
 

 
 

   
  

 

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ  63/2011 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  11
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 12-5-2011 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Έγκριση όρων µίσθωσης διαµερίσµατος στη ∆ράµα επί της 

οδού Α. Κάλβου 19. 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Πέµπτη,12 του µηνός Μαΐου 2011 και ώρα 13.30 
µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε κατεπείγουσα 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
21904/9-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Ο κ. Στ.Γκάνης απουσίαζε δικαιολογηµένα και ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα. 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε το αναπληρωµατικό κατά σειρά µέλος κ. Γρηγορίου 
Κυριάκος, ο οποίος και παρευρέθει στη συνεδρίαση. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Γρηγορίου Κυριάκος 
Μαµσάκος Χριστόδουλος  
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χλιάρα Παναγιώτα  
Μήτρου Γεώργιος 
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 

υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
      Ο κ. πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 20798/4-5-2011   
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης  Οικονοµικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου ∆ράµας 
σχετικά µε την Έγκριση όρων µίσθωσης διαµερίσµατος στη ∆ράµα επί 
της οδού Α. Κάλβου 19, το οποίο λέει τα εξής: 
                 Προκειµένου η υπηρεσία µας να προβεί σε επανεκµίσθωση  διαµερίσµατός 
µας το οποίο βρίσκεται επί της οδού Α.Κάλβου  19 και του οποίου  το µισθωτήριο 

συµβόλαιο λήγει στης 30-4-2011. Παρακαλούµε  να αποφασίσετε,  
         1ον για την επανεκµίσθωση ή µη του ακινήτου,  

         2
ον

 την έγκριση των όρων δηµοπράτησης.  



 

 
 

   
  

 

                 Συνηµµένα σας αποστέλλουµε σχέδιο όρων δηµοπράτησης , και σας 
γνωρίζουµε ότι το τελευταίο µίσθωµα είναι 183,87 € ανά µήνα    

               Η ετήσια  προτεινόµενη προσαύξηση να είναι 75% του ετήσιου 

πληθωρισµού. 

               Η διάρκεια µίσθωσης προτείνεται να είναι  τριετής.    

       Η  Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. 
      Έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.), 
του άρθρου 35 του Β.∆. 17/5-15/6/1957 , την υπ΄ αριθµ. 244/2009 Α.∆.Ε., 
καθώς και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των δαπανών που πληρώθηκαν 
από την πάγια προκαταβολή 

 

Α π  ο φ  α σ ί ζ ε ι     ο µ ό φ  ω  ν α 

 

      Εγκρίνει την επανεκµίσθωση διαµερίσµατος στη ∆ράµα επί της οδού Α. 

Κάλβου 19 µε τους παρακάτω όρους: 
 

ΟΡΟΙ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ 2 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ 1
Ο
 ΟΡΟΦΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ 

ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ 19 ΣΤΗ ∆ΡΑΜΑ 

Άρθρο 1ο 
-------- 

  Αντικείµενο  της  µίσθωσης  είναι το µε αριθµό 2 ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα του πρώτου 
ορόφου της οικοδοµής επί της οδού Ανδρέα Κάλβου 19, στο 292 Ο.Τ. καθαρού 
εµβαδού 82,50 τ.µ. και µικτού 100 τ.µ, το οποίο αποτελείται από δύο (2)δωµάτια, 
σαλόνι, κουζίνα, λουτροαποχωρητήριο και αποθήκη. Το διαµέρισµα διαθέτει 
υδραυλική και ηλεκτρική εγκατάσταση, κεντρική θέρµανση και εσωτερικό δίκτυο για 
εγκατάσταση τηλεοράσεως και τηλεφώνου.  
                      Άρθρο 2ο 

-------- 
   Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για κατοικία της οικογένειας 
του µισθωτή απαγορευοµένης ρητώς κάθε άλλης χρήσης χωρίς την προηγούµενη 
έγγραφη άδεια του εκµισθωτή.  
                                                           Άρθρο 3ο 

-------- 
Ο µισθωτής δικαιούται να επιφέρει βελτιώσεις ή τροποποιήσεις στο µίσθιο µε δικές 
του δαπάνες, αλλά µόνο ύστερα από σύµφωνη γνώµη και γραπτή άδεια του ∆ήµου. 

