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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 07.02.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 36/2022 

 
ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή μισθώματος λόγω μείωσης του εμβαδού του μισθίου εξαιτίας  

εργασιών απαλλοτρίωσης.  Διαγραφή Βεβαιωτικών Καταλόγων και επανασύνταξη αυτών. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η του μήνα Φεβρουαρίου, του έτους 2022, ημέρα 

της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 

2708/03-02-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1)  Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία 3) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4) 

Σιδηρόπουλος Σάββας  5) Γρούγιος Ηλίας 6)  Τσομπανοπούλου Μελίσα 7) Κυριλλίδης Γεώργιος 8) Καζαντζίδης 

Γεώργιος. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Κωνσταντίνου Κυριάκος. 

.     

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 4
ο
 Θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Ο Ιώαννου Κυριάκος του Κώστα, μισθωτής από 31 Μαΐου  2018 του δημοτικού αγροτεμαχίου με αριθμό 82 στην οδό 

Πόντου Κοινότητας Μενεμένης, υπέβαλε στον Δήμο την 27η Ιανουαρίου 2022 ηλεκτρονική αίτηση, με την οποία 

αιτείται την αναπροσαρμογή του μισθώματος που καταβάλει,  διότι εξαιτίας έργων διαπλάτυνσης της οδού Πόντου 

από την απαλλοτρίωση για την κατασκευή του Κ16 κόμβου, έχει μειωθεί σημαντικά το εμβαδόν του μίσθιου.  

 

Σύμφωνα με την Αυτοψία που πραγματοποιήθηκε την 2/2/2022 από την αρμόδια Υπηρεσίας του Δήμου, τα 

εκτεθέντα από τον μισθωτή είναι αληθή και από τις εργασίες για την κατασκευή του Κ16 μειώθηκε το εμβαδόν του 

μισθίου κατά 242 τμ ώστε σήμερα να είναι 965τμ και όχι 1.207τμ που ήταν όταν μισθώθηκε (επισυνάπτονται 

αμφότερα τα έγγραφα).  

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αν κατά το χρόνο της παράδοσής του στο μισθωτή το μίσθιο έχει ελάττωμα 

που εμποδίζει μερικά ή ολικά τη συμφωνημένη χρήση (πραγματικό ελάττωμα) ή αν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης 

εμφανίστηκε τέτοιο ελάττωμα, ο μισθωτής έχει δικαίωμα μείωσης ή μη καταβολής του μισθώματος. Το ίδιο ισχύει 

και αν λείπει από το μίσθιο μια συμφωνημένη ιδιότητα ή αν έλειψε μια τέτοια ιδιότητα όσο διαρκεί η μίσθωση 

(άρθρο 576 ΑΚ).  

 

Με βάση το ανωτέρω παρατεθέν νομικό πλαίσιο, με την αναλογία των μέτρων που πραγματικά χρησιμοποιεί, θα 
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πρέπει να καταβάλει μηνιαίως, αντί του ποσού των 197,72€ πλέον του 3,6% που καταβάλει σήμερα, το ποσό των 

158,07€ πλέον του 3,6%. 

 

 

 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να εγκρίνει την αναπροσαρμογή του μισθώματος για το έτος 2022 και εφεξής, ως τη λήξη της μίσθωσης.  

2. Να εγκρίνει την διαγραφή του Χρηματικού Καταλόγου έτους 2022 και την επανασύνταξή του με το νέο 

ποσόν 

3. Να εγκρίνει την αντίστοιχη τροποποίηση του μισθωτηρίου συμβολαίου 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του     

προέδρου  

 

 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

      

      

Α)  1. Εγκρίνει την αναπροσαρμογή του μισθώματος για το έτος 2022 και εφεξής, ως τη λήξη της μίσθωσης.  

      2. Εγκρίνει την διαγραφή του Χρηματικού Καταλόγου έτους 2022 και την επανασύνταξή του με το νέο ποσόν. 

      3. Εγκρίνει την αντίστοιχη τροποποίηση του μισθωτηρίου συμβολαίου. 

 

   Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 36/2022. 

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

 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  08.02.2022. 

 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 

Αποστολίδου Μαρία 


