
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 33/12-12-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 

 

Αριθµ. Απόφ. 489/2016      ΘΕΜΑ :  «Έγκριση εκµίσθωσης 

αγροτεµαχίων ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Νέας Ραιδεστού» 

  

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 12η ∆εκεµβρίου 2016 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά 
από την υπ’ αριθ. 42631/07-12-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβούλου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της 
διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί 
«Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα   21 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

1 Αποστόλου Στυλιανός προσήλθε πρίν 
από τη συζήτηση του 2ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης 

2  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)  

2 Αγοραστούδη Ευγενία 

3 Αναγνώστου Πασχάλης 3 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 
4 Βογιατζής ∆ηµήτριος 4 Γκιζάρης Στέργιος  προσήλθε πρίν από 

τη συζήτηση του 2ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

5  Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 5 Γκουστίλης Θεόδωρος 
6 Ζελιλίδης ∆αµιανός 6 Ιωσηφίδης Ιωάννης προσήλθε πρίν 

από τη συζήτηση του 2ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

7 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 7 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 
8 Καρκατζίνος Νικόλαος 8 Κοντοπίδης Γεώργιος 

9 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 9 Κεφαλάς Ανέστης 

10 Λαγός Νικόλαος 10 Μουστάκας Βασίλειος 
11 Λιάντας ∆ηµήτριος 11 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 

12 Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 12 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 
13 Μπίκος Κωνσταντίνος   

14 Πονερίδης Παναγιώτης   
15 Πράτανος Απόστολος   

16 Σαµαράς Σωκράτης   

17 Σαραφιανός Χρήστος   
18 Σφονδύλας ∆ηµήτριος   

19 Τσολάκης Απόστολος   
20 Τιτέλης Κωνσταντίνος   

21 Χρυσοχόου Παύλος   
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για 
την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 
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Το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο και το 10ο θέµα συζητήθηκε 2ο. 
Το 3ο και 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκαν µαζί. 
 
Για τη συζήτηση του παρακάτω θέµατος κλήθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Ν.Ραιδεστού κος Κατρανιάς Παναγιώτης µε το υπ αριθµ. 43904/16-12-2016 έγγραφο της 
Προέδρου του ∆.Σ., ο οποίος παραστάθηκε.  
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενος το 9ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη την από 10-11-
2016 εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την 
οποία όπως προκύπτει από την υπ’ αριθµ. 27/612/18.03.1997 ∆ιαπιστωτική Απόφαση 
Μεταβίβασης της περιουσίας των σχολείων και την υπ’αριθµ. 39372/06 απόφαση 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η Τοπική Κοινότητα Ν. Ραιδεστού έχει στην 
κατοχή της τα παρακάτω αγροτεµάχια: 

1. υπ’αριθµ. 941 αγροτεµάχιο Ν. Ραιδεστού έκτασης 17.000µ2 µε  ΚΑΕΚ 

190791303001 
2. υπ’αριθµ. 434 αγροτεµάχιο Ν. Ραιδεστού έκτασης 2.077µ2 

 
3. υπ’αριθµ. 446 αγροτεµάχιο Ν. Ραιδεστού έκτασης 12.761µ2     

    
 Σηµειώνεται ότι το υπ’αριθµ. 941 αγροτεµάχιο Ν. Ραιδεστού βρίσκεται σύµφωνα µε 
το νέο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο του ∆ήµου Θέρµης (ΦΕΚ 451/ΑΑΠ/2013) “Έγκριση του 
Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της ∆ηµοτικής Ενότητας Θέρµης του  
∆ήµου Θέρµης (ν. Θεσσαλονίκης)” σε περιοχή Ανάπτυξης ∆ραστηριοτήτων του  
Πρωτογενούς Τοµέα µε στοιχείο ΠΕΠ∆ ∆2. 
 
 Συγκεκριµένα στην περιοχή µε στοιχείο ΠΕΠ∆ ∆2 επιτρέπονται οι  
εγκαταστάσεις που προβλέπονται στην ΠΕΠ∆ ∆1 και κάποιες επιπλέον  
εγκαταστάσεις, δηλαδή: 
1. Εγκαταστάσεις γεωργικών, δασικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και  
λοιπών αγροτικών εκµεταλλεύσεων. 
2. Εγκαταστάσεις έρευνας ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα που έχουν ως  
αντικείµενο τον πρωτογενή τοµέα, 
3. Κατοικία 
4. Μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας τοπικά παραγόµενων προϊόντων 
5. Νεκροταφεία και συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις 
6. Αθλητικές εγκαταστάσεις 
7. Η εγκατάσταση σχολικού συγκροτήµατος σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 4/9/18.5.2007 απόφαση 
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΘΕ. 

