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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Α Π Ο  Π Α  Μ Α
Απφ ην ππ’ αξηζ. 3/2020 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 30/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε α) απεπζείαο εθκίζζσζεο ηκήκαηνο ηνπ
ππ’ αξηζ. 2320 αγξνηεκαρίνπ ηεο θνηλφηεηαο
Βέξνηαο, β) θαηαξηηζκνχ ησλ φξσλ εθκίζζσζεο
θαη γ) εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ
ήκεξα 5 Φεβροσαρίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάρηη θαη ψξα 18:00
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Βέξνηαο, Μεηξνπφιεσο 46, ζην Γεκαξρείν, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 31-1-2020 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.. πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο
πκβνχινπο, ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 67 ηνπ λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ
επί ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 36 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Ρίδνο, Β.Λπθνζηξάηεο,
Θ.Θενδσξίδεο, 5)Α.Σζαρνπξίδεο, 6) .Γηακάληεο, 7) Κ. Γξεγνξηάδεο, Α.Λαδαξίδεο, Π.Μνπρηάξε,
8) Λ.Αθξηβφπνπινο, 9) Θ. Κνξσλάο, 10) Α.ηδεξφπνπινο, Γ.Γεκεξηδίδεο
11)Α.Γέιιαο, 12)Λ.Αζιαλίδεο, 13)Γ.Μπαηζαξά, 14) . Σδήκα, 15)
Δ.Κειεζίδεο, 16)Κ.Βαζηιεηάδεο, 17) Κ.Παινπθίδεο, 18) Γ.Ππξηλφο,
19)Υ.Σζηνχληαο, 20)Ν.Λαδφπνπινο, 21) Π.Παπιίδεο, 22) Μ.
νπκειίδεο, 23) Γ.Γνπιηίδεο, 24) Γ.Μηραειίδεο, 25)Υ.Κειεζίδεο, 26)
Ν.Αγγέινπ, 27) Β.ηεθαλφπνπινο, 28) Α.Μαξθνχιεο, 29)
Κ.Σξνρφπνπινο, 30) .ηνπγηάλλνο, 31)Κ.Θενδσξίδεο, 32)
Α.πκεσλίδνπ, 33)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 34) Γ.Ράιιε, 35) Γ.Μειηφπνπινο,
36) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, Υ.Κεραΐδεο, Α.Σζαπξάλεο, Η.ηδεξφπνπινο, Η.Καξαγηάλλεο, Κ.Βχδαο, Ζ.Καξακήηζνο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκψλαο, Υ.
Σζαλαζίδεο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνχξαο, Π. Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρψξεζε ε θ.Α.πκεσλίδνπ
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 24/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Γ.Μηραειίδεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 25/2020 απφθαζεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Ν.Αγγέινπ, Υ.Κειεζίδεο, Θ.Θενδσξίδεο θαη
πξνζήιζε ν θ.Γ.Μηραειίδεο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 27/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Θ.Κνξσλάο θαη πξνζήιζαλ νη θ.θ. Θ.Θενδσξίδεο,
Υ.Κειεζίδεο
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 28/2020 απφθαζεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Κ.Θενδσξίδεο, Λ.Αθξηβφπνπινο, .ηνπγηάλλνο,
Μ.νπκειίδεο
6) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 29/2020 απφθαζεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Κ.Σξνρφπνπινο, Α.Μαξθνχιεο, Ζ.Σζηθιίδεο,
Υ.Κειεζίδεο, Γ.Μηραειίδεο, Β.ηεθαλφπνπινο, Γ.Γνπιηίδεο θαη πξνζήιζε ν θ.Μ.νπκειίδεο
7) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 38/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ.Π.Παπιίδεο
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ηε ζπλέρεηα ν πξνεδξεχσλ αληηπξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 31-1-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ
αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Σν ππ αξηζ 2320 αγξνηεκάρην ηνπ αγξνθηήκαηνο Βέξνηαο, εκβαδνχ 12.000η.κ κε ηνλ
ραξαθηεξηζκφ «ράλδαμ», παξαρσξήζεθε ζηνλ Γήκν Βέξνηαο κε ηελ 9957/59 (ΦΔΚ 209Β/1959)
απφθαζε Ννκάξρε Ζκαζίαο, πνπ κεηαγξάθεθε ζηνλ ηφκν ΚΘ κε α/α 268 (ε απφθαζε
αλαθιήζεθε κε ηελ 15406/79 απφθαζε Ν.Ζ θαη ζηε ζπλέρεηα αλαθιήζεθε ε αλάθιεζε κε ηελ
1863/82 απφθαζε Ν.Ζ).
Σν ππ αξηζ 2320 αγξνηεκάρην είλαη κηα ζηελή ισξίδα γεο, πνπ εθηείλεηαη παξάιιεια κε
ηελ επαξρηαθή νδφ Βέξνηαο-Μειίθεο θαη βξίζθεηαη κεηαμχ ηεο επαξρηαθήο νδνχ θαη ηεο
αγξνηηθήο νδνχ πνπ βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηεο επαξρηαθήο. Έρεη πιάηνο πεξίπνπ 5,0 έσο 10,0
κέηξα θαη εθηείλεηαη απφ ηελ λφηηα είζνδν ηεο πφιεο (λέα δηθαζηήξηα) κέρξη ην αγξφθηεκα ηεο
Αγίαο Βαξβάξαο, ζε κήθνο πεξίπνπ 1.500 κέηξσλ ζχκθσλα κε ηνπο ράξηεο ηεο δηαλνκήο ηνπ
αγξνθηήκαηνο Βέξνηαο, ελψ ηκήκα ηνπ ηεκαρίνπ έρεη απαιινηξησζεί γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ
θφκβνπ ηεο Δγλαηίαο νδνχ.
