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Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 25 -08 - 2014
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Τηλ. : 2313313689,690
Αριθ. Απόφ. 211/2014
ΘΕΜΑ: Συναινετική λύση της µίσθωσης µεταξύ του ∆ήµου και της κας Καµπέρη Μαρίας
(αγροτεµάχιο 407 τµ) λόγω οικονοµικής αδυναµίας.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 25ην του µήνα Αυγούστου του
έτους 2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00ην συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από 11698/21-8-2014 έγγραφη
πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 32 µελών ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ,
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης
Γαβριήλ, Ακτσελής Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Σουσλόγλου
Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Αρπατζάνη
Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πατσιάς Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σάββα Αικατερίνη,
Λαδάς Παράσχος,
ΑΠΟΝΤΕΣ: Κουσίδης Γεώργιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Μπουντούρη Παρασκευή, Μεζίκης
Βασίλειος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Σαπρανίδου
Σωτηρία, Κατσαρός Ιωάννης, Παυλίδου Λαµπρινή, Βούζας Ηλίας.
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.
Επίσης κλήθηκαν αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων
και Μενεµένης.
Ο Πρόεδρος αναφέρει το 2ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι η κα
Καµπέρη Μαρία του Μιχαήλ είναι µισθώτρια δύο δηµοτικών αγροτεµαχίων, του υπ΄αριθµ. 407α3
και του 407α4 επί της οδού Πόντου στη ∆ηµοτική Κοινότητα Μενεµένης ∆ήµου ΑµπελοκήπωνΜενεµένης, βάσει των –αντιστοίχων- από 04/12/2013 και 30/10/2013 µισθωτηρίων συµβολαίων.
Η µισθώτρια, µε την υπ αριθµ. πρωτ. 9640/17-07-2014 αίτησή της, ζήτησε την µε κοινή συναίνεση
λύση της µίσθωσης µόνον ως προς το υπ΄αριθµ. 407α4, εφόσον, σύµφωνα µε τη διατύπωση της
αίτησης, αδυνατεί να καταβάλει και τα δύο ενοίκια, και το άλλο µίσθιο υπ΄ αριθµ. 407α3 αρκεί για
την επιχείρησή της.
Λόγω της γενικότερης οικονοµικής δυσπραγίας της χώρας, και εκ του γεγονότος ότι το εν λόγω
ακίνητο βρίσκεται σε καλό εµπορικό σηµείο (οδός Πόντου) και θα εκµισθωθεί –πιθανότατα- άµεσα,
και επειδή η κα Καµπέρη έως σήµερα καταβάλει εµπροθέσµως το ποσό των 1.530,00€ του
µηνιαίου µισθώµατος και για τα δύο ακίνητα, µε βάση τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της
προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος, παρακαλώ να αποφασίσετε για την µε κοινή συναίνεση
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λύση της µισθωτικής σχέσης µεταξύ του ∆ήµου Αµπελοκήπων- Μενεµένης και της κας Καµπέρη
Μαρίας του Μιχαήλ ως προς το ακίνητο υπ΄ αριθµ. 407α4 επί της οδού Πόντου ∆ηµοτικής
Κοινότητας Μενεµένης.
Εάν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίσει τη µε κοινή συναίνεση λύση της ανωτέρω µισθωτικής
σχέσης:
1.το ακίνητο θα αποδοθεί ελεύθερο στον ∆ήµο άµεσα, έως το τέλος του µήνα Αυγούστου, µόλις ο
µισθωτής αποµακρύνει τα προσωπικά του αντικείµενα, ώστε να µπορεί να εκµισθωθεί ταχέως,
µόλις υπάρξει ενδιαφέρον.
2. Θα ακυρωθεί-διαγραφεί ο τρέχων χρηµατικός κατάλογος για την καταβολή των λοιπών
µισθωµάτων έτους 2014 (Σεπτέµβριος- ∆εκέµβριος) ως προς την παρούσα µίσθωση.
3. Σύµφωνα µε δήλωση βούλησης της µισθώτριας, για όσο ποσό υπολείπεται, θα γίνει έκπτωση της
εγγυητικής της επιστολής.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ αριθ. πρωτ. 9640/17-07-2014 αίτησή της
ενδιαφεροµένης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Κατά πλειοψηφία
Με ψήφους 17 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης
Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Αποστολίδου Μαρία,
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ακτσελής Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη,
Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Αρπατζάνη Μαρία,
Καζαντζίδης Γεώργιος, Πατσιάς Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σάββα Αικατερίνη, Λαδάς
Παράσχος), κατά 1 (Τσιριγώτης Αρσένιος ).
Α). Εγκρίνει την µε κοινή συναίνεση λύση της µισθωτικής σχέσης µεταξύ του ∆ήµου ΑµπελοκήπωνΜενεµένης και της κας Καµπέρη Μαρίας του Μιχαήλ ως προς το ακίνητο υπ΄ αριθµ. 407α4 επί της
οδού Πόντου ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης, ) λόγω οικονοµικής αδυναµίας της εκµισθώτριας.
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 211/2014
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο πρόεδρος
Ακτσελής Γεώργιος

Τα Μέλη
Αµπελόκηποι 26 - 08 - 2014
Ακριβές Απόσπασµα

Ο Ειδικός Γραµµατέας
Ε. Κουκουλιώτης

Ο πρόεδρος
Ακτσελής Γεώργιος
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