
      

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ     

     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το υπ αριθµ. 1/4-1-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής  ∆ήµου 

Θέρµης 

 

 

Αριθµ.Αποφ. 2/2017                    ΘΕΜΑ: Άσκηση προσφυγής κατά της αριθ. 76606/2016  

απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης, ορισµός πληρεξουσίου 

δικηγόρου για τη σύνταξη, την κατάθεσή της 

και την παράστασή του ενώπιον της Ειδικής 

Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006. 

 

 

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 4η-1-2017 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 

8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από την υπ’αριθ. 45498/30-12-2016 

πρόσκληση συνεδρίασης του Προέδρου και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 

τουΝ.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 9 µελών βρέθηκαν παρόντα  τα  6  µέλη, δηλαδή: 

 

          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος 

2.  Γεωργαλή Ζωή         1. Καρκατζούνης Θεοφάνης 

3. Πράτανος Απόστολος    2. Αναγνώστου Πασχάλης 

4. Καρκατζίνος Νικόλαος       3. Αποστόλου Στυλιανός 

5. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος     

6. Γκιζάρης Στέργιος 

           

                                    

κηρύχτηκε από τον  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.      

      

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου  Θέρµης, για την 

τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής αφού εισηγήθηκε το 2ο της ηµερησίας διατάξεως 

θέµα είπε ότι µε την υπ’αριθ. 516/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανατέθηκε στο 

δικηγόρο Θεσσαλονίκης Ματέλλα Χρήστο (Α.Μ. 4827), η παροχή γνωµοδότησης για την 

προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 κατά της  µε 

αριθ.πρωτ. 76606/1-12-2016 απόφασή του ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ο οποίος ύστερα από τον έλεγχο νοµιµότητας της αριθ. 

404/2016 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου που αφορά «Παράταση µίσθωσης του 

δηµοτικού αναψυκτηρίου εµβαδού 45µ2, το οποίο είναι χωροθετηµένο σε τµήµα οικοπέδου 

συνολικού εµβαδού 984µ2 στο υπ’αριθµ. 316 οικόπεδο Ν. Ραιδεστού» προέβη στην ακύρωσή 

της.  
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     Στη συνέχεια έθεσε υπόψη την γνωµοδότηση του δικηγόρου σύµφωνα µε την οποία 

γνωµοδοτεί την άσκηση  προσφυγής   κατά  της  ανωτέρω  απόφασης  κατ΄άρθρο  151 του Ν 

3463/2006 ενώπιον της  ειδικής  επιτροπής  του άρθρου  152  του  ιδίου ως άνω  νόµου  και σε  

συνδυασµό µε  τις διατάξεις  του άρθρου  238 του Ν 3852/2010 καθώς όπως αναφέρεται 

αναλυτικά στη γνωµοδότησή του: 

 

 «……Η υπό εξέταση  απόφαση  έχει ως  ακολούθως  κατά τα  κρίσιµα  σηµεία  της : 

 

7. Επειδή σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 4 του Π.∆. 34/1995 προβλέπεται ότι: “1. ∆εν 

υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος: ...ε. οι µισθώσεις χώρων εντός δηµοσίων, δηµοτικών ή 

κοινοτικών κήπων, αλσών, πλατειών και εν γένει κοινόχρηστων χώρων”.  

 

8. Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 45 παρ. 2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93Α΄) τροποποιήθηκε το 

άρθρο 5 του Π.∆. 34/1995, ως εξής: “2. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση 

νόµων περί Εµπορικών Μισθώσεων», όπως αυτή ισχύει βάσει του άρθρου 6 παρ. 7 του ν. 

