
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜO ΛΑΡΙΑ 

               

                         ΑΓΙΑ,   07/05/2021                          

                 Αρ.Πρφτ:131

  

    Α Π Ο Φ Α  Η     129/2021 

 
ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΣΑΗ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΣΕΡΟΤ 

  

                                   Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΓΙΑ 

Έτοντας σπόυη: 

Ρηο δηαηάμεηο 

1) ηνπ άξζξνπ 94 παξ. 6 πεξ. 34 ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87),  

2) ην άξζξν 56 ηνπ Λ. 4483/2017 

3) ηελ παξ.2 άξζξν 56 Λ.4483/17, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξ.17 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

Λ.4623/19 (ΦΔΘ 134/09.08.2019 ηεύρνο Α’): Οπζκίζεηο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, 

δηαηάμεηο γηα ηελ ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε, ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο θαη άιια επείγνληα 

δεηήκαηα.  

4) ηελ ππ΄άξηζκ. 161/2019 απόθαζεο Γεκάξρνπ Αγηάο κε ζέκα  ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΔΘΚΗΠΘΩΠΖΠ 

ΡΝ ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΝΠ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ ΞΔΟΗΞΡΔΟΝ 

5) ηελ ππ΄άξηζκ. 4834/6-5-2021 αίηεζε ηεο ΓΘΑΓΘΑΛΗΑΟΑ ΑΛΑΠΡΑΠΗΑ ηνπ Πηεξγίνπ, ε νπνία 

δεηά ηελ παξάηαζε κίζζσζεο (ελόο εμακήλνπ) ηνπ πεξηπηέξνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Βειίθα 

Κειηβνίαο (ΞΑΟΑΙΗΑΘΖ ΝΓΝΠ ΚΔΡΑΜ ΣΑΒΑΖ & ΘΡΗΟΗΝ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΩΛ) ε 

εθκεηάιιεπζε ηνπ νπνίνπ  ιήγεη ζηηο 15/5/2021 θαη εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζην κίζζην 

 

 

Α Ξ Ν Φ Α Π Η Ε Ν  Κ Δ 

Γηαπηζηώλνπκε ηελ παξάηαζε ηεο κίζζσζεο ηνπ πεξηπηέξνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Βειίθα 

Κειηβνίαο (ΞΑΟΑΙΗΑΘΖ ΝΓΝΠ ΚΔΡΑΜ ΣΑΒΑΖ & ΘΡΗΟΗΝ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΩΛ) ζηελ 

ΓΚΑΓΚΑΝΙΑΡΑ ΑΝΑΣΑΙΑ τοσ τεργίοσ θάηνηθν Βειίθαο γηα ρξνληθό δηάζηεκα επηπιένλ 

ελόο εμάκελνπ από ηελ ιήμε ηεο πξνεγνύκελεο δηεηνύο παξάηαζεο ήηνη από 15-05-2021 

(ιήμε πξνεγνύκελεο παξάηαζεο) έσο 14-11-2021, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο 

ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηπρόλ εηδηθόηεξσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πξνεγνύκελν 

ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο, δηόηη δελ έρνπλ νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο έθδνζεο λέαο πξάμεο 

παξαρώξεζεο ή θαηάξγεζεο ηεο ζέζεο θαη ν κηζζσηήο εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζην κίζζην.  

 

 

 

Δζσηεξηθή δηαλνκή                                                          Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΓΙΑ 

(ΑΡΝΡΔΙΔΠ ΡΚΖΚΑ ΡΝΞΗΘΖΠ  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ) 
 

 

         ΑΝΣΩΝΗ Ν. ΓΚΟΤΝΣΑΡΑ 
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γηα ρξνληθό δηάζηεκα επηπιένλ ελόο εμάκελνπ από ηελ ιήμε ηεο πξνεγνύκελεο δηεηνύο 

παξάηαζεο ήηνη από 13-06-2019 (ιήμε πξνεγνύκελεο παξάηαζεο) έσο 13/12/2019, ζύκθσλα 

κε ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηπρόλ εηδηθόηεξσλ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πξνεγνύκελν ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο, δηόηη δελ έρνπλ νινθιεξσζεί 

νη δηαδηθαζίεο έθδνζεο λέαο πξάμεο παξαρώξεζεο ή θαηάξγεζεο ηεο ζέζεο θαη ν κηζζσηήο 

εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζην κίζζην,   

 

 

Δζσηεξηθή δηαλνκή                                                          Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΓΙΑ 

(ΑΡΝΡΔΙΔΠ ΡΚΖΚΑ ΡΝΞΗΘΖΠ  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ) 
 

 

         ΑΝΣΩΝΗ Ν. ΓΚΟΤΝΣΑΡΑ 
 

 

 

 



Σε πεπίπηωζη θανάηος ηος δικαιούσος ςθιζηάμενηρ καηά ηο σπόνο έναπξηρ ιζσύορ ηος ν. 

4093/2012 (Α'222) διοικηηικήρ άδειαρ και καηόπιν αιηήμαηορ ηος μιζθωηή, η μίζθωζη 

παπαηείνεηαι αςηοδικαίωρ πέπαν ηος σπόνος λήξηρ ηηρ για μία μόνο θοπά έωρ ηην έκδοζη 

νέαρ ππάξηρ παπασώπηζηρ ή ηην καηάπγηζη ηηρ θέζηρ και για σπονικό διάζηημα πος, ζε κάθε 

πεπίπηωζη, δεν μποπεί να ςπεπβαίνει ηα δύο (2) έηη. Παπάηαζη σωπεί και για μιζθώζειρ πος 

έσοςν λήξει καηά ηην έναπξη ιζσύορ ηος Ν.4483/17 (ημεπ. έναπξηρ ιζσύορ 31.07.2017), εθόζον ο 

μιζθωηήρ εξακολοςθεί να βπίζκεηαι ζηο μίζθιο. Εθόζον καηά ηο σπόνο λήξηρ ηηρ διεηούρ 

παπάηαζηρ δεν έσοςν ολοκληπωθεί οι διαδικαζίερ έκδοζηρ νέαρ ππάξηρ παπασώπηζηρ ή 

καηάπγηζηρ ηηρ θέζηρ και ο μιζθωηήρ εξακολοςθεί να βπίζκεηαι ζηο μίζθιο, η μίζθωζη δύναηαι 

να ανανεωθεί έωρ ηην ολοκλήπωζη ηων πποηγούμενων διαδικαζιών και πάνηωρ όσι πέπαν ηος 

εξαμήνος. (παπ.2 άπθπο 56 Ν.4483/17, όπωρ ζςμπληπώθηκε με ηην παπ.17 ηος άπθπος 5 ηος 

Ν.4623/19) 
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