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ΑΔΑ: 6ΘΤ7Ω9Ο-ΚΔΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 4/2021 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 63/2021
Πεξίιεςε
Έγθξηζε παξάηαζεο ηεο εθκίζζσζεο α) ηνπ ππνγείνπ
ρώξνπ ζηάζκεπζεο ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο Βέξνηαο θαη
β) ηνπ ππαηζξίνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο επί ησλ νδώλ
Θεξκνππιώλ θαη Γεκνζζέλνπο ηεο πόιεο Βέξνηαο.
ήκεξα 29 Μαρηίοσ ηνπ έηνπο 2021 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ώξα 17:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 24-03-2021 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο
πκβνύινπο, ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 67 ηνπ λ.3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη
ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019, ηεο ππ’ αξηζ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 3060 ΚΤΑ
(ΦΔΚ Β΄ 89/16-1-2021) θαη ηεο ππ’ αξηζ. 60249/22-9-2020 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ.Δζσηεξηθώλ.
Γηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί
ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 36 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Ρίδνο, 5) Λ.Αζιαλίδεο, Υ.Κειεζίδεο,
Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Β.Λπθνζηξάηεο, .ηνπγηάλλνο, Γ.Ράιιε,
9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβόπνπινο, 11) Θ. Κνξσλάο, 12) Α. Γ.Μειηόπνπινο
Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξόπνπινο, 14)Α.Γέιιαο, 15)Γ.Μπαηζαξά, 16) .
Σδήκα, 17) Δ.Κειεζίδεο, 18)Κ.Βαζηιεηάδεο, 19) Κ.Παινπθίδεο, 20)
Γ.Ππξηλόο, 21)Υ.Σζηνύληαο, 22)Ν.Λαδόπνπινο, 23) Π.Παπιίδεο, 24) Μ.
νπκειίδεο, 25) Γ.Γνπιηίδεο, 26) Γ.Μηραειίδεο, 27) Ν.Αγγέινπ, 28)
Β.ηεθαλόπνπινο,
29)
Α.Μαξθνύιεο,
30)
Κ.Σξνρόπνπινο,
31)Κ.Θενδσξίδεο,
32)
Π.Μνπρηάξε,
33)
Α.πκεσλίδνπ,
34)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 35) Γ.Γεκεξηδίδεο, 36) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Υεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο,
Η.Βνξγηαηδίδεο, Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο,
Η.ηδεξόπνπινο, Ν.Μαξγαξηηόπνπινο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκώλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βύδαο,
Γ.ίηαο, Δ.Παγνύξαο, Π. Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ν θ. Γ.Σζαλαθηζίδεο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξαθηηθνύ επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Θ.Θενδσξίδεο, Λ.
Αθξηβόπνπινο θαη ν θ Γ.Μηραειίδεο.

ΑΔΑ: 6ΘΤ7Ω9Ο-ΚΔΔ
ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 2-3-2021 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο
Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Ο Γ. Κξύπαο κηζζσηήο δύν δεκνηηθώλ ρώξσλ 1) ηνπ Τπόγεηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο ζηε
Γεκνηηθή Αγνξά Βέξνηαο θαη 2) ηνπ Τπαίζξηνπ ρώξνπ ηάζκεπζεο ζηελ ζπκβνιή ησλ νδώλ
Θεξκνππιώλ θαη Γεκνζζέλνπο, θαηέζεζε ηελ αξηζ. Πξση.1553/28-1-2021 αίηεζε ζην Γήκν
Βέξνηαο, γηα παξάηαζε ηεο κίζζσζεο ηνπο θαη απηνιεμεί αλαθέξεη όηη : « Ζ δηάξθεηα κίζζσζεο
ησλ 6 ρξόλσλ γηα ηνπο Τπόγεηνπο Υώξνπο ηάζκεπζεο ηεο δεκνηηθήο αγνξάο ιήγεη ζηηο 28-22021 παξαθαιώ όπσο κεξηκλήζεηε γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ζύκβαζεο έσο ηε ζπκπιήξσζε ηεο
δσδεθαεηίαο.
Γηα ηνλ Τπαίζξην Υώξν ηάζκεπζεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζπκβνιή ησλ νδώλ Θεξκνππιώλ
θαη Γεκνζζέλνπο ε δηάξθεηα κίζζσζεο ησλ 6 ρξόλσλ ιήγεη ζηηο 31-10-2021, παξαθαιώ όπσο
κεξηκλήζεηε γηα ηελ αλαλέσζε θαη απηήο ηεο ζύκβαζεο σο ηε ζπκπιήξσζε ηεο δσδεθαεηίαο.