2741/1999, µετονοµάζεται σε παράγραφο 2α. Ακολούθως, µε το παρόν προστίθεται στο 

υφιστάµενο άρθρο 5 παρ. 2α µία νέα παράγραφος 2β, µε το ακόλουθο περιεχόµενο: «2.β. Ειδικά 

οι επαγγελµατικές µισθώσεις δηµοτικών ακινήτων µε εκµισθωτή Ο.Τ.Α. α βαθµού ή Ν.Π.∆.∆. ή 

Ν.Π.Ι.∆. ή δηµοτική ή κοινωφελή επιχείρηση ή δηµοτικό ίδρυµα, υπαγόµενα σε αυτόν, που 

έχουν συµπληρώσει δεκαετή τουλάχιστον διάρκεια από την αρχική έναρξη της µίσθωσης, 

παρατείνονται αυτοδικαίως µε επίδοση σχετικής δήλωσης βουλήσεως του µισθωτή, για χρόνο 

ίσο µε τον αρχικώς συµπεφωνηµένο συµβατικό, εφόσον: α) ο µισθωτής παραµένει στο µίσθιο 

κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος, β) καταβάλει το µίσθωµα κατά τους τελευταίους 

δώδεκα µήνες προ της δηµοσιεύσεως του παρόντος και γ) έχει συναφθεί η µίσθωση κατόπιν 

διαγωνιστικής δηµόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας.»  

 

9. Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν.4373/2016, µε το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 5 της 

παρ. 2β του π.δ. 34/1995 προβλέπεται πλέον ότι: “Ειδικά στις επαγγελµατικές µισθώσεις 

δηµοτικών ακινήτων µε εκµισθωτή Ο.Τ.Α. α βαθµού ή Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. ή δηµοτική ή 

κοινωφελή επιχείρηση ή δηµοτικό ίδρυµα, υπαγόµενα σε αυτόν, που έχουν συµπληρώσει 
δεκαετή τουλάχιστον διάρκεια από την αρχική έναρξη της µίσθωσης, παρατείνονται 
αυτοδικαίως µε επίδοση σχετικής δήλωσης βουλήσεως του µισθωτή, για χρόνο ίσο µε τον 

αρχικώς συµπεφωνηµένο συµβατικό, εφόσον: α) υφίσταται η σύµφωνη γνώµη του Ο.Τ.Α., β) ο 

µισθωτής παραµένει στο µίσθιο κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος και δ) έχει συναφθεί 
η µίσθωση κατόπιν διαγωνιστικής δηµόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας. Οι ανωτέρω ρυθµίσεις 

καταλαµβάνουν και τις περιπτώσεις του στοιχείου ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.δ.34/1995 

(Α΄30), εφόσον οι µισθώσεις αφορούν αθλητική δραστηριότητα και προβλέπονται ήδη µε αυτές 

συγκεκριµένες αντιπαροχές εκ µέρους των µισθωτών και προς όφελος των Ο.Τ.Α. ή του 

∆ηµοσίου”.  

 

10. Επειδή σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 50Α΄/2014), 

προβλέπεται: “1. 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, και µπορεί να 

λυθούν µε νεότερη συµφωνία που αποδεικνύεται µε έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Η καταγγελία 

γίνεται εγγράφως και τα έννοµα αποτελέσµατα της επέρχονται τρεις (3) µήνες από την 

κοινοποίηση της. 2.α. Οι µισθώσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του π.δ. 34/1995 και 
έχουν συναφθεί, παραταθεί ή ανανεωθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, πριν την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, συµπεριλαµβανοµένων και των µισθώσεων των οποίων έχει λήξει η δωδεκαετής 
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διάρκεια και δεν έχουν παρέλθει εννέα (9) µήνες από τη λήξη της, διέπονται από τις διατάξεις 

αυτού, όπως τροποποιείται κατά το παρόν άρθρο.”  

