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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               07.06.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  169/2021 

 

ΘΕΜΑ: Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της μίσθωσης του δημοτικού αγροτεμαχίου υπ΄ αριθμ.  

407βγ στην οδό Πόντου Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης 

 

Σήμερα την 7η του μήνα Ιουνίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:00 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 11585/07-06-2021 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Αποστολίδου Μαρία  3) Κατζικάς Γεώργιος  

4) Κουσίδης Γεώργιος 5) Γυμνόπουλος Κοσμάς (Αναπλ. Μέλος) 6) Κωνσταντίνου Κυριάκος 7) Καρράς 

Ευστράτιος (Αναπλ. Μέλος) 8) Τσομπανοπούλου Μελίσα 9) Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή (Αναπλ. 

Μέλος).   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  ΟΥΔΕΙΣ. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Αλευρόπουλο Παναγιώτη, 

κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) 

έκτακτου θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως 

έκτακτο . 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

 

Αφού ελήφθησαν υπόψη: 

Ο Δήμος μας είναι αποκλειστικός κύριος ενός αγροτεμαχίου εμβαδού 258τμ επί της οδού Πόντου 

Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης, το οποίο τυγχάνει μισθωμένο στον κ. Καμανά Αθανάσιο του Αχιλλέα  

με ΑΦΜ 076557469 Δ.Ο.Υ. Ιωνίας, με το από 15-06-2016 μισθωτήριο συμβόλαιο μεταξύ του ανωτέρω και 

του Δήμου, το οποίο λήγει την 15-6-2021. 

 

Στο συμβόλαιο, όπως και στους εγκεκριμένους όρους της διακήρυξης της δημοπρασίας, ρητά αναφέρεται: 

«Σε περίπτωση τρίμηνης καθυστέρησης της καταβολής των μισθωμάτων, ο πλειοδότης κηρύσσεται 

έκπτωτος άμεσα και η μισθωτική σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, από την ημέρα της επιδόσεως σε αυτόν 

του σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός να δικαιούται καμίας μορφής αποζημίωση ή τυχόν να δύναται να 

αίρει άλλη αξίωση κατά του Δήμου».  
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Σύμφωνα με το άρθρο178 παργρ 1 του N.3463/2006: «Οι Δήμοι οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν 

και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους, με τρόπο επιμελή και αποδοτικό». 

Επειδή, σύμφωνα με την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας, ο ανωτέρω οφείλει σήμερα από απλήρωτα 

μισθώματα για διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών και έως την 15/6 θα αποχωρήσει από το 

ακίνητο, καλείται η Οικονομική Επιτροπή για αποφασίσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής που 

έχει καταθέσει υπέρ του Δήμου ποσού 180,00€ από το Τ. Π. & Δανείων με αριθμό Σύστασης 

Παρακαταθήκης 200095 (Καμανάς Αθανάσιος του Αχιλλέα  με ΑΦΜ 076557469 Δ.Ο.Υ. Ιωνίας). 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω 

εισήγηση του  προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής που έχει καταθέσει υπέρ του Δήμου ποσού 180,00€ 

από το Τ. Π. & Δανείων με αριθμό Σύστασης Παρακαταθήκης 200095 (Καμανάς Αθανάσιος του Αχιλλέα  

με ΑΦΜ 076557469 Δ.Ο.Υ. Ιωνίας). 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  169/2021. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  08.06.2021 

 

 

  

         

       

      O Πρόεδρος 

  

 Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

 

 

 


