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ΘΕΜΑ: Παράηαζη μίζθωζης κηιρίοσ ζηέγαζης πσροζβεζηικού κλιμακίοσ 

Καρλοβάζοσ ηης ΠΑΝΟΤΟ Σ. ΑΡΣΕΜΗ ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΕΣΑΘΡΕΘΑ. 

 

 

ην Καξιφβαζη, ζήκεξα ηελ 29
ελ

  επηεκβξίνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Πέκπηε 

θαη ψξα 18:00΄κ.κ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο, 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, 

χζηεξα απφ ηελ 11715/22-09-2022 πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θ.Γεκεηξίνπ Κππξαίνπ, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, 

ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 67 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο ηα άξζξα απηά 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα 

άξζξα 177 θαη 184 ηνπ Ν. 4635/2019 θαη ηελ ππ΄ αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.34692  ΚΤΑ 

(ΦΔΚ Β΄ 3004/14-06-2022). 

Πξηλ απφ ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηψζεθε απφ ηνλ πξφεδξν, φηη ππήξρε ε 

λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ (27) ζπκβνχισλ  ήηαλ παξφληεο (18) 

ζχκβνπινη, δειαδή: 

ΠΑΡΟΝΣΕ 

 

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

3.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

4.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος 

5.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος 

6.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  
Αντ/ρχος 

7.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας 

8.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος 

9.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

10.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

11.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

12.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

13.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

14.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Πρόεδρος 

15.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

16.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ Αντ/ρχος 

17.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

18.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος 
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ΑΠΟΝΣΕ 

 

1.-ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 
2.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 

3.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ μέλος 

4.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

5.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

6.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

 

7.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

8.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

9.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΛΕΤΕΘ  - ΑΠΟΥΩΡΗΕΘ 

 

Α] Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο θαη ψξα 18:17΄κ.κ πξνζήιζαλ νη δεκνηηθνί 

ζχκβνπινη θ.Γεκήηξηνο Αλδξεαδάθεο θαη ν θ.Αξηέκηνο Παλνχζνο. 

 

 

Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο άκνπ Αιέμαλδξνο Δ. Λπκπέξεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη 

ζηε ζπλεδξίαζε. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνθιήζεθαλ λφκηκα θαη νη Πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ θαη 

ζπκκεηείραλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Μαξαζνθάκπνπ 

θ.Καιβίλνο Παξαζθεπάο, ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Πιαηάλνπ θ.Κσζηάθεο 

Γεψξγηνο θαη ν  πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Τδξνχζζαο  θ.Δπγεληθφο Υξηζηφδνπινο.  

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Κσζηάθεο Γεψξγηνο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, 

ζηνλ νπνίν  ν  πξφεδξνο  ηεο ζπλεδξίαζεο αλέζεζε ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 

Παξεπξίζθνληαη επίζεο, Α] νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θ.Υαξαιακπάθε 

Κσλζηαληίλα, θ.ηηδίκε Γηαζεκψ θαη ε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ θ.Παηξψλε 

Ισάλλα  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο ζεκάησλ . 

 

 

ΘΕΜΑ 2ον: Παράηαζη μίζθωζης κηιρίοσ ζηέγαζης πσροζβεζηικού κλιμακίοσ 

Καρλοβάζοσ ηης ΠΑΝΟΤΟ Σ. ΑΡΣΕΜΗ ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΕΣΑΘΡΕΘΑ. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

  

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ   θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην (2
ν
) δεχηεξν  ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο, έδσζε ηνλ ιφγν ζηνλ δεκνηηθφ ζχκβνπιν θ.Αξηέκην Παλνχζν ν νπνίνο 

δήηεζε απφ ην ζψκα  λα απνρσξήζεη  απφ ηελ  αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ. ιφγσ 
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έλλνκνπ  ζπκθέξνληνο θαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ  (΄Αξζξν 10 παξ. 6).   

Μεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ θ.Α. Παλνχζνπ  ηνλ ιφγν πήξε ε θ. Υαξαιακπάθε 

Κσλζηαληίλα πξντζηακέλε ηκήκαηνο πξνυπνινγηζκνχ-ινγηζηεξίνπ ηνπ Γήκνπ θαη ε 

νπνία είπε πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηα εμήο: 

Α. Με ην απφ 27-08-2019 πκθσλεηηθφ Μίζζσζεο(δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. 65/2019 

απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο ππ’ αξηζκ. 43862/12-08-2019 

επηθπξσηηθήο Απφθαζεο ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ) ν 

πξψελ Γήκνο άκνπ κίζζσζε απφ ηελ ΠΑΝΟΤΟ Σ. ΑΡΣΕΜΗ ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΕΣΑΘΡΕΘΑ, κε έδξα ην Καξιφβαζη άκνπ θαη ΑΦΜ 800151418 Γ.Ο.Τ. άκνπ, 

θηίξην ζηε ζέζε Άγηνο Γεκήηξηνο Κνληαθαηίθσλ 300,00η.κ. θαη αθάιππην ρψξν 

πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ 2.967,58 η.κ. (πξναχιηνο ρψξνο κίζζσζεο 500 η.κ.) 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ 

θιηκαθίνπ Καξινβάζνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Καξινβάζνπ ηνπ Γήκνπ άκνπ.  

 

Β. Με ηελ απφ 31-12-2019 Σξνπνπνίεζε πκθσλεηηθνχ Μίζζσζεο (ΑΓΑ: 

ΩΝΛΓ46ΜΦΟ8-Ξ4Τ) ζχκθσλα κε 

1) ην άξζξν 157 ηνπ Ν. 4600/2019 κε ην νπνίν «νη ζπληζηώκελνη δήκνη ππεηζέξρνληαη 

απηνδηθαίωο από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηηο ελεξγέο ζπκβάζεηο κίζζωζεο ηωλ 

αθηλήηωλ πνπ βξίζθνληαη εληόο ηωλ δηνηθεηηθώλ ηνπο νξίωλ θαη ηα νπνία εθκηζζώλεη ή  

κηζζώλεη ν αληίζηνηρνο θαηαξγνύκελνο δήκνο» θαη  

2) ηελ ππ` αξηζκ. 26/30-12-2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο άκνπ, κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ απφ 27-08-2019 

πκθσλεηηθνχ Μίζζσζεο πνπ έρεη γίλεη γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ 

Κιηκαθίνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ 

νξίζηεθαλ ηα εμήο: 

- ζην Άξζξν 2–Γηάξθεηα κίζζσζεο  

1. «Α. Η δηάξθεηα ηεο παξνύζαο κίζζωζεο νξίδεηαη γηα ηξία (3) έηε, πνπ 

αξρίδεη από 01-11-2019 θαη ιήγεη ηελ 31-10-2022.» 

1. «Β. Δπηηξέπεηαη ε από πιεπξάο ηνπ κηζζωηή κνλνκεξήο παξάηαζε ηεο 

κίζζωζεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη ηξία έηε κε απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνλ εθκηζζωηή έλαλ 

ηνπιάρηζηνλ κήλα πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο κίζζωζεο.» 

 

Μεηά ηα αλσηέξσ θαη έρνληαο ππφςε: 

1. Σν άξζξν 65 παξ.1 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ Α' 87/07-06-

2010)«Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» φπσο ηζρχεη: «Τν Γεκνηηθό 

Σπκβνύιην απνθαζίδεη γηα όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην Γήκν, εθηόο από εθείλα πνπ 

αλήθνπλ εθ ηνπ λόκνπ ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Γεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ ή 

ην ίδην ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην κεηαβίβαζε ζε επηηξνπή ηνπ». 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 93 "Αξκνδηόηεηεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ" θαη 

95"Σύγθιεζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ" ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (Κ.Γ.Κ.) (ΦΔΚ 114/8-6-2006,ηεχρνο Α )́ φπσο ηζρχεη. 
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3. Σελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 «Διάρηζηε δηάξθεηα θαη ζπκβαηηθή ιχζε (άξζ. 4, 28 παξ. 

1εδ. 1 Ν. 813/78, 9 παξ. 1 Ν. 1229/82, 2 παξ. 8 Ν. 2235/94)» ηνπ Π.Γ. 

34/1995«Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ λφκσλ πεξί εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ » (ΦΔΚ Α ́ , 

30): «1. Η κίζζωζε ηζρύεη γηα ελλέα (9) έηε, αθόκε θαη αλ έρεη ζπκθωλεζεί γηα 

βξαρύηεξν ή αόξηζην ρξόλν, κπνξεί όκωο λα ιπζεί κε λεόηεξε ζπκθωλία πνπ 

απνδεηθλύεηαη κε έγγξαθν βέβαηεο ρξνλνινγίαο.» 

4. Σν απφ 27-08-2019 πκθσλεηηθφ Μίζζσζεο θαη ε απφ 31-12-2019 Σξνπνπνίεζε 

πκθσλεηηθνχ Μίζζσζεο (ΑΓΑ: ΩΝΛΓ46ΜΦΟ8-Ξ4Τ).  

5. Σν γεγνλφο φηη νη αλάγθεο ηνπ Γήκνπ γηα ηε κίζζσζε ηνπ ελ ιφγσ αθηλήηνπ 

εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη 

παξαθαινχκε γηα ηην λήψη απόθαζης για ηην παράηαζη ηης ζύμβαζης μίζθωζης 

ηνπ θηηξίνπ, ηδηνθηεζίαο ηεο ΠΑΝΟΤΟ Σ. ΑΡΣΔΜΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ, 

κε έδξα ην Καξιφβαζη άκνπ θαη ΑΦΜ 800151418 Γ.Ο.Τ. άκνπ, ζηε ζέζε Άγηνο 

Γεκήηξηνο Κνληαθαηίθσλ 300,00η.κ. θαη αθάιππην ρψξν πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ 

2.967,58 η.κ. (πξναχιηνο ρψξνο κίζζσζεο 500 η.κ.), για ηρία (3) έηη, ήηνη απφ 1 

Ννεκβξίνπ 2022 κέρξη 31 Οθησβξίνπ 2025. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη φξνη ησλ 

παξαπάλσ ζρεηηθψλ 4. Μηζζσηεξίσλ. 

 

Αθνινχζεζαλ παξεκβάζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ (ιεπηνκέξεηεο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά). 

Μεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν Πξφεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

 

Σν πκβνχιην κεηά ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε,  θαη έρνληαο ππφςε ηνπ: 

1. Σελ αλσηέξσ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65  ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην 

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν.4940/2022 (ΦΔΚ 112
Α
΄) 

4. Σελ  ππ΄ αξηζ. 39167/02-06-2022 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. 

Καη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, κε 17 ςήθνπο ππέξ, ζε ζχλνιν 17 

ςεθηζάλησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ  

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο ηνπ θηηξίνπ, ηδηνθηεζίαο ηεο 

ΠΑΝΟΤΟ Σ. ΑΡΣΔΜΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ, κε έδξα ην Καξιφβαζη 

άκνπ θαη ΑΦΜ 800151418 Γ.Ο.Τ. άκνπ, ζηε ζέζε Άγηνο Γεκήηξηνο 

Κνληαθαηίθσλ 300,00η.κ. θαη αθάιππην ρψξν πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ 2.967,58 η.κ. 

(πξναχιηνο ρψξνο κίζζσζεο 500 η.κ.), για ηρία (3) έηη, ήηνη απφ 1 Νοεμβρίοσ 2022 

κέρξη 31 Οκηωβρίοσ 2025. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη φξνη ησλ παξαπάλσ ζρεηηθψλ 

4. Μηζζσηεξίσλ. 
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Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ θαη αθνχ ζπδεηήζεθαλ θαη ηα επφκελα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο  20:40΄ . 

 

 Η   απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ  83/29-09-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο έπεηαη.       

 

    

           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

        

 

 

 

 

 

          

                                                                    Καρλόβαζι   29  επηεμβρίοσ  2022 

                                   Ακριβές απόζπαζμα  

 

 

                                                                               Ο   Πρόεδρος  ηοσ Δ.. 

         ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ 
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