Με ηελ ππ αξηζπξση 23477/2-10-2019 αίηεζε, ε θ Βαξπηίκνπ Διέλε δεηά λα ηεο
παξαρσξεζεί ηκήκα εκβαδνχ 74,18 ηκ απφ ην 2320 δεκνηηθφ αγξνηεκάρην, γηα ηελ δηέιεπζε
ιεσθνξείσλ θαη νρεκάησλ θαζψο πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη θαθεηέξηα, ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί σο
εθδνηήξην ησλ ΚΣΔΛ.
Ζ αηηνχζα ππέβαιε ηελ ηερληθή έθζεζε πνπ ζπλέηαμε ε Μπξηψ Μπέηδηνπ Πνιηηηθφο
Μεραληθφο ζχκθσλα κε ηελ νπνία: «ην αίηεκα αθνξά ηελ παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ
ηκήκαηνο Γ-Γ-Ε-Δ-Γ εκβαδνχ 74,18 η.κ. ηνπ ηεκαρίνπ κε Α.Σ. 2320 (βι. ζπλεκκέλν
ηνπνγξαθηθφ) ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή
ηνπ Αγξνθηήκαηνο Βέξνηαο, πιεζίνλ ηεο επαξρηαθήο νδνχ Βέξνηαο – Κπςέιεο θαη απέλαληη απφ
ην Γηθαζηηθφ Μέγαξν. Σν ελ ιφγσ ηεκάρην είλαη επίκεθεο (ζρεδφλ παξάιιειν) κε ηελ επαξρηαθή
νδφ θαη είλαη ραξαθηεξηζκέλν ζηνλ πίλαθα ηεο δηαλνκή σο “ράλδαμ”, ν νπνίνο δελ πθίζηαηαη
ζήκεξα, αιιά είλαη δηακνξθσκέλνο σο πξαλέο.»
Σν Γξαθείν Ννκηθψλ κε ην ππ αξηζπξση24545/2019 έγγξαθν γλσκνδνηεί:
«Σν άξζξν 185 ηνπ Ν. 3463/2006 αλαθέξεη επί ιέμεη ηα εμήο:
1. Με απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ επηηξέπεηαη λα
παξαρσξείηαη δσξεάλ ε ρξήζε δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ αθηλήησλ ζην Γεκφζην ή ζε
λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθηεο θαη επείγνπζαο αλάγθεο. Ζ
παξαρψξεζε αλαθαιείηαη κε φκνηα απφθαζε, εθφζνλ νη ιφγνη πνπ ηελ είραλ ππαγνξεχζεη έρνπλ
εθιείςεη.
2. Οκνίσο κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, επηηξέπεηαη λα
παξαρσξείηαη δσξεάλ ε ρξήζε αθηλήησλ ζε άιια λνκηθά πξφζσπα, πνπ αζθνχλ απνθιεηζηηθά θαη
κφλν δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία είλαη θνηλσθειήο ή πξνάγεη ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα.
Καηά ζπλέπεηα δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα παξαρψξεζε ζηελ αηηνχζα ηεο ρξήζεο
αθηλήηνπ ζαο κε δσξεάλ παξαρψξεζε, θαζφζνλ δελ πιεξεί θακία απφ ηηο απαηηνχκελεο
πξνυπνζέζεηο ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ.
πλεπψο ,έρσ ηελ γλψκε, φηη ε απάληεζε ζην εξψηεκα πεξί ηεο δπλαηφηεηαο δσξεάλ
παξαρψξεζεο πξέπεη λα είλαη αξλεηηθή.
Πεξαηηέξσ ζην άξζξν 192 ηνπ σο άλσ Κψδηθα ζρεηηθψο κε ηελ δπλαηφηεηα εθκίζζσζεο
αθηλήησλ Γήκσλ θαη ησλ Κνηλνηήησλ πξνβιέπεηαη φηη :
1. Ζ εθκίζζσζε αθηλήησλ ησλ δήκσλ γίλεηαη κε δεκνπξαζία. Ζ δεκνπξαζία
επαλαιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά γηα κία (1) θνξά, εάλ δελ παξνπζηάζηεθε θαλέλαο πιεηνδφηεο.
Αλ ε δεκνπξαζία δελ θέξεη απνηέιεζκα, ε εθκίζζσζε κπνξεί λα γίλεη κε απεπζείαο
ζπκθσλία, ηεο νπνίαο ηνπο φξνπο θαζνξίδεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην.
2. Καη` εμαίξεζε, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, επηηξέπεηαη ε εθκίζζσζε
ρσξίο δεκνπξαζία:
α) Αλ ε εηήζηα πξφζνδνο ηνπ ππφ εθκίζζσζε αθηλήηνπ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ δχν
ρηιηάδσλ (2.000) επξψ.
5. Σν κίζζσκα ησλ αθηλήησλ ηεο παξαγξάθνπ 3 θαζνξίδεηαη απφ ηελ επηηξνπή ηεο
παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 186.