 
 Τα 434 και 446 αγροτεµάχια Ν. Ραιδεστού βρίσκονται σύµφωνα µε το νέο Γενικό 
Πολεοδοµικό Σχέδιο του ∆ήµου Θέρµης (ΦΕΚ 451/ΑΑΠ/2013) “Έγκριση του Γενικού 
Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της ∆ηµοτικής Ενότητας Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης (ν. 
Θεσσαλονίκης)” σε περιοχή "Κεντρικών Λειτουργιών", όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 4 του 
Π.∆. της 23.2.1987 (ΦΕΚ 166΄∆/6.3.87) και µε τις  εξαιρέσεις που υπαγορεύει η ανωτέρω 
Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Γ.Π.Σ.).  Συνεπώς επιτρέπονται οι εξής 
δραστηριότητες : 
1. Κατοικία 
 2. Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις 
 3. Εµπορικά καταστήµατα 
 4. Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισµοί 
 5. ∆ιοίκηση (στα κέντρα γειτονιάς επιτρέπονται µόνο κτίρια διοίκησης  επιπέδου γειτονιάς) 
 6. Εστιατόρια 
 7. Αναψυκτήρια 
 8. Κέντρα διασκέδασης αναψυχής 
 9. Χώροι συνάθροισης κοινού 
 10. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις 
 11. Κτίρια εκπαίδευσης 
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 12. Θρησκευτικοί χώροι 
 13. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 
 14. Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης 
 15. Κτίρια γήπεδα στάθµευσης 
 16. Αθλητικές εγκαταστάσεις 
 17. Εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων εκθεσιακά κέντρα 
 18. Εγκαταστάσεις µέσων µαζικών µεταφορών 
  
 Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το ανωτέρω ΓΠΣ, στις περιοχές κεντρικών λειτουργιών 
 απαγορεύονται τα συνεργεία αυτοκινήτων και τα πρατήρια βενζίνης. 
 
 Σύµφωνα µε την παρ. 2β) του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 το Συµβούλιο της 
∆ηµοτικής  Κοινότητας είναι αρµόδιο να εκφράζει γνώµες και διατυπώνει προτάσεις είτε µε 
δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραποµπής, από τα αρµόδια όργανα του δήµου  
σχετικά µε την αξιοποίηση των ακινήτων του δήµου που βρίσκονται στην περιοχή της 
δηµοτικής κοινότητας. 
    
 Όσον αφορά τη διάρκεια της µίσθωσης, και σύµφωνα µε την από 24.10.2016 
γνωµοδότηση του δικηγόρου Θεσσαλονίκης Χρήστου Ματέλλα, παραθέτουµε τα εξής: 
 Στο άρθρο 13 του Ν. 4242/2014 προβλέπεται  ότι  “Οι µισθώσεις που εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής του π.δ. 34/1995 και συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
διέπονται από τους συµβατικούς όρους τους, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του π.δ. 
34/1995, µε την εξαίρεση των άρθρων 5-6,16-18, 20-26, 27 παρ. 2, 28-40, 43, 46 και 47 
αυτού. Οι µισθώσεις του ανωτέρω εδαφίου ισχύουν για τρία (3) έτη, ακόµη και αν έχουν 
συµφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο.......". 

 
 Οι  εκµισθώσεις δηµοτικών ακινήτων  διέπονται κυρίως από το Ν. 715/1979. Εν 
προκειµένου στο άρθρο 3 του Ν. 715/1979 προβλέπεται ότι µεταξύ άλλων πρέπει  στη  
διακήρυξη ως όρος να προσδιορίζεται η διάρκεια της µίσθωσης, χωρίς  ωστόσο αυτή να 
ρυθµίζεται νοµοθετικά, ούτε ως προς το έλασσον ούτε  ως  προς  το µείζον. Επίσης 
εφαρµόζονται και οι διατάξεις του ΑΚ χωρίς ωστόσο κάποια διάταξη  του  ΑΚ ως προς τη 
διάρκεια της µίσθωσης να έχει ευθεία εφαρµογή στις δηµοτικές  µισθώσεις. Οµοίως  
τυγχάνουν  εφαρµογής και κάποιες διατάξεις του πδ34/1995 όταν στις εκµισθούµενες 
εκτάσεις γίνεται επαγγελµατική χρήση που υπάγεται στις  διατάξεις του πδ34/1995. 
Αναφέρθηκε δε στην προηγούµενη παράγραφο τι  προβλέπει πλέον το πδ34/1995, µετά την 
τροποποίησή του για την ελάχιστη  διάρκεια  της σύµβασης. Χρήσιµη  για  την παρούσα είναι 
η  διάταξη του άρθρου  155 του ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156 Α), µε την οποία αντικαταστάθηκε η 
παρ. 8 του άρθρου 192 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) ως εξής: 

