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ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το υπ αριθµ. 34/20-12-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης.

Αριθµ. Απόφ.505 /2016     ΘΕΜΑ  :   «Παράταση  µίσθωσης  του
υπ΄αριθµ. 2 αγροτεµαχίου Ταγαράδων
έκτασης 125.251,30 µ2»

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 20η-12-2016 ηµέρα Τρίτη
και  ώρα 17:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  του ∆ήµου Θέρµης µετά  από την  υπ
αριθµ. 43.903/15-12-2016 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

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

1 Αναγνώστου Πασχάλης

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος)

2 Αγοραστούδη Ευγενία

3 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 3 Ζελιλίδης ∆αµιανός

4 Αποστόλου Στυλιανός 4 Ιωσηφίδης Ιωάννης 

5 Βογιατζής ∆ηµήτριος 5 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)

6 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 6 Μπίκος Κωνσταντίνος

7 Γκουστίλης Θεόδωρος 7 Κεφαλάς Ανέστης

8 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 8 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα

9 Γκιζάρης Στέργιος

10 Καραουλάνης ∆ηµήτριος

11 Καρκατζίνος Νικόλαος

12 Καρκατζούνης  Θεοφάνης  (Φάνης)
αποχώρησε  µετά  από  το  2ο θέµα  της
ηµερήσιας διάταξης

13 Κουγιουµτζίδης Σταύρος

14 Κοντοπίδης Γεώργιος

15 Λιάντας ∆ηµήτριος

16 Λαγός Νικόλαος

17 Μουστάκας Βασίλειος

18 Πράτανος Απόστολος

19 Πονερίδης Παναγιώτης

20 Σαµαράς Σωκράτης

21 Σαραφιανός Χρήστος



22 Σφονδύλας ∆ηµήτριος 

23 Τσολάκης Απόστολος

24 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα

25 Χρυσοχόου Παύλος

κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.  

Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης.

Το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο, το 9ο θέµα συζητήθηκε 4ο  και το 3ο

θέµα συζητήθηκε 7ο. Το 5Ο και το 6ο θέµα συζητήθηκαν µαζί.

Για την συζήτηση του παρακάτω θέµατος κλήθηκε  o Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Ταγαράδων  κο  Καλαθάς  ∆ηµήτριο  µε  το  υπ  αριθµ.  43905β  /16-12-2016 έγγραφο  της
Προέδρου του ∆.Σ., ο οποίος παρέστη. 

Η πρόεδρος εισηγούµενη  το  4ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου την από  05-10-2016  εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων της ∆/νσης Οικονοµικών
µε την οποία διαβιβάζεται η υπ’αριθµ. πρωτ. 26578/28.07.2016 αίτηση – δήλωση βουλήσεως
της εταιρίας ΝΕΡΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. µε την οποία δηλώνει την επιθυµία της για την παράταση της
υπ’αριθµ. 6735 σύµβασης µίσθωσης σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 45 του Ν. 4257/14.

Με  τις  υπό  αριθµό  6/1992  και  7/1992  αποφάσεις  του  ∆Σ  της  πρώην  Κοινότητας
Ταγαράδων,  που επικυρώθηκαν µε  την  υπό  αριθµό ∆Π/ΠΜ/36200/958/1992  ∆ιαταγή  της
Νοµαρχίας  Θεσσαλονίκης,  αποφασίστηκε  η  εκµίσθωση  τµήµατος  του  υπ’αριθµ.  2
κοινοτικού  ακινήτου  συνολικής  έκτασης  125.751,30µ2 κείµενο  στην  περιοχή  του
αγροκτήµατος Ταγαράδων.  Με την  από 01/07/1992 απόφαση του κοινοτικού  συµβουλίου
Ταγαράδων  καθορίστηκαν  οι  όροι  της  σχετικής  διακήρυξης.   Στις  13/07/1992,  στο  τότε
κοινοτικό  κατάστηµα  της  τότε  κοινότητας  Ταγαράδων  Θεσσαλονίκης  διενεργήθηκε
πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση της κοινοτικής έκτασης σύµφωνα µε τις ανωτέρω
αποφάσεις  του ∆Σ της  Κοινότητας Ταγαράδων και  την  από 01/07/1992 διακήρυξη,  στην
οποία αναδείχθηκε τελευταίος πλειοδότης η εταιρία ΝΕΡΟΥΠΟΛΗ Α.Ε.
 Με την υπό αριθµό 38/1992 απόφαση του Κοινοτικού Συµβουλίου Ταγαράδων, που
εγκρίθηκε  µε  την  υπ’αριθµ.  πρωτ.  29539/28.07.1992  απόφαση  Νοµάρχη  Θεσσαλονίκης
εγκρίθηκαν τα πρακτικά δηµοπρασίας και στις 18/08/1992 υπογράφτηκε σε εκτέλεση των
ανωτέρω η µε αριθµό 6735/18.08.1992 σύµβαση µίσθωσης ακινήτου της Συµβολαιογράφου
Θεσσαλονίκης Καλλιόπης Κορωνάκη – ∆εινοπούλου µεταξύ της Κοινότητας Ταγαράδων και
της εταιρίας ΝΕΡΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. 