 

11. Εν προκειµένω, όπως προκύπτει από το ιστορικό της υπό κρίση απόφασης και τα 

συνηµµένα αυτής, µε την αριθ.2/1996 απόφαση του Κοινοτικού Συµβουλίου Ν.Ραιδεστού 

καθορίστηκαν οι όροι εκµίσθωσης του κοινοτικού αναψυκτηρίου Ν.Ραιδεστού για έξι (6) έτη σε 

συνέχεια της οποίας διενεργήθηκε την 15.03.1996 φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία, στην οποία 

αναδείχθηκε τελευταίος πλειοδότης η Ανδριοπούλου Βασιλική του ∆ηµητρίου. Το εν λόγω 

πρακτικό δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την αριθ.26/1996 απόφαση του Κοινοτικού Συµβουλίου 

Ν.Ραιδεστού και υπογράφηκε το από 1.4.1996 ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης για έξι (6) έτη, 

µέχρι 1.4.1996. Η απόφαση ακολούθως χαρακτηριστικά αναφέρει ότι: Η µίσθωση 

εκλαµβανόµενη ως υπαγόµενη στις προστατευτικές διατάξεις του Π.∆. 34/1995 παρατάθηκε 

εγγράφως µε το από 08.04.2002 ιδιωτικό συµφωνητικό µέχρι τη συµπλήρωση της δωδεκαετίας 

ήτοι µέχρι την 01.04.2008, συνεχίστηκε δε και µετά τη 12ετία σύµφωνα µε το άρθρο 61&δ του 

πδ 34/1995 καθώς δεν καταγγέλθηκε εντός των εννέα µηνών µετά τη συµπλήρωση της 

δωδεκαετίας οπότε παρατάθηκε αυτοδικαίως επιπλέον τέσσερα (4) έτη”. Στη συνέχεια το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την αριθ.425/2011 απόφασή του αποφάσισε την εκ νέου εκµίσθωση του 

δηµοτικού αναψυκτηρίου, καθορίζοντας τους όρους του νέου διαγωνισµού µε την αριθ.375/2011 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Η σχετική πλειοδοτική διαδικασία ανέδειξε και πάλι την 

Ανδριοπούλου Βασιλική (προηγούµενη µισθώτρια) και το αποτέλεσµα αυτής κατακυρώθηκε µε 

την αριθ.414/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου για χρονικό διάστηµα πέντε 

(5) ετών, ήτοι µέχρι 13.11.2016. Με την παρούσα αριθ.404/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου αποφασίζεται η παράταση της εν λόγω µισθωτικής σχέσης ως υπαγόµενης, κατά το 

ιστορικό αυτής, στη νέα ως άνω διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2β του Π.∆.34/1995, καθώς 

θεωρήθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις αυτής, ήτοι: 1) το ότι η µίσθωση αφορά αθλητική 

δραστηριότητα και άρα εξαιρείται από την εξαίρεση του άρθρου 4 του π.δ. 34/1995, δηλαδή 

υπάγεται στις διατάξεις αυτού και 2) ότι υφίσταται η δεκαετής τουλάχιστον διάρκεια που 

απαιτεί η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2β αδαφ.α΄αυτού.  

 

 Επί των ανωτέρω, σηµειώνουµε τα εξής:  

 

12. Η πρόσφατη εκµίσθωση του εν λόγω ακινήτου, ήτοι του δηµοτικού αναψυκτηρίου 

Ν.Ραιδεστού εντός δηµοτικού άλσους σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία που τηρούνται στο 

αρχείο της υπηρεσίας µας, όπως αυτή επικυρώθηκε µε την αριθ.πρωτ.76325/10-01-2012 πράξη 

του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (∆ιεύθυνση 

∆ιοίκησης), µνηµονεύεται ότι υπάγεται ρητά στο άρθρο 4 του Π.∆.34/1995. Μάλιστα η 

επικυρωθείσα απόφαση αριθ.414/2011 περί έγκρισης του πρακτικού της δηµοπρασίας, η 

αριθ.375/2011 προηγούµενη αυτής απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και η αρχική όλων 

αριθ.425/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί εκµίσθωσης του εν λόγω δηµοτικού 

αναψυκτηρίου αναφέρουν και οι τρεις ρητά ότι: η µίσθωση του παραπάνω ακινήτου διέπεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.∆. 34/1995 σύµφωνα µε το οποίο οι µισθώσεις χώρων 

εντός των δηµοσίων, δηµοτικών ή κοινοτικών κήπων, αλσών, πλατειών και εν γένει 
κοινόχρηστων χώρων ανήκουν στις µη προστατευόµενες µισθώσεις”. Μάλιστα στον όρο 3 της 

ως άνω 375/2011 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου αναφερόταν ρητά ότι: “...Η 

παρούσα µίσθωση δεν υπάγεται στις προστατευόµενες µισθώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 4 του 

Π.∆.34/95 εποµένως απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε παράταση του συµβατικού χρόνου.  