Άρθρο 4ο 
-------- 

Η µίσθωση είναι για ορισµένο χρόνο, η διάρκεια της ορίζεται σε τρία (3) χρόνια, 
αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού και λήγει την αντίστοιχη 
ηµεροµηνία του τρίτου χρόνου. 

Άρθρο 5ο 

                                                              -------- 
Το µίσθωµα ορίζεται στο ποσό των 6.619,32 για 3 χρόνια ,µηνιαίο µίσθωµα  183,87€ 
, και το οποίο θα αναπροσαρµόζεται κατά 75% της µέσης τιµής του τιµαρίθµου του 
τελευταίου δωδεκαµήνου κάθε έτους.  

Άρθρο 6ο 
-------- 

  Ο µισθωτής θα προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της   σύµβασης 
ίση µε το 1/10 του ετήσιου µισθώµατος η οποία ισχύει για ολόκληρο το συµβατικό 
χρόνο της µίσθωσης και έχει την έννοια ποινικής ρήτρας που καταπίπτει αυτοδίκαια 
υπέρ του ∆ήµου σε περίπτωση αθέτησης κάποιου όρου της µισθωτικής σύµβασης. Ο 
µισθωτής είναι υποχρεωµένος να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή που θα είναι 



 

 
 

   
  

 

υπεύθυνος αλληλεγγύως και εις ολόκληρο µαζί µε το µισθωτή για την εκτέλεση της 
σύµβασης. 
       Άρθρο 7ο 

--------- 
  Ο µισθωτής και ο εγγυητής του είναι υποχρεωµένοι να δηλώσουν την ακριβή 
διεύθυνση της κατοικίας τους και σε περίπτωση αλλαγής να ειδοποιήσουν το ∆ήµο 
∆ράµας, άλλως διορίζουν νόµιµο αντίκλητο αυτών τον γραµµατέα Πρωτοδικών 
∆ράµας.     

                     Άρθρο 8ο 
                        -------------  

  Η καταβολή του µισθώµατος του άρθρου 5 γίνεται µε τον εξής τρόπο: 
Το ετήσιο µίσθωµα βεβαιώνεται ολόκληρο σε βάρος του µισθωτή, 

καταβάλλεται δε απ’ αυτόν σε τέσσερις τρίµηνες ισόποσες δόσεις στο ταµείο του 
∆ήµου προκαταβολικά την πρώτη του πρώτου µήνα κάθε τριµηνίας, µαζί µε το 
ανάλογο τέλος χαρτοσήµου και ΟΓΑ. 

 Αν ο µισθωτής καθυστερήσει την πληρωµή κάποιας δόσης πέρα από ένα 
µήνα, την πρώτη του εποµένου µήνα κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος. 

Σε περίπτωση έκπτωσης του ενοικιαστή, η εγγύηση που κατατέθηκε εκπίπτει 
υπέρ του ∆ήµου και ενεργείται αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του εγγυητή 
του. 

Για κάθε καθυστέρηση καταβολής κάποιας δόσης, ο ενοικιαστής είναι 
υποχρεωµένος να καταβάλει την προβλεπόµενη νόµιµη προσαύξηση που αρχίζει 
από τη µέρα που έπρεπε να γίνει η κάθε κατάθεση, χωρίς να απαλλάσσεται από την 
εφαρµογή του προηγουµένου εδαφίου. 

