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Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 10 - 10 - 2011
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621
Αριθ. Απόφ. 322/2011
ΘΕΜΑ: Έγκριση εκµίσθωσης του υπ’ αριθµ. 16 έκτασης 4.165τµ., ευρισκόµενο στην οδό Μικράς
Ασίας (αγροτική περιοχή Μενεµένης), µε προτεινόµενη χρήση αυτού σε βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις- επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 10ην του µήνα Οκτωβρίου του
έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 13919/6-10-2011 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από
το σύνολο των 33 µελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ,
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη Παρασκευή, Βαλάνος Νικόλαος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη,
Κουσίδης Γεώργιος, Ακτσελής Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης
Αλέξανδρος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος,
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λαδάς Παράσχος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης
Χαράλαµπος, Κατσαρός Ιωάννης, Παυλίδου Λαµπρινή, Τσιριγώτης Αρσένιος, Σαπρανίδου
Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.
ΑΠΟΝΤΕΣ :
Αρπατζάνη Μαρία, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Σάββα
Αικατερίνη, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Παπαδήµας Αναστάσιος.
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 και παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και
Μενεµένης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 16ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος
Καζαντζίδης Γ. έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι σύµφωνα µε το άρθρο178 παργρ 1 του
N.3463/2006:«Οι ∆ήµοι οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε
είδους περιουσία τους, µε τρόπο επιµελή και αποδοτικό».
Σύµφωνα µε το άρθρο 446 παργρ 2 του Π∆ 14/1999 (ΦΕΚ 580∆/1999):« Η …… και µίσθωση
ακινήτων ……………………..από τους ΟΤΑ…………..γίνεται αφού προσδιοριστεί η χρήση
των εκτάσεων αυτών και εφόσον ο σκοπός των παραπάνω πράξεων δεν είναι αντίθετος µε τη
χρήση αυτή. Όταν η χρήση αυτή δεν έχει προσδιοριστεί µε εγκεκριµένο σχέδιο Πόλης ή άλλο
νόµιµο τρόπο, ο προσδιορισµός γίνεται µε απόφαση Νοµάρχη. Η παραπάνω απόφαση δεν
είναι αναγκαία όταν ο σκοπός της παραχώρησης της χρήσης ή της µίσθωσης δε µεταβάλει
την υφιστάµενη χρήση των εκτάσεων.
Η απόφαση του Νοµάρχη εκδίδεται ύστερα από γνώµη της αρµόδιας πολεοδοµικής
Υπηρεσίας και γνώµη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Εφόσον οι παραπάνω γνώµες δεν έχουν
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υποβληθεί στο Νοµάρχη µέσα σε 60 ηµέρες από τη λήψη του σχετικού ερωτήµατος από τον
∆ήµο, ο Νοµάρχης προχωρεί στην έκδοση απόφασης και χωρίς αυτήν».
Εξαιτίας των νοµοθετικών µεταβολών του Ν. 3852/2010, µε τον οποίο καταργήθηκε ο θεσµός
του Νοµάρχη και οι Υπηρεσίες της Πολεοδοµίας, οι οποίες πλέον ασκούνται από τους κατά
τόπους ∆ή µους, και βάσει της αριθµ. 6/21-6-2011 Εγκυκλίου της ∆/νσης ΟΚΚ του ΥΠΕΚΑ,
αρµόδιος πλέον να εγκρίνει την προταθείσα διαφοροποιηµένη χρήση είναι ο Γ. Γραµµατέας
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 84 του Ν. 3852/2010 :
«Το συµβούλιο στα όρια της τοπικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
1. ∆ιατυπώνει γνώµη στο δηµοτικό συµβούλιο για:
στ) για την εκποίηση, εκµίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά,
περιουσιακών στοιχείων του δήµου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας.