 

13. Περαιτέρω βασικά χαρακτηριστικά της αθλητικής δράσης, ήτοι για να θεωρηθεί µια 

δραστηριότητα αθλητική, λογίζονται επί παραδείγµατι η φυσική σωµατική άσκηση, ο αθλητικός 

συναγωνισµός και η επιδίωξη της µέγιστης επίδοσης ή διάκρισης, η ύπαρξη κανόνων και 
συγκεκριµένων οργανωτικών δοµών για την τέλεση των αγώνων και η άσκηση του αθλητισµού 

ως αυτοσκοπού και όχι ως µέσου της παραγωγικής διαδικασίας. Επειδή εν προκειµένω 
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πρόκειται για εκµίσθωση αναψυκτηρίου εντός δηµοτικού άλσους µε σκοπό λειτουργίας την 

παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης και αναψυχής επισκεπτών, αθλητών, περιπατητών 

καθώς και τη διατήρηση της βέλτιστης ισορροπίας του οικοσυστήµατος και µε ρητό όρο την µη 

παράταση αυτής και την υπαγωγή της στο άρθρο 4 του π.δ.34/1995.  

 

 Επειδή η λειτουργία δηµοτικού αναψυκτηρίου δεν αποτελεί αθλητική δραστηριότητα, εκ 

µόνου του γεγονότος ότι µπορεί εν δυνάµει να εξυπηρετεί και αθλητές ως πελάτες, ισχυρισµός 

που αυθαίρετα διατυπώνεται στο ιστορικό της εν λόγω απόφασης, κατά συνέπεια δεν µπορεί να 

υπαχθεί η εν λόγω µισθωτική σχέση στο τροποποιηθέν άρθρο 5 παρ. 2β του π.δ.34/1995 και να 

εξαιρεθεί από την εξαίρεση του άρθρου 4 παρ. 1 περ.ε αυτού, δηλαδή να θεωρηθεί υπαγόµενη 

στις προστατευτικές διατάξεις του π.δ. 34/1995. Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από την 

αιτιολογική έκθεση του εν λόγω νόµου 4373/2016 ο οποίος αναφέρεται σε αθλητικούς χώρους 

και κέντρα και στην προστασία σχετικών επενδύσεων εν καιρώ κρίσης µε την προϋπόθεση της 

παροχής συγκεκριµένων αντιπαροχών εκ µέρους των µισθωτών προς όφελος των Ο.Τ.Α. (π.χ. 

ξενάγηση σε αθλητικούς χώρους), πραγµατικά περιστατικά και συνθήκες που δεν συντρέχουν εν 

προκειµένω.  

 

 Επειδή εποµένως λόγω µη υπαγωγής στο π.δ.34/1995 δεν δύναται ο ∆ήµος να 

επικαλείται την εφαρµογή της παρ. 2β εδάφιο α΄ του άρθρου 5 του ως άνω π.δ.34/1995. Επειδή 

σε κάθε περίπτωση σηµειώνουµε ότι ακόµη κι αν ήθελε γίνει δεκτό ότι δύναται να εφαρµοστεί 
το εν λόγω άρθρο 5 παρ. 2β εδαφ.α του π.δ. 34/1995 δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που 

απαιτούνται για αυτό, ήτοι η δεκαετής τουλάχιστον διάρκεια από την αρχική έναρξη της 

µίσθωσης, καθώς αµφισβητείται η δυνατότητα ακόµη και της αρχικής παράτασης που έλαβε 

χώρα το 2002.  

Εν όψει των ανωτέρω ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ακυρώνουµε την αριθ.404/2016 απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θέρµης, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της 

παρούσας.  

