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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθµ. 24/25-10-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 
Αριθµ. Απόφ. 404/2016      ΘΕΜΑ :  «Παράταση µίσθωσης του δηµοτικού 

αναψυκτηρίου εµβαδού 45µ2, το οποίο είναι 
χωροθετηµένο σε τµήµα οικοπέδου 
συνολικού εµβαδού 984µ2 στο υπ’αριθµ. 316 
οικόπεδο Ν. Ραιδεστού» 

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 25η-10-2016 ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 15:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ 
αριθµ. 36464/21-10-2016 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 20 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1 Γκουστίλης Θεόδωρος   Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος 

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

1 Αναγνώστου Πασχάλης 

3 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 

4 Τιτέλης Κωνσταντίνος 3 Ζελιλίδης ∆αµιανός 
5 Αγοραστούδη Ευγενία 4 Κεφαλάς Ανέστης 

6 Αποστόλου Στυλιανός 5 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 
7 Βογιατζής ∆ηµήτριος 6 Κοντοπίδης Γεώργιος 

8 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 7 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 
9 Γκιζάρης Στέργιος 8 Μουστάκας Βασίλειος 

10 Ιωσηφίδης Ιωάννης 9 Πονερίδης Παναγιώτης 

11 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 10 Σαµαράς Σωκράτης 
12 Καρκατζίνος Νικόλαος 11 Σφονδύλας ∆ηµήτριος 

13 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 12 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα (προσήλθε 
κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος) 

14 Λαγός Νικόλαος 13 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 
15 Λιάντας ∆ηµήτριος   

16 Μπίκος Κωνσταντίνος   

17 Πράτανος Απόστολος     
18 Σαραφιανός Χρήστος   

19 Τσολάκης Απόστολος   
20 Χρυσοχόου Παύλος   
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κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Λόγω απουσίας του δηµάρχου κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλου τον αναπληρώνει νοµίµως ο 
Αντιδήµαρχος κ. Γκουστίλης Θεόδωρος σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.2635/39670/1-10-2014 
απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: Ω9ΕΡΩΡΣ-8ΑΣ). 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για 
την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 
 
Για τη συζήτηση του παρακάτω θέµατος κλήθηκε o Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Θέρµης κος Κατρανιάς Παναγιώτης µε το υπ αριθµ.36533/21-10-2016 έγγραφο της 
Προέδρου του ∆.Σ., ο οποίος παρέστη.  
 
Η πρόεδρος εισηγούµενη το 1ο της ηµερησίας διατάξεως θέµα έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την από 10-10-2016 εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων της ∆/νσης Οικονοµικών 
µε την οποία διαβιβάζεται η υπ’αριθµ. πρωτ. 30360/08.09.2016 αίτηση – δήλωση βουλήσεως 
της κας Ανδριοπούλου Βασιλικής µε την οποία δηλώνει την επιθυµία της για την παράταση 
της σύµβασης µίσθωσης του δηµοτικού αναψυκτηρίου εµβαδού 45µ2, το οποίο είναι 
χωροθετηµένο σε τµήµα οικοπέδου συνολικού εµβαδού 984µ2 στο υπ’αριθµ. 316 οικόπεδο 
Ν. Ραιδεστού σύµφωνα µε την παρ.2β του άρθρου 5 του Π.∆.34/95 (ΦΕΚ 30/95 τεύχος Α’), 
όπως συµπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 45 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14 τεύχος Α’). 
 

Συγκεκριµένα µε την υπό αριθµό 2/1996 απόφαση του Κοινοτικού Συµβουλίου Ν. 
Ραιδεστού αποφασίστηκαν 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 κα Ανδριοπούλου Βασιλική 
του ∆ηµητρίου. Το παραπάνω πρακτικό δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ. 26/1996 
απόφαση του Κοινοτικού Συµβουλίου Ν. Ραιδεστού και σε εκτέλεση των ανωτέρω 
υπογράφηκε την 01.04.1996 ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης για έξι (6) έτη, ήτοι µέχρι 
01.04.2002 µε αρχικό µίσθωµα 600.000 δραχµές (1.760,82€) ανά έτος και αναπροσαρµογή 
10% για κάθε επόµενο έτος στο µίσθωµα του προηγούµενου έτους και για τα επόµενα πέντε 
(5) έτη.  