Να ειέγμεηε αλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ζηηο αλαλεσκέλεο ζπκβάζεηο λα έρσ ην δηθαίσκα λα
κεηαβηβάζσ θάπνηα ζηηγκή ηα θαηαζηήκαηα ζε πξώην βαζκό ζπγγέλεηαο θαη πνην ζπγθεθξηκέλα
ζηε ζύδπγν κνπ ή ηνλ πηό κνπ έσο ηε ιήμε ηεο δσδεθαεηίαο».
ΗΣΟΡΗΚΟ ΤΜΒΑΔΩΝ ΜΗΘΩΖ
Α) 1. ρεηηθά κε ηελ παξάηαζε ηεο κίζζσζεο ηνπ Τπόγεηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο ζηε
Γεκνηηθή Αγνξά Βέξνηαο ζαο ελεκεξώλνπκε όηη, ζύκθσλα κε ην αξηζ.Πξση. 8080/2015
πκθσλεηηθό ε κίζζσζε μεθίλεζε (κεηά από πξνθνξηθή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία) ζηηο 1-032015 θαη ιήγεη ζηηο 28-02-2021, ζηνπο όξνπο ηνπ πκθσλεηηθνύ πξνβιέπεηαη ε δπλαηόηεηα
αλαλέσζεο γηα άιια έμη (6) ρξόληα έσο ηε ζπκπιήξσζε δσδεθαεηίαο, ην ίδην θαη ζην άξζξν 4 ηεο
αξηζ. 37211/17-7-2014 Λεπηνκεξνύο δηαθήξπμεο.
2. Όζν αλαθνξά ην εξώηεκα ηνπ κηζζσηή γηα ην αλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ζηελ
αλαλεσκέλε ύκβαζε λα έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαβηβάζεη θάπνηα ζηηγκή ηε ζπγθεθξηκέλε
κίζζσζε ησλ Τπόγεησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο ζε πξώην βαζκό ζπγγέλεηαο θαη πνην ζπγθεθξηκέλα
ζηε ζύδπγν κνπ ή ηνλ πηό κνπ έσο ηε ιήμε ηεο δσδεθαεηίαο, ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ.687/2008
απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε « Σξνπνπνίεζεζπκπιήξσζε θαη θσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηεο Γεκνηηθήο
Αγνξάο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ Άξζξνπ 3 ηνπ θαλνληζκνύ
πξνβιέπνληαη ηα εμήο: « Αλ γηα ιόγνπο αλώηεξεο βίαο αδπλαηεί ν κηζζσηήο λα θάλεη ρξήζε ηεο
κίζζσζεο είλαη δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηεζεί απηή γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό από κέινο ηεο
νηθνγέλεηαο ηνπ (ζύδπγνο θαη άγακα παηδηά) γηα ηνλ ππόινηπν ρξόλν ηεο κίζζσζεο» θαη ζηελ
παξάγξαθν 10 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ πξνβιέπεηαη όηη: «ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο εκπνξηθήο
επηρείξεζεο, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζε κηζζσκέλν ρώξν ηεο δεκνηηθήο αγνξάο, ν λένο ηδηνθηήηεο
απηήο κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο ππεηζέξρεηαη απηνδίθαηα ζηα δηθαηώκαηα θαη ηηο
ππνρξεώζεηο ηνπ παιαηνύ, ηα νπνία απνξξένπλ από ηε κίζζσζε, ε νπνία θαη ζπλερίδεηαη κε ηνπο
όξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην κηζζσηήξην ζπκβόιαην ελώ γηα ηνλ ππνιεηπόκελν ρξόλν ηεο
κίζζσζεο, κπνξεί λα ζπληαρζεί λέν ζπκβόιαην ζην όλνκα ηνπ λένπ ηδηνθηήηε κε ηνπο όξνπο ηνπ
παιαηνύ». ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο, απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο
είλαη ε αλππαξμία νπνηαζδήπνηε νθεηιήο από ηε κίζζσζε, έζησ θαη ξπζκηζκέλεο.
Σέινο θαη κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 196 ηνπ Ν. 4555/2018, ην άξζξν 192 ηνπ Ν.
3463/2006 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: Τπεθκίζζσζε επηηξέπεηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ
ππεξβαίλεη ην ρξόλν ιήμεο ηεο κίζζσζεο. Ο ζρεηηθόο όξνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ζηε
δηαθήξπμε θαη ζηε ζύκβαζε. ε πεξίπησζε ππεθκίζζσζεο, ν αξρηθόο κηζζσηήο εμαθνινπζεί λα
επζύλεηαη εηο νιόθιεξσλ έλαληη ηνπ δήκνπ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο θύξηαο ζύκβαζεο
κίζζσζεο. Τπεθκίζζσζε, ζύκθσλα κε ην πξνεγνύκελν εδάθην, είλαη δπλαηή θαη σο πξνο
πθηζηάκελεο, θαηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο, ζπκβάζεηο εθκίζζσζεο δεκνηηθώλ αθηλήησλ,
θαηόπηλ έγθξηζεο ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ ζρεηηθώλ όξσλ ηεο
ζύκβαζεο.
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Β) 1. ρεηηθά κε ηελ αλαλέσζε ηεο ύκβαζεο γηα ηνλ Τπαίζξην Υώξν ηάζκεπζεο πνπ
βξίζθεηαη ζηελ ζπκβνιή ησλ νδώλ Θεξκνππιώλ θαη Γεκνζζέλνπο ελεκεξώλνπκε όηη, ζύκθσλα
κε ην αξηζ.πξση. 47757/2015 πκθσλεηηθό ε κίζζσζε μεθίλεζε κεηά από πξνθνξηθή
πιεηνδνηηθή επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία κε εκεξνκελία έλαξμεο 1-11-2015 θαη ιήμεο 31-10-2021.
ηε ύκβαζε κίζζσζεο πξνβιέπεηαη ε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο γηα άιια έμη (6) ρξόληα έσο ηε
ζπκπιήξσζε δσδεθαεηίαο κε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Ο κηζζσηήο πξηλ ηελ ιήμε ηεο ύκβαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα έμη (6) κήλεο λσξίηεξα , ζα
κπνξεί λα ππνβάιιεη αίηεζε γηα ηελ παξάηαζε ηεο κίζζσζεο.
2. Όζν αλαθνξά ην εξώηεκα ηνπ κηζζσηή γηα ην αλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ζηελ
αλαλεσκέλε ύκβαζε λα έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαβηβάζεη θάπνηα ζηηγκή ηε ζπγθεθξηκέλε
κίζζσζε ησλ Τπόγεησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο ζε πξώην βαζκό ζπγγέλεηαο θαη πνην ζπγθεθξηκέλα
ζηε ζύδπγν κνπ ή ηνλ πηό κνπ έσο ηε ιήμε ηεο δσδεθαεηίαο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη,
ηελ παξάγξαθν 18 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο αξηζ. Πξση. 34726/ 24-8-2015 Λεπηνκεξνύο
Δπαλαιεπηηθήο Γηαθήξπμεο πξνβιέπεηαη όηη, «Αλ γηα ιόγνπο αλώηεξεο βίαο αδπλαηεί ν
κηζζσηήο λα θάλεη ρξήζε ηεο κίζζσζεο, είλαη δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηεζεί απηή γηα δηθό ηνπ
ινγαξηαζκό από κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ (ζύδπγν θαη άγακα ηέθλα) γηα ηνλ ππόινηπν ρξόλν ηεο
κίζζσζεο.
Δπίζεο ζηελ παξ. 20 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ αλαθέξεη όηη,« ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηεο
επηρείξεζεο, ν λένο ηδηνθηήηεο απηήο, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, ππεηζέξρεηαη
απηνδίθαηα ζηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ παιαηνύ, ηα νπνία απνξξένπλ από ηε
κίζζσζε, ε νπνία θαη ζπλερίδεηαη κε ηνπο όξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην κηζζσηήξην ζπκβόιαην
ελώ γηα ηνλ ππνιεηπόκελν ηεο κίζζσζεο κπνξεί λα ζπληαρζεί λέν ζπκβόιαην ζην όλνκα ηνπ λένπ
ηδηνθηήηε κε ηνπο όξνπο ηνπ παιαηνύ».
ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο κίζζσζεο είλαη
ε αλππαξμία νθεηιήο από ηε κίζζσζε, έζησ θαη ξπζκηζκέλεο.]
ρεηηθά κε ηελ παξαπάλσ αίηεζε ηνπ θ.Γ.Κξύπα ην Γξαθείν Ννκηθώλ πκβνύισλ ηνπ
Γήκνπ κε ην αξηζκ. πξση. 3255/24-02-2021 έγγξαθό ηνπ γλσκνδνηεί επί ιέμεη ηα εμήο: [«
ρεηηθά κε ην εξώηεκα πνπ απεπζύλεηε, κε ην από 9-2-2021 έγγξαθό ζαο κε ζέκα ηελ παξάηαζε
ηεο κίζζσζεο κε εθκηζζσηή ηνλ Γήκνο Βέξνηαο1) ε όηη αθνξά ην εξώηεκα ππό ζηνηρείν α) ηνπ
Τπόγεηνπ Υώξνπ ηάζκεπζεο ζηε Γεκνηηθή Αγνξά Βέξνηαο θαη β) ηνπ Τπαίζξηνπ Υώξνπ
ηάζκεπζεο ζηελ νδό Θεξκνππιώλ θαη γ) εξώηεκα γηα ηε δπλαηόηεηα κεηαβίβαζεο ησλ
Δπηρεηξήζεσλ πνπ κηζζώλνπλ ηα ζρεηηθά αθίλεηα γλσκνδνηώ ηα θάησζη :
1. ε όηη αθνξά ην εξώηεκα ππό ζηνηρείν α) όπσο πξνθύπηεη ζρεηηθά ε κίζζσζε μεθίλεζε
κε εκεξνκελία έλαξμεο 1-03-2015 θαη ιήμε 28-02-2021. ηελ ππό θξίζε κηζζσηηθή ζύκβαζε κε
αξ. πξση. 8080/2015 πξνβιέπεηαη ξεηά ε δπλαηόηεηα επέθηαζεο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο
κίζζσζεο έσο ηε ζπκπιήξσζε δώδεθα (12) εηώλ, δειαδή έσο επηπιένλ έμη (6) εηώλ από ηε
ζπκβαηηθά θαζνξηζκέλε ιήμε ηεο, κε κόλε πξνϋπόζεζε ηελ αίηεζε ηνπ κηζζσηή γηα ηελ
επέιεπζε ηεο πιήξσζεο ηνπ ζρεηηθνύ όξνπ. Καηά ζπλέπεηα εθόζνλ ν κηζζσηήο επηζπκεί λα θάλεη
ρξήζε ηνπ όξνπ επέθηαζεο ηεο κίζζσζεο, όπσο αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή ζύκβαζε, ηόηε ν Γήκνο
Βέξνηαο δεζκεύεηαη λα θάλεη ηελ αίηεζε δεθηή, δηαηεξώληαο ζε ηζρύ ηνπο ινηπνύο όξνπο, όπσο
απηνί πεξηιακβάλνληαη ζηε κηζζσηηθή ζύκβαζε κε αξ.πξση. 8080/2015.
2. ε όηη αθνξά ην εξώηεκα ππό ζηνηρείν β) όπσο πξνθύπηεη ζρεηηθά ε κίζζσζε μεθίλεζε
κε εκεξνκελία έλαξμεο 1-11-2015 θαη ιήμε 31-10-2021. ηελ ππό θξίζε κηζζσηηθή ζύκβαζε κε
αξ.πξση. 47757/2015 πξνβιέπεηαη ξεηά ε δπλαηόηεηα επέθηαζεο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο
κίζζσζεο έσο ηε ζπκπιήξσζε δώδεθα(12) εηώλ, δειαδή έσο επηπιένλ έμη (6) εηώλ από ηε
ζπκβαηηθά θαζνξηζκέλε ιήμε ηεο, κε πξνϋπόζεζε γηα ηελ επέιεπζε ηεο πιήξσζεο ηνπ ζρεηηθνύ
όξνπ, ηελ αίηεζε ηνπ κηζζσηή έμη κήλεο πξηλ ηε ζπκβαηηθή ιήμε ηεο κίζζσζεο θαη ηε ζύκθσλε
γλώκε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Καηά ζπλέπεηα εθόζνλ ν κηζζσηήο επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε
ηνπ όξνπ επέθηαζεο ηεο κίζζσζεο όπσο αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή ζύκβαζε, ηόηε ν Γήκνο Βέξνηαο
δεζκεύεηαη λα πξάμεη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη θαη λα δεηήζεη ηελ έγθξηζε απηήο από ην
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αξκόδην Γεκνηηθό πκβνύιην, δηαηεξώληαο ζε ηζρύ ηνπο ινηπνύο νξνύο, όπσο απηνί
πεξηιακβάλνληαη ζηε κηζζσηηθή ζύκβαζε κε αξη. πξση. 47757/2015.
3. ε όηη αθνξά ην εξώηεκα ππό ζηνηρείν γ) πξέπεη θαηαξρήλ λα ζεκεησζεί όηη ε δηνίθεζε
δελ νθείιεη λα απαληά ζε ππνζεηηθά ή ππό αίξεζε εξσηήκαηα ή αηηήζεηο. ε όηη αθνξά ην γεληθό
θαζεζηώο ππεθκίζζσζεο ή κεηαβίβαζεο ηεο κίζζσζεο ιόγσ αλσηέξαο βίαο, ηζρύνπλ θαηά ηε
ζύληαμε ηεο παξνύζαο όζα αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθό έγγξαθό ζαο, δειαδή όηη ζύκθσλα κε ην
άξζξν 192 ηνπ Ν.3463/2006,όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη: « ππεθκίζζσζε επηηξέπεηαη γηα
ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ρξόλν ιήμεο ηεο κίζζσζεο. Ο ζρεηηθόο όξνο
ζπκπεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ζηε δηαθήξπμε θαη ζηε ζύκβαζε.
ε πεξίπησζε ππεθκίζζσζεο, ν αξρηθόο κηζζσηήο εμαθνινπζεί λα επζύλεηαη εηο
νιόθιεξνλ έλαληη ηνπ δήκνπ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο θύξηαο ζύκβαζεο κίζζσζεο.
Τπεθκίζζσζε, ζύκθσλα κε ην πξνεγνύκελν εδάθην, είλαη δπλαηή θαη σο πξνο πθηζηάκελεο, θαηά
ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο, ζπκβάζεηο εθκίζζσζεο δεκνηηθώλ αθηλήησλ, θαηόπηλ έγθξηζεο
ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ ζρεηηθώλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο».
Δμάιινπ ν εθκηζζσηήο Γήκνο Βέξνηαο δηθαηνύηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη ζύκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο ηεζείζεο πξνϋπνζέζεηο, λα θάλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη είηε ζηνλ
Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, είηε ζηηο ζρεηηθέο
δηαθεξύμεηο ησλ ππό θξίζε κηζζώζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο όξνπο ησλ κηζζώζεσλ
θαη λα επηηξέςεη, εάλ ην θξίλεη ζθόπηκν, είηε ηελ ππεθκίζζσζε είηε ηελ ππεηζέιεπζε ζηηο
πθηζηάκελεο κηζζώζεηο ηξίησλ σο κηζζσηώλ »].
-Ζ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ κε ηελ από 2/3/2021 Βεβαίσζε Γεκνηηθήο
Δλεκεξόηεηαο, βεβαηώλεη όηη, ν θ.Γ.Κξύπαο δελ έρεη ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο πξνο ην Γήκν
Βέξνηαο.
-Οη παξαηάζεηο θαη ησλ δύν κηζζώζεσλ ηνπ θ.Γ. Κξύπα ζα γίλνπλ κε ηνπο ίδηνπο όξνπο
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα αξρηθά ζπκθσλεηηθά κίζζσζεο, όπσο απηνί ηξνπνπνηήζεθαλ θαη
ηζρύνπλ ζήκεξα.
Σέινο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθσλεηηθνύ Παξάηαζεο ηεο κίζζσζεο α) ηνπ Τπόγεηνπ
ρώξνπ ζηάζκεπζεο ζηε Γεκνηηθή Αγνξά Βέξνηαο, ν κηζζσηήο ζα θαηαζέζεη ζην Γήκν,
παξάηαζε ηεο ηζρύο ηεο αξηζ.325/7013035/2015 Δζληθήο Σξάπεδαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο
εθηέιεζεο ηνπ αξρηθνύ πκθσλεηηθνύ θαη β) ηνπ Τπαίζξηνπ ρώξνπ ηάζκεπζεο ζηελ ζπκβνιή
ησλ νδώλ Θεξκνππιώλ & Γεκνζζέλνπο, ζα θαηαζέζεη παξάηαζε ηεο ηζρύο ηεο αξηζ.
325/701327.2/2015 Δζληθήο Σξάπεδαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ αξρηθνύ
πκθσλεηηθνύ.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην έρνληαο ππόςε ηνπ:
1)Σελ αξηζ.πξση. 1553/28-1-2021 Αίηεζε ηνπ θ.Γ.Κξύπα.
2)Σν αξηζ.πξση. 8080/2015 πκθσλεηηθό ηνπ Τπόγεηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο ζηε Γεκνηηθή
Αγνξά Βέξνηαο.
3) Σν αξηζ.πξση. 47757/2015 πκθσλεηηθό γηα ηνλ Τπαίζξην Υώξν ηάζκεπζεο ζηελ
ζπκβνιή ησλ νδώλ Θεξκνππιώλ θαη Γεκνζζέλνπο.
4)Σελ αξηζ.πξση.3255/24-02-2021 γλσκνδόηεζε ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθώλ πκβνύισλ.
5) Σελ αξ.πξση. 37211/17-7-2014 δηαθήξπμε.
6) Σελ αξηζ. Πξση. 34726/ 24-8-2015 Λεπηνκεξή Δπαλαιεπηηθή Γηαθήξπμε
7) Σελ αξηζ. 687/2008 απόθαζε Γ.. Καλνληζκνύ ηεο δεκνηηθήο Αγνξάο.
8) Σελ από 2/3/2021 Βεβαίσζε Γεκνηηθήο Δλεκεξόηεηεο ηεο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο.
Καιείηαη λα απνθαζίζεη:
Α) Σελ Έγθξηζε ή κε ηεο παξάηαζεο ησλ δύν πκθσλεηηθώλ κίζζσζεο:
1. ηνπ κε αξηζ. πξση. 8080/2015 πκθσλεηηθνύ Μίζζσζεο ηνπ Τπόγεηνπ ρώξνπ
ζηάζκεπζεο ζηε Γεκνηηθή Αγνξά Βέξνηαο, γηα έμη (6) ρξόληα. Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
παξάηαζεο λα νξηζηεί ε 1-03-2021 θαη ιήμε 28-02-2027, κε κίζζσκα ίδην κε ην πνζό κελόο
Φεβξνπαξίνπ 2021 (Υ.Κ.023/2021), δειαδή 1.321,92€, ρσξίο ηα λόκηκα ραξηόζεκα.
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2. ηνπ κε αξηζ. πξση. 47757/2015 πκθσλεηηθνύ Μίζζσζεο ηνπ Τπαίζξηνπ ρώξνπ
ηάζκεπζεο ζηελ ζπκβνιή ησλ νδώλ Θεξκνππιώλ θαη Γεκνζζέλνπο ζηε Βέξνηα, γηα έμη (6)
ρξόληα. Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο παξάηαζεο λα νξηζηεί ε 1-11-2021 θαη ιήμε 31-10-2027,κε
κίζζσκα ίδην κε ην πνζό κελόο Οθησβξίνπ 2021 (Υ.Κ.020/2021) δειαδή 765,86 €, ρσξίο ηα
λόκηκα ραξηόζεκα.
Καηά ηα ινηπά ζα ηζρύνπλ νη όξνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα αξρηθά ζπκθσλεηηθά
κίζζσζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο θαη ηνπ κηζζσηή όπσο απηνί ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ
ζήκεξα.
Β) Να εμνπζηνδνηήζεη ην Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθώλ ζπκθσλεηηθώλ.
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Παπιίδεο: Ο εθκηζζσηήο ξσηά αλ κπνξεί λα κεηαβηβάζεη ηηο επηρεηξήζεηο ζηα παηδηά ηνπ
θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο. Γελ κπνξνύκε λα θάλνπκε θάηη ηέηνην;
Σζαρνπξίδεο: Γε κπνξνύκε λα απαληήζνπκε ζε ππνζεηηθά εξσηήκαηα. Όηαλ ππνβιεζεί
επίζεκα αίηεκα γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο επηρείξεζεο ηόηε ζα απαληήζνπκε.
Μαξθνύιεο: Αλακέλεηαη Π.Ν.Π. πνπ ζα αθνξά ηηο παξαηάζεηο ησλ κηζζώζεσλ. Μήπσο ζα
ήηαλ θαιύηεξα λα αλαβάινπκε ην ζέκα;
Σζαρνπξίδεο: Θα δνζεί παξάηαζε νύησο ή άιισο…
Μαξθνύιεο: Πηζαλόλ λα είλαη επσθειέζηεξε ε λέα ξύζκηζε.