 

 

  Κατ'  επισκόπηση της  υπό  εξέταση  απόφασης , ο  Γ. Γραµµατέας δέχεται ότι η  

λειτουργία  του  δηµοτικού  αναψυκητρίου δεν  αποτελεί αθλητική  δραστηριότητα όπως  την  

περιγράφει και  την ορίζει και  εποµένως  η  εν λόγω  σύµβαση δεν µπορεί να  υπαχθεί στην 

εξαίρεση της  εξαίρεσης και εποµένως να  τύχει  παράτασης  . 

  Η  εν  λόγω  παραδοχή είναι  νοµικά  και ουσιαστικά εσφαλµένη και 

επιχειρείται ανεπίπτρεπτος  έλεγχος ουσίας υπό  την επίκληση ελέγχου  νοµιµότητας   και  σε  

κάθε  περίπτωση γίνεται  εσφαλµένη αξιολογική κρίση αλλά και  πληµµελής  αιτιολόγηση της  

απόφασης.  

  Συγκεκριµένα: 

Α) Παγίως  έχει  νοµολογηθεί  και γίνεται  δεκτό  και  από  την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 

κατά  τη  διενέργεια  ελέγχου νοµιµότητας, ότι δεν αποτελούν ατοµικές διοικητικές πράξεις οι 

νοµικές πράξεις (ή οι παραλείψεις διενέργειας νοµικών πράξεων) των οργάνων του Κράτους 

και των λοιπών ν.π.δ.δ., οι οποίες εκδίδονται (ή συντελούνται) στο πλαίσιο συµβατικών ή 

άλλων σχέσεων που ρυθµίζονται από το ιδιωτικό δίκαιο. Οι πράξεις αυτές δηµιουργούν 

διαφορές ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στην αρµοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων. Σ’ 

αυτές εντάσσονται και οι πράξεις διαχείρισης, οι µονοµερείς δηλαδή πράξεις που είναι 

σχετικές µε τη διαχείριση της περιουσίας του δηµοσίου ή των άλλων ν.π.δ.δ. κατά τους 

κανόνες του ιδιωτικού δικαίου, δεδοµένου ότι δεν επιδιώκουν την ικανοποίηση δηµόσιου 

σκοπού ή τη θεραπεία δηµόσιου συµφέροντος, αλλά στηρίζονται σε διαχειριστικά κριτήρια . 

Για  το  λόγο αυτό οι  εκµισθώσεις  των  δηµοτικών ακινήτων συνιστούν πράξεις  διαχείρισης  

της ιδιωτικής περιουσίας  των  ∆ήµων και  οι  όποιες διαφορές  προκύπτουν από τις 

συµβάσεις  µισθώσεων  υπάγονται στην αρµοδιότητα  των πολιτικών δικαστηρίων . (ΣΤΕ 

3535/2000, 2660, 1050/2005 1952/2002). 
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  Η ακυρωθείσα  απόφαση του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου του  ∆ήµου  Θέρµης δεν 

αποτελεί  εκτελεστή  διοικητική πράξη  αλλά  πράξη  διαχείρισης  της ιδιωτικής του 

περιουσίας και εντάσσεται  στη διαδικασία  δηµιουργίας  σχέσεων ιδιωτικού δικαίου  και 

εποµένως  στερείται  εκτελεστότητας και  δεν  αποτελεί  εκτελεστή  διοικητική πράξη . 

  Ως  εκ  τούτου µη  νοµίµως  διενεργήθηκε έλεγχος νοµιµότητας επί  απόφασης  

που δεν συνιστά  εκτελεστή  διοικητική πράξη και µη  νοµίµως  ακυρώθηκε η απόφαση  του 

∆Σ.  

Β) Περιγράφεται το  περιεχόµενο της  αθλητικής δράσης και  σύµφωνα µε το  δοθέντα 

ορισµό εµπεριέχεται σε  αυτήν  ο συναγωνισµός , η  επιδίωξη της µέγιστης επίδοσης  ή 

διάκρισης ή  ύπαρξη  κανόνων και  οργανωτικών  δοµών  για την τέλεση αγώνων . Ωστόσο 

στην εξαίρεση  που  ο  νόµος  εισάγει  προκειµένου να  τύχουν παράτασης συµβάσεις  

µίσθωσης  εντός  πλατειών, αλσών κλπ κοινόχρηστων χώρων,  γίνεται αναφορά σε  εν γένει 

αθλητικές δραστηριότητες,  στις  οποίες  προφανώς συµπεριλαµβάνονται  και οι 

ερασιτεχνικές αθλητικές  δραστηριότητες  και οι  ατοµικές  και οι    δραστηριότητες για  τις  

οποίες δεν απαιτείται ιδιαίτερη υλικοτεχνική υποδοµή  όπως αυτές  που συναντώνται   σε ένα 

γήπεδο  αλλά και αυτές  που δεν  διέπονται από  ιδιαίτερους  κανόνες . Πλείστα  ατοµικά 

αθλήµατα και οµαδικά  , υπό  την έννοια της συγκέντρωσης πολλών αθλούµενων ,  δεν  έχουν  

τα  χαρακτηριστικά του  ως  άνω  ορισµού   αλλά  αναντίρρητα  αποτελούν αθλητικές 

δραστηριότητες υπαγόµενες στο  νόµο αυτό    . Εποµένως  µε  την  παραδοχή  αυτή της  υπό 

εξέταση  απόφασης αξιώνεται η ύπαρξη στοιχείων που δεν έχουν νοµοθετικό  έρεισµα  άλλως  

ερµηνεύεται  εσφαλµένα  η  εφαρµοστέα  διάταξη . 

  

  Επίσης  στην αιτιολογική έκθεση του νόµου 4373/2016 γίνεται αναφορά σε 

αθλητικούς χώρους και κέντρα και στην προστασία σχετικών επενδύσεων εν καιρώ κρίσης µε 

την προϋπόθεση της παροχής συγκεκριµένων αντιπαροχών εκ µέρους των µισθωτών προς 

όφελος των Ο.Τ.Α. Στην  υπό  εξέταση απόφαση  γίνεται  δεκτό   ότι τα πραγµατικά 

περιστατικά και συνθήκες που περιγράφει η  αιτιολογική  έκθεση δεν συντρέχουν . ∆εν  

αιτιολογείται  ωστόσο   γιατί ο  χώρος του  µισθίου δεν  είναι   αθλητικός χώρος όπως  ο  

νόµος  τον  εννοεί  , δεν αιτιολογείται   γιατί  η  προβλεπόµενη στη σύµβαση µισθώσεως  και 

στους όρους της  διακήρυξης και  εν τέλει µη  αµφισβητηθείσα  παροχή ποιοτικών  

υπηρεσιών εξυπηρέτησης και  αναψυχής και  αθλητών  δεν  αποτελεί  την αξιούµενη στο  

νόµο αντιπαροχή εκ µέρους της  µισθώτριας προς  όφελος του  εκµισθωτή  ΟΤΑ .Μάλιστα, 

όπως  η αιτιολογική έκθεση αξιώνει , η  αντιπαροχή πρέπει  να  προβλέπεται στη σύµβαση 

µισθώσεως  όπως συµβαίνει στην  υπό  κρίση  περίτπωση . Είναι  αναµφισβήτητα    

εσφαλµένη  η  κρίση, στερείται αιτιολογίας καθώς και   της  ελάχιστης  υπαγωγής  των 

πραγµατικών περιστατικών στους  κανόνες δικαίου  που  πρέπει  να  εφαρµοσθούν , υπαγωγή  

αναγκαία  για  την ύπαρξη της  ειδικής αιτιολογίας  που  πρέπει να έχει µία  διοικητική πράξη  

άλλως  είναι  άκυρη  για  παράβαση  ουσιαστικής διάταξης  του νόµου (άρθρο  17  Ν 

2690/1999 Κ.∆ιοικ. ∆ιαδ). 

 

  Ουσιαστικά η  υπό  εξέταση  απόφαση εισάγει στον έλεγχο  νοµιµότητας 

ποσοτικά  κριτήρια , τα  οποία  η  επίδικη σύµβαση φέρεται να  µην πληροί και συγχρόνως 

κάνει µία  επιλεκτική επίκληση της αιτιολογικής έκθεσης άλλως  προβαίνει σε εσφαλµένη  

εκτίµηση  αυτής. Ο  νοµοθέτης  θέλησε υπό τις  κρατούσες συνθήκες κρίσης να  προστατέψει 

επιχειρήσεις  στις  οποίες διενεργούνται αθλητικές δραστηριότητες     , όχι υποχρεωτικά  σε  

επίπεδο  πρωταθλητισµού , ούτε  σε δοµές  οργανωµένες  υπό  µορφή  γηπέδων  ή άλλων  

αθλητικών κέντρων . Με  την  υπό  εξέταση απόφαση µόνο  ένα αθλητικό  κέντρο εντός  του  

οποίου  διενεργούνται αγώνες  επιπέδου πρωταθλητισµού  µπορούν να τύχουν της  

ευεργετικής εξαίρεσης .    Τέτοια περιοριστική ωστόσο αξιολόγηση  δεν ερείζει  στο  νόµο.   

Και δεν  θα µπορούσε καθώς δεν  είναι  νόµω  επιτρεπτό σε  ένα  άλσος ή  στην πλατεία  ενός 
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οικισµού  να  ανεγείρεται αθλητικό  κέντρο  ούτε ένας ΟΤΑ ως   εκµισθωτής δύναται  ή  

είθισται να εκµισθώνει χώρο σε ένα άλσος (δηλαδή  σε  κοινόχρηστο χώρο ) για  να  

αναγερθούν αθλητικά  κέντρα  ανεξάρτητα  εάν  σκοπός  της  µίσθωσης είναι  η  διενέργεια 

αθλητικών δραστηριοτήτων . Σε  ένα  άλσος  ή σε  µία  πλατεία εκτελούνται ηπιότερης 

µορφής  αθλητικές δραστηριότητες και  αυτό  είναι δίδαγµα κοινής πείρας και  ελήφθη 

υπόψιν  από  το νοµοθέτη  αναφερόµενος σε  κάθε είδους αθλητικές  δραστηριότητες  χωρίς  

ειδικότερα  κριτήρια ενώ και στην αιτιολογική έκθεση γίνεται   αναφορά σε  αθλητικούς  

χώρους  και όχι  µόνο  σε  αθλητικά  κέντρα . 

  

  Επειδή στην  υπό κρίση σύµβαση  µισθώσεως , λαµβάνοντας  υπόψιν και τη  

γεωµορφία  και  την  επιφάνεια του  µισθίου ,  διενεργούνται ανάλογες αθλητικές 

δραστηριότητες  , παρέχονται χώροι προσωρινής στάσης , ανάπαυσης και  δροσισµού των 

αθλητών και  προσφέρεται στέγη κατά   τη διαδικασία έναρξης και  ολοκλήρωσης των 

εκάστοτε αθλητικών δραστηριοτήτων δηλαδή φιλοξενείται σηµαντικό µέρος  κύριων  

αθλητικών δραστηριοτήτων και  επικουρικών προς  αυτές  υπηρεσιών  . Επίσης όλες  οι  

ανωτέρω  βοηθητικές προς τους αθλητές υπηρεσίες  αποτελούν µια  αντιπαροχή  της 

µισθώτριας προς τον εκµισθωτή. Πληρούνται εποµένως  οι  προϋποθέσεις του  νόµου και οι 

περί  αντιθέτου  παραδοχές της υπό  εξέταση  απόφασης είναι  νόµω και αβάσιµες , 

αναιτιολόγητες και  εσφαλµένες . 