Για την είσπραξη των οφειλοµένων δόσεων δικαιούται ο ∆ήµος να προβεί σε 
όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο αναγκαστικά µέτρα κατά του ενοικιαστή και του 
εγγυητή του. 
Τα ανωτέρω ισχύουν και για την πληρωµή τον κοινοχρήστων δαπανών της 
πολυκατοικίας          

Άρθρο 9ο 
--------- 

  Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και να το 
προστατεύει, αλλιώς ευθύνεται για αποζηµίωση. 
  Επίσης ο µισθωτής βαρύνεται µε κάθε δαπάνη για το µίσθιο είτε είναι αναγκαία είτε 
επωφελής.   
 

                                         Άρθρο 10ο 
                                                       --------- 
  Ο ∆ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη απέναντι στον µισθωτή για την πραγµατική 
κατάσταση της οποίας ο µισθωτής έχει λάβει γνώση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο, 
ούτε εποµένως υποχρεώνεται απ’ εδώ και πέρα για την επιστροφή ή µείωση του 
µισθώµατος ή για την λύση της µίσθωσης.  
 
                           Άρθρο 11ο  
                         --------------   
  Ο ∆ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη απέναντι στον µισθωτή ούτε έχει υποχρέωση 
αποζηµίωσης, αν δεν µπορεί να παραδώσει σ’ αυτόν το µίσθιο εξ αιτίας 
οποιουδήποτε εµποδίου. 
                        Άρθρο 12ο 

  ------- 
  Ο µισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της µισθώσεως να παραδώσει το µίσθιο  χωρίς 
αντίρρηση στην κατάσταση που το παρέλαβε διαφορετικά ευθύνεται σε  
αποζηµίωσης. Επίσης  δεν  δικαιούται  να πάρει τις οποιεσδήποτε  βελτιώσεις  που 
έκανε στο µίσθιο που παραµένουν προς όφελος του µισθίου, ανεξάρτητα από την 
αξία τους. 



 

 
 

   
  

 

  Σε  περίπτωση  που  δεν  θα παραδώσει το µίσθιο στη συµφωνηµένη προθεσµία,  
υποχρεούται  να  καταβάλλει για κάθε ηµέρα το διπλάσιο µίσθωµα σαν ποινική 
ρήτρα, µέχρι την ηµέρα που θα το αδειάσει ή θα αποβληθεί από αυτό. 
 

Άρθρο 13ο 
--------- 

  Απαγορεύεται στον µισθωτή να παραχωρήσει τη χρήση του µίσθιου σε άλλον ή να 
υπεκµισθώσει αυτό. 
 

Άρθρο 14ο 
--------- 

    Το µισθωτή βαρύνουν τα τέλη ύδρευσης, αποχέτευσης, καθαριότητας, φωτισµού η 
δαπάνη καθώς και κάθε δαπάνη που υπάρχει ή θα υπάρξει στο µέλλον και έχει 
σχέση µε την µίσθωση του διαµερίσµατος. 
 

Άρθρο 15ο 
--------- 

  Η παράβαση κάθε όρου αυτής της απόφασης συνεπάγεται την κήρυξη εκπτώτου  
του µισθωτή, τη διάλυση της µίσθωσης και την έξωση αυτού από  το µίσθιο, οπότε η 
εγγύηση που κατατέθηκε καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου,  χωρίς δικαστική µεσολάβηση, 
γίνεται δε δηµοπρασία σε βάρος αυτού  και  του  εγγυητή  του,  που ευθύνονται 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο καθένας για τη επί έλατον διαφορά του νέου 
µισθώµατος και  τα  µισθώµατα  µέχρι  την  υπογραφή  της  νέας  σύµβασης, που 
υπολογίζονται µε βάση την προσφορά τους. 
  Αρµόδια  πολιτικά  δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει 
από  τη  σύµβαση  που  θα  υπογραφεί  µε τον πλειοδότη κηρύσσονται τα πολιτικά 
∆ικαστήρια της ∆ράµας. 

 
                         Άρθρο  16ο 
                        ----------- 
   Η υπογραφή της σύµβασης σηµαίνει την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
των όρων της.  
  
   
-Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας 
 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 63/2011 

 

 

   Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος            Η Ειδική Γραµµατέας                       Τα µέλη  

                                            ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