Στο  άρθρο  1 της  παραπάνω  σύµβασης  ορίστηκε  η  διάρκεια  της  συγκεκριµένης
σύµβασης για είκοσι επτά -27- χρόνια αρχόµενη από την ηµεροµηνία υπογραφής της µέχρι
και την 31/12/2018.
Το τµήµα Εσόδων υπέβαλε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την από 01.03.2016 εισήγησή του
προκειµένου αυτό να αποφασίσει σχετικά µε το από 18.02.2016 αίτηµα της εταιρείας
ΝΕΡΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. για παράταση της υπ’αριθµ. 6735 σύµβασης µίσθωσης δυνάµει 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’).

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθ. 105/2016 απόφασή του αποφάσισε να µη
δοθεί παράταση της ανωτέρω µίσθωσης καθώς δεν συντρέχει η προϋπόθεση β) 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’), δηλ. της καταβολής του µισθώµατος
κατά τους τελευταίους δώδεκα µήνες προ της δηµοσιεύσεως του Ν. 4257/2014 (ηµερ. ∆ηµοσ.
14.04.2014),  καθώς  η  µισθώτρια  κατά  τη  συγκεκριµένη  ηµεροµηνία  (14.04.2014)  είχε
εξοφλήσει µόνο τα µισθώµατα, τα οποία αφορούσαν µέχρι και την 17.08.2007 καθώς και
µέρος της επόµενης µισθωτικής περιόδου, ήτοι από την 18.08.2007 έως και την 17.07.2008,
όπως  αποδεικνύεται  µε  τα  υπ’αριθµ.  4088/31.08.2009  και  4089/31.08.2009  ∆ιπλότυπα
Είσπραξης.  Η  επόµενη  καταβολή  της  µισθώτριας  είχε  πραγµατοποιηθεί  την  25.06.2014,
όπως αποδεικνύεται από το υπ’αριθµ. 2190/25.06.2014 ∆ιπλότυπο Είσπραξης.  



Η εταιρία ΝΕΡΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. κατέθεσε την υπ’αριθµ.  25465/11.04.2016 προσφυγή
κατά  της  υπ’αριθµ.  105/2016  απόφασης  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου,  την  οποία  η
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, απέρριψε ως απαράδεκτη µε την υπ’αριθµ.
31292/02.06.2016 απόφασή της. 

Την 28.07.2016 η µισθώτρια κατέθεσε εκ νέου δήλωση βουλήσεως παρατάσεως της
υπ’αριθµ. 6735  σύµβασης µίσθωσης 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’)  και  όπως  τροποποιήθηκε  µε  τις  διατάξεις  του  Ν.
4373/2016  (ΦΕΚ 49Α/01-04-2016), όπου αντικαταστάθηκε  το τελευταίο εδάφιο ως εξής: 

2β. «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) υφίσταται η σύµφωνη γνώµη του Ο.Τ.Α.,

β) ο µισθωτής παραµένει στο µίσθιο κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος,

γ) καταβάλλει το µίσθωµα κατά τους τελευταίους δώδεκα µήνες προ της δηµοσιεύσεως 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.» 

 
Σύµφωνα µε τις από 20-6-2016 έγγραφες νοµικές συµβουλές του δικηγόρου κ. Ματέλλα

οι προϋποθέσεις  εφαρµογής του άρθρου 5 παρ. 2Β Π.∆. 34/1995 όπως τροποποιήθηκε,
αναλύονται ως εξής: 

2β. «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, 

Είναι σαφές  ότι  απαιτείται : 

1. Η  συµπλήρωση (κατά το  χρόνο έναρξης  ισχύος  του  νόµου) 10 ετούς  διάρκειας
από  την  αρχική   έναρξη  της   µίσθωσης,  αδιακρίτως   εάν  η   10ετής  διάρκεια
συµπληρώθηκε   λόγω  επιτρεπτής  συµβατικής    παράτασης  ή   εκ  του   νόµου
αυτοδίκαιης  παράτασης   .  