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Δπίζεο ην άξζξν 186 παξ. 5 ηνπ Ν. 3463/2006 αλαθέξεη επί ιέμεη ηα εμήο;
“5. Σν ηίκεκα ησλ αθηλήησλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαζνξίδεηαη απφ επηηξνπή,
πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ ηεο Κνηλφηεηαο θαη απνηειείηαη απφ δχν
δεκνηηθνχο ή θνηλνηηθνχο ζπκβνχινπο, πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ
ζπκβνχιην θαη απφ έλαλ κεραληθφ, πνπ νξίδεηαη απφ ην δήκαξρν ή ηνλ πξφεδξν ηεο Κνηλφηεηαο
θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Aπηνδηνίθεζεο, εθφζνλ
ππάξρεη ή αλ δελ ππάξρεη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Σ.Τ.Γ.Κ) ή απφ
άιιε δεκφζηα ππεξεζία. Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο, νξίδεηαη έλαο απφ ηνπο δεκνηηθνχο ή
θνηλνηηθνχο ζπκβνχινπο κε ηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη δεκνηηθφο
ή θνηλνηηθφο ππάιιεινο γξακκαηέαο ηεο επηηξνπήο. ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
πνπ ιεηηνπξγνχλ ηνπηθά ζπκβνχιηα θαη πάξεδξνη ζηελ επηηξνπή κεηέρεη αληί ηνπ δεπηέξνπ
ζπκβνχινπ, ν πξφεδξνο ηνπ νηθείνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ν νηθείνο πάξεδξνο».
Όπσο πξνθχπηεη αδηάζηηθηα απφ ηηο πξνπαξαηεζείζεο δηαηάμεηο, ν θαλφλαο εθκίζζσζεο
ησλ δεκνηηθψλ εθηάζεσλ είλαη ε δεκνπξαζία, πιελ φκσο, εθφζνλ ην εηήζην κίζζσκα, ην νπνίν
ζα πξνζδηνξίζεη ε πξναλαθεξζείζα επηηξνπή θαη ην νπνίν σο ηερληθφ θαη νπζηαζηηθφ ζέκα,
εθθεχγεη ησλ νξίσλ ηεο παξνχζαο γλσκνδφηεζεο, είλαη κηθξφηεξν ησλ 2.000 ΔΤΡΩ είλαη δπλαηή
ε απεπζείαο εθκίζζσζε.»
χκθσλα κε ην άξζξν 84 «Αξκνδηφηεηεο ζπκβνπιίνπ θνηλφηεηαο άλσ ησλ ηξηαθνζίσλ
(300) θαηνίθσλ» ηνπ Ν. 4555/2018 Σν ζπκβνχιην ηεο θνηλφηεηαο δηαηππψλεη, επίζεο, γλψκε θαη
πξνηάζεηο, είηε κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία είηε θαηφπηλ παξαπνκπήο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ
δήκνπ, ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ ηνπ δήκνπ, πνπ βξίζθνληαη ζηελ θνηλφηεηα, ηελ
θάζε κνξθήο εθκίζζσζε ή παξαρψξεζε εθηάζεσλ εληφο ησλ νξίσλ απηήο, θαζψο θαη ηελ
εθπνίεζε, εθκίζζσζε, δσξεάλ παξαρψξεζε ρξήζεο, αληαιιαγή θαη δσξεά, πεξηνπζηαθψλ ελ
γέλεη ζηνηρείσλ ηνπ δήκνπ πνπ βξίζθνληαη ζηα φξηα ηεο θνηλφηεηαο.
Σν ζπκβνχιην ηεο Κνηλφηεηαο Βέξνηαο κε ηελ κε αξηζ. 22/2019 απφθαζε γλσκνδνηεί
αξλεηηθά γηα ηελ απ ηελ απ επζείαο εθκίζζσζε ζηελ Βαξπηίκνπ Διέλε ηκήκαηνο εκβαδνχ 74,18
η.κ. απφ ην ππ αξηζ. 2320 δεκνηηθφ αγξνηεκάρην, γηα ηελ δηέιεπζε νρεκάησλ.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ 715/2019 απφθαζή ηνπ εγθξίλεη ηελ θαηαξρήλ θίλεζε
δηαδηθαζίαο απεπζείαο εθκίζζσζεο ηκήκαηνο ηνπ ππ’ αξηζ. 2320 αγξνηεκαρίνπ ηεο Κνηλφηεηαο
Βέξνηαο , ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 74,18 η.κ. φπσο απηφ απνηππψλεηαη κε ζηνηρεία Γ,Γ,Ε,Δ,Γ ζην απφ
9/2019 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα , πνπ ζπληάρζεθε απφ ηνλ Μηράιε Κπξηαθίδε , ΠΔ Αγξνλφκν
Σνπνγξάθν Μεραληθφ , ζηελ Δ. Βαξπηίκνπ , έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 500 επξψ αλά έηνο .
χκθσλα κε ην 4844/9-5-2012 έγγξαθν Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο,
Σκήκα Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ Ννκνχ Ζκαζίαο, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ηεο
αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ Γήκσλ ζα ιακβάλεηαη θαη αξρήλ απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηε
ζπλέρεηα ε απφθαζε απηή καδί κε ζεσξεκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ αθηλήηνπ ζα
απνζηέιιεηαη ζηηο παξαθάησ ππεξεζίεο γλσκνδνηήζνπλ:
1. Κηεκαηηθή Τπεξεζία Ν. Ζκαζίαο (ε νπνία ζα γλσκνδνηήζεη γηα ηελ χπαξμε
δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην αθίλεην)
2. Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Ζκαζίαο (ε νπνία ζα γλσκνδνηήζεη
γηα ην αλ ην αθίλεην έρεη παξαρσξεζεί ζην Γήκν θαη ζε πνηα κνξθή θαη εάλ ε ρξήζε πνπ
πξνηείλνπκε θξίλεηαη επηθξαηέζηεξε απφ ηε ρξήζε ηνπ σο βνζθή)
3. Πνιενδνκία ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο (πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη ζχκθσλα κε ην άξζξν
3 ηνπ Ν. 1512/85 (ΦΔΚ 44/11-1-85) “Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε πνιενδνκηθψλ δηαηάμεσλ,
ξχζκηζε ζπλαθψλ ζεκάησλ θαη ζεκάησλ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ”)
4. Δθνξεία Αξραηνηήησλ Ζκαζίαο (πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη αλ ππάξρεη πξφβιεκα
απφ αξραηνινγηθήο πιεπξάο)
5. Γαζαξρείν Βέξνηαο (ην νπνίν ζα γλσκνδνηήζεη αλ πξφθεηηαη γηα πξνζηαηεπφκελε
δαζηθή έθηαζε)
6. Γ/λζε Σνπξηζκνχ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο (πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη αλ ππάξρεη
θψιπκα απφ ηνπξηζηηθήο πιεπξάο).