«8. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του, επιτρέπεται η εκµίσθωση µε 
δηµοπρασία δηµοτικών ακινήτων (εκτάσεων ή κτισµάτων) µε µειωµένο µίσθωµα για 
χρονικό διάστηµα µέχρι είκοσι πέντε (25) έτη, υπό τον όρο ότι ο µισθωτής θα αναλάβει 
το σύνολο ή µέρος της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα 
προβεί σε τυχόν πρόσθετες παροχές, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα ειδικότερα στους 
όρους διακήρυξης της δηµοπρασίας. Επιτρέπεται επίσης, κατά τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του παρόντος, η µακροχρόνια µίσθωση ακάλυπτης δηµοτικής 
έκτασης, µε σκοπό, πέραν των τουριστικών δραστηριοτήτων που διέπονται από 
τις διατάξεις του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, την εγκατάσταση και εκµετάλλευση 
στο µίσθιο επιχειρήσεων αθλητικών δραστηριοτήτων πάσης φύσεως και 
υποστηρικτικών προς αυτές υπηρεσιών, καθώς και µε σκοπό την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων της πρωτογενούς παραγωγής, που προϋποθέτουν ουσιώδεις 
δαπάνες του µισθωτή, για διάρκεια µέχρι πενήντα (50) έτη, κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων του άρθρου 610 του Αστικού Κώδικα. Η ανωτέρω σύµβαση 
απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωµα ∆ηµοσίου ή τρίτων, ενώ τα δικαιώµατα 
και οι αµοιβές συµβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιµελητών και 
υποθηκοφυλάκων για τη σύµβαση και κάθε άλλη προς πραγµάτωση αυτής πράξη 
περιορίζονται στο 10% αυτών. Κάθε κτίριο και κάθε άλλη µόνιµη εγκατάσταση που θα 
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πραγµατοποιηθεί επί του µισθίου σύµφωνα µε τη σύµβαση, περιέρχεται µετά τη λύση ή 
τη λήξη της σύµβασης στην κυριότητα του ∆ήµου, χωρίς υποχρέωση του ∆ήµου και 
χωρίς δικαίωµα του µισθωτή να τα αφαιρέσει, εκτός αν συµφωνηθεί διαφορετικά. Με 
απόφασή του ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται να καθορίζει πρόσθετους όρους και 
προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας». 
 
   Στο  άρθρο  178  του  ν3463/2006  προβλέπεται  ότι : 

 1. Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να 
διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους µε τρόπο επιµελή και  αποδοτικό. 
 3. Η διάθεση περιουσιακών στοιχείων των ∆ήµων ή των Κοινοτήτων επιτρέπεται, 
 εφόσον τηρηθούν οι ειδικές διατάξεις του παρόντος και εφόσον ο σκοπός που
 επιδιώκεται µε τη διάθεση αυτή εξυπηρετεί το δηµοτικό ή κοινοτικό συµφέρον. 

 
 Έχει νοµολογηθεί παγίως ότι οι εκµισθώσεις των δηµοτικών ακινήτων διενεργούνται 
µε δηµοπρασία και συνιστούν πράξεις  διαχείρισης της ιδιωτικής περιουσίας των ∆ήµων 
προς εξυπηρέτηση των ταµιευτικών αναγκών του ∆ήµου (ΣΤΕ 3486/2010, 832/2007, 
1050/2005, 3535/2000) δεδοµένου ότι δεν επιδιώκουν την ικανοποίηση δηµόσιου σκοπού ή 
τη θεραπεία δηµόσιου συµφέροντος, αλλά στηρίζονται σε διαχειριστικά κριτήρια και οι 
όποιες διαφορές προκύπτουν από τις συµβάσεις µισθώσεων υπάγονται στην αρµοδιότητα 
των πολιτικών δικαστηρίων. (ΣΤΕ 3535/2000, 2660, 1050/2005 1952/2002). Από το πνεύµα 
των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι η  διενέργεια δηµοπρασιών ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα  µε  σκοπό το βέλτιστο  οικονοµικό αποτέλεσµα και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση 
των ταµειακών αναγκών αυτών.  
 Εποµένως η διάρκεια µίας εκµίσθωσης δηµοτικού ακινήτου δεν  καθορίζεται ρητά στο 
νόµο αλλά προκειµένου η διάρκεια που θα αποφασισθεί  να είναι νόµιµη θα πρέπει να 
λαµβάνει υπ' όψιν του το αρµόδιο όργανο  αφενός  τα προεκτεθέντα  αφετέρου  και τα 
ακόλουθα:   
 Ο ίδιος ο νοµοθέτης έδωσε κατ'ουσίαν τον ορισµό της µακροχρόνιας  µίσθωσης για 
τις δηµοτικές µισθώσεις επιτρέποντας εκµισθώσεις από 25-50  έτη υπό τους όρους που 
προεκτέθηκαν. Εποµένως κάθε µίσθωση της οποίας  η διάρκεια υπολείπεται των 25 ετών, 
δεν είναι κατά την ανωτέρω διάταξη a  priori µακροχρόνια. 

   
 Νοµολογιακά  έχει  κριθεί ότι οι ιδιαίτερες  διατάξεις του Ν 813/1978 (ήδη πδ34/1995) 
υπερτερούν  ως ειδικότερες των  διατάξεων  του  Ν 715/1979 (ΑΠ1429/2000) καθώς  οι 
επαγγελµατικές  µισθώσεις  προάγουν όχι  µόνο  το συµφέρον  του  µισθωτή  αλλά και  της 
εθνικής  οικονοµίας . Σε  θέµατα  βέβαια  του τρόπου  και  της  διαδικασίας εκµίσθωσης  
(δηλαδή  µε  διαγωνισµό ) υπερισχύουν οι  διατάξεις του Ν 715/1979. Με  βάση  αυτό  τη  
νοµολογιακή  παραδοχή  όλες  οι  επαγγελµατικές  συµβάσεις  µε  εκµισθωτή ΟΤΑ , προ  
του Ν 4242/2014, νοµίµως  είχαν  διάρκεια  12  ετών  ακόµη  και εάν  η  διακήρυξη και  η 
σύµβαση  προέβλεπαν  µικρότερη  διάρκεια . Για  το  υπό εξέταση  θέµα αξία  έχει ότι  οι  
αποφάσεις των ∆ικαστηρίων έκριναν ότι  οι  επαγγελµατικές   µισθώσεις  προάγουν όχι  
µόνο  το συµφέρον  του  µισθωτή  αλλά και  της εθνικής  οικονοµίας ενώ  µε  βάση το  
κριτήριο  αυτό οι  σταδιακές αλλαγές  στο  Ν 813/1978 παρέτειναν  αυτοδικαίως  τις  εν  ισχύ  
συµβάσεις  από  τα   6  έτη  , στα  9  έτη και  εν  συνεχεία  στα  12  έτη .  
 Εποµένως  και  νοµοθετικά  προβλέφθηκε και νοµολογιακά κρίθηκε ότι  και στις  
επαγγελµατικές συµβάσεις µε εκµισθωτή ΟΤΑ,  το  καλώς εννοούµενο οικονοµικό 
συµφέρον νοµίµως  και  ευλόγως  συνεκτιµάται  και  προστατεύεται.  