Η µίσθωση αυτή εκλαµβανόµενη ως υπαγόµενη στις προστατευτικές διατάξεις  του  πδ 
34/1995 παρατάθηκε εγγράφως µε  το  από 08.04.2002  ιδιωτικό συµφωνητικό  µέχρι τη 
συµπλήρωση της δωδεκαετίας ήτοι µέχρι  την  01.04.2008 , συνεχίσθηκε 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 για 
επιπλέον τέσσερα (4) έτη. 

   
         Εν  συνεχεία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µε την υπ’αριθµ. 425/2011 
απόφασή του, αποφάσισε την εκ νέου εκµίσθωση του µισθίου. Σε εκτέλεση των όρων 
εκµίσθωσης, οι οποίοι καθορίστηκαν µε την υπ’ αριθµ. 375/2011 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, διενεργήθηκε την 25.10.2011 φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία, στην οποία 
τελευταίος πλειοδότης αναδείχθηκε και πάλι η κα Ανδριοπούλου Βασιλική του ∆ηµητρίου. Τα 
αποτελέσµατα της ανωτέρω δηµοπρασίας εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 414/2011 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής και υπογράφηκε την 14.11.2011 ιδιωτικό συµφωνητικό 
µίσθωσης µε διάρκεια µίσθωσης πέντε (5) ετών, ήτοι µέχρι και 13.11.2016.    

Με την υπ’αριθµ. Πρωτ. 30360/08.09.2016 δήλωση που έχει επιδώσει στο ∆ήµο, η 
µισθώτρια έχει εκφράσει τη βούλησή της για την παράταση της εν λόγω σύµβασης µίσθωσης 
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 45 του Ν. 4257/14. 

 Στην παρ.2β του άρθρου 5 του Π.∆.34/95 (ΦΕΚ 30/95 τεύχος Α’), όπως συµπληρώθηκε 
από την παρ. 2 του άρθρου 45 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14 τεύχος Α’) της οποίας το 
τελευταίο εδάφιο αντικαταστάθηκε όπως ορίζει το άρθρο 69 του Ν. 4373/16 (ΦΕΚ-49 

Α/1-4-16) ορίζεται ότι «ειδικά οι επαγγελµατικές µισθώσεις δηµοτικών ακινήτων µε εκµισθωτή 
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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 Ν.4257/14 
(ηµερ.14.04.2014),  
γ) καταβάλλει το µίσθωµα κατά τους τελευταίους δώδεκα µήνες προ της δηµοσιεύσεως του 
Ν.4257/14 (ηµερ.δηµοσ.14.04.2014) 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.» 

 

 Όσον αφορά τις προϋποθέσεις β) και δ), η µισθώτρια κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης 
του Ν. 4257/14, την 14η.04.2014 παρέµενε στο µίσθιο, παραµένει µέχρι και σήµερα, ενώ 
υφίσταται κατά  το χρόνο άσκησης του εν λόγω δικαιώµατος µία ισχυρή και ενεργή σύµβαση 
µισθώσεως. Η µίσθωση δε όπως προαναφέρθηκε έχει συναφθεί κατόπιν διαγωνιστικής 
δηµόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 270/81. 
 Όσον αφορά την προϋπόθεση γ), σύµφωνα µε την από 20.06.2016 γνωµοδότηση του 
δικηγόρου Θεσσαλονίκης Χρήστου Ματέλλα: 
 «…. Η  γραµµατική διατύπωση συγκλίνει στη δυνατότητα καταβολής  των σχετικών 
µισθωµάτων και  µετά  τη  ψήφιση της  διάταξης  αλλά  πριν την υποβολή  της  αίτησης 
καθώς η διατύπωση  εν γένει  δεν  είναι  σαφής αλλά  η  φράση  «εφόσον καταβάλλει» δεν  
έχει  σαφή  παρελθοντική  χροιά  όπως θα είχε  µία  φράση  του  τύπου «εφόσον  έχει 
καταβάλλει» ή  «εφόσον  είχε  καταβάλλει» ή  «εφόσον κατέβαλε» φράσεις που θα 
περιέγραφαν µία σαφή αξίωση για  προηγούµενη της ψήφισης  του  νόµου  καταβολή.  