 Με ην 109435 ΑΠΑ 2019/10-12-2019 έγγξαθφ ηεο ε Κηεκαηηθή Τπεξεζία Ζκαζίαο
αλαθέξεη φηη :
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«……Απφ έξεπλα ζην αξρείν ηεο Τπεξεζίαο καο , ζαο γλσξίδνπκε φηη ε σο άλσ έθηαζε
δελ εκπίπηεη κέρξη ζήκεξα ζε θαηαγεγξακκέλν Αληαιιάμηκν ή Γεκφζην Κηήκα , Αηγηαιφ ,
Παξαιία ή Παιαηφ Αηγηαιφ , Όρζε , Παξφρζηα Εψλε , ή Παιαηά Όρζε πνηακνχ ή ιίκλεο….»
 Ζ Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & ΚηεληαηξηθήοΠ.Δ. Ζκαζίαο κε ην κε αξ. πξση.
770424(30481)π.ε./09-01-2020 έγγξαθφ ηεο καο ελεκεξψλεη φηη :
«….Σν αηηνχκελν ηεκάρην 2320 , έθηαζεο 12,000 η.κ. ζχκθσλα κε ηα θηεκαηνινγηθά
ζηνηρεία ηεο ελ ιφγσ δηαλνκήο , θέξεη ην ραξαθηεξηζκφ «Ρεχκαηα & Υάλδαθεο – Κνηλφλ….»
επίζεο φηη :
«…..ε δηαρείξεζε ησλ εθηάζεσλ πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί ζε Γήκνπο θαη’ εθαξκνγή ησλ
άξζξσλ 164 θαη 197 ηνπ Αγξνηηθνχ Κψδηθα , ξπζκίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα
Γήκσλ & Κνηλνηήησλ.»
 Ζ Πνιενδνκία ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο , κε ην κε αξ. πξση. : 4833/21-1-2020 έγγξαθφ ηεο ,
καο ελεκεξψλεη :
« ….. Σν ππφ ζηνηρεία (Γ-Δ-Ε-Γ-Γ) ηκήκα ηνπ ππ’ αξηζ. 2320 αγξνηεκαρίνπ ηνπ
αγξνθηήκαηνο Βέξνηαο - φπσο εκθαλίδεηαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ
ηνπ/θνπκερ/θνχ Κπξηαθίδε Μηράιε- βξίζθεηαη εθηφο εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ θαη
εθηφο δψλεο (500κ.).
Δπηπιένλ ππφθεηηαη ζηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο, ηα θαηψηαηα φξηα
θαηάηκεζεο θαη ηηο ρξήζεηο γεο ηεο δψλεο 8 ησλ Ε.Ο.Δ. σο εμήο :
1. Σν θαηψηαην φξην θαηάηκεζεο θαη αξηηφηεηαο ησλ γεπέδσλ νξίδεηαη ζε έμη (6)
ζηξέκκαηα. Καηά παξέθθιηζε ζεσξνχληαη άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα ηα γήπεδα εθφζνλ έρνπλ ηα
ειάρηζηα φξηα αξηηφηεηαο θαηά ηηο αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο, φπσο νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ απφ 24-5-1985 Π.Γ/ηνο (Γ΄ 270).
2. ηηο πεξηνρέο απηέο επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο : θαηνηθίαο, ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ,
γεσξγηθψλ απνζεθψλ, αληιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζεξκνθεπίσλ, πδαηνδεμακελψλ, θξεάησλ,
γξαθείσλ – θαηαζηεκάησλ, θηηξίσλ θνηλήο σθέιεηαο (δεκνζίσλ ή δεκνηηθψλ) εξγαζηεξίσλ
ρακειήο φριεζεο..
3. Γηα ηνπο ινηπνχο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο ησλ παξαπάλσ ρξήζεσλ
εθαξκφδνληαη θαηά ρξήζε νη δηαηάμεηο ησλ απφ 6.10.78 (Γ΄538) θαη απφ 24.5.85 (Γ΄270) Π.Γ.
φπσο ηζρχνπλ.»
