
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Γάζι      01 - 06 - 2021 

ΝΟΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                      Αρ. Πρωτ.:  7433 

ΔΗΜΟΣ  ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Α.Φ.Μ.   997791639                                                                   ΑΔΑ:   

Δ.Ο.Υ.   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Πλατ. Μιχαήλ Κατσαμάνη       

Τ.Κ. 71414 - Γάζι                

 

 ΣΥΜΒΑΣΗ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ   ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Στο Γάζι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 1η  Ιουνίου 2021,  ημέρα  Τρίτη  και 

ώρα  9:00  π.μ. οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

1. Ο Δήμος Μαλεβιζίου με ΑΦΜ 997791639 που εκπροσωπείται νόμιμα, από τον  Δήμαρχο 

Μενέλαο Μποκέα, ενεργών με την ιδιότητα του αυτή, καλούμενος στο εξής “μισθωτής” και  

2. Τρούλης Γεώργιος του Εμμανουήλ με ΑΦΜ 035227347, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ 944176, 

ιδιοκτήτης του ακινήτου με ποσοστό 50%, 

3. Τρούλης Θεόδωρος του Εμμανουήλ με ΑΦΜ 054886739, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 351184, 

ιδιοκτήτης του ακινήτου με ποσοστό 50%,  

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα κάτωθι:  

Ο πρώτος των συμβαλλομένων μισθώνει από τον δεύτερο και τρίτο, συμβαλλόμενο 

ακίνητο εκτάσεως 2.600 τ.μ, το οποίο  βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου και 

εντός του οικισμού Γαζίου, για χρήση ως χώροι στάθμευσης, σύμφωνα με την με αριθμό 

Πρωτ. 2953 / 03-03-2021 (ΑΔΑ : 6919ΩΛΣ-ΘΕ9) Διακήρυξη, την με αριθμό 12/2021 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου, τις με αριθμό 26/2021 και 75/2021  

αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαλεβιζίου, και το με αριθμό Πρωτ. 

4007/29-03-2021 πρακτικό ελέγχου καταλληλότητας ακινήτου και καθορισμό μισθώματος.  

 Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε  δώδεκα (12) έτη (Ν. 3130/2003 άρθρα 4 & 21), με 

σταθερό μίσθωμα για τα πρώτα τέσσερα (4) χρόνια και με ετήσια τιμαριθμική 

αναπροσαρμογή για τα υπόλοιπα και θα αρχίσει από την υπογραφή του συμφωνητικού. 

 Ο Δήμος θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο πριν λήξει η μίσθωση εφόσον θα μπορεί να 

καλύψει σε δικό του ακίνητο την ανάγκη που εκπληρώνει το μίσθιο, ή σε περίπτωση που 

δεν του είναι πλέον απαραίτητο για την παραπάνω χρήση ή σε περίπτωση που ο 

ιδιοκτήτης του ακινήτου αποφασίσει να οικοδομήσει και προχωρήσει στην έκδοση της 

σχετικής άδειας. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως 

προ εξαμήνου το Δήμο. 

ΑΔΑ: ΩΙΧΒΩΛΣ-ΩΑΡ



 Το μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των 21.600,00 € ετησίως (1.800,00 € μηνιαίος). 

 Η πληρωμή των ενοικίων θα γίνεται ανά τρίμηνο και συγκεκριμένα στο τέλος κάθε 

τριμήνου από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου με έκδοση, στο όνομα του ιδιοκτήτη 

(Επικαρπωτή) του ακινήτου, του σχετικού χρηματικού εντάλματος. 

 Σε όσα θέματα δεν υπάρχει πρόβλεψη στην παρούσα σύμβαση, ισχύουν οι όροι της με 

αριθμό Πρωτ. 2953 / 03-03-2021 (ΑΔΑ : 6919ΩΛΣ-ΘΕ9) διακήρυξης και η κείμενη 

νομοθεσία. 

 Ο δεύτερος και τρίτος συμβαλλόμενος με την ιδιότητα που παρίσταται, δήλωσε ότι έχει το 

δικαίωμα εκμίσθωσης του ακινήτου και ότι αποδέχεται  χωρίς καμία επιφύλαξη όλους τους 

παραπάνω όρους 

 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε η παρούσα σύμβαση, υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                  ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ 

 

   Μενέλαος Μποκέας                                                    Τρούλης Γεώργιος  50% 

 

                                                                                        Τρούλης Θεόδωρος  50%                        

ΑΔΑ: ΩΙΧΒΩΛΣ-ΩΑΡ
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