Σζαρνπξίδεο: Αλ ππάξμεη λνκνζεηηθή ξύζκηζε ζα θαιύπηεη θαη ηε δηθή καο ζύκβαζε,
όπσο έγηλε κέρξη ζήκεξα κε ηηο ππάξρνπζεο κηζζώζεηο
Παπαδόπνπινο: Αλαθνηλώζεθε από ηνλ ππνπξγό γηα ηξηεηή παξάηαζε. Δκείο εδώ δίλνπκε
παξάηαζε γηα έμη ρξόληα
Σζαλαμίδεο: Δκείο από ζέζε αξρήο πηζηεύνπκε όηη νη θιεηζηνί ρώξνη ζηάζκεπζεο πξέπεη
λα δηαρεηξίδνληαη από ηνλ Γήκν θη νη αλνηθηνί ρώξνη ζηάζκεπζεο (αθνύ έρνπλ κείλεη πιένλ
ειάρηζηνη ζηελ πόιε καο) λα είλαη ειεύζεξνη γηα όινπο
Αθνύ ππάξρεη ζύκβαζε πνπ κπνξεί λα αλαλεσζεί θαη πξνθεηκέλνπ λα κε δεκηνπξγνύκε
αλαζηάησζε ζηνλ επηρεηξεκαηία, ζα δώζνπκε ιεπθή ςήθν.
Πξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε;
Λεπθή ςήθν έδσζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο Η.Σζαλαμίδεο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ςήθηζαλ όινη νη ππόινηπνη δεκνηηθνί ζύκβνπινη
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 2-3-2021 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε.
2.- Σελ ππ’ αξηζ. 687/2008 απόθαζε ηνπ Γ..
3.- Σελ κε αξ. πξση. 1553/28-1-2021 αίηεζε ηνπ Γ.Κξύπα
4.- Σα κε αξ. πξση. 8080/27-2-2015 θαη 47757/11-11-2015 ζπκθσλεηηθά κίζζσζεο κεηαμύ ηνπ
Γ.Βέξνηαο θαη ηνπ Γ.Κξύπα
5.- Σηο από 2-3-2021 βεβαηώζεηο δεκνηηθήο ελεκεξόηεηαο ηνπ Σκήκαηνο Σακεηαθήο Γηαρείξηζεο
6.- Σν κε αξ. πξση. 3255/24-2-2021 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθώλ πκβνύισλ
7.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
8.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ
λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Α) Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε:
1.- Γηα έμη (6) ρξόληα, από 1/3/2021 σο 28/2/2027, ηνπ κε αξ. πξση. 8080/27-2-2015
ζπκθσλεηηθνύ εθκίζζσζεο ηνπ ππνγείνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο Βέξνηαο,
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κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο θαη ηνπ Γεσξγίνπ Κξύπα, έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 1.321,92€/κήλα,
ρσξίο ηηο λόκηκεο πξνζαπμήζεηο
2.- Γηα έμη (6) ρξόληα, από 1/11/2021 σο 31/10/2027, ηνπ κε αξ. πξση. 47757/11-11-2015
ζπκθσλεηηθνύ εθκίζζσζεο ηνπ ππαηζξίνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο επί ησλ νδώλ Θεξκνππιώλ θαη
Γεκνζζέλνπο ηεο πόιεο Βέξνηαο, κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο θαη ηνπ Γεσξγίνπ Κξύπα, έλαληη
ηνπ πνζνύ ησλ 765,86€/κήλα, ρσξίο ηηο λόκηκεο πξνζαπμήζεηο
Οη παξαηάζεηο ησλ εθκηζζώζεσλ ζα γίλνπλ κε ηνπο ίδηνπο όξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα
αξρηθά ζπκθσλεηηθά κίζζσζεο, κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο θαη ηνπ Γεσξγίνπ Κξύπα, όπσο απηνί
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ ζήκεξα.
Β) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Βέξνηαο Κσλζηαληίλν Βνξγηαδίδε γηα ηελ ππνγξαθή ησλ
ζπκθσλεηηθώλ παξάηαζεο ησλ παξαπάλσ εθκηζζώζεσλ.
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Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 63 / 2021
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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