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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ : ∆ιόρθωση της υπ’ αριθ. 22/2016 απόφαση της Ο.Ε. ως προς τη διάρκεια 
µίσθωσης του   ακινήτου που θα στεγαστούν υπηρεσίες του ∆ήµου ∆ιονύσου  και 
της σχετικής σύµβασης. 
 

Με την υπ’ αριθ. 22/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα 
πρακτικά για την µίσθωση του   ακινήτου που θα στεγαστούν υπηρεσίες του ∆ήµου 
∆ιονύσου, κατακυρώθηκε η  δηµοπρασία στην εταιρεία ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Α.Ε,  και εκ 
παραδροµής ορίσθηκε η διάρκεια της µίσθωσης να είναι για τα τέσσερα προσεχή χρόνια. 
Σύµφωνα, όµως µε την υπ’ αριθ. 322/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και 
συγκεκριµένα στο άρθρο 6 της διακήρυξης αναφέρεται ότι η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται 
σε έξι (6) χρόνια από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µίσθωσης.   
 Επίσης στην αριθ. πρωτ. 7059/18.03.2016 συναφθείσα σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου 
µε την εταιρεία « Μουστακάτος Α.Ε. συµπεριελήφθη λόγω λάθους  όρος περί  ασφάλισης του 
µισθίου «…Το µίσθιο, θα είναι ασφαλισµένο υπέρ και για λογαριασµό της εκµισθώτριας από 
τον µισθωτή και µε δαπάνες του σε ασφαλιστική εταιρία που θα επιλεγεί από κοινού από την 
εκµισθώτρια και τον µισθωτή από κίνδυνο φωτιάς, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέλθει 
αυτή (τυχαία, εµπρησµός, αµέλεια, πολιτικές αναταραχές «FLEXA» κ.λ.π.), τροµοκρατικών 
ενεργειών (κακόβουλων πράξεων), πληµµύρας, κεραυνού  σε ολόκληρη την διάρκεια της 
παραµονής του µισθωτή στο µίσθιο υποχρεωτικώς υπό τον  όρο  ότι δικαιούχος του 
οιουδήποτε ποσού προκύψει προς αποζηµίωση ζηµιών στο µίσθιο θα πρέπει ρητά και άνευ 
αιρέσεων να αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο η εκµισθώτρια, η οποία θα πρέπει να 
δύναται να εισπράττει το ποσόν αυτό δίχως να απαιτείται η οιαδήποτε έγκριση ή συναίνεση 
του  µισθωτή....» 
 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει : 
 α) την διόρθωση της υπ’ αριθ. 22/2016 απόφαση ως προς την  διάρκεια µίσθωσης 

στο ορθό  (6) έξι χρόνια, κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 22/2016 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής  και  

β) την απαλοιφή λόγω λάθους από την υπ’ αριθ. πρωτ. 7059/18.03.2016 συναφθείσα 
σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου µε την εταιρεία « Μουστακάτος Α.Ε. του όρου περί ασφάλισης 
του µισθίου .  
    
 

 
    Η Αντιδήµαρχος  

    Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 
 
 

    Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα 