 
 Με  το άρθρο 5 του πδ 34/1995 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από την 
παρ. 2 του άρθρου 45 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14 τεύχος Α’) και µε τις διατάξεις του Ν. 
4373/2016 προβλέφθηκε η δυνατότητα  παράτασης δηµοτικών µισθώσεων υπό 
συγκεκριµένους όρους. Στην αιτιολογική έκθεση του Ν 4373/2016 και συγκεκριµένα για το 
άρθρο 71   αναφέρεται ότι “Με την προτεινόµενη προσθήκη δίνεται η δυνατότητα  αφενός να 
διασφαλισθεί το δηµόσιο συµφέρον και ένα σταθερό επιχειρηµατικό περιβάλλον και  
αφετέρου να  εξασφαλισθεί η  δίκαιη  µεταχείριση  όσων έχουν προβεί σε παροχές και 
επενδύσεις εν καιρώ κρίσης προκειµένου να  δηµιουργήσουν αθλητικούς χώρους  και  
κέντρα  εντός  δηµοσίων, δηµοτικών ή  κοινοτικών κήπων, αλσών, πλατειών και  εν  γένει 
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κοινόχρηστων χώρων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται και τυχόν αρνητικές συνέπειες που 
θα  µπορούσαν να προκληθούν στις τοπικές κοινωνίες και δη στα παιδιά, τους  νέους και τις 
οικογένειές τους που δραστηριοποιούνται στα κατά τόπους αθλητικά κέντρα από τη µη 
προστασία των τελευταίων από τις προβλέψεις  του άρθρου  5  παρ.2β του  πδ34/1995 . 

   
 Εποµένως εάν η παράταση µίας µίσθωσης είναι στη διακριτική ευχέρεια ενός ΟΤΑ για 
τους λόγους  που  αναφέρονται στην ως  άνω εισήγηση είναι νόµιµο και εύλογο λογικό, η 
∆ιοίκηση κατά τη  συνοµολόγηση  µίας νέας µίσθωσης να λαµβάνει υπ' όψιν της ότι στη 
διασφάλιση του δηµοσίου  συµφέροντος και στη δηµιουργία ενός σταθερού επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος  συµβάλλει τα µέγιστα η διάρκεια της  µίσθωσης. Ιδιαιτέρως  δε  όταν 
νοµοθετικά απαγορεύεται η παράταση ή ανανέωση µίας δηµοτικής  µίσθωσης  χωρίς δηλαδή 
την προηγούµενη διενέργεια  δηµοπρασίας.     

        
        Επίσης όπως προελέχθη, στο άρθρο 13 του Ν. 4242/2014 προβλέπεται ότι “Οι 
µισθώσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του π.δ. 34/1995 και συνάπτονται µετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος διέπονται από τους συµβατικούς όρους τους, ................... 
∆ηλαδή καταλείπεται στους συµβαλλόµενους η δυνατότητα συνοµολόγησης, µεταξύ άλλων 
και µεγαλύτερης διάρκειας της µίσθωσης . 

 
 Και υπό  τις τρέχουσες οικονοµικές  συνθήκες,   το βέλτιστο  οικονοµικό αποτέλεσµα 
και η βέλτιστη εξυπηρέτηση  των  ταµειακών  αναγκών και  η  επιµελής και αποδοτική  
διαχείριση της  ακίνητης περιουσίας των ∆ήµων επιτυγχάνεται αναµφίβολα όταν καταρχήν 
διασφαλίζεται η  προσέλευση  ενός  ικανού αριθµού υποψηφίων µισθωτών στις 
δηµοπρασίες. Οι ιδιωτικές  µισθώσεις που συνοµολογούνται ελεύθερα, έχουν κατά κοινή 
οµολογία  διάρκεια που  ξεπερνά κατά  πολύ  τα  τρία  (3)  έτη  καθώς  κανένας µισθωτής  
δεν πρόκειται να  επενδύσει   εάν  δεν  έχει  εκ  της σύµβασης  τον  αναγκαίο  χρόνο  να  
αποσβέσει  την επένδυση  και  να  αποκοµίσει κέρδος  ενώ η ύπαρξη σύµβασης διαρκείας 
τουλάχιστον εννέα (9) ετών είναι µερικές  φορές απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη της 
επιχείριση σε κάποιο  αναπτυξιακό πρόγραµµα µε δηµόσια ή κοινοτική ενίσχυση. Μία 
µίσθωση δηµοτικού  ακινήτου εποµένως µε µικρή διάρκεια θα λειτουργήσει αποτρεπτικά 
στην προσέλευση υποψηφίων ακυρώνοντας ουσιαστικά το σκοπό για τον οποίο η 
εκµίσθωση γίνεται δια δηµοπρασίας δηλαδή τον ανταγωνισµό και  την επίτευξη του 
µεγαλύτερου µισθώµατος.  

