
 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθµ. 35/28-12-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης 
 

Αριθµ. Απόφ. 532/2016       ΘΕΜΑ: «∆ιαγραφή ποσού λόγω καταγγελίας σύµβασης 
µίσθωσης». 

 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 28η-12-2016 ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 18:00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ 
αριθµ. 44833/23-12-2016 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 
25 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος 
αποχώρησε µετά από τη συζήτηση του 
2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

  

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

1 Αναγνώστου Πασχάλης 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Αγοραστούδη Ευγενία 

3 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 3 Μπίκος Κωνσταντίνος 

4 Αποστόλου Στυλιανός 4 Λαγός Νικόλαος 

5 Βογιατζής ∆ηµήτριος 5 Κεφαλάς Ανέστης 

6 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 6 Σαµαράς Σωκράτης 

7 Γκουστίλης Θεόδωρος 7 Χρυσοχόου Παύλος 

8 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 8 Πράτανος Απόστολος 

9 Γκιζάρης Στέργιος   

10 Ζελιλίδης ∆αµιανός   

11 Ιωσηφίδης Ιωάννης   

12 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

13 Καρκατζίνος Νικόλαος   

14 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)    

15 Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

16 Κοντοπίδης Γεώργιος   

17 Λιάντας ∆ηµήτριος   

18 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

19 Μουστάκας Βασίλειος   

20 Πονερίδης Παναγιώτης   

21 Σαραφιανός Χρήστος   

22 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

23 Τσολάκης Απόστολος   

24 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   

25 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   
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κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Περήφανου Άννα υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
To 11o θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 2ο.  
 
Λόγω αποχώρησης του δηµάρχου κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλου µετά από τη συζήτηση του 2ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, τον αναπλήρωσε νοµίµως ο Αντιδήµαρχος κ. Γκουστίλης 
Θεόδωρος σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.2635/39670/1-10-2014 απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: 
Ω9ΕΡΩΡΣ-8ΑΣ). 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 10ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη την από 21-12-
2016 εισήγηση του Τµήµατος εσόδων της ∆/νσης Οικονοµικών υπηρεσιών για την διαγραφή 
ποσού 45,13€ από τον υπ’αριθµ. 88/2015 Χρηµατικό Κατάλογο µισθωµάτων  λόγω καταγγελίας  
σύµβασης µίσθωσης του τµήµατος του υπ’αριθµ. 983ζ (πρώην 934α) αγροτεµαχίου 
Μονοπηγάδου εκτάσεως 10 στρεµµάτων από το µισθωτή ΚΑΡΥΠΙ∆Η ΣΤΑΥΡΟΥ του Α∆ΑΜ  
(ΑΦΜ 043262104) 

Στις 07.08.2013 υπογράφηκε ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης µεταξύ του ∆ήµου Θέρµης και 
του κου Καρυπίδη Σταύρου, ο οποίος αναδείχθηκε µοναδικός πλειοδότης στη δηµοπρασία που 
διενεργήθηκε την 21η Ιουνίου 2012 για την εκµίσθωση του τµήµατος του υπ’αριθµ. 983ζ (πρώην 
934α) αγροτεµαχίου Μονοπηγάδου εκτάσεως 10 στρεµµάτων. 

