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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της αριθ. 14/2016

συνεδριάσεως του Συµβουλίου ∆. Κ. Ταγαράδων του ∆ήµου Θέρµης

Αριθ. Αποφάσεως 28/2016                                                    

                                                                                                      Περίληψη  

              « παράταση σύµβασης του υπ΄ αρίθµ. 2 αγροτεµαχίου Ταγαράδων έκτασης 125.751,30µ2 της 

εταιρείας ΝΕΡΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 094344158  για είκοσι επτά (27) έτη».

      Στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  της  ∆ηµ.  Kοιν.  Ταγαράδων  του  ∆ήµου  Θέρµης,  σήµερα  17

Νοεµβρίου ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19:30, συνήλθε το Συµβούλιο της ∆ηµ. Κοιν. Ταγαράδων του

∆ήµου  Θέρµης  σε  τακτική  δηµόσια  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  υπ΄  αρίθ  39412/14ης-11-2016

έγγραφη  πρόσκληση  του  προέδρου,  που  επιδόθηκε  µε  αποδεικτικό  σε  κάθε  σύµβουλο  και

δηµοσιεύτηκε  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της  ∆ηµοτικής  Κοινότητας  σύµφωνα  µε  τις

σχετικές διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 88 του  Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο

παραπάνω  θέµα.  Πριν  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι  υπάρχει  νόµιµη

απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 5 µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) ΚΑΛΑΘΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                             

2) ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                                                           

       3)   ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                         ΚΑΝΕΙΣ

4) ΤΣΟΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

5) ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                

   

 ο πρόεδρος κ. ∆ηµήτριος Καλαθάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του  Συµβουλίου της

∆ηµοτικής  Κοινότητας  Ταγαράδων  και  εισηγούµενος  το  1ο  θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης,

«παράταση  σύµβασης  του  υπ΄  αρίθµ.  2  αγροτεµαχίου  Ταγαράδων  έκτασης  125.751,30µ2  της

εταιρείας  ΝΕΡΟΥΠΟΛΗ  Α.Ε.  Α.Φ.Μ.  094344158 για  είκοσι  επτά  (27)  έτη.» και  αφού  έλαβε

υπόψη: 

1. Το άρθρο 83 του Ν. 3852/2010 περί αρµοδιοτήτων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων.

2. Το µε ηµεροµηνία 5.10.2016 έγγραφο του τµήµατος εσόδων του ∆ήµου Θέρµης µε το οποίο

καλείται να εκφράσει την γνώµη του σχετικά µε «την παράταση της µίσθωσης µέρους του υπ΄

αριθ. 2 αγροτεµαχίου για χρονικό διάστηµα  ίσο µε το αρχικά  συµφωνηµένο συµβατικό δηλ.

είκοσι επτά (27) έτη και συγκεκριµένα από την 1.1.2019 έως και την 31.12.2045 σύµφωνα µε

τους όρους του αρχικού συµφωνητικού» υποστήριξε τα παρακάτω: 

  1.   Η  µε  αριθ.  6735 σύµβαση  µίσθωσης  ακινήτου  µεταξύ  της  Κοινότητας  Ταγαράδων  και  της

εταιρείας Νερούπολη Α.Ε. διάρκειας 27 ετών λήγει την 31.12.2018. Το δε άρθρο 8 αναφέρει

«µετά  τη  λήξη  της  σύµβασης  η  µισθώτρια  εταιρεία  υποχρεούται  να  εγκαταλείψει  την



εκµισθωµένη έκταση και οι µόνιµες κτιριακές εγκαταστάσεις θα περιέλθουν εις όφελος

της κοινότητας χωρίς όχληση».

  2.  Το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο Θέρµης µε την  υπ΄ αρίθ. 105/2016 απόφασή  του  αποφάσισε  να  µη

δοθεί παράταση της ανωτέρω µίσθωσης καθώς δεν συντρέχει η προϋπόθεση της παραγ. 2β του

άρθρου  5 του  Π∆  34/1995, όπως  συµπληρώθηκε  από  την  παραγ.  2 του  άρθρου  45 του  Ν.

4257/2014, δηλ. της µη καταβολής του µισθώµατος κατά τους τελευταίους δώδεκα µήνες προ

της δηµοσίευσης του Ν. 4257/2014 (ηµερ. ∆ηµοσ. 14.4.2014).

  3.   Η εταιρεία ΝΕΡΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. κατέθεσε την υπ΄ αρίθ. 25465/11.4.2016 προσφυγή κατά της

υπ΄ αρίθ. 105/2016 απόφασης του ∆ηµ. Συµβουλίου, την  οποία η  Αποκεντρωµένη  ∆ιοίκηση

Μακεδονίας-Θράκης την απέρριψε ως απαράδεκτη µε την υπ΄ αρίθ. 31292/12.6.2016 απόφαση.

 4.    Η παρ. 2β του άρθρου 5 του Π∆ 34/1995, όπως συµπληρώθηκε από την παραγ. 2 του άρθρου 45

του  Ν.  4257/2014  και  τροποποιήθηκε  µε  τις  διατάξεις  του  Ν.  4373/2016  και  ως  προς  το

τελευταίο εδάφιό της αναφέρει τα εξής:

 2β.  «  Ειδικά  οι  επαγγελµατικές  µισθώσεις  δηµοτικών  ακινήτων  µε  εκµισθωτή  Ο.Τ.Α.  α΄

βαθµού  που  έχουν  συµπληρώσει  δεκαετή  τουλάχιστον  διάρκεια  από  την  αρχική  έναρξη

εκµίσθωσης παρατείνονται αυτοδικαίως µε επίδοση σχετικής δήλωσης βουλήσεως του µισθωτή

για  χρόνο  ίσο  µε  τον  αρχικώς  συµφωνηµένο  συµβατικό,  εφ΄  όσον  εκτός  των  άλλων

προϋποθέσεων:

 α. υφίσταται η σύµφωνη γνώµη του Ο.Τ.Α..