 
 Εποµένως και σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν υπάρχει νοµοθετικός περιορισµός για 
τη διάρκεια της σύµβασης, επιπλέον, µισθώσεις  µεγαλύτερης  διάρκειας  των  τριών (3) 
ετών, που αφορούν ακίνητα για τα οποία δεν υπάρχει ανειληµµένη υποχρέωση ή πρόβλεψη 
κάποιας διαφορετικής εκµετάλλευσης,   δεν αντιστρατεύονται την υποχρέωση της επιµελούς 
και αποδοτικής  διαχείρισης της  ακίνητης  περιουσίας των ∆ήµων αλλά αντιθέτως 
εξυπηρετούν  αυτήν. 
 Τέλος, όσον αφορά τη διάρκεια της µίσθωσης, και σε περίπτωση   αγροτικής χρήσης 
του µισθίου, θα πρέπει να ληφθούν υπ’οψη  τα παρακάτω άρθρα του Αστικού Κώδικα: 
 Άρθρο 634: Ελάχιστο όριο διάρκειας: Η µίσθωση δεν µπορεί να συνοµολογηθεί για 
χρονικό διάστηµα συντοµότερο από τέσσερα χρόνια. Αν ορίστηκε για συντοµότερο διάστηµα, 
ισχύει για τέσσερα χρόνια. 

 Άρθρο 635:  Αν δεν καθορίστηκε η διάρκεια της µίσθωσης, η µίσθωση λήγει αφού 
περάσουν τέσσερα χρόνια, οποτεδήποτε µε καταγγελία καθενός από τα µέρη, που γίνεται 
τουλάχιστο πριν από έξι µήνες και ισχύει για το τέλος της γεωργικής περιόδου του µισθίου. 

  Προτείνεται λοιπόν και προκειµένου να επιτευχθεί η βέλτιστη και αποδοτικότερη 
αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας, να προβεί ο ∆ήµος στην εκµίσθωση των παραπάνω 
αγροτεµαχίων Ν. Ραιδεστού για διάστηµα όχι λιγότερο από τέσσερα (4) έτη, και σύµφωνα µε 
τις παραπάνω αναφερόµενες χρήσεις γης που προβλέπονται, ακολουθώντας τη διαδικασία 
της πλειοδοτικής δηµοπρασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981. 
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Το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας µε την 21/2016 απόφασή του προτείνει την 
εκµίσθωση για αγροτική χρήση και για τέσσερα (4) χρόνια. 
 
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Βογιατζής 
∆ηµήτριος, ο οποίος πρότεινε την εκµίσθωση για αγροτική χρήση µε τον όρο ότι εφόσον 
προκύψει ανάγκη να αξιοποιήσει τα αγροτεµάχια ο ∆ήµος διαφορετικά θα έχει το δικαίωµα 
να λύσει τη µίσθωση µε τις προϋποθέσεις που τίθενται από το Νόµο. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου και της αρµόδιας Υπηρεσίας, την υπ αριθµ. 21/2016 απόφαση του 
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν.Ραιδεστού, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του 
Ν. 3852/2010 του Π.∆. 270/81 και του Αστικού Κώδικα 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      οµόφωνα    

 
 
1.Εγκρίνει την εκµίσθωση των παρακάτω δηµοτικών εκτάσεων για αγροτική χρήση και για 
τέσσερα (4) χρόνια δια πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δηµοπρασίας που θα 
διενεργηθεί από την Επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρ.1 του Π.∆. 270/81: 

  
Α. υπ’αριθµ. 941 αγροτεµάχιο Ν. Ραιδεστού έκτασης 17.000µ2 µε  ΚΑΕΚ 190791303001 

Β. υπ’αριθµ. 434 αγροτεµάχιο Ν. Ραιδεστού έκτασης 2.077µ2 
 

Γ. υπ’αριθµ. 446 αγροτεµάχιο Ν. Ραιδεστού έκτασης 12.761µ2     

 
2.Η Οικονοµική Επιτροπή θα καθορίσει τους όρους διακήρυξης και θα πρέπει να 
συµπεριληφθεί όρος ότι εφόσον προκύψει ανάγκη να αξιοποιήσει τα αγροτεµάχια ο ∆ήµος 
διαφορετικά θα έχει το δικαίωµα να λύσει τη µίσθωση µε τις προϋποθέσεις που τίθενται από 
το Νόµο. 
    
3.Οι παραπάνω εκτάσεις δεν είναι απαραίτητες για την τοπική κτηνοτροφία.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 489/2016. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                  Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

 

       ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 
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