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               Απόσπασµα 

Από το πρακτικό της συνεδρίασης  
               Της 18/11/2015 

 
Αριθµ.Απόφασης 073/2015    
Αριθ. Πρακτικού:   15/2015 
 
 

                      Θέµα: Παροχή σύµφωνης γνώµης σχετικά µε την  

                     παράταση εκµίσθωσης του δηµοτικού οικοπέδου που  

                     βρίσκεται στη συµβολή της οδού Ελ. Βενιζέλου µε τη  

                     λεωφόρο ∆ενδροποτάµου, κυριότητος του ∆ήµου µας εντός  

                     των ορίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων, 710,62  

                     τµ περίπου, εντός του οποίου υφίσταται ισόγειο κτίσµα  

                     εµβαδού 39 τ.µ, του οποίου η µισθωτική σχέση λήγει την  

                     15-11-2015. 

 

Σήµερα 18/11/2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00µ.µ. στο Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, 
(∆ηµαρχείο Αµπελοκήπων), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων, 
µετά από την Α.Π: 15543/13-11-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα 
από τα µέλη, σύµφωνα µε το ά. 88 παργρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010. 
∆ιαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο ένδεκα (11) µελών ήταν:      
 
Παρόντες: 
 1.Κόπτη Ελένη 
 2.Ταµβάκης Ιωάννης 
 3. Ματακίδου Μάρθα  
 4. Βενετικίδης Ιωάννης   
 5. Μιχαηλίδου Σοφία 
 6. Τσοντάκη Μαρίνα  
 7.Καρµίρης Κωνσταντίνoς 
 
 Απόντες:  
1.Γεννηµατάς Ιωάννης 
2. Τσιορβάλας Συµεών   
3.Καλαΐτζίδης Σαµψών 
4. Ιακωβίδου Ελένη 
  
Η Πρόεδρος  µετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου Κουκουτέγου Κλεαρέττη κλάδου ∆Ε 
∆ιοικητικού.  
 
Η Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 2ο θέµα  της ηµερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη του Συµβουλίου ότι: 
 



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. 

 
Σύµφωνα µε το αρθρο 45 του Ν. 4257/14 :  

«2.β. Ειδικά οι επαγγελµατικές µισθώσεις δηµοτικών ακινήτων µε εκµισθωτή Ο.Τ.Α. α΄  βαθµού…που 
έχουν συµπληρώσει δεκαετή τουλάχιστον διάρκεια από την αρχική έναρξη της µίσθωσης, 
παρατείνονται αυτοδικαίως µε επίδοση σχετικής δήλωσης βουλήσεως του µισθωτή, για χρόνο ίσο µε 
τον αρχικώς συµπεφωνηµένο συµβατικό, εφόσον : α) ο µισθωτής παραµένει στο µίσθιο κατά το 
χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος, β) καταβάλει το µίσθωµα κατά τους τελευταίους δώδεκα µήνες 
προ της δηµοσιεύσεως του παρόντος και γ) έχει συναφθεί η µίσθωση κατόπιν δηµόσιας πλειοδοτικής 
διαδικασίας.» 

Με βάση τα ανωτέρω, εταιρεία µε την επωνυµία «Χ.ΜΕΤΑΞΑΣ – Ε.ΜΕΤΑΞΑΣ Ο.Ε», , µισθώτρια 
δηµοτικού οικοπέδου που βρίσκεται στη συµβολή της οδού Ελ. Βενιζέλου µε τη λεωφόρο 
∆ενδροποτάµου, κυριότητος του ∆ήµου µας εντός των ορίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αµπελοκήπων, 710,62 τµ περίπου, εντός του οποίου υφίσταται ισόγειο κτίσµα εµβαδού 39 τ.µ., µε 
την από 2/11/2015 αίτησή της αιτήθηκε την υπαγωγή της στις διατάξεις του αρθρ. 45 του Ν. 
4257/2014 και εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις ως προς το εν λόγω δηµοτικό 
οικόπεδο, ήτοι: α) η µισθώτρια εταιρεία παρέµενε στο µίσθιο κατά το χρόνο δηµοσίευσης του 
παρόντος, την 14-4-14, β) κατέβαλε το µίσθωµα κατά τους τελευταίους δώδεκα µήνες προ της 
δηµοσιεύσεως του Ν. 4257/2014 και γ) έχει συναφθεί η µίσθωση κατόπιν δηµόσιας πλειοδοτικής 
διαδικασίας,  

ζητείται η διατύπωση της γνώµης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων για την 
παράταση εκµίσθωσης του ως άνω δηµοτικού οικοπέδου, του οποίου η µισθωτική σχέση λήγει την 
15-11-2015 . 

 Η απόφαση της Κοινότητας θα υποβληθεί προς συζήτηση στην επόµενη τακτική Συνεδρίαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας για τη λήψη της τελικής απόφασης.  

       
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, µετά από διαλογική συζήτηση λαµβάνοντας υπόψη και 
αποδεχόµενο πλήρως την ανωτέρω εισήγηση 
                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη σχετικά  µε την παράταση εκµίσθωσης του δηµοτικού οικοπέδου 
που βρίσκεται στη συµβολή της οδού Ελ. Βενιζέλου µε τη λεωφόρο ∆ενδροποτάµου, κυριότητος του 
∆ήµου µας εντός των ορίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων, 710,62 τµ περίπου, εντός του 
οποίου υφίσταται ισόγειο κτίσµα εµβαδού 39 τ.µ, του οποίου η µισθωτική σχέση λήγει την 15-11-
2015 . 

Η απόφαση αυτή θα χρησιµεύσει ως εισήγηση για την λήψη της τελικής απόφασης από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο. 

Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 073/2015 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 
Η Πρόεδρος        ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές απόσπασµα, Αµπελόκηποι,  20/11/2015       
                                                                    

Η Πρόεδρος  της ∆ηµοτικής Κοινότητας  
                                      
 

Κόπτη Ελένη 
 



            