 Η δηµοπρασία έλαβε χώρα βάσει της υπ’αριθµ. 212/2012 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Θέρµης,  σύµφωνα µε τους όρους που καθορίστηκαν µε την υπ’αριθµ. 
225/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Θέρµης και την µε αριθµό 39/2013 
απόφαση έγκρισης των πρακτικών της Οικονοµικής Επιτροπής. 
  Η µίσθωση έγινε για αγροτική χρήση, και συγκεκριµένα για την καλλιέργεια σιταριού, έχει 
διάρκεια  4 χρόνια, και άρχισε από την υπογραφή του συµφωνητικού, δηλαδή από 07.08.2013 έως 
και την 06.08.2017.  
 Το ετήσιο µίσθωµα για το ακίνητο που µίσθωσε ο κος Καρυπίδης έχει οριστεί στο ποσό 
των 71,00€ (πλέον του νόµιµου τέλους χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου). 
 Ο κος Καρυπίδης την 18.12.2015 κατέθεσε την µε αριθµό πρωτ. 52425 αίτηση – 
καταγγελία της σύµβασης µίσθωσης του ανωτέρω ακινήτου από µεριάς του ιδίου, καθώς 
πάσχει, σύµφωνα µε την από 29/10/2015 ιατρική γνωµάτευση του Νευρολόγου κυρίου Παύλου 
Φιρινίδη, από Άνοια στη νόσο Alzheimer µε όψιµη έναρξη.  

 Σύµφωνα µε το άρθρο 672 του Αστικού Κώδικα, καθένα από τα µέρη έχει δικαίωµα σε 
κάθε περίπτωση να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύµβαση για σπουδαίο λόγο, χωρίς την τήρηση 
οποιασδήποτε προθεσµίας. Το δικαίωµα αυτό δεν µπορεί να αποκλειστεί µε συµφωνία. Η 
καταγγελία για σπουδαίο λόγο αναγνωρίζεται από τη θεωρία και τη νοµολογία και στηρίζεται 
στις διατάξεις του παραπάνω άρθρου για κάθε διαρκή και έννοµη σχέση και συνεπώς και για τη 
σύµβαση µίσθωσης, είτε πρόκειται για ορισµένης είτε για αόριστης διάρκειας. 

 Είναι απρόθεσµη, µπορεί να γίνει οποτεδήποτε και επιφέρει τα αποτελέσµατά της 
αµέσως µόλις περιέλθει σ’αυτόν προς τον οποίο απευθύνεται. Ως σπουδαίος λόγος νοείται κάθε 
γεγονός το οποίο κατά τις αρχές της συναλλακτικής πίστης και των χρηστών ηθών καθιστά µη 
ανεκτή  την εξακολούθηση της συµβατικής δέσµευσης για το  ένα τουλάχιστον από τα µέρη, 
λόγω κλονισµού της σχέσης εµπιστοσύνης. 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’αριθµ. 29/2016 απόφασή του αποδέχθηκε την 
καταγγελία της ανωτέρω σύµβασης από τον µισθωτή κο Καρυπίδη Σταύρο, οπότε επήλθε η 
λύση της 18.12.2015. 
 H Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου είχε βεβαιώσει το µίσθωµα για τη µισθωτική περίοδο 
από 07.08.2015 – 06.08.2016 ύψους 71,00€ µε τον υπ’αριθµ. 88/2015 Χρηµατικό Κατάλογο. 
Θα πρέπει λοιπόν µε βάση την ηµεροµηνία λύσης  της µίσθωσης (18.12.2015) να διαγραφεί το 
ποσό που αναλογεί στην περίοδο από  19.12.2015  έως και την 06.08.2016 ως εξής: 
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Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος πρότεινε τη διαγραφή ποσού 45,13€ το οποίο αφορά 
την περίοδο από 19.12.2015 – 06.08.2016, από τον παραπάνω Χρηµατικό Κατάλογο και 
κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου και της αρµόδιας υπηρεσίας καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 
(Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010   

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     οµόφωνα 

 
Εγκρίνει τη διαγραφή ποσού 45,13€ από τον υπ’αριθµ. 88/2015 Χρηµατικό Κατάλογο 
µισθωµάτων  λόγω καταγγελίας  σύµβασης µίσθωσης του τµήµατος του υπ’αριθµ. 983ζ (πρώην 
934α) αγροτεµαχίου Μονοπηγάδου εκτάσεως 10 στρεµµάτων από το µισθωτή ΚΑΡΥΠΙ∆Η 
ΣΤΑΥΡΟΥ του Α∆ΑΜ. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 532 /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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