 Ζ Δθνξία Αξραηνηήησλ Ζκαζίαο , κε ην 696344/496204/7487/934/20-12-2019 έγγξαθφ
ηεο καο ελεκεξψλεη :
« ….ζαο γλσξίδνπκε φηη γηα νπνηαδήπνηε ηπρφλ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα ή εξγαζία
δηακφξθσζεο ζην ελ ζέκαηη αγξνηεκάρην ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ Τπεξεζία
γηα ηελ θαηά λφκν γλσκνδφηεζε …»
 Με ην θαηαηεζέλ ηνπνγξαθηθφ ηνπ , ν Κπξηαθίδεο Μηράιεο , Αγξνλφκνο Σνπνγξάθνο
Μεραληθφο , θάηνηθνο Βεξνίαο ,δειψλεη «….ππεχζπλα θαη ελ γλψζεη ησλ ζπλεπεηψλ νπ
Ν.1599/86 ( πεξί αηνκηθήο επζχλεο ηνπ δεινχληνο ή βεβαηνχληνο ) φηη ην αγξνηεκάρην πνπ
θαίλεηαη ζην ζρέδην κε ζηνηρεία : 1.Δ-Γ-Γ-Ε-Δ εκβαδνχ Δαλαιπη.=74,18 η.κ. θαη Α.Σ.
2320(ΣΜΖΜΑ) δελ εκπίπηεη εληφο δαζηθνχ πνιπγψλνπ , δελ ραξαθηεξίδεηαη σο δαζηθή έθηαζε
ζχκθσλα κε ηνπο θπξσκέλνπο δαζηθνχο ράξηεο , θαη ν ραξαθηεξηζκφο είλαη νξηζηηθφο .»
 Ζ Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία Σνπξηζκνχ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ην ΚΜ/9790/2019/1601-2019 έγγξαθφ ηεο καο ελεκεξψλεη φηη : « ….ζαο γλσξίδνπκε φηη ε ππεξεζία καο δελ έρεη
αληίξξεζε γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ κε ζηνηρεία Δ-Γ-Γ-Ε-Δ αγξνηεκαρίνπ εκβαδνχ 74,18 η.κ . ηνπ
Αγξνθηήκαηνο Βεξνίαο …»
Ζ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 186 κε ηελ ππ αξηζ. 3/2019 έθζεζε θαζνξίδεη ην εηήζην κίζζσκα
ζε 500,0 επξψ.
Ζ κηζζψηξηα ζα έρεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ άιισλ
ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ λφκηκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο πνπ αλαθέξεη ζηελ αίηεζή
ηεο.
Μεηά ηα παξαπάλσ θαιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο λααπνθαζίζεη
γηα ηα παξαθάησ :
α) Έγθξηζε ή κε ηεο απεπζείαο εθκίζζσζε ζηελ Βαξπηίκνπ Διέλε, ηκήκαηνο εκβαδνχ
74,18 η.κ απφ ην ππ αξηζ. 2320 δεκνηηθφ αγξνηεκάρην, γηα ηελ δηέιεπζε νρεκάησλ,γηα ελλέα έηε

ΑΔΑ: ΩΕ0ΠΩ9Ο-Ι3Χ

κε δηθαίσκα παξάηαζεο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο , κε εηήζην κίζζσκα ην πνζφ ησλ
500,00 € ».
β) θαηαξηηζκφο ησλ φξσλ εθκίζζσζεο, πνπ ζα απνηειέζνπλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο
παξνχζαο απφθαζεο.
γ) Δμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ Βεξνίαο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Γ.Σζηινγηάλλεο (Πξνέδξνο Κνηλφηεηαο Βέξνηαο): Όπσο είρα πεη θαη ζε πξνεγνχκελε
ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. πνπ κηιήζακε γηα ην ίδην ζέκα, ην ζπκβνχιην ηεο Κνηλφηεηαο Βέξνηαο κε
ηελ ππ’ αξηζ. 22/2019 απφθαζή ηνπ γλσκνδφηεζε αξλεηηθά γηα ηελ απεπζείαο εθκίζζσζε, αλ θη
εγψ πξνζσπηθά ήκνπλ ππέξ ηεο εθκίζζσζεο.
Ωο εθ ηνχηνπ θαη ζεβφκελνο ηελ απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Κνηλφηεηαο Βέξνηαο ζα
δψζσ αξλεηηθή ςήθν.
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε;
Λεπθή ςήθν έδσζε ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Μ.νπκειίδεο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε ςήθηζαλ
είθνζη (20) δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη: Β. Παπαδφπνπινο, .Αζιάλνγινπ, Θ.Θενδσξίδεο,
Α.Σζαρνπξίδεο, .Γηακάληεο, Κ.Γξεγνξηάδεο, Α.ηδεξφπνπινο, Α.Γέιιαο, Λ.Αζιαλίδεο,
Γ.Μπαηζαξά, . Σδήκα, Δ.Κειεζίδεο, Κ.Βαζηιεηάδεο, Κ.Παινπθίδεο, Γ.Ππξηλφο, Υ.Σζηνχληαο,
Ν.Λαδφπνπινο, Π.Παπιίδεο, Γ.Σζαλαθηζίδεο, Γ.Ράιιε.
Αξλεηηθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Γ.Μειηφπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο
Αξλεηηθή ςήθν έδσζε ν Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Βέξνηαο Γ.Σζηινγηάλλεο
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 31-1-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε.
2.- Σελ απφ ππ’ αξηζ. 715/2019 απφθαζε ηνπ Γ..
3.- Σελ ππ’ αξηζ. 22/2019 απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Κνηλφηεηαο Βέξνηαο
4.- Σν κε αξ. πξση. 109435ΑΠΑ2019/10-12-2019 έγγξαθν ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Ζκαζίαο
5.- ην κε αξ. πξση. 770424(30481)π.ε./9-1-2020 έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο.
6.- Σν κε αξ. πξση. 4833/2019/21-1-2020 έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο Γφκεζεο
7.- Σν απφ 20-12-2019 έγγξαθν ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Ζκαζίαο
8.- Σν κε αξ. πξση. ΚΜ/9790/2019/16-1-2020 έγγξαθν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Τπεξεζίαο Σνπξηζκνχ
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.
