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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Aρ. Απόφ.: 13/6-6-2017

Περίληψη: Παράταση επαγγελματικής μίσθωσης τμήματος του υπ΄ αριθμ. 460
αγροτεμαχίου στη θέση Κόμβος Καρδίας του οικισμού Άνω Σχολαρίου του Δήμου
Θέρμης, έκτασης 3.030μ2.
Σήμερα, στις 6 Ιουνίου και ώρα 13:45, στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου
του Δήμου Θέρμης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το  Συμβούλιο της Δημοτικής Κοι-
νότητας  Τριλόφου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17877/6-6-2017  πρόσκληση της Προ-
έδρου κας Λιόλιου-Γεωργάκα Αικατερίνης,  που δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα
Τριλόφου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με
το άρθρο 88 του Ν.3852/10.    
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι υπάρχει η
νόμιμη απαρτία αφού από τα πέντε (5) μέλη του Συμβουλίου ήταν:
1.   Λιόλιου Γεωργάκα Αικατερίνη παρούσα
2.   Φυσέκης Γρηγόριος παρών
3.   Σαμαράς Γεώργιος παρών
4.   Αγραφιώτης Γεώργιος παρών
5.   Αμπατζή Δέσποινα απούσα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Παπαμιχαήλ Χρυσούλα (σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 299/11-2-2015 Απόφαση Δημάρχου Θέρμης). 

Η πρόεδρος εισηγούμενη το θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψιν του συμβουλίου
την από 24/05/2017 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων του Δήμου Θέρμης το οποίο μας ζητά
την σύμφωνη γνώμη ή μη, για την παράταση επαγγελματικής μίσθωσης τμήματος του υπ΄
αριθμ.  460 αγροτεμαχίου  στη θέση Κόμβος  Καρδίας  του οικισμού  Άνω Σχολαρίου του
Δήμου Θέρμης, έκτασης 3.030μ2 για χρονικό διάστημα ίσο με το αρχικό συμπεφωνημένο
συμβατικό, δηλαδή είκοσι (20) έτη, και συγκεκριμένα από την 01/01/2018 έως και την
31/12/2037, σύμφωνα με τους όρους του αρχικού, από 15/01/1998 συμφωνητικού και
του από 16/06/2010 συμφωνητικού μίσθωσης του εν λόγω ακινήτου.
Τα παρακάτω σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Θέρμης:

1. Τα από 15.01.1998 και 16.06.2010 συμφωνητικά μίσθωσης 
2. Οι υπ’αριθμ. πρωτ. 16535/17.05.2016 και 11237/04.04.2017  Δηλώσεις 

Βουλήσεως παράτασης μίσθωσης του μισθωτή
3. Η αριθ. 119/1996 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Τριλόφου (Όροι 

εκμίσθωσης)
4. Το από 19.09.1997 Πρακτικό Φανερής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας
5. Το  υπ’αριθμ. Πρωτ. 29/014/34417/πεκ/1489-26.08.1997 έγγραφο του Τμήματος 

Πολεοδομικών Σχεδίων και Κανόνων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (υπ’αριθμ. 2109/04.09.1997 
εισερχόμενο έγγραφο)

6. Η υπ’αριθμ. 241/22.11.2004 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Μίκρας (επέκταση 
εμπορικών δραστηριοτήτων μισθωτή και αύξηση μισθώματος)

7. Η υπ’αριθμ. 99/08.06.2010 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Μίκρας (μεταβίβαση μισθωτικής 
σχέσης)

8. Η υπ’αριθμ. 17056/05.07.2010 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(υπ’αριθμ. 7474/23.07.2010 εισερχόμενο έγγραφο- ακύρωση της υπ’αριθμ. 
99/08.06.2010 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Μίκρας)



9. Η υπ’αριθμ. 175/14.10.2010 απόφαση της 1ης Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 
3463/06 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (υπ’αριθμ. 11254/02.11.2010 
εισερχόμενο έγγραφο – αποδοχή προσφυγής κ. Πιτίκη Αθανασίου και Πιτίκη 
Ελευθερίου)

10.Στοιχεία Συναλλασσόμενων ΓΓΠΣ Πιτίκη Αθανασίου και Πιτίκη Ελευθερίου
11.Οι Υπ’αριθ. Πρωτ. 36052/19.10.2016 και 10898/31.03.2017 Βεβαιώσεις της 

Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Θέρμης
12.Παρ.2β του άρθρου 5 του Π.Δ.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)   

      13. Οι  από 20-06-2016 και  28.11.2016 γνωμοδοτήσεις  του δικηγόρου Χρήστου

Ματέλλα 

 Επίσης  έθεσε  υπόψη  του  συμβουλίου  τα  παρακάτω  στοιχεία  που  αναφέρονται  στην

εισήγηση:

Σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 119/1996 απόφασης του Συμβουλίου της πρώην Κοινότητας
Τριλόφου  με  την  οποία  αποφασίσθηκε,  η  εκμίσθωση  τμήματος  του  υπ’αριθμ.  460
αγροτεμαχίου στη θέση Κόμβος Καρδίας του οικισμού Άνω Σχολαρίου του Δήμου Θέρμης,
έκτασης  3.030μ2  και  καθορίστηκαν  οι  όροι  της  σχετικής  διακήρυξης,  διενεργήθηκε
φανερός πλειοδοτικός διαγωνισμός, στις 19.9.1997 στον οποίον αναδείχθηκε μοναδικός
πλειοδότης ο Αθανάσιος Πιτίκης.  Mε την υπ’αριθμόν 100/1997 απόφαση του Κοινοτικού
Συμβουλίου  Τριλόφου  εγκρίθηκαν  τα  πρακτικά  δημοπρασίας  και  στις  15.1.1998
υπογράφηκε μεταξύ  της  κοινότητας  Τριλόφου  και  του ως  άνω Αθανασίου Πιτίκη
συμφωνητικό   επαγγελματικής  μίσθωσης  με  διάρκεια  είκοσι  (20)  έτη,  αρχομένης  την
01.02.1998 και λήγουσας την 31.12.2017.  

Το ετήσιο μίσθωμα ορίστηκε σε 500.000 δρχ – 1.467,35€ (πλέον Χαρτοσήμου &
ΟΓΑ Χαρτοσήμου), το οποίο θα προσαυξάνεται κατά το ποσοστό του ετήσιου τιμάριθμου,
όπως αυτό καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (συν μία μονάδα επί τοις εκατό) για
κάθε έτος μέχρι τη συμπλήρωση της εικοσαετίας.  Το ετήσιο μίσθωμα θα καταβάλλεται
εφάπαξ προκαταβολικά μέσα στον πρώτο μήνα κάθε έτους στο Κοινοτικό Ταμείο χωρίς
προηγούμενη όχληση.

Επίσης συμφωνήθηκε ότι ο εκμισθούμενος χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά
για  τη  δημιουργία  και  λειτουργία  συνεργείου  αυτοκινήτων,  φανοποιείου,  βαφείου,
ηλεκτρολογείου,  απαγορευμένης  οποιασδήποτε  μετατροπής  της  χρήσης  του  για
άλλο σκοπό. 

Στις 12.05.2004 ο μισθωτής Πιτίκης Αθανάσιος του Διαμαντή υπέβαλε αίτηση προς
το Δήμο, με την οποία ζήτησε να του χορηγηθεί άδεια από τον Δήμο να επεκτείνει μέσα
στον ίδιο χώρο τις δραστηριότητές του με την εμπορία αυτοκινήτων. Το παραπάνω αίτημα
εγκρίθηκε  από  το  Δημοτικό  Συμβουλίου  του  Δήμου  Μίκρας  με  την  υπ’αριθμ.
241/22.11.2004  απόφασή  του,  αυξάνοντας  συγχρόνως  το  μίσθωμα  κατά  600,00€
ετησίως, από την ημέρα που θα κάνει έναρξη του επαγγέλματος. 

Σύμβαση  τροποποίησης  της  αρχικής  σύμβασης  ώστε  να   συμπεριληφθούν  τα
ανωτέρω  δεν υπογράφηκε. 
  Στις  19 Μαΐου 2010 ο μισθωτής Πιτίκης Αθανάσιος λόγω της συνταξιοδοτήσεώς
του, υπέβαλε αίτηση προς το Δήμο, με την οποία ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο  να
εγκρίνει τη μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης στον υιό  του, Ελευθέριο Πιτίκη, μέχρι τη
λήξη της μίσθωσης. Το παραπάνω αίτημα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Μίκρας
με την υπ’αριθμ. 99/08.06.2010 απόφασή του, η οποία ακυρώθηκε κατόπιν του ελέγχου
νομιμότητάς της από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την



υπ’αριθμ. 175056/05.07.2010 απόφασή του και  με την αιτιολογία  ότι  η  μεταβίβαση της
μισθωτικής  σχέσης δεν  προβλέπεται από  το πδ 270/1981, ούτε από τους όρους της
διακήρυξης  που   αποτελεί  κανονιστική  πράξη  ούτε  από  το  συμφωνητικό  μίσθωσης.
Επιπλέον  το  πδ  34/1995   ορίζει  τις  εκ   του  νόμου   περιπτώσεις   αναγκαστικής
μεταβίβασης  της  μισθωτικής σχέσης λόγω βαριάς νόσου  ή  θανάτου  του  μισθωτή.
Τέλος αποδίδεται  στην  ακυρωθείσα απόφαση ότι  δεν είναι  σαφής, ειδική και επαρκής η
αιτιολογία  της  καθώς δεν γίνεται  αναφορά  στις ειδικότερες  διατάξεις του  νόμου βάσει
των οποίων εκδόθηκε , δεν  αναφέρεται ποιος νόμος εφαρμόσθηκε και χωρίς  διερεύνηση
του αιτήματος  από την αρμόδια  υπηρεσία .
 Κατά της ανωτέρω απόφασης προσέφυγαν ενώπιον της Επιτροπής του  άρθρου
152 Ν3463/2006 της ΠΚΜ  οι  Αθανάσιος Πιτίκης και Ελευθέριος Πιτίκης και εκδόθηκε  η
με  αριθμό  175/14.10.2010  απόφαση  της  Επιτροπής  με  την  οποία   έγινε   δεκτή  η
προσφυγή και ακυρώθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση του Γ. Γραμματέα  της ΠΚΜ.  Η
αιτιολογία  ακύρωσης της  απόφασης  του Γ. Γραμματέα συνίστατο στο ότι η με αριθμό
99/08.06.2010 απόφαση του ΔΣ Μίκρας δεν  αποτελεί διοικητική εκτελεστή πράξη αλλά
πράξη διαχείρισης της ιδιωτικής  περιουσίας ληφθείσα  στα  πλαίσια συμβάσεως ιδιωτικού
δικαίου και επομένως δεν μπορεί  επί  μη  εκτελεστής  πράξης να διενεργηθεί έλεγχος
νομιμότητας. 

Στις  16.06.2010 είχε ήδη υπογραφεί  συμφωνητικό μίσθωσης  του τμήματος του
υπ’αριθμ. 460 αγροτεμαχίου στη θέση Κόμβος Καρδίας του οικισμού Άνω Σχολαρίου του
Δήμου Θέρμης, έκτασης 3.030μ2, μεταξύ Αθανασίου Πιτίκη, του Ελευθερίου Πιτίκη και
του Δήμου Μίκρας, όπου οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται τη μεταβίβαση της μισθωτικής
σχέσης από τον Αθανάσιο Πιτίκη στον Ελευθέριο Πιτίκη, τη συνέχιση του από 15.1.1998
συμφωνητικού  μίσθωσης  όπως  αυτό  είχε  τροποποιηθεί  στις  12.5.2004  και  ο  νέος
μισθωτής υπεισέρχεται σε όλα τα  δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την
αρχική σύμβαση μισθώσεως. Στο συμφωνητικό αυτό γίνεται μνεία και στην από 12.5.2004
αίτηση που υπέβαλε ο αρχικός μισθωτής για επέκταση των δραστηριοτήτων του μισθωτή,
η οποία έγινε δεκτή με την υπ’ αριθμό 241/2004  απόφαση του ΔΣ  του Δήμου Μίκρας με
σύγχρονη αύξηση του ετήσιου μισθώματος κατά 600 ευρώ, αρχομένης της  υποχρέωσης
καταβολής της προσαύξησης από την ημέρα έναρξης του  επαγγέλματος (εννοώντας ως
επάγγελμα τη νέα δραστηριότητα για την οποία υποβλήθηκε το αίτημα). 

Κανείς  εκ  των μισθωτών,  αρχικού  και  επόμενου  δεν  προσκόμισαν  οποιοδήποτε
έγγραφο αποδεικτικό για τον ακριβή χρόνο έναρξης της νέας δραστηριότητας,  για την
επιβεβαίωση της οποίας αντλήθηκαν στοιχεία από τη ΓΓΠΣ, όπου βρέθηκε ότι ο πρώην
μισθωτής   Αθανάσιος  Πιτίκης  έχει  ως  δραστηριότητα  “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ”  ενώ  ο  σημερινός  μισθωτής
Ελευθέριος  Πιτίκης  έχει  με  ημερομηνία  έναρξης  την  28.6.2010  ως   δηλωθείσες
δραστηριότητες  α)  “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ”  και   β)  “ΛΙΑΝΙΚΟ   ΕΜΠΟΡΙΟ  ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ”. 
  Ο  μισθωτής  με  τις  υπό  αριθμό  πρωτ.  16535/17.5.2016  και  11237/04.04.2017
αιτήσεις του εξέφρασε τη βούληση του για την παράταση της μίσθωσης κατ’ εφαρμογή
της παρ.2β του άρθρου 5 του Π.Δ.34/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έχει εκφράσει τη
βούλησή του για την παράταση της εν λόγω σύμβασης μίσθωσης σύμφωνα με την παρ.2β
του άρθρου 5 του Π.Δ. 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).

Συγκεκριμένα,  στην  παρ.2β  του  άρθρου  5  του  Π.Δ.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 Ο.Τ.Α. α' βαθμού ή
Ν.Π.Δ.Δ.  ή  Ν.Π.Ι.Δ.  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
Δημοσίου.»

   Σύμφωνα με τις από 20-6-2016 έγγραφες νομικές συμβουλές του δικηγόρου κ. Ματέλλα οι
προϋποθέσεις   εφαρμογής  του  άρθρου  5  παρ.  2Β  Π.Δ.  34/1995  όπως  τροποποιήθηκε,
αναλύονται ως εξής: 

2β. «Ειδικά οι επαγγελματικές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων με εκμισθωτή Ο.Τ.Α.
α' βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. 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 : 

 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   .  

 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. 

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



 Η  απόφαση  του  Δημοτικού  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  Δήμων και  οι  όποιες διαφορές  προκύπτουν από τις συμβάσεις
μισθώσεων  υπάγονται  στην αρμοδιότητα  των πολιτικών δικαστηρίων .  Η δράση της
Διοίκησης διέπεται από την αρχή της νομιμότητας και ενόψει της πληθώρας των αιτήσεων
των  μισθωτών  που  επιθυμούν  παράταση  μισθώσεως, εκπορεύεται  η  υποχρέωση  του
Δήμου 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 Δήμου 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 Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή Ο.Τ.Α. ή την
Κτηματική  Εταιρία  του  Δημοσίου,  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 Δημοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ. ή των Ο.Τ.Α, ή της



Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου και με απευθείας σύναψη σύμβασης παράτασης της
μίσθωσης  με  τον  εγκατεστημένο  στο  μίσθιο  μισθωτή».  Δηλαδή   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 Δήμος Θέρμης με ορισμένη και επαρκή αιτιολογία μπορεί να
κάνει  δεκτά τα  σχετικά αιτήματα παράτασης.

           Εν προκειμένω σε ό,τι αφορά τη βασική προϋπόθεση, τη 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 και σύμφωνα με την
από 28.11.2016 γνωμοδότηση του δικηγόρου κου Χρήστου Ματέλλα:

Με τη μεταβίβαση  της  μισθωτικής σχέσης δεν  δημιουργείται μία  νέα  σύμβαση
μισθώσεως αλλά  εξακολουθεί να  υφίσταται  η  αρχική  και  στη  θέση  του εκμισθωτή ή
του   μισθωτή   και  στο   σύνολο   των   δικαιωμάτων  και  των  υποχρεώσεων   τους
υπεισέρχεται ένα  άλλο  πρόσωπο  . Η  μεταβίβαση της  μισθωτικής  σχέσης μπορεί  να
έχει  έρεισμα σε  διάταξη  νόμου που  επιτρέπει τη  μεταβίβαση της  μισθωτικής σχέσης
όπως σε  περίπτωση  θανάτου  ή  βαριάς  νόσου  του  μισθωτή , να  έχει  έρεισμα στη
μεταβίβαση  κατά κυριότητα  του  μισθίου  οπότε   εκ  του  νόμου  ο  νέος κτήτορας
υπεισέρχεται στη  θέση  του  εκμισθωτή  ή να  στηρίζεται στην  αρχή  της  ελευθερίας των
συμβάσεων  οπότε  τα  μέρη   συμβατικά μπορούν να  προβαίνουν στην  μεταβίβαση της
μισθωτικής σχέσης . Η  αρχή  της  νομιμότητας  που  διέπει  τη δράση της Διοίκησης
οδηγεί  σε έναν περιορισμό της  αρχής της  ελευθερίας των συμβάσεων και  εάν ο νόμος
δεν επιτρέπει κάτι  ρητά και  δεν  έχει  προβλεφθεί στους όρους της διακήρυξης δεν είναι
νόμιμη  η  εκ  των  υστέρων  διαφορετική  ρύθμιση  όπως  η  μεταβίβαση  της  μισθωτικής
σχέσης. Εν προκειμένου  η  μεταβίβαση της μισθωτικής  σχέσης έγινε  άνευ  νομίμου
ερείσματος  καθώς  η   συνταξιοδότηση  δεν   αποτελεί  νόμιμο  λόγο   μεταβίβασης  της
μισθωτικής σύμβασης. Η  απόφαση  αυτή  του  ΔΣ του Δήμου Μίκρας δεν ακυρώθηκε
κατά  τον έλεγχο  νομιμότητας  που  διενεργήθηκε,  όπως  προκύπτει  από  τα  στοιχεία
του  φακέλλου και  δεν ανακλήθηκε αλλά ο εκμισθωτής εξακολουθεί  να  εισπράττει
μισθώματα από  το νέο μισθωτή και βάσει της αρχής της  χρηστής διοίκησης και  της
δικαιολογημένης  εμπιστοσύνης του  διοικούμενου προς  τη  Διοίκηση που εκπορεύεται
από την ως άνω  αρχή, η  τυχόν άρνηση  της  Διοίκησης να  θεωρήσει  ως ενιαία, έγκυρη
και ισχυρή τη  σύμβαση  μισθώσεως έρχεται σε  πλήρη  αντίθεση με τις ανωτέρω αρχές.
Συγκεκριμένα  η   τυχόν  άρνηση   της  Διοίκησης  ισοδυναμεί  ουσιαστικά  με   ανάκληση
διοικητικής πράξης  η οποία λόγω παρέλευσης  ευλόγου χρόνου  από την έκδοσή της
δημιούργησε μία  πραγματικη  κατάσταση  υπέρ  του διοικούμενου η  οποία  είναι  δεκτική
περαιτέρω έννομης προστασίας  και  επομένως  δεν  θα είναι  σύννομη  τυχόν τέτοια
ανάκληση ενώ  δεν  προκύπτει δόλος του  διοικούμενου  στην έκδοση της διοικητικης
πράξης (3177/2015 ΣΤΕ με εκεί πολλές άλλες  παραπομπές σε νομολογία). Επομένως
πληρούται το  κριτήριο  της  10ετούς  διάρκειας  της   μίσθωσης,  για  την  οποία
ζητείται  η  παράταση  και  εφόσον  κριθεί  ότι  συντρέχουν  και  οι  λοιπές
προϋποθέσεις που  προβλέπονται στο  νόμο  μπορεί να  γίνει  το σχετικό αίτημα
δεκτό. 



 Όσον  αφορά  τις  προϋποθέσεις  β)  και  δ),  ο  μισθωτής  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.Δ.
270/81.

        Όσον αφορά την προϋπόθεση γ) σύμφωνα με την από 24.05.2017 δημοτική
ενημερότητα, την οποία εξέδωσε η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας,  ο κος Πιτίκης δεν
έχει καμία βεβαιωμένη (διακανονισμένη ή μη) ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δήμο μας.  

Σημειώνεται ότι το μίσθωμα για τη μισθωτική περίοδο από 01.01.2017 έως
και την 31.12.2017 ανήλθε στο ποσό των 3.308,16€.

Το Συμβούλιο μετά από  διαλογική συζήτηση και  αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και

τις διατάξεις  του άρθρου 83 του Ν 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ της παράτασης  μίσθωσης τμήματος του υπ΄ αριθμ. 460  δημοτικού
ακινήτου στη θέση Κόμβος Καρδίας έκτασης 3.030 μ2 για χρονικό διάστημα ίσο με το
αρχικό συμπεφωνημένο συμβατικό, δηλαδή είκοσι (20) έτη, και συγκεκριμένα από την
01.01.2018  έως  και  την  31.12.2037,  σύμφωνα  με  τους  όρους  του  αρχικού,  από
15.01.1998 συμφωνητικού και του από 16.06.2010 συμφωνητικού μίσθωσης του εν λόγω
ακινήτου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 13/6-6-2017
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κάτωθι:

            Η Πρόεδρος       Τα μέλη   
            
Λιόλιου Γεωργάκα Αικατερίνη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΛΟΦΟΥ

ΛΙΟΛΙΟΥ-ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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