  γ. καταβάλλει το µίσθωµα κατά  τους  τελευταίους  δώδεκα µήνες προ της δηµοσίευσης του

παρόντος.

 5.     Σύµφωνα µε το παραπάνω έγγραφο του τµήµατος εσόδων του ∆ήµου Θέρµης η εκµισθώτρια

          εταιρεία  δεν  τηρεί  την  προϋπόθεση  γ΄του  Ν.4372/2016,  ο  οποίος  τροποποίησε  τον  Ν.

4257/2014 (ηµερ. ∆ηµ. 14.4.2014), δηλ. της καταβολής του µισθώµατος κατά τους τελευταίους

δώδεκα µήνες προ της δηµοσίευσης του νόµου. Απλώς διακανονίσθηκε   εκ των υστέρων το

χρέος µετά την  δηµοσίευση  του νόµου (8.7.2014) και αυτό αντιβαίνει  σαφώς στην βούληση

του νοµοθέτη.

    6.  Η ∆ηµ. Κοινότητα αναµένει τη λήξη της σύµβασης της 31.12.2018, οπότε και θα εισηγηθεί προς

το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  τρόπους  αξιοποίησης  των  εγκαταστάσεων  που  θα  περιέλθουν  στην

κυριότητα του ∆ήµου ως νόµιµου διαδόχου της πρώην κοινότητας που υπέγραψε την σύµβαση

το  1992  προς  όφελος  των  κατοίκων  της  κοινότητας  Ταγαράδων,  οι  οποίοι  πρώτα  αυτοί

δικαιούνται  να  καρπωθούν  την  υπεραξία  από  την  συγκεκριµένη  δραστηριότητα,  αφού λάβει

υπόψη και την έως τότε προσφορά του σηµερινού εκµισθωτή. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

• Η Σύµβουλος κ. Μπαλάσκα Α. δήλωσε ότι δεν πρέπει να παραταθεί η σύµβαση  µέχρι το 2045:

«Να  µείνει  ως  έχει  µέχρι  το 2018 και  θα  κοιτάξουµε  το  θέµα  εκ΄  νέου  και  όχι  µε  την  ίδια

σύµβαση» 

• Ο Σύµβουλος κ. Τσονίδης Γ. δήλωσε ότι καταψηφίζει το αίτηµα, διότι ο επιχειρηµατίας δεν

είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του και συγκεκριµένα το 2011 & το 2012 τα έσοδα προς το

∆ήµο ήταν µηδενικά, όπως αυτό φαίνεται σε έγγραφο της οικονοµικής υπηρεσίας προς αυτόν.

• Ο Σύµβουλος κ. Λασκαρίδης Γ. δήλωσε ότι δεν αποδέχεται το αίτηµα θεωρώντας το πρόωρο

και διατύπωσε την άποψη ότι πρέπει να υπάρξει µια συνεργασία µε τον επιχειρηµατία έξι µήνες

πριν από τη λήξη της σύµβασης ώστε να εξεταστεί το ενδεχόµενο της ανανέωσής της.

• Ο Σύµβουλος κ. Καπούλας Ι.  δήλωσε ότι είναι υπέρ της σύµβασης όταν λήξει η υφιστάµενη.

         

Το  Συµβούλιο  της  ∆ηµοτικής  Κοινότητας  µετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε

υπόψη την εισήγηση του προέδρου 



ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

και  προτείνει  να  µη  δοθεί  παράταση  της  ανωτέρω  µίσθωσης  του  υπ΄  αρίθ.  2 αγροτεµαχίου,

διότι  δεν  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  της  παρ.  2β  του  άρθρου  5  του  Π∆  34/1995,  όπως

συµπληρώθηκε από την παραγ.2 του άρθρου 45 του Ν. 4257/2014 και τροποποιήθηκε µε τις

διατάξεις του Ν.4373/2016 δηλ.  της  καταβολής  µισθωµάτων  κατά  τους  τελευταίους  δώδεκα

µήνες προ της δηµοσιεύσεως του Νόµου, σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση του προέδρου

και δηλώνει ότι: 

          η ∆ηµ. Κοινότητα αναµένει την λήξη της σύµβασης της 31.12.2018 οπότε και θα εισηγηθεί

προς  το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  τρόπους  αξιοποίησης  των  εγκαταστάσεων  που  θα

περιέλθουν στην κυριότητα του ∆ήµου ως νόµιµου διαδόχου της πρώην κοινότητας που

υπέγραψε την σύµβαση το 1992 προς όφελος των κατοίκων της κοινότητας Ταγαράδων, οι

οποίοι  πρώτα  αυτοί    δικαιούνται  να  καρπωθούν  την  υπεραξία  από  την  συγκεκριµένη

δραστηριότητα,  λαµβάνοντας  υπόψη  και  την  έως  τότε  προσφορά  του  σηµερινού

εκµισθωτή. 

Στο  συµβούλιο  παραβρέθηκε  και  ο  ∆ηµοτικός  Σύµβουλος  κ.  Καρκατζίνος  Νικόλαος,  ο

οποίος δήλωσε ότι συµφωνεί µε τα παραπάνω.

  

    Στο  Συµβούλιο  παραβρέθηκε  και  ο  υπάλληλος  Μητακίδης  Ηρακλής  για  την  τήρηση  των

πρακτικών.

    Αφού  εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται  η συνεδρίαση

                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                             ΤΑ ΜΕΛΗ

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ

               

                      ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ


