
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ.Αποφ 01/2018

Από το υπ’ αριθ. 1/2018 Πρακτικό συνεδρίασης του Τοπικού 

Συµβουλίου 

Ν. Ραιδεστού.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκµίσθωση δηµοτικού αναψυκτηρίου στο υπ’αριθµ. 316 οικόπεδο 

του οικοδοµικού τετραγώνου 43 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας 

Ραιδεστού.

Στη Ν. Ραιδεστό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 10/01/2018 ηµέρα

Τετάρτη και ώρα 16.00 µ.µ. συνεδρίασε το Τοπικό Συµβούλιο της 

Τοπικής Κοινότητας Ν. Ραιδεστού µετά την από 28-11-2017 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου µε αρ.πρωτ.43210 του Τ.Σ. που επιδόθηκε σε 

καθένα σύµβουλο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 5 

µελών βρέθηκαν παρόντα 4 δηλαδή:

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κατρανιάς Παναγιώτης                                     

Σαµψωνίδου Μαρία

2. Ιζδράς Ανέστης

3. Αµπουµατχανά Μάριαµ

4. Κυριακίδου Ειρήνη

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Κετσενεβλή Κατερίνα , 

υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης για την τήρηση των πρακτικών του 

Τοπικού Συµβουλίου Ν.Ραιδεστού.



Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2ο

θέµα της ηµερησίας διάταξης είπε ότι απο την ∆/νση Οικονοµικών 

υπηρεσιών του Τµήµατος Εσόδων του ∆.Θέρµης µας έχει αποσταλεί 

εισήγηση για να διατυπώσουµε την γνώµη µας σχετικά µε την 

αξιοποίηση ή µή του παραπάνω ακινήτου και να προσδιορίσουµε την 

διάρκεια µίσθωσης του.

Σχετικά:

1. Άρθρο 83 του Ν.3852/2010 
2. Π.∆. 34/1995 και άρθρο 13 του Ν. 4242/2014
3. Π.∆. 270/1981
4. Απόσπασµα χάρτη Ο.∆. 1970-71 οικισµού Νέας Ραιδεστού
5. Η µε αρ. 3437/12-09-2002 Απόφαση Νοµάρχη ΦΕΚ 1309Β΄/02-10-2002

6. Η  µε αριθ. 163/1984 οικοδοµική άδεια και τοπογραφικό διάγραµµα αυτής

7. Η αριθ. 3842415 (Α.Π.1499641 µε ηµεροµηνία τελευταίας ενηµέρωσης 31/07/2017 
09:41:26) ∆ήλωση ένταξης Ν.4178/2013

8. Το µε Α.Π. 156685/2017 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

9. ΦΕΚ 451/ΑΑΠ/13.12.2013 «Έγκριση Γενικού Πολεοδοµικού της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης» 

10. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 39030/31.10.17 πληροφοριακό έγγραφο του Γραφείου 
Απαλλοτριώσεων και ∆ηµοτικής Περιουσίας της ∆ΤΥ του ∆ήµου Θέρµης

11. Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 43523/04.12.2017 γνωµοδότηση της ∆/νσης Πολεοδοµίας, 
αναφορικά µε τη χρήση γης 

12. Η υπ’ αριθµ. 267/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί τακτοποίησης των 
αυθαιρέτων χώρων του κοινοτικού περιπτέρου

13. Την από 24.10.2016 γνωµοδότηση του δικηγόρου Χρήστου Ματέλλα

Με την  υπ’αρ.  3437/12-09-2002 Απόφαση Νοµάρχη ΦΕΚ 1309Β΄/02-10-2002
περιήλθε στην κυριότητα του ∆ήµου Θέρµης το αριθ. 316 οικόπεδο του οικοδοµικού
τετραγώνου 43 της Οριστικής ∆ιανοµής έτους 1970-71 του οικισµού Νέας Ραιδεστού,
συνολικού εµβαδού 2.960τµ, η οποία µεταγράφηκε στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου
Καλαµαριάς στον τόµο 286 και στον αριθµό 235. 

Για το εν λόγω οικόπεδο εκδόθηκε η µε αριθ. 163/1984 οικοδοµική άδεια και
κατασκευάστηκε το κοινοτικό αναψυκτήριο εµβαδού 45,00τµ όπως φαίνεται
στο συνηµµένο σε αυτήν τοπογραφικό διάγραµµα και στη συνηµµένη κάτοψη.

Στη συνέχεια λήφθηκε η αριθ. 267/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την
οποία αποφασίστηκε η τακτοποίηση και  η ένταξη στις  διατάξεις του Ν.4178/2013
τµήµατος  του  δηµοτικού  αναψυκτηρίου  καθώς  και  η  έκδοση  πιστοποιητικού
ενεργειακής απόδοσης.

Με  την  υπ’  αριθ.  3842415   δήλωση  ένταξης  (Α.Π.  1499641  µε  ηµεροµηνία
τελευταίας  ενηµέρωσης  31/07/2017  09:41:26)  εντάχθηκε  στις  διατάξεις  του
Ν.4178/2013 τµήµα του δηµοτικού αναψυκτηρίου και ειδικότερα τµήµα 71,33τµ ως
επέκταση του αναψυκτηρίου (χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων) και 17,69τµ ως

επέκταση  βοηθητικών  χώρων. Οι  εν  λόγω  επεκτάσεις  φαίνονται  στην
επισυναπτόµενη κάτοψη.  Στην τεχνική  έκθεση που  συνοδεύει  την  δήλωση
ένταξης στο Ν. 4178/2013 περιγράφεται αναλυτικά το εµβαδόν των κυρίων
χώρων το οποίο ανέρχεται συνολικά σε (71,33τµ + 45,00τµ=) 116,33τµ όπως
και των βοηθητικών χώρων το οποίο είναι 17,69τµ. Επιπλέον περιγράφονται



και ένα µεταλλικό στέγαστρο (4,00µ Χ 6,60µ=) εµβαδού 26,40τµ καθώς και
ένα ξύλινο στέγαστρο περιµετρικά του αποθηκευτικού χώρου.

Το  υπ’  αριθ.  316  οικόπεδο  στο  οικοδοµικό  τετράγωνο  43  της  ∆ηµοτικής
Κοινότητας Ν. Ραιδεστού, το οποίο είναι χαρακτηρισµένο ως “Πευκών”,  βρίσκεται σε
περιοχή όπου οι χρήσεις γης έχουν καθοριστεί µε την υπ’αριθµ. 66266 απόφαση ΥΠΕΚΑ
«Έγκριση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Θέρµης του ∆ήµου
Θέρµης» (ΦΕΚ 451/ΑΑΠ/13-12-2013) και  συγκεκριµένα στο  ανατολικό του τµήµα µε
χρήση “Αναψυχή”, µε όρους και περιορισµούς δόµησης ανά χρήση που καθορίζονται
από το προαναφερόµενο ΦΕΚ.

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.

Προτείνεται λοιπόν για την καλύτερη αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας
να  προβεί  ο  ∆ήµος  στην  εκµίσθωση  του  ∆ηµοτικού  Αναψυκτηρίου  στο
υπ΄αριθ.  316  οικόπεδο  του  οικοδοµικού  τετραγώνου  43  της  ∆ηµοτικής
Κοινότητας Νέας Ραιδεστού µε εµβαδόν  των  κυρίων  χώρων  το  οποίο
ανέρχεται συνολικά σε 116,33τµ όπως και των βοηθητικών χώρων το οποίο
είναι  17,69τµ.,  σύµφωνα  και  µε  τη χρήση  που  επιτρέπεται  βάσει  του  ΓΠΣ,
ακολουθώντας τη διαδικασία της πλειοδοτικής δηµοπρασίας και σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Π.∆. 270/1981. 
        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.......".

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  Π∆ 270/1981. Εν
προκειµένου στο άρθρο  3 (παρ.2Γα)  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  έλλασον 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. Οµοιως  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 άρθρος  192 του  Ν 3463/2006 όπου
στην παράγραφο  8 προβλέπεται  ότι :   

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. .................................

 Τέλος  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   Π∆  270/1981
(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
Π∆ 270/1981. 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  εννούµενο   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   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. 

Επειδή κατά τα ανωτέρω δεν  υπάρχει  νοµοθετικός περιορισµός για τη  διάρκεια



της σύµβασης .

Επειδή   νοµοθετικά   και   νοµολογιακά  έχει   αναγνωρισθεί  η   αξία   των
επαγγελµατικών µισθώσεων  για το  δηµόσιο  συµφέρον  και  κατ' επέκταση  και  το
οικονοµικό  συµφέρον  των ΟΤΑ  .

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.

Στη συνέχεια κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Τοπικό

Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Προέδρου

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ

οµόφωνα υπέρ της εκµίσθωσης του ∆ηµοτικού Αναψυκτηρίου στο υπ΄αριθ. 316 

οικόπεδο του οικοδοµικού τετραγώνου 43 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού 

µε εµβαδόν των κυρίων χώρων το οποίο ανέρχεται συνολικά σε 116,33τµ όπως και των 

βοηθητικών χώρων το οποίο είναι 17,69τµ για εννέα (9) έτη, ακολουθώντας τη

διαδικασία της πλειοδοτικής δηµοπρασίας,σύµφωνα µε τη χρήση που 

έχει καθορισθεί µε το ΦΕΚ 451/ΑΑΠ/13.12.2013 «Έγκριση Γενικού Πολεοδοµικού της 

∆ηµοτικής Ενότητας Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης» 

Επίσης, θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρεται στους όρους της 

διακήρυξης της δηµοπρασίας πως θα χορηγείται άδεια χρήσης χώρου 

για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων εντός του Κοινοτικού Πάρκου 

µετά από σχετική αίτηση του µισθωτή.

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως λύνεται η 

συνεδρίαση.

Ο   Πρόεδρος

Τα Μέλη 

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασµα




