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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    24/5/2016 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 121   
 
Πρακτικό της µε αριθµό 12ης/24.5.2016,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 24η του µηνός Μαΐου του έτους 
2016.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,24/5/2016, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  19:00 µ. µ , το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.5630/20.5.2016, πρόσκληση  του Προέδρου 
του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση και τα είκοσι πέντε  (25) 
µέλη.  Ονοµαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                     
                                                                            

   Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.   
         
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1.Αξιώτης Χρήστος 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Βούρλος ∆ηµήτρης 
  3. Περρής Ιωάννης  
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος  
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ  
  6. Χριστοφής Μιχαήλ   
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  
  8. Κολοβού Κων/να  
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
10. Παπαγιάννης Ιωάννης  
11. Βεχλίδη Μαρία  
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
14. Βασιλάκη Αικατερίνη  
15. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
16. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
17. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
18. Γαβρίλης  Γεώργιος  
19. Καµπάκας Αντώνης  



20. Λυκούδης Αλεβίζος  
21. Βοσκόπουλος Χρήστος  
22. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
23. Μαζαράκη Έλλη  
24. Αλεξοπούλου Μαρία  
25.   
26.   
        
  
       Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   
και η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα  για την τήρηση των 
πρακτικών της συνεδρίασης. 
 
ΘΕΜΑ:  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε αίτηµα (αρ. πρτ. : 4680/25-
4-16) του κ. Θωµά Πολίτη. 
 
 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση 
της Ειδικής Συνεργάτιδας του ∆ηµάρχου κ. Κουνουγιέρη Παναγιώτας  η   
οποία έχει ως εξής:    
 
 

Γνωµοδότηση για το αίτηµα του Θωµά Πολίτη για παράταση  της 

µίσθωσης.  

 

1. Με το µε αρ. πρωτοκόλλου 7274/11.6.2013 συµφωνητικό 

µισθώσεως, ο ∆ήµος Καισαριανής εκµίσθωσε στον Θωµά Πολίτη του 

Σωκράτη και µε εγγυήτρια την Παράσχου Όλγα του Πέτρου, κατόπιν 

πλειοδοτικής δηµοπρασίας βάσει της µε αριθµό 4855/19.4.2013 

διακήρυξης του ∆ήµου και µε την µε αριθµό 61/2013 σχετική απόφαση 

της οικονοµικής επιτροπής, την 3.6.2013 στην Καισαριανή ένα γήπεδο 

ποδοσφαίρου 5Χ5, της αποκλειστικής ιδιοκτησίας του ∆ήµου, κειµένου 

εντός του ∆ηµοτικού Σταδίου Καισαριανής και ειδικότερα στην 

βορειοδυτική πλευρά του ∆ηµοτικού Σταδίου, το οποίο είναι αυτοτελές 

και έχει συνολική επιφάνεια 700 τ.µ., µετά του περιβάλλοντος αυτό 

χώρου, των αποδυτηρίων και των γραφείων του και µαζί µε το κυλικείο 

του Κλειστού Γυµναστηρίου. Η συµβατική διάρκεια της µισθώσεως 

ορίσθηκε για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών, αρχής γενοµένης την 



3.6.2013 και λήγουσα την 3.6.2016. Το µίσθιο συµφωνήθηκε να 

χρησιµοποιηθεί  σύµφωνα µε τον προορισµό του, ήτοι παραχώρηση του 

χώρου του γηπέδου σε τρίτους φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, για σκοπούς 

αναψυχής, ψυχαγωγίας και άθλησης καθώς και εκµετάλλευση του 

υπάρχοντος κυλικείου του κλειστού γυµναστηρίου τόσο όταν γίνονται 

εκδηλώσεις/αγώνες σ’αυτό και όταν γίνονται άλλου είδους εκδηλώσεις 

(πολιτιστικά κλπ είτε στο κλειστό γυµναστήριο είτε στο βοηθητικό 

γήπεδο ποδοσφαίρου). Το µηνιαίο µίσθωµα ορίσθηκε  στο ποσό των δύο 

χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ πλέον χαρτοσήµου 3,6% επί 

του µισθώµατος, δηλαδή ποσού 81 ευρώ, καταβλητέου από τον µισθωτή  

προκαταβολικά από την 1η έως και τη 5η ηµέρα κάθε µισθωτικού µήνα.  

Η ως άνω µίσθωση διέπεται από το π.δ.270/1981, από τα σχετικά 

άρθρα του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ν.3640/2006) καθώς από τις 

σχετικές διατάξεις του π.δ.34/1995 (άρθρο  4 περί µη προστατευόµενων 

µισθώσεων). Αυτό προκύπτει τόσο από την ως άνω αναφερόµενη 

σχετική διακήρυξη (άρθρο 11 όπου ρητά ορίζεται ότι δεν υπάγεται στο 

καθεστώς των επαγγελµατικών ή εµπορικών µισθώσεων) όσο και από το 

ως άνω αναφερόµενο ιδιωτικό συµφωνητικό, το οποίο και παραπέµπει 

στις εφαρµοζόµενες διατάξεις κατά τα οριζόµενα στην διακήρυξη (άρθρο 

6Ζ). Η συγκεκριµένη λοιπόν µίσθωση δεν ανήκει στην κατηγορία των 

επαγγελµατικών µισθώσεων. 

