόζζεηα, ε αηηνύζα δελ 

πξνζθνκίδεη θακία απόδεημε ή άιιν παξαζηαηηθό, πνπ λα απνδεηθλύεη ηνλ ηζρπξηζκό 

ηεο όηη δελ ιεηηνύξγεζε νύηε κηα κέξα ηελ επηρείξεζε ηεο από ηεο 29-10-2020. ηελ 

πεξίπησζε απηή (δηαθνπή ιεηηνπξγίαο), ε αηηνύζα ζα έπξεπε λα εθαξκόζεη ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ λόκσλ θαη δηαηαγκάησλ, πνπ αθνξνύζαλ ηελ παλδεκία covid-

19.        

 

 

ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, εηζεγνύκαη επηγξακκαηηθά:  

 

Α) Σν αίηεκα πεξί δηαγξαθήο ησλ κηζζσκάησλ ησλ κελώλ Ινπλίνπ, Ινπιίνπ, Απγνύζηνπ, 

επηεκβξίνπ, Οθησβξίνπ θαη Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2021, λα εηζαρζεί πξνο ζπδήηεζε 

ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Εηζεγνύκαη ηελ απόξξηςε ηνπ αηηήκαηνο απηνύ, γηα 

ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξόληνο.   

 

Β) Σν αίηεκα γηα πξόσξε ζπλαηλεηηθή ιύζε ηεο επίδηθεο κίζζσζεο, πξέπεη λα εηζαρζεί 

πξνο ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηληηθήο.  

 

i. Εηζεγνύκαη λα γίλεη δεθηό ην αίηεκα ηεο Άλλαο Κπβξαθίδνπ θαη λα ιπζεί ε κε 

αξηζκ. πξση. 8419/2-10-2020 ζπκθσλία κίζζσζεο, ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο 

“ΟΑΗ” Πιαηαλαθίσλ. 

 

ii. Εηζεγνύκαη λα απνξξηθζεί, σο “λόκσ θαη νπζία” αβάζηκν, ην επηθνπξηθό ηεο 

αίηεκα, γηα θαη΄ εμαίξεζε επέιεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαηαγγειίαο, όρη κεηά 

ηεηξάκελν από ηεο ππνβνιήο ηεο, αιιά ακέζσο, ήηνη ηελ 11-11-2021. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο, δειαδή ε ιύζε ηεο ζύκβαζεο, ζα επέιζνπλ ηελ 11-

3-2022. Σνύην ζεκαίλεη όηη ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηελ 

βεβαίσζε ησλ κηζζσκάησλ κέρξη ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία (11-3-2022).    

 

 

Ο ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

 

ΥΡΗΣΟ Γ. ΚΔΛΔΙΓΗ 
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Η Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή  θαηόπηλ  δηαινγηθήο  ζπδήηεζεο   θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηελ αλσηέξσ 

γλσκνδόηεζε ηνπ λνκηθνύ ζπκβνύινπ ηνπ Γήκνπ θάλεη δεθηά όια όζα αλαθέξνληαη ζε απηήλ θαη 

νκόθσλα 

Απνθαζίδεη  

Δγθξίλεη θαη θάλεη δεθηά όια όζα αλαθέξνληαη ζηελ γλσκνδόηεζε ηνπ λνκηθνύ ζπκβνύινπ ηνπ 

Γήκνπ ηληηθήο θπξίνπ Υξήζηνπ Κειεζίδε αλαθνξηθά κε ηελ δηαγξαθή κηζζσκάησλ θαη  απνξξίπηεη 

ην αίηεκα  ηεο Κπξίαο Άλλαο Κπβξαθίδνπ πεξί δηαγξαθήο κηζζσκάησλ ησλ κελώλ Ινπλίνπ, 

Ινπιίνπ, Απγνύζηνπ, επηεκβξίνπ, Οθησβξίνπ θαη Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2021. Δπίζεο απνξξίπηεη 

σο “λόκσ θαη νπζία” αβάζηκν, ην επηθνπξηθό ηεο αίηεκα, γηα ΄΄θαη΄ εμαίξεζε επέιεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο θαηαγγειίαο, όρη κεηά ηεηξάκελν από ηεο ππνβνιήο ηεο θαηαγγειίαο (πξόσξεο) 

ιύζεο κηζζσηηθήο, αιιά ακέζσο, ήηνη ηελ 11-11-2021΄΄  ελώ   θξίλεη όηη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

θαηαγγειίαο, δειαδή ε ιύζε ηεο ζύκβαζεο, ζα επέιζνπλ ηελ 11-3-2022 θαη ηνύην ζεκαίλεη όηη ε 

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηελ βεβαίσζε ησλ κηζζσκάησλ κέρξη ηελ παξαπάλσ 

εκεξνκελία (11-3-2022) .  

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 15/2022  

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο                                                   Σα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                       ( ππνγξαθέο) 

    

 

                                                             Αθξηβέο    Απόζπαζκα                                                        

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

 

Φώηηνο Δνκνπρηζίδεο 
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