 

  Για  τους ανωτέρω  καταρχήν λόγους  προτείνω  την άσκηση προσφυγής 

 κατά της  µε  αριθµό  576606/2016 απόφασης του Γ. Γραµµατέα  της  Αποκεντρωµένης  

∆ιοίκησης Μακεδονίας  - Θράκης  , µε  την οποία  ακυρώθηκε     η   µε αριθµό  404 /2016 

απόφασή του δηµοτικού συµβουλίου του  ∆ήµου Θέρµης…». 

 

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε να αποφασιστεί η άσκηση προσφυγής  κατά 

της  µε αριθ.πρωτ. 52017/12-8-2016 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει 

σχετικά.  

 

      

Έθεσε επίσης υπόψη την από 2-1-2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας για δέσµευση συνολικού ποσού 290,16€ (ποσού 85,00€ πλέον ΦΠΑ για την 

κατάθεση της προσφυγής και ποσού 149,00€ πλέον ΦΠΑ για την παράσταση µε υπόµνηµα 

ενώπιον της επιτροπής) σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 (α/α )  οικ. Έτους 2017 για την αµοιβή 

του δικηγόρου και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να προβεί στη σχετική δέσµευση. 

 

 Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της, τη 

γνωµοδότηση του δικηγόρου, το από 29-12-2016 αίτηµα του τµήµατος εσόδων και  τις  

διατάξεις του Ν. 3463/2006 και της παρ. 1 περ. ιβ) και παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

και του Π.∆. 80/2016 και της αριθ. 2/100018/0026/30-12-2016 εγκυκλίου του Υπουργείου 

Οικονοµικών 

 

                                                    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     µε πλειοψηφία 

 

1. Την άσκηση προσφυγής ενώπιον  της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 

3463/2006 κατά της  µε αριθ.πρωτ. 76606/2016 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ο οποίος ύστερα από τον έλεγχο 

νοµιµότητας της αριθ. 404/2016 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου που αφορά 

«Παράταση µίσθωσης του δηµοτικού αναψυκτηρίου εµβαδού 45µ2, το οποίο είναι 

χωροθετηµένο σε τµήµα οικοπέδου συνολικού εµβαδού 984µ2 στο υπ’αριθµ. 316 οικόπεδο Ν. 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

Ραιδεστού» προέβη στην ακύρωσή της,  για τους λόγους που ρητά στη γνωµοδότηση του 

δικηγόρου κου Ματέλλα Χρήστου αναφέρονται.  

 

2. Τη σύνταξη και κατάθεσή της προσφυγής από το δικηγόρο Θεσσαλονίκης Ματέλλα 

Χρήστο (Α.Μ. 4827) και την παράστασή µε υπόµνηµα κατά τη συζήτησή της ενώπιον   της 

ειδικής επιτροπής. 

 

3. ∆εσµεύει πίστωση συνολικού ποσού 290,16€ (ποσού 85,00€ πλέον ΦΠΑ για την κατάθεση 

της προσφυγής και ποσού 149,00€ πλέον ΦΠΑ για την παράσταση µε υπόµνηµα ενώπιον της 

επιτροπής) σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 οικ. Έτους 2017 για την αµοιβή του δικηγόρου. 

∆ιαφωνεί ο ∆.Σ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος ως προς τον τρόπο επιλογής των δικηγόρων . 

Λευκό ο ∆.Σ. Πράτανος Απόστολος µε τον τρόπο επιλογής των δικηγόρων. 

 

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 2/2017. 

    

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 

 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                              Ο   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ                               

                                                                             

 

 

         ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι: 

α) η ανωτέρω δαπάνη ποσού διακόσια ενενήντα ευρώ  

και δεκαέξι λεπτών Ευρώ (290,16€) είναι εντός του  

διαθέσιµου ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017  

του ∆ήµου Θέρµης και ΚΑΕ 02.00.6111 πίστωσης και 

β) η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1
α
 του  

άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016. 

Καταχωρήθηκε µε α/α 868 στο βιβλίο εγκρίσεων & εντολών 

Πληρωµής της υπηρεσίας µας 

Υπόλοιπο προς ανάληψη:56.406,94€ 

 

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας  

 

Μαϊδου Ελένη  
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