2. Η επίδοση σχετικής δήλωσης βουλήσεως, έγγραφης, όχι απαραίτητα µε την µορφή
εξώδικης δήλωσης κοινοποιουµένης µε δικαστικό επιµελητή αλλά  απευθυνόµενης
στον  εκµισθωτή,  µε  λήψη  πρωτοκόλλου,  αρκούσης  µίας   γενικής  δήλωσης  του
εκµισθωτή για τη βούλησή του να κάνει χρήση της  διάταξης αυτής και όχι ιδιαίτερων
πανηγυρικών δηλώσεων. 



3. ∆υνατότητα διαφοροποίησης του χρόνου παράτασης είτε µεγαλύτερο  είτε µικρότερο
του  αρχικού  συµβατικού  χρόνου  δεν  υφίσταται  λόγω  της  ρητής  νοµοθετικής
πρόβλεψης.

4. Η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα (εφόσον βέβαια
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις) λόγω της πρόβλεψης για  αυτοδίκαιη παράταση.

Οι λοιπές προϋποθέσεις για να διαπιστωθεί η παράταση είναι:

«εφόσον»

α) υφίσταται η σύµφωνη γνώµη του Ο.Τ.Α.

Γίνεται δεκτό 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 .  Η δράση της ∆ιοίκησης διέπεται από την
αρχή της νοµιµότητας και ενόψει της πληθώρας των αιτήσεων των µισθωτών που επιθυµούν
παράταση µισθώσεως, εκπορεύεται η υποχρέωση του ∆ήµου να λάβει τη σχετική απόφαση
µε σαφή, ορισµένη, ειδική και επαρκή αιτιολογία µε  κριτήριο την ορθολογιστική και επωφελή
διαχείριση της δηµοτικής περιουσίας και την προοπτική και πρόθεση αξιοποίησης εκάστου
δηµοτικού ακινήτου που  µπορεί να είναι διαφορετική κατά περίπτωση.

  

β) ο µισθωτής παραµένει στο µίσθιο κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος,

         Αρνητικά διατυπωµένη η προϋπόθεση αυτή σηµαίνει ότι δεν θα πρέπει να έχει λυθεί η
σύµβαση µισθώσεως είτε συµβατικά, είτε µονοµερώς µε καταγγελία ενός εκ των δύο µερών
είτε να έχει αποβληθεί ο µισθωτής µε  εκτέλεση δικαστικής απόφασης κατόπιν αγωγής του
εκµισθωτή ∆ήµου Θέρµης. Απαιτείται δηλαδή ενεργή και ισχυρή σύµβαση µισθώσεως και δεν
καταλαµβάνει  µισθώσεις  που έληξαν  αλλά ο  µισθωτής βρίσκεται  ακόµη στην  κατοχή του
µισθίου.  Αυτή  η  ερµηνεία  ενισχύεται  από  τη  χρήση  του  όρου   «µισθωτής»,  από  το
περιεχόµενο  της  αµέσως  κατωτέρω  προϋπόθεσης  που  κάνει   λόγο   για   καταβολή
µισθώµατος και όχι αποζηµίωσης χρήσης όπως  θα συνέβαινε σε µία µίσθωση που έχει
λήξει,  από  το  γεγονός  ότι  σιωπηρή  ή   άλλης  µορφής  παράταση  µίσθωσης  δηµοτικού
ακινήτου χωρίς τη διενέργεια  νέου διαγωνισµού δεν επιτρέπεται. 

Επίσης στην παράγραφο 9  του άρθρου 7  του  Ν 2741/1999 που  τροποποίησε
διατάξεις του πδ34/1995 για τις εµπορικές µισθώσεις  προβλέπεται ότι  «Με την επιφύλαξη
των  διατάξεων  της  παρ.  17  του  άρθρου  41  του  ν.2648/1998,  µισθώσεις  ακινήτων  µε
εκµισθωτή το ∆ηµόσιο ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή Ο.Τ.Α. ή την Κτηµατική Εταιρία
του ∆ηµοσίου, που υπάγονται στο π.δ. 34/1995 και έληξαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου  58  παράγραφοι  10  και  12  αυτού ή  που  λήγουν  οποτεδήποτε,  µπορούν  να
παρατείνονται  µέχρι  δώδεκα  (  12)  χρόνια  από  τη  λήξη  τους  µε  απόφαση  του  αρµόδιου
οργάνου του ∆ηµοσίου ή του Ν.Π.∆.∆. ή των Ο.Τ.Α, ή της Κτηµατικής Εταιρίας του ∆ηµοσίου
και  µε απευθείας σύναψη σύµβασης παράτασης της µίσθωσης µε  τον εγκατεστηµένο στο
µίσθιο  µισθωτή».  ∆ηλαδή   σε   παρόµοιου   περιεχοµένου  παλαιότερη διάταξη  υπήρχε  η