2.  Η διάρκεια της ως άνω µίσθωσης είναι τριετής και λήγει την 

3.6.2016. «Παράταση επιτρέπεται µόνο στις περιπτώσεις που ορίζεται 

από το νόµο και κατόπιν απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία και 

πρέπει να ληφθεί τρεις µήνες πριν την λήξη της µίσθωσης. Άλλως, µετά 

την πάροδο της ως άνω προθεσµίας, διενεργείται νέος διαγωνισµός για 

την µίσθωση. Επίσης, αποκλείεται απόλυτα η σιωπηρή ανανέωση ή 

παράταση του χρόνου της µίσθωσης» (άρθρα 2 και 6ΣΤ του ως άνω 

ιδιωτικού συµφωνητικού). Με βάση λοιπόν τα παραπάνω αναφερόµενα η 



µίσθωση δεν είναι επαγγελµατική και άρα δεν µπορεί να δοθεί παράταση 

για τον λόγο αυτό.  

Άρα, από το ιδιωτικό συµφωνητικό προκύπτει ότι πρέπει να 

συντρέχουν σωρευτικά δύο προϋποθέσεις: α) να επιτρέπεται παράταση 

από το νόµο, που ως προαναφέραµε δεν επιτρέπεται, και β) αν 

επιτρέπεται, τότε και µόνο µπορεί να ληφθεί απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου.  

Με βάση τις διατάξεις του π.δ. 270/1981 και του Κ∆∆ µετά την 

πάροδο της συµφωνηθείσης χρονικής διάρκειας της µίσθωσης, η 

µίσθωση λήγει. 

3. Τέλος, ο ως άνω µισθωτής οφείλει µισθώµατα δεκαεπτά (17) 

µηνών συνολικού ποσού 39.627 ευρώ συµπεριλαµβανόµενου 

χαρτοσήµου 3,6%, τα οποία αν και τον καλέσαµε να τα καταβάλει και µε 

αγωγή, η οποία πρόκειται να εκδικαστεί την 31.5.2016 ενώπιον του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατόπιν αναβολών λόγω της αποχής 

των δικηγόρων, µέχρι σήµερα δεν έχει καταβάλει οποιοδήποτε από τα 

ποσά αυτά.  

4. Με τη λήξη της µίσθωσης είναι υποχρεωµένος να παραδώσει 

άµεσα το µίσθιο. Σε περίπτωση µη παράδοσης είναι υποχρεωµένος να 

καταβάλει µίσθωµα προσαυξηµένο κατά 3% (άρθρο 6 ΣΤ). 

 

Καισαριανή 19-5-2016 

Η ειδική συνεργάτης του ∆ηµάρχου 

 
ΚΟΥΝΟΥΓΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

 
 
 
 
 
 

                              



Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                        

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
  

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

 Το αίτηµα  του κυρίου Θωµά Πολίτη, όπως αυτή διατυπώθηκε στην αίτησή 
του και ενώπιον του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε βάση το νόµο, το συµφωνητικό 
µίσθωσης και την διακήρυξη. 
 Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος κατά την ηµεροµηνία λήξης της µίσθωσης, 
την 3.6.2016 να παραδώσει το µίσθιο, δηλαδή ένα γήπεδο 5Χ5 εντός του 
δηµοτικού σταδίου Καισαριανής µαζί µε το κυλικείο του Κλειστού 
Γυµναστηρίου  και να καταβάλλει τα οφειλόµενα µισθώµατα. 
Τέλος  ο ως άνω χώρος, µετά την λήξη της µίσθωσης, θα αξιοποιηθεί από την 
∆ηµοτική Αρχή για την ψυχαγωγία και την άθληση των κατοίκων της 
Καισαριανής. 
 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  1)Πολυχρονάκης Συµεών 2) Γεωργοπούλου Κανέλλα 3) 
Περρής Ιωάννης  4) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   5) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 6) Χριστοφής Μιχαήλ   7) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  8) 
Κολοβού Κων/να 9) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   10) Παπαγιάννης Ιωάννης 11) 
Βεχλίδη Μαρία 12) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 13) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  
14) Βασιλάκη Αικατερίνη 15)Κοντόσταυλος Γεώργιος 16) Κατσαρέλης 
Νικόδηµος  17) Σοφιανόπουλος Γεώργιος 18) Γαβρίλης Γεώργιος  19) 
Καµπάκας Αντώνιος 20) Λυκούδης Αλεβίζος 21)Βοσκόπουλος Χρήστος 22) 
Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  23) Μαζαράκη Έλλη 24) Αλεξοπούλου Μαρία 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ    25/5/2016 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
   
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