9.- Σν απφ επηέκβξηνο 2019 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ ζπληάρζεθε απφ ηνλ Μηράιε
Κπξηαθίδε, ΠΔ Αγξνλφκν Σνπνγξάθν Μεραληθφ
10.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
11.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ησλ άξζξσλ 186 θαη
192 ηνπ Ν. 3463/2006 (Κ.Γ.Κ.).
Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Α) Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο εθκίζζσζε ηκήκαηνο ηνπ ππ’ αξηζ. 2320 αγξνηεκαρίνπ ηεο
Κνηλφηεηαο Βέξνηαο, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 74,18 η.κ., φπσο απηφ απνηππψλεηαη κε ζηνηρεία
Γ,Γ,Ε,Δ,Γ ζην απφ 9/2019 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, πνπ ζπληάρζεθε απφ ηνλ Μηράιε Κπξηαθίδε,
ΠΔ Αγξνλφκν Σνπνγξάθν Μεραληθφ, ζηελ Δ.Βαξπηίκνπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελληά (9) εηψλ κε
δηθαίσκα παξάηαζεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 500,00€/έηνο
Β) Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο ηεο απεπζείαο εθκίζζσζεο ηκήκαηνο ηνπ ππ’ αξηζ. 2320
αγξνηεκαρίνπ ηεο Κνηλφηεηαο Βέξνηαο, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 74,18 η.κ., σο εμήο:
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ΟΡΟΗ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΔΚΜΗΘΩΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΡΗΘ. 2320
ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΟΤ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΒΔΡΟΗΑ , ΔΚΣΑΖ 74,18 Σ.Μ. ΓΗΑ ΔΝΝΔΑ ( 9 ) ΔΣΖ
ΜΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΑΡΑΣΑΖ .
Άξζξν 1ν : Πξνζδηνξηζκφο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ απεπζείαο εθκίζζσζε
Άξζξν 2ν : Αληηθείκελν ηεο εθκίζζσζεο
Άξζξν 3ν : Γηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο - Γηθαίσκα απνδεκίσζεο –
Άξζξν 4ν : Αλαπξνζαξκνγή κηζζψκαηνο – Πξνζεζκία θαηαβνιήο κηζζψκαηνο.
Άξζξν 5ν : Δγγπεηήο
Άξζξν 6ν : Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ππνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ ηεο απεπζείαο εθκίζζσζεο
Άξζξν 7ν : Όξνη ηεο ζχκβαζεο - δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ
Άξζξν 8ν : Λνηπέο Γηαηάμεηο
Άξζξν 1
Πξνζδηνξηζκφο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ απεπζείαο εθκίζζσζε
Ζ κίζζσζε θαη ε σο εθ ηνχηνπ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο ηνπ
αληηθεηκέλνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο γίλεηαη θαη΄ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ:
-Σνπ άξζξνπ 192 ηνπ Ν.3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ»
Δθκίζζσζε Αθηλήησλ Σσλ Γήκσλ & Κνηλνηήησλ» έηζη φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 196
παξ.2 ηνπ Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ 133/19-07-2018) Δθκίζζσζε αθηλήησλ ησλ δήκσλ:
« 2. Καη’ εμαίξεζε, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, επηηξέπεηαη ε εθκίζζσζε
ρσξίο δεκνπξαζία:
α) Αλ ε εηήζηα πξφζνδνο ηνπ ππφ εθκίζζσζε αθηλήηνπ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ δχν
ρηιηάδσλ (2.000) επξψ.”…
…«Σν κίζζσκα ησλ αθηλήησλ ησλ πεξηπηψζεσλ α' θαη β' θαζνξίδεηαη απφ ηελ επηηξνπή
ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 186. παξ. 5 ηνπ Ν. 3463/2006.»…
5.Τπεθκίζζσζε επηηξέπεηαη γηα ρξνληθφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ρξφλν ιήμεο ηεο κίζζσζεο.
Ο ζρεηηθφο φξνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ζηε δηαθήξπμε θαη ζηε ζχκβαζε. ε
πεξίπησζε ππεθκίζζσζεο, ν αξρηθφο κηζζσηήο εμαθνινπζεί λα επζχλεηαη εηο νιφθιεξνλ έλαληη
ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο θχξηαο ζχκβαζεο κίζζσζεο……».
-Σσλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 270/1981 (ΦΔΚ Α΄/77/30-03-1981) «Πεξί θαζνξηζκνχ ησλ
νξγάλσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ φξσλ» .
- Σελ ππ΄ αξ. πξση. 23477/2-10-2019 αίηεζε ηεο Βαξπηίκνπ Διέλεο ηνπ Ησάλλε θαη ηεο
Μαξίαο.
-Σελ κε αξ. 3/2019 έθζεζε ηεο επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.
3463/2006.
- Σελ ππ΄ αξ. 22/2019 απφθαζε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Βέξνηαο κε ηελ νπνία
δηαηππψλεηαη αξλεηηθή γλψκε γηα ηελ απεπζείαο εθκίζζσζε ηνπ ππ’ αξηζ. 2320 αγξνηεκαρίνπ ηνπ
αγξνθηήκαηνο Βέξνηαο.
- Σνλ Δπξσπατθφ Καλνληζκφ 679/2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ,
πνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή γηα φια ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ηηο 25.05.2018.
Άξζξν 2ν
Αληηθείκελν κίζζσζεο
Αληηθείκελν ηεο απεπζείαο εθκίζζσζεο ζα απνηειέζεη ην ηκήκα Γ-Γ-Ε-Δ-Γ εκβαδνχ
74,18 η.κ., φπσο απηφ απνηππψλεηαη ζην επηζπλαπηφκελν, ζηελ ππ’ αξηζκ. 23477/02-10-2019
αίηεζε ηεο θ. Διέλεο Βαξπηίκνπ ηνπ Ησάλλε πξνο ην Γήκν Βέξνηαο, ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα απφ
ην ππ’ αξηζκ. 2320 αγξνηεκάρην ηνπ αγξνθηήκαηνο Βέξνηαο, εκβαδνχ 12.000 η.κ. κε ηνλ
ραξαθηεξηζκφ «ράλδαμ», πνπ παξαρσξήζεθε ζηνλ Γήκν Βέξνηαο κε ηελ 9957/59 (ΦΔΚ
209Β/1959) απφθαζε Ννκάξρε Ζκαζίαο, πνπ κεηαγξάθεθε ζηνλ ηφκν ΚΘ κε α/α 268 (ε
απφθαζε αλαθιήζεθε κε ηελ 15406/79 απφθαζε Ν.Ζ θαη ζηε ζπλέρεηα αλαθιήζεθε ε αλάθιεζε
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κε ηελ 1863/82 απφθαζε Ν.Ζ) θαη ην νπνίνο ππ’ αξηζκ. 2320 αγξνηεκάρην είλαη κηα ζηελή ισξίδα
γεο, πνπ εθηείλεηαη παξάιιεια κε ηελ επαξρηαθή νδφ Βέξνηαο-Μειίθεο θαη βξίζθεηαη κεηαμχ ηεο
επαξρηαθήο νδνχ θαη ηεο αγξνηηθήο νδνχ πνπ βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηεο επαξρηαθήο. Έρεη πιάηνο
πεξίπνπ 5,0 έσο 10,0 κέηξα θαη εθηείλεηαη απφ ηελ λφηηα είζνδν ηεο πφιεο (λέα δηθαζηήξηα) κέρξη
ην αγξφθηεκα ηεο Αγίαο Βαξβάξαο, ζε κήθνο πεξίπνπ 1.500 κέηξσλ ζχκθσλα κε ηνπο ράξηεο ηεο
δηαλνκήο ηνπ αγξνθηήκαηνο Βέξνηαο, ελψ ηκήκα ηνπ ηεκαρίνπ έρεη απαιινηξησζεί γηα ηε
δηακφξθσζε ηνπ θφκβνπ ηεο Δγλαηίαο νδνχ.
ην πκβαηηθφ αληηθείκελν πεξηιακβάλνληαη:
- ε θαηαζθεπή φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ ή ππνδνκψλ γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ
ρψξνπ.
- ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο απηνχ.
- ε ιήςε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη θάζε άιιεο άδεηαο πνπ απαηηείηαη απφ ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία.
- ε ζπληήξεζε θαη θαζαξηφηεηα νινθιήξνπ ηνπ κηζζσηηθνχ αληηθεηκέλνπ γηα φιν ην ρξφλν
ηεο δηάξθεηαο ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ.
Άξζξν 3ν
Γηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο - Γηθαίσκα απνδεκίσζεο
α) Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε ελλέα (9) ρξφληα, αξρφκελεο κε ηελ ππνγξαθή
ηνπ πκθσλεηηθνχ κίζζσζεο θαη κε ηε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία.
β) Απνθιείεηαη αμίσζε ηεο κηζζψηξηαο γηα απνδεκίσζε ιφγσ θαζπζηέξεζεο ηεο
εγθαηάζηαζήο ηεο, πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ θάπνην λνκηθφ ή πξαγκαηηθφ θψιπκα, θαζψο επίζεο
θαη ε κνλνκεξήο ιχζε ηεο ζχκβαζεο γηα ην ιφγν απηφ.
Άξζξν 4ν
Αλαπξνζαξκνγή κηζζψκαηνο – Πξνζεζκία θαηαβνιήο κηζζψκαηνο
Ωο εηήζην κίζζσκα νξίδεηαη ην πνζφ ησλ πεληαθνζίσλ επξψ θαη κεδέλ ιεπηψλ ηνπ επξψ
(500,00 €), ρσξίο ηα λφκηκα ραξηφζεκα (Υαξηφζεκν 3%, ζπλ ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ 20%) θαη
ζα θαηαβάιιεηαη ηηο πξψηεο πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο θάζε έηνπο.
Σν πνζφ ηνπ κηζζψκαηνο ζα παξακείλεη ακεηάβιεην θαζ’ φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο
κίζζσζεο. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο, ιχεηαη ε κίζζσζε ζε βάξνο ηεο
κηζζψηξηαο.
Οη ηπρφλ θαζπζηεξνχκελεο νθεηιέο ηνπ κηζζσηή πξνο ην δήκν ζα εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πεξί είζπξαμεο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ, επηβαξπλφκελεο θαη κε ηηο
λφκηκεο ,πξνζαπμήζεηο.
Οη δεκνηηθνί θφξνη ή ηέιε πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα θαζψο θαη νπνηνζδήπνηε θφξνο ή ηέινο
δεκνηηθφο ή δεκφζηνο πνπ ζα επηβιεζεί ζην κέιινλ θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ έρεη ζρέζε
κε ηελ ρξήζε ηνπ κηζζίνπ βαξχλεη ηνλ κηζζσηή, πνπ ππνρξενχληαη ζηελ εκπξφζεζκε θαη
αλαληίξξεηε θαηαβνιή ηνπο.