πρόβλεψη   εφαρµογής  της  και  σε  µισθώσεις  που  έληξαν  αλλά  ο  µισθωτής  ήταν
εγκατεστηµένος στο µίσθιο.  

       Τα  ανωτέρω συγκλίνουν στην αξίωση να υφίσταται κατά το χρόνο άσκησης του εν λόγω
δικαιώµατος µία ισχυρή και ενεργή σύµβαση  µισθώσεως 

γ) «καταβάλλει το µίσθωµα κατά τους τελευταίους δώδεκα µήνες προ της δηµοσιεύσεως του
παρόντος» 

         Το  ερώτηµα  που  τίθεται είναι εάν  σύµφωνα µε τη διατύπωση της προϋπόθεσης
αυτής ο  µισθωτής πρέπει  να  είναι  ενήµερος  στην καταβολή των µισθωµάτων των αµέσως
12 προηγούµενων της ψήφισης της διάταξης µισθωµάτων  ή  µπορεί  να  καταβάλλει  τα
σχετικά  µισθώµατα  και  µετά  τη ψήφιση της διάταξης  αλλά πριν την υποβολή της αίτησης.

        Πριν την ανάπτυξη της σχετικής προϋπόθεσης σηµειώνεται ότι η ερµηνευτέα διάταξη
τέθηκε  σε  ισχύ µε το άρθρο 45 του Ν 4257/2014 (ΦΕΚΑ 93/14.4.2014) και τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 69 του ν 4373/2016 (ΦΕΚΑ 49/1.4.2016) χωρίς η  τροποποίηση  να αφορά  την
εν  λόγω προϋπόθεση. Στην εισηγητική  έκθεση και των  δύο  νόµων δεν υπάρχει η ελάχιστη
αναφορά στις διατάξεις αυτές ώστε να  βοηθείται η ασφαλής ερµηνεία τους. 

         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. 

δ) έχει συναφθεί η µίσθωση κατόπιν διαγωνιστικής δηµόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας.

    Είναι σαφής η προϋπόθεση αυτή. 



     Συµπερασµατικά εφόσον πληρούνται σωρευτικά όλες οι ανωτέρω  προϋποθέσεις
τότε ο ∆ήµος Θέρµης    µε    ορισµένη και επαρκή αιτιολογία µπορεί να κάνει  δεκτά τα  
σχετικά αιτήµατα παράτασης.

           Σχετικά µε τις προϋποθέσεις  β) και δ), όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου
εκµίσθωσης που τηρούνται στην Οικονοµική Υπηρεσία, η µισθώτρια κατά την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του Ν. 4257/14, την 14.04.2014, παρέµενε στο µίσθιο, επίσης,  διενεργήθηκε
πλειοδοτική  δηµοπρασία για  την  εκµίσθωση  της  κοινοτικής  έκτασης,  στην  οποία
αναδείχθηκε τελευταίος πλειοδότης η εταιρία ΝΕΡΟΥΠΟΛΗ Α.Ε.

     Όσον αφορά την προϋπόθεση γ) σύµφωνα µε την από 05.10.2016 δηµοτική ενηµερότητα,
την οποία εξέδωσε η Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου µας,  η εταιρεία ΝΕΡΟΥΠΟΛΗ ΑΕ  έχει
διακανονίσει  το  σύνολο  των  οφειλών  της  βάσει  των  Ν.3801/2009,  Ν.4257/2014  και  του
Ν.4321/2015.  Συγκεκριµένα,  η  εταιρεία  µε  αίτησή  της  στις  25/06/2014  και  βάσει  του
Ν.3801/2009  εξοφλεί  εφάπαξ  τις  βεβαιωµένες  οφειλές  της  έως  τις  31/12/2009.  Στις
08/07/2014  βάσει  του  Ν.4257/2014  διακανονίζει  τις  βεβαιωµένες  οφειλές  µε  ηµεροµηνία
λήξης από 01/01/2010 και εφεξής και καταβάλλει εµπρόθεσµα όλες τις δόσεις. Τέλος, στις
28/05/2015 ενόψει του Ν.4321/2015 η εταιρεία ακύρωσε τον διακανονισµό του Ν.4257/2014
και διακανόνισε το σύνολο των οφειλών της σε εβδοµήντα (70) µηνιαίες δόσεις βάσει του
νέου νόµου. 

