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ΘΕΜΑ: Έγκριση µερικής παραχώρησης χρήσης άνευ ανταλλάγµατος από τον µισθωτή δηµοτικού
ακινήτου σε τρίτο πρόσωπο (δηµοτικό ακίνητο 407α1).
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 26ην του µήνα Φεβρουαρίου
έτους 2014 ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 2487/21-2-2014 έγγραφη
πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Καρράς Ευστράτιος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη,
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Καζαντζίδης Γεώργιος, Ακτσελής Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή,
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πατσιάς Γεώργιος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος,
Λεµονίδου ∆έσποινα, Παπαδήµας Αναστάσιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Τσιριγώτης Αρσένιος,
Παυλίδου Λαµπρινή, Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Μαρία, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Ιωαννίδης
Εµµανουήλ, Κουσίδης Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Μεζίκης Βασίλειος, Πουρσανίδης
Τριαντάφυλλος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Σάββα Αικατερίνη, Λαδάς
Παράσχος, Τσακαλίδης Ηρακλής, Κατσαρός Ιωάννης.
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 εισηγήθηκε το 8ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι ο
∆ήµος µας είναι αποκλειστικός κύριος του αγροτεµαχίου υπ΄αριθ. 407 επί της οδού Πόντου 21
εντός των διοικητικών ορίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης.
Τµήµα του ακινήτου αυτού ονοµαζόµενο ως 407α1, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 354/2012 απόφαση
∆ηµοτικού Συµβουλίου, εµβαδού 2.081τµ, είναι µισθωµένο από 17-12-2013 στον κ. Τράντο
Θεοχάρη του Ελευθερίου βάσει της υπ΄ αριθ. 363/2013 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά
από δύο άγονες δηµοπρασίες.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 περίπτωση η΄ του Π.∆.270/1981 «η σιωπηρά αναµίσθωση ως και
υπεκµίσθωση του µισθίου υπό του µισθωτού απαγορεύεται απολύτως». Με βάση το ανωτέρω
νοµικό πλαίσιο, προβλέφθηκε στο συµφωνητικό µισθώσεως µεταξύ του κ. Τράντου Θεοχάρη και
του ∆ήµου µας ότι «Απαγορεύεται η υπεκµίσθωση του µισθίου, η ολική ή µερική παραχώρηση
χρήσης αυτού σε τρίτο πρόσωπο καθώς και η σιωπηρή αναµίσθωση χωρίς την έγγραφη
συγκατάθεση του εκµισθωτή».
Με την υπ΄αριθ. πρωτ. 1730/06-02-2014 αίτησή του ο µισθωτής ζητά την έγγραφη συναίνεση του
∆ήµου µας «στη µερική υπεκµίσθωση ή µερική παραχώρηση χρήσης του ακινήτου το οποίο µου
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εκµισθώσατε ως προς τον αδελφό µου κ. Τράντο Κων/νο, ο οποίος και τυγχάνει εγγυητής της
µίσθωσης».
Σήµερα, µε τη µερική παραχώρηση άνευ ανταλλάγµατος τµήµατος του ακινήτου, σύµφωνα µε την
ανωτέρω αίτηση, η σχέση του ∆ήµου µας προς τον µισθωτή κ. Τράντο Θεοχάρη δε µεταβάλλεται
ουδόλως. ∆εν υπάρχει περίπτωση συµµίσθωσης ούτε άλλης µεταβολής της συµβατικής σχέσης.
Ο υπέρ ου η παραχώρηση δεν θα έχει καµία οικονοµική συναλλαγή µε τον ∆ήµο µας ούτε
βεβαίως θα καταβάλει κανένα αντίτιµο στον µισθωτή, εφόσον ο µισθωτής απαγορεύεται να
εκµεταλλεύεται οικονοµικώς το ακίνητο του ∆ήµου.
Όλοι οι όροι του από 17-12-2013 µισθωτηρίου συµβολαίου συνεχίζουν να ισχύουν κανονικά, οι
υποχρεώσεις του µισθωτή παραµένουν αµετάβλητες, εφόσον ο ∆ήµος µας συνεχίζει να έχει
απαίτηση καταβολής του µισθώµατος από τον µισθωτή που υπέγραψε το συµφωνητικό.
Με βάση τα ανωτέρω, ως προς το δηµοτικό ακίνητο υπ΄αρίθ. 407α1 επί της οδού Πόντου 21,
εισηγούµαι την έγκριση της µερικής παραχώρησης άνευ ανταλλάγµατος της χρήσης του στον
εγγυητή της µίσθωσης κ. Τράντο Κων/νο του Ελευθερίου.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, το από 17-12-2013 µισθωτήριο συµβόλαιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Κατά πλειοψηφία
Με ψήφους 15 υπέρ (Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Καρράς Ευστράτιος, Ναλµπαντίδου
Αφροδίτη, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Καζαντζίδης Γεώργιος, Ακτσελής Γεώργιος, Μπουντούρη
Παρασκευή, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πατσιάς Γεώργιος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης
Αθανάσιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Παπαδήµας Αναστάσιος, Χοϊδης Χαράλαµπος), αποχή 4
Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή, Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας).
Η παράταξη Ο.ΡΜ.Η. και ο κος Καζαντζίδης Γεώργιος ψηφίζουν µε επιφύλαξη.
Α). Εγκρίνει την µερική παραχώρηση άνευ ανταλλάγµατος της χρήσης του δηµοτικού ακίνητου
υπ΄αρίθ. 407α1 επί της οδού Πόντου 2, (το οποίο είναι ενοικιασµένο στον κο Τράντου Θεοχάρη)
στον εγγυητή της µίσθωσης κ. Τράντο Κων/νο του Ελευθερίου.
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 070/2014
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο πρόεδρος
Ακτσελής Γεώργιος

Τα Μέλη
Αµπελόκηποι 27 - 2 - 2014
Ακριβές Απόσπασµα

Ο Ειδικός Γραµµατέας
Ε. Κουκουλιώτης

Ο πρόεδρος
Ακτσελής Γεώργιος

[2]