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 83 παργρ. 4 του Ν. 3852/2010:
4. Ο πρόεδρος και τα συµβούλια των δηµοτικών κοινοτήτων ασκούν και τις αρµοδιότητες του
προέδρου και των συµβουλίων των τοπικών κοινοτήτων που προβλέπονται στα άρθρα 82 και
84 του παρόντος.
Για τον λόγο αυτόν ζητήθηκε αρµοδίως και η διατύπωση της γνώµης του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης για την εκµίσθωση του ακινήτου του θέµατος, πριν εισαχθεί
προς συζήτηση και λήψη της τελικής απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου µας.
Η δε ∆ηµοτική Κοινότητα Μενεµένης εξέδωσε την αριθµ. 45/15-9-2011 απόφασή της, µε την
οποία αποφάσισε επί λέξει: «∆ιατυπώνοντας τη γνώµη της επί της επικείµενης εκµίσθωσης
του δηµοτικού αγροτεµάχιου αριθµ. 16 έκτασης 4.165τµ., ευρισκόµενο στην οδό Μικράς Ασίας
(αγροτική περιοχή Μενεµένης), συµφωνεί να εκµισθωθεί εκ νέου, εφόσον επίκειται η λήξη της
ισχύουσας µισθωτική σχέσης, µε προτεινόµενη χρήση αυτού σε χώρο ανάπτυξης
επιχειρήσεων συνεργείων οχηµάτων»
Με βάση τα ανωτέρω, ως προς το αγροτεµάχιο αριθµ. 16, εισηγούµαι:
Α)Την έγκριση της εκµίσθωσης του υπ’ αριθµ. 16 έκτασης 4.165τµ., ευρισκόµενο στην οδό
Μικράς Ασίας (αγροτική περιοχή Μενεµένης), συµφωνεί να εκµισθωθεί εκ νέου, εφόσον
επίκειται η λήξη της ισχύουσας µισθωτική σχέσης, µε προτεινόµενη χρήση αυτού σε
βιοτεχνικές εγκαταστάσεις- επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης.
Β. Την αποστολή της απόφασης που θα εκδοθεί στον Γ. Γραµµατέα Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ο οποίος, εντός εξήντα (60) ηµερών από τη λήψη της, θα
πρέπει να προχωρήσει στην έκδοση απόφασης περί προσδιορισµού της χρήσης του
προτεινόµενου αγροτεµαχίου υπ άριθµ. 16 σε βιοτεχνικές εγκαταστάσεις- επαγγελµατικά
εργαστήρια χαµηλής όχλησης.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του Αντιδηµάρχου, την αριθ. 45/15-9-2011 απόφασή της
∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Οµόφωνα
Εγκρίνει:
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Α)Την εκµίσθωση του υπ’ αριθ. 16 έκτασης 4.165τµ., ευρισκόµενο στην οδό Μικράς Ασίας
(αγροτική περιοχή Μενεµένης), συµφωνεί να εκµισθωθεί εκ νέου, εφόσον επίκειται η λήξη της
ισχύουσας µισθωτική σχέσης, µε προτεινόµενη χρήση αυτού σε βιοτεχνικές εγκαταστάσειςεπαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης.
Β)Την αποστολή της απόφασης που θα εκδοθεί στον Γ. Γραµµατέα Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ο οποίος, εντός εξήντα (60) ηµερών από τη λήψη της, θα
πρέπει να προχωρήσει στην έκδοση απόφασης περί προσδιορισµού της χρήσης του
προτεινόµενου αγροτεµαχίου υπ άριθµ. 16 σε βιοτεχνικές εγκαταστάσεις- επαγγελµατικά
εργαστήρια χαµηλής όχλησης.
Γ). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 322 /2011
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακτσελής Γεώργιος
Ακριβές Απόσπασµα,
Αµπελόκηποι 11 – 10 - 2011
Ο Ειδικός Γραµµατέας
Ε. Κουκουλιώτης

Ο Πρόεδρος
Ακτσελής Γεώργιος
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