Από την παραπάνω ενηµερότητα και τον έλεγχο διπλοτύπων είσπραξης που έγινε  στο
ταµείο  προκύπτει  πως  η  εταιρεία  έχει  καταβάλλει  έως  σήµερα  17  δόσεις εκάστη  των
οποίων εµπρόθεσµα  δηλαδή έως 30/09/2016 και  είναι  ενήµερη έως την  ηµεροµηνία
λήξης της επόµενης δόσης δηλαδή έως 30/10/2016. 

 Λαµβάνοντας  υπόψη  σύµφωνα  µε  τα  παραπάνω  και  τις  νοµικές  συµβουλές  του
δικηγόρου κ. Ματέλλα, καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εκφράσει τη σύµφωνη γνώµη τους
ή µη σχετικά µε την παράταση ή µη της µίσθωσης του παραπάνω δηµοτικού ακινήτου
για χρονικό διάστηµα ίσο µε το αρχικό συµπεφωνηµένο συµβατικό, δηλαδή είκοσι
επτά (27) έτη, και συγκεκριµένα από την 01/01/2019 έως και την 31/12/2045, σύµφωνα
µε τους όρους του αρχικού συµφωνητικού.

Το συµβούλιο  της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ταγαράδων µε την αριθ.  28/2016 απόφασή του
πρότεινε  να  µη  δοθεί  παράταση  της  ανωτέρω  µίσθωσης  διότι  δεν  συντρέχουν  οι
προϋποθέσεις της παρ. 2β του άρθρου 5 του Π∆ 34/1995, όπως συµπληρώθηκε από την
παραγ.2  του  άρθρου  45  του  Ν.  4257/2014  και  τροποποιήθηκε  µε  τις  διατάξεις  του
Ν.4373/2016,  δηλ. της καταβολής µισθωµάτων κατά τους τελευταίους δώδεκα µήνες προ της
δηµοσιεύσεως του Νόµου, σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση του προέδρου και δήλωσε
ότι    η  ∆ηµ.  Κοινότητα  αναµένει  την  λήξη  της  σύµβασης  της  31.12.2018  οπότε  και  θα
εισηγηθεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τρόπους αξιοποίησης των εγκαταστάσεων που θα
περιέλθουν  στην  κυριότητα του  ∆ήµου ως νόµιµου  διαδόχου  της  πρώην κοινότητας που
υπέγραψε την σύµβαση το 1992 προς όφελος των κατοίκων της κοινότητας Ταγαράδων, οι
οποίοι  πρώτα  αυτοί    δικαιούνται  να  καρπωθούν  την  υπεραξία  από  την  συγκεκριµένη
δραστηριότητα, λαµβάνοντας υπόψη και την έως τότε προσφορά του σηµερινού εκµισθωτή. 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό συµβούλιο να διαπιστώσει τη συνδροµή ή όχι
των προϋποθέσεων που τίθενται από το άρθρο 45 του Ν. 4257/14, και να αποφασίσει για την
παράταση ή µη της µίσθωσης του παραπάνω δηµοτικού ακινήτου για χρονικό διάστηµα ίσο
µε το αρχικό συµπεφωνηµένο συµβατικό, δηλαδή είκοσι επτά (27) έτη, και συγκεκριµένα από
την 01/01/2019 έως και την 31/12/2045, σύµφωνα µε τους όρους του αρχικού συµφωνητικού
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’)  ,  τις  διατάξεις  του  Ν.4373/2016  καθώς  και  του  Ν.
3463/2006 και του Ν. 3852/2010

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   οµόφωνα

Να αναβάλλει  το  θέµα για  επόµενο δηµοτικό συµβούλιο προκειµένου να υπάρχει
νοµική  γνωµοδότηση  σε  ότι  αφορά  τα  συµφέροντα  του  δήµου  καθώς  και  νέα
απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ταγαράδων.

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 505/2016.

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