       Επίσης  η  χρήση  δύο  λ  στο  ρήµα  καταβάλλω γίνεται  στον ενεστώτα , και στον 
µέλλοντα ενώ  ο  αόριστος και παρατατικός γράφονται  µε ένα  λ. Η  γραµµατική διατύπωση 
που  χρησιµοποιείται στη διάταξη (καταβάλλει µε δύο λ) συγκλίνει στη  δυνατότητα καταβολής 
των σχετικών µισθωµάτων και  µετά  τη  ψήφιση της διάταξης  αλλά  πριν την υποβολή της 
αίτησης. 

       Η φράση στη διάταξη «(εφόσον) καταβάλλει το µίσθωµα  κατά  τους  τελευταίους δώδεκα 
µήνες προ της δηµοσίευσης του παρόντος » φαίνεται να  έχει  την έννοια  όχι  του χρόνου 
καταβολής πριν την δηµοσίευση της διάταξης αλλά της µισθωτικής περιόδου  που αφορά η 
καταβολή και είναι το 12µηνο πριν την ψήφιση της διάταξης . 

         Η  ερµηνεία βάσει της οποίας ο µισθωτής θα έπρεπε στις 14.4.2014 να έχει  ήδη 
πληρώσει τους αµέσως προηγούµενους 12 µήνες για να κάνει χρήση του δικαιώµατος 
παράτασης µπορεί να οδηγήσει σε ανελαστικά και ανεπιεική αποτελέσµατα καθώς ακόµη και 
ο πλέον ενήµερος µισθωτής µπορεί να µην έχει  πληρώσει τους συγκεκριµένους 12 µήνες ή 
ακόµη συχνότερα κάποιους από τους  τελευταίους χρονικά µήνες επειδή  συµβατικά δεν ήταν 
ακόµη υπόχρεος να το πράξει (δεν ήταν ληξιπρόθεσµα) και παρόλα αυτά εκπίπτει του  
δικαιώµατός του αυτού.  

         Εποµένως η ερµηνεία που δίνεται, ελλείψει νοµολογίας και άλλων ερµηνευτικών 
εγκυκλίων, είναι ότι το δικαίωµα παράτασης (ως προς την προϋπόθεση αυτή) µπορεί να 
ασκηθεί εφόσον πριν την υποβολή της αίτησης έχει εξοφληθεί το αναλογούν στην αίτηση 
µίσθωµα του συγκεκριµένου  δωδεκάµηνου….»  
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   Συµπερασµατικά και βάσει της υπ’αριθµ. Πρωτ. 34736/10.10.2016 Βεβαίωσης της 
Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας, η µισθώτρια έχει καταβάλλει το µίσθωµα κατά τους 
τελευταίους δώδεκα µήνες προ της δηµοσιεύσεως του Ν.4257/14 (ηµερ.δηµοσ.14.04.2014) 
και δεν έχει καµία βεβαιωµένη ληξιπρόθεσµη οφειλή προς το ∆ήµο µέχρι και την 10.10.2016. 
  
  Μετά από αίτηµα της υπηρεσίας µας και σε εκτέλεση της υπ’αριθµ. 396/2016 απόφασης 
της Οικονοµικής Επιτροπής ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Ματέλλας Χρήστος (ΑΜ∆ΣΘ 4827) 
παρείχε επίσης τις παρακάτω έγγραφες νοµικές συµβουλές: 
   
 «Όσον αφορά τη συµπλήρωση δεκαετούς τουλάχιστον διάρκειας από την αρχική έναρξη 
της µίσθωσης, από το παραπάνω ιστορικό της µίσθωσης προκύπτει ότι η αιτούσα παραµένει 
στο µίσθιο ως  µισθώτρια πλέον των 10 ετών δυνάµει δύο διαδοχικών συµβάσεων µίσθωσης.    
  
