
 
 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθµ. 31/07-12-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 
Αριθµ. Απόφ. 461/2016      ΘΕΜΑ :  «Παράταση µίσθωσης ακινήτου 

για τη στέγαση του 2ου Γυµνασίου Θέρµης 
(πρώην Αθλητικού Σχολείου)». 

 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 07η ∆εκεµβρίου 2016 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά 
από την υπ’ αριθ. 42082/02-12-2016  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 28 δηλαδή : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

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

2.  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)  

2. Ζελιλίδης ∆αµιανός 

3.  Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.)  3. Κεφαλάς Ανέστης 

4. Αναγνώστου Πασχάλης   4. Τσολάκης Απόστολος 

5.  Αγοραστούδη Ευγενία 5. Χρυσοστοµίδου- Σαµαρά Όλγα 

6. Βογιατζής ∆ηµήτριος   

7. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος   

8.  Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   

9. Γκουστίλης Θεόδωρος   

10. Γκιζάρης Στέργιος (αποχώρησε µετά από τη 
συζήτηση του  10ου θέµατος) 

  

11.  Ιωσηφίδης Ιωάννης   

12. Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

13.  Καρκατζίνος Νικόλαος   

14. Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)   

15. Κοντοπίδης Γεώργιος    

16 Κουγιουµτζίδης Σταύρος    

17 Λιάντας ∆ηµήτριος    

18 Λαγός  Νικόλαος   

19 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

20 Μουστάκας Βασίλειος   

21. Μπίκος Κωνσταντίνος   

22 Πονερίδης Παναγιώτης    

23 Πράτανος Απόστολος   

24 Σαµαράς Σωκράτης   
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25 Σαραφιανός Χρήστος   

26 Σφονδύλας ∆ηµήτριος   

27 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   

28  Χρυσοχόου Παύλος   

κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα , υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 2ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 
94 παρ.4 αριθ. 16, του Ν. 3852/2010 στους ∆ήµους ανήκει η αρµοδιότητα µίσθωσης 
ακινήτων για την στέγαση δηµόσιων σχολικών µονάδων, η στέγαση και συστέγαση αυτών 
και σε περίπτωση συστέγασης ο καθορισµός της αποκλειστικής χρήσης ορισµένων χώρων 
του διδακτηρίου, από κάθε σχολική µονάδα, καθώς και της κοινής χρήσης των υπολοίπων 
χώρων και των ωρών λειτουργίας της κάθε συστεγαζόµενης σχολικής µονάδας. 
 
Σε εφαρµογή των ανωτέρω µε την υπ αριθµ. 205/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
(Α∆Α: ΒΙΦΦΩΡΣ-ΞΧΜ) εγκρίθηκε η παράταση του υπ αριθµ. 21195/31-08-2000 
συµφωνητικού µίσθωσης για τη στέγαση του 2ου Γυµνασίου Θέρµης στο Νέο Ρύσιο, µε 
ωφέλιµη επιφάνεια 605 τ.µ. για δύο (2) επιπλέον έτη, δηλαδή έως 30-08-2016, χωρίς 
τροποποίηση των όρων της αρχικής σύµβασης. 
 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την αριθ. 118/2015 (Α∆Α: ΩΗΖΕΩΡΣ-4Σ4) απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η µίσθωση ακινήτου στην ∆ηµοτική Ενότητα Θέρµης για 
την στέγαση του 2ου Γυµνασίου Θέρµης και του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής. 
 
Σύµφωνα µε την από 30-11-2016 εισήγηση του Τµήµατος Προϋπολογισµού, λογιστηρίου, 
προµηθειών και αποθήκης η δηµοπρασία βρίσκεται ακόµη σε εξέλιξη καθώς στο πρακτικό 
καταλληλότητας για τα δύο ακίνητα που έχουν προσφερθεί η αρµόδια επιτροπή δεν έχει 
συµπεριλάβει στοιχεία για τον καθορισµό του ύψους του τιµήµατος το οποίο αποτελεί 
ουσιώδες στοιχείο για την δηµοπρασία που θα διενεργηθεί. Ήδη, ο ∆ήµος µε το 10286/24-
03-2016 έγγραφό του ζήτησε τα απαιτούµενα στοιχεία για να λάβει αρνητική απάντηση από 
την Επιτροπή, όµως επανέρχεται εκ νέου µε νέα στοιχεία και µε το υπ’ αριθµ. 40595/23-11-
2016 έγγραφό του στο οποίο η Επιτροπή καλείται να απαντήσει. 
Όµως, παρόλα αυτά ο ∆ήµος εξακολουθεί να χρησιµοποιεί το ακίνητο για την στέγαση του 
2ου Γυµνασίου Θέρµης, καθώς η σχολική χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει από τον Σεπτέµβριο και 
οι µαθητές θα έµεναν χωρίς σχολικό κτίριο. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 194 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει : 
«Για ακίνητα που µισθώνουν οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες γίνεται δηµοπρασία. Αν η 
δηµοπρασία που διεξήχθη δεν απέφερε αποτέλεσµα, µπορεί να γίνει απευθείας µίσθωση µε 
ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του συµβουλίου τους, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. 
 
«Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η απευθείας και χωρίς δηµοπρασία µίσθωση ακινήτου για την 
προσωρινή κάλυψη αναγκών στέγασης σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες 
της δηµοπρασίας έως και δύο (2) µήνες πριν την έναρξη του σχολικού έτους ή προκύπτουν 
επείγοντες και απρόβλεπτοι λόγοι κατά τη διάρκεια αυτού που υπαγορεύουν την προσωρινή 
µεταστέγαση του σχολείου σε άλλο κτήριο. Για τη σύναψη της σύµβασης απαιτείται ειδικά 
αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε τα 2/3 του συνόλου 
των µελών του, καθώς και εκτίµηση της αρµόδιας επιτροπής καταλληλότητας, σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, η διάρκεια της 
µίσθωσης ορίζεται για ένα (1) έτος µε δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα έτος, εφόσον 
εξακολουθούν να υφίστανται οι ανωτέρω λόγοι. Αναµίσθωση δεν επιτρέπεται.»  
 
Τέλος, στο άρθρο 12 της 21195/31-08-2000 αρχικής σύµβασης µίσθωσης µεταξύ της τότε 
Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης και της εκµισθώτριας Ευµορφοπούλου Στυλιανής, προβλέπονται 
τα εξής: “η παραµονή της Υπηρεσίας στο µισθωθέν οίκηµα πέραν του συµφωνηθέντος 
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αρχικού και του κατά παράταση χρόνου για οποιοδήποτε λόγο, θα συνεχίζεται έναντι 
µισθώµατος ίσου προς το καταβαλλόµενο κατά την λήξη της µίσθωσης και όπως αυτό έχει 
αναπροσαρµοσθεί -τιµαριθµικά κατά την διάρκεια της παράτασης- και για όσο απαιτηθεί και 
οπωσδήποτε µέχρι την υπογραφή νέας σύµβασης µε άλλο εκµισθωτή, που θα προκύψει 
από διενέργεια δηµοπρασίας, η διαδικασία της οποίας θα κινηθεί κατά το τελευταίο έτος του 
χρόνου παράτασης. 
 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται την παράταση της υφιστάµενης 
σύµβασης για τη στέγαση του 2ου Γυµνασίου Θέρµης (πρώην Αθλητικό Σχολείο) στο Νέο 
Ρύσιο, µε ωφέλιµη επιφάνεια 605 τ.µ. για ένα επιπλέον έτος,  ήτοι µέχρι τις 30/08/2017 µε 
δυνατότητα παράτασης µέχρι τις 30/08/2018 και µε τον όρο ότι, σε περίπτωση 
µετεγκατάστασης των σχολικών µονάδων, η σύµβαση λήγει αυτοδίκαια χωρίς καταβολή 
αποζηµίωσης στην εκµισθώτρια εκ µέρους του ∆ήµου. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Μετά τη διαλογική συζήτηση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 
της Προέδρου και της αρµόδιας υπηρεσίας, τις υπ’ αριθ. 205/2014 και 118/2015 αποφάσεις 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,, καθώς και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    µε πλειοψηφία  
 
Την παράταση της υφιστάµενης σύµβασης µίσθωσης για τη στέγαση του 2ου Γυµνασίου 
Θέρµης (πρώην Αθλητικού Σχολείου) στο Νέο Ρύσιο, µε ωφέλιµη επιφάνεια 605 τ.µ., 
ιδιοκτησίας κας Στυλιανής Ευµορφοπούλου, για ένα (1) έτος µε δυνατότητα παράτασης για 
ακόµη ένα (1) έτος, ήτοι µέχρι τις 30/08/2017 µε δυνατότητα παράτασης µέχρι τις 30/08/2018 
µε τον όρο ότι σε περίπτωση µετεγκατάστασης των σχολικών µονάδων, η σύµβαση λήγει 
αυτοδίκαια χωρίς καταβολή αποζηµίωσης στην εκµισθώτρια εκ µέρους του ∆ήµου. 
 
  Η ανωτέρω παράταση κρίνεται αναγκαία καθώς έχει ξεκινήσει η δηµοπρασία για τη 
µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 2ου Γυµνασίου Θέρµης, η οποία δεν έχει ακόµη 
ολοκληρωθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα ενώ ο ∆ήµος εξακολουθεί να 
χρησιµοποιεί το ακίνητο για την στέγαση του 2ου Γυµνασίου Θέρµης, καθώς η σχολική 
χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει από τον Σεπτέµβριο και οι µαθητές θα έµεναν χωρίς σχολικό κτίριο 
 
Οι ∆.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης, Σφονδύλας ∆ηµήτριος και Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 
δηλώνουν παρών.   
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 461/2016. 
 
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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