 Έναρξη της επαγγελµατικής µίσθωσης είναι, σύµφωνα µε την ορθότερη άποψη, η 
σύναψή της. Η παράταση της µίσθωσης ή η ανασύστασή της δε µεταβάλλουν το χρόνο 
έναρξης της. Ο χρόνος παραµονής στη χρήση του µισθίου, όπως προκύπτει άλλωστε και 
από το άρθρο 58 παρ. 1 του πδ 34/1995, νοείται ο συνολικός συµπληρούµενος χρόνος – 
χωρίς διακοπή -  στο πρόσωπο του συγκεκριµένου µισθωτή, ανεξαρτήτως του είδους της 
σύµβασης, δηλ. των συµβατικών ή αναγκαστικών παρατάσεων, στο χρόνο δε αυτό 
συνυπολογίζεται και ο χρόνος των δικαιοπαρόχων (άρθρο 58 παρ. 11 εδαφ. β` Π.δ. 34/1995, 
ΕφΑθ 2517/2000 Ελ∆ 42.1408). Ως παρατάσεις δε, θεωρούνται και οι συµβάσεις που 
εξωτερικά φέρουν το χαρακτήρα νέας µίσθωσης ή αναµίσθωσης εφόσον συνάπτονται µε 
τους ίδιους συµβαλλόµενους για το ίδιο µίσθιο (Χ. Παπαδάκη Σύστηµα Εµπορικών 
Μισθώσεων 1996 τ. Α` αριθ. 252 σελ. 128). Περαιτέρω, σε περίπτωση που υφίσταται 
ταυτότητα των συµβαλλοµένων και του µισθίου ακινήτου ακόµη και αν έχουν υπογραφεί 
διαφορετικά µισθωτήρια συµβόλαια δηµιουργείται µία συνεχόµενη ροή στη µισθωτική σχέση 
εκτός και αν υπάρχει ρητή βούληση των συµβαλλοµένων για κατάργηση παλαιάς σχέσης και 
δηµιουργία νέας. Συνεπώς, στην περίπτωση που έχουν υπογραφεί παραπάνω της µίας 
συµβάσεις µίσθωσης οι οποίες διαδέχονται χρονικά η µία την άλλη, για το ίδιο µίσθιο , µε 
τους ίδιους συµβαλλόµενους τότε δεν θεωρείται πως υφίστανται περισσότερες συµβάσεις 
µίσθωσης αλλά µία ενιαία µίσθωση µε  σηµείο έναρξης  τα οριζόµενα στην πρώτη χρονικά 
σύµβαση και σηµείο λήξης το απώτερο χρονικά οριζόµενο σηµείο λήξης της . Ενεργός δε  
είναι η µίσθωση όσο διαρκεί η συµβατικά η ορισθείσα χρονική διάρκεια, η οποία όµως 
παρατείνεται µε βάση τυχόν υπάρχουσες διατάξεις του νόµου αναγκαστικού δικαίου, που 
ορίζουν την ελάχιστη χρονική προστασία.  
 Ανεξάρτητα εάν µεταξύ των  συµβάσεων µισθώσεως µεσολάβησαν πλειοδοτικοί 
διαγωνισµοί εκ του αποτελέσµατος αυτών και των συµβάσεων που υπεγράφησαν, του  
συνεχούς και αδιάκοπου αυτών προκύπτει ως πραγµατικό γεγονός ότι η µισθώτρια έχει  
συµπληρώσει δεκαετή τουλάχιστον διάρκεια από την αρχική έναρξη της µίσθωσης και 
πληρούται η σχετική νοµοθετική προϋπόθεση.    

 Επίσης, όσον αφορά το γεγονός ότι το µίσθιο βρίσκεται εντός δηµοτικού άλσους 
οπότε για την υπαγωγή της υπό εξέταση µίσθωσης στις ως άνω διατάξεις της  παράτασης 
πρέπει η µίσθωση να αφορά σε αθλητική δραστηριότητα και να προβλέπονται συγκεκριµένες 
αντιπαροχές εκ µέρους των µισθωτών και προς όφελος των Ο.Τ.Α. ή του ∆ηµοσίου, 
σηµειώνονται τα εξής: 

 
 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 . 
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 Προκειµένου δε, να αποφευχθεί τυχόν καταχρηστική αξιοποίηση της προτεινόµενης  
τροποποίησης, προβλέπεται  έτι περαιτέρω  ότι  αυτή  θα  µπορεί  να  τυγχάνει  εφαρµογής 
µόνο και εφόσον προβλέπονται στην ήδη  συναφθείσα  µίσθωση συγκεκριµένες αντιπαροχές  
εκ µέρους  των µισθωτών προς όφελος των ΟΤΑ, ή του δηµοσίου εν γένει, όπως πχ η 

διοργάνωση  ενηµερωτικών σεµιναρίων, η ξενάγηση στους αθλητικούς χώρους, ή περιοδική 

ανιδιοτελής  παροχή υπηρεσιών στους δηµότες. Με την πρόβλεψη και την προϋπόθεση αυτή 

καθίσταται απολύτως δικαιολογηµένη η θέσπιση της προτεινόµενης τροποποίησης καθόσον 
εξασφαλίζεται ότι οι µισθώσεις χώρων ακόµη και εντός  κοινοχρήστων χώρων αφενός 
συνδράµει στην αναβάθµιση  του περιβάλλοντος χώρου εν γένει και αφετέρου θα παρέχονται 
κοινωφελείς υπηρεσίες στους δηµότες της περιοχής. 
 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 7 των όρων της µίσθωσης (υπ’ αριθµ. 375/2011 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής), που ως  όρος επαναλαµβάνεται αυτούσιος και στη σύµβαση  
µισθώσεως που υπογράφηκε, πρωταρχικός σκοπός λειτουργίας του αναψυκτηρίου, είναι η 
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης και αναψυχής επισκεπτών, αθλητών, 
περιπατητών καθώς και η διατήρηση της βέλτιστης ισορροπίας του οικοσυστήµατος. Ο 
µισθωτής οφείλει να εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα τυχόν προγραµµατισµένες εκδηλώσεις 
του ∆ήµου, αφού έχει ενηµερωθεί µία εβδοµάδα πριν από την εκδήλωση. 

 
    

       Η αξιούµενη προϋπόθεση ήτοι η  χρήση  του µισθίου να αφορά σε αθλητική 
δραστηριότητα, όπως  η  αθλητική  δραστηριότητα αιτιολογείται στην ως  άνω έκθεση φέρεται  
να  πληρούται  και  να  βρίσκει ικανό έρεισµα καθώς  υπάρχει ρητή  πρόβλεψη παροχής 
ποιοτικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης και αναψυχής  αθλητών  ενώ οι λοιπές υπηρεσίες που  
παρέχονται εκπληρώνουν την  αναφερόµενη, στην αιτιολογική έκθεση της συγκεκριµένης 
διάταξης, ανάγκη αναβάθµισης  του περιβάλλοντος χώρου εν  γένει και παροχής κοινωφελών 
υπηρεσιών στους δηµότες της περιοχής. Εποµένως η υπό εξέταση µίσθωση, βάσει των 
όρων  κατάρτισης αυτής  και εφόσον η  Υπηρεσία διαπιστώνει την εν τοις πράγµασι τέτοια  
λειτουργία και ύπαρξη  αντιπαροχών προς το ∆ήµο, πληροί την ως άνω προϋπόθεση.    

 
           Συνολικά ως  προς  τις  δύο αυτές προϋποθέσεις  πρέπει  να  ειπωθεί  ότι η  
τελευταία  χρονικά σύµβαση µισθώσεως καταρτίσθηκε µέσα στην χρονική περίοδο της 
κρίσης  που  βιώνουµε και  εποµένως  µε  βάση και  την αιτιολογική  έκθεση είναι  από αυτές 
τις µισθώσεις που  πρέπει να  προστατευθούν και  εποµένως η ερµηνεία της ενιαίας 
µίσθωσης  εξυπηρετεί το συγκεκριµένο νοµοθετικό σκοπό. Μάλιστα η νοµοθετική επιλογή 
που  αξιώνει  τη  δυνατότητα  παράτασης  µόνο  των µισθώσεων  που έχουν συµπληρώσει  
10  έτη θα  οδηγούσε  στο  εξής  παράδοξο:  µισθώσεις  που  συνοµολογήθηκαν κυριολεκτικά 
µέσα  στην κρίση δηλαδή από το 2010 και µετά να µην προστατεύονται επειδή δεν έχουν 
συµπληρώσει 10 έτη και να µην µπορούν να τύχουν της ευνοϊκής αυτής νοµοθετικής  
µεταχείρισης ώστε να έχουν  το  αναγκαίο χρόνο να  αποσβέσουν  την επένδυσή  τους  και  
να  αποκοµίσουν και  οφέλη  σε  αντίθεση µε  άλλες  αρκετά  έως και πολύ παλαιότερες 
χρονικά  µισθώσεις, όπου οι µισθωτές δραστηριοποιήθηκαν σε καλύτερες οικονοµικά 
συνθήκες και τώρα  µπορούν και απολαµβάνουν και  της ευνοϊκής  αυτής  ρύθµισης.  Επίσης 
παρά  το  ενιαίο των συµβάσεων, η νοµοθετική διάταξη την οποία επικαλείται η αιτούσα, 
αποβλέπει στην προστασία  των  µισθώσεων µε  σκοπό τη διενέργεια αθλητικών 
δραστηριοτήτων και  επιτρέπει την παράταση της  διάρκειας αυτών. Από τις δύο συµβάσεις 
που συνοµολογήθηκαν µεταξύ της αιτούσης  και του εκµισθωτή ∆ήµου Θέρµης η τελευταία 
χρονικά έχει ρητά  τέτοιο  σκοπό χρήσης και έχει συµβατική  διάρκεια  πέντε (5) ετών και  
εποµένως αντίστοιχη (5 έτη) πρέπει να είναι και  η  παράτασή της.»  

   
 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τις νοµικές συµβουλές του δικηγόρου κ. 
Ματέλλα Xρήστου, και εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που τίθενται 
από το άρθρο 45 του Ν. 4257/14, καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να  εκφράσει τη 
σύµφωνη γνώµη του ή µη σχετικά µε την παράταση της µίσθωσης του παραπάνω 
δηµοτικού ακινήτου για χρονικό διάστηµα ίσο µε το αρχικό συµπεφωνηµένο 
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συµβατικό (της από 14.11.2011 σύµβασης µίσθωσης), δηλαδή πέντε (5) έτη, από την 
14.11.2016 έως και την 13.11.2021 και σύµφωνα µε τους όρους του αρχικού (από 
14.11.2011) συµφωνητικού.  
 
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη την αριθ. 17/2016 απόφαση του συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Ν.Ραιδεστού µε την οποία εισηγείται οµόφωνα την παράταση της 
µίσθωσης και κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου και της αρµόδιας υπηρεσίας, της παρ.2β του άρθρου 5 του 
Π.∆.34/95 (ΦΕΚ 30/95 τεύχος Α’), όπως συµπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 45 του 
Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14 τεύχος Α’) της οποίας το τελευταίο εδάφιο αντικαταστάθηκε όπως 
ορίζει το άρθρο 69 του Ν. 4373/16 (ΦΕΚ-49 Α/1-4-16) καθώς και του Ν. 3463/2006 και του 
Ν. 3852/2010. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα 
 

Παρατείνει τη µίσθωση του δηµοτικού αναψυκτηρίου εµβαδού 45µ2, το οποίο είναι 
χωροθετηµένο σε τµήµα οικοπέδου συνολικού εµβαδού 984µ2 στο υπ’αριθµ. 316 
οικόπεδο Ν. Ραιδεστού για χρονικό διάστηµα ίσο µε το αρχικό συµπεφωνηµένο 
συµβατικό (της από 14.11.2011 σύµβασης µίσθωσης), δηλαδή πέντε (5) έτη, από την 
14.11.2016 έως και την 13.11.2021 και σύµφωνα µε τους όρους του αρχικού (από 
14.11.2011) συµφωνητικού.  
 
Σηµειωτέον ότι σύµφωνα µε το άρθρο 7 των όρων της µίσθωσης (υπ’ αριθµ. 375/2011 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής), που ως  όρος επαναλαµβάνεται αυτούσιος και στην 
από 14.11.2011 σύµβαση  µισθώσεως που υπογράφηκε, πρωταρχικός σκοπός λειτουργίας 
του αναψυκτηρίου, είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης και αναψυχής 
επισκεπτών, αθλητών, περιπατητών καθώς και η διατήρηση της βέλτιστης ισορροπίας του 
οικοσυστήµατος. Ο µισθωτής οφείλει να εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα τυχόν 
προγραµµατισµένες εκδηλώσεις του ∆ήµου, αφού έχει ενηµερωθεί µία εβδοµάδα πριν από 
την εκδήλωση. 
 
Η παράταση δίνεται, λαµβάνοντας υπόψη και τις από 20.06.2016 και 08.10.2016 
γνωµοδοτήσεις του δικηγόρου Χρήστου Ματέλλα ,καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
τίθενται µε τις διατάξεις του  άρθρου 45 του Ν. 4257/14 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ενώ 
δεν  αποτελεί υπέρµετρη χρονική δέσµευση για  το ∆ήµο , µε δεδοµένο ότι  δεν  υπάρχει 
µέχρι σήµερα  κάποιος διαφορετικός  σχεδιασµός για  τη χρήση  και  εκµετάλλευση του  
µισθίου  ακινήτου 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  404/2016. 
 
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 
 
 
 
        
 

 

ΑΔΑ: ΩΡΕ7ΩΡΣ-ΞΜΚ


		2016-11-01T11:35:50+0200
	Athens