Άξζξν 5ν
Δγγπεηήο
Ζ κηζζψηξηα ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη αμηφρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ην
ζπκθσλεηηθφ θαη έηζη θαζίζηαηαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλνο κε απηήλ γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 6ν
Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ηεο απεπζείαο εθκίζζσζεο:
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Η) Ζ κηζζψηξηα θαη ν εγγπεηήο απηνχ νθείινπλ κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ
ηελ θνηλνπνίεζε ζ’ απηφλ κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ηεο απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
πεξί εγθξίζεσο ηεο απεπζείαο εθκίζζσζεο θαη θαηαξηηζκνχ ησλ φξσλ απηήο, λα πξνζέιζνπλ νη
ίδηνη ή νη λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο γηα ηε ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο, δηαθνξεηηθά ε ζχκβαζε ζεσξείηαη νξηζηηθή θαη ζπληάζζεηαη ρξεκαηηθφο θαηάινγνο
γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν ζα απνθαζίζεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ΗΗ) Ζ κηζζψηξηα ή ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο νθείιεη
λα θαηαζέζεη:
1. Αληίγξαθν ηεο Σαπηφηεηαο ηεο, ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο (αλ ππάξρεη) θαη ηνπ
εγγπεηή.
2. Δμνπζηνδφηεζε-Πιεξεμνχζην κε ην νπνίν έρεη νξίζεη λφκηκν εθπξφζσπφ ηεο κε
επηθπξσκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηεο απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα, δεκνηηθή ή θνηλνηηθή αξρή
ή δηθεγφξν.
3. Δγγπεηηθή επηζηνιή, ζην φλνκά ηεο, αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο, ή γξακκάηην ζχζηαζεο
παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%)
ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζην κίζζσκα ελφο (1) έηνπο, ήηνη ζην πνζφ ησλ 50 επξψ ,
γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη εληφο ηεο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο
θαζψο θαη ηελ θαιή εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο. Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο
θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ζα είλαη φζα θαη ηα έηε ηεο κίζζσζεο. Ζ εγγχεζε απηή
επηζηξέθεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ πιήξε εθπιήξσζε ησλ φξσλ απηήο.
4. Βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ φηη ε κηζζψηξηα δελ είλαη νθεηιέηεο
ηνπ Γήκνπ απφ νπνηαδήπνηε αηηία.
5. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηεο κηζζψηξηαο.
6. Τπεχζπλε δήισζε ηεο κηζζψηξηαο θαη ηνπ /ησλ εγγπεηή/ησλ, φηη έιαβαλ γλψζε ησλ
παξφλησλ φξσλ θαη ηνπο απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.
7. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 κε ηελ νπνία δειψλεη φηη:
α) έρεη επηζεσξήζεη ην ρψξν θαζψο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ.
β) ηνλ έρεη βξεη θαηάιιειν γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε.
γ) ζα αλαιάβεη φιεο ηηο δαπάλεο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα απαηηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα
απνθηήζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ πνπ ηπρφλ ζα ρξεηαζηνχλ γηα
ηελ ρξήζε ηνπ, αλ θαη εθφζνλ απηφ απαηηείηαη.
Όπνην απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα δελ πξνζθνκηζηεί, δελ ζα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία
ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ηεο απεπζείαο εθκίζζσζεο.
Άξζξν 7ν
Όξνη ηεο ζχκβαζεο - δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο
ησλ ζπκβαιινκέλσλ
1) Ο Δθκηζζσηήο ππνρξενχηαη, κε ηελ ππνγξαθή ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο ζηελ
παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα, ηελ νπνία γλσξίδεη ε κηζζψηξηα,
ηεθκαίξεη ηελ παξαπάλσ γλψζε θαηά ακάρεην ηεθκήξην. Ο Δθκηζζσηήο δελ έρεη θακηά επζχλε
απέλαληη ζηε κηζζψηξηα γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην κίζζην ηελ νπνία
ζεσξείηαη φηη έρεη ιάβεη γλψζε. Καηά ζπλέπεηα δελ ππνρξεψλεηαη ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ
κηζζψκαηνο. Αθφκα απνθιείεηαη ζηελ κηζζψηξηα, απφ ηνλ ιφγν απηφ, κνλνκεξήο ιχζε ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
2) Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ν Δθκηζζσηήο δελ ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε
νπνηαδήπνηε επηζθεπή ή ζπληήξεζε ηνπ κηζζίνπ πέξαλ ησλ αξρηθψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, πνπ
ζα ζπληειεζηνχλ. Οη νπνηεζδήπνηε ηπρφλ δαπάλεο κεηαγελέζηεξσλ επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ
αθφκα θαη εθείλεο πνπ είλαη αλαγθαίεο δηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ θαηάιιεινπ γηα ηελ ζπκθσλεκέλε
ρξήζε ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ηελ κηζζψηξηα, έζησ θαη αλ απηέο είλαη επσθειείο ή
πνιπηειείο θαη ζα παξακείλνπλ πξνο φθεινο ηνπ κηζζίνπ αλαπνδεκίσηα.
3) ε θάζε πεξίπησζε ν Δθκηζζσηήο ζα δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ απνκάθξπλζε φισλ ή
νξηζκέλσλ κφλνλ πξνζζεθψλ ή εγθαηαζηάζεσλ θαη πιηθψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ κηζζίνπ
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ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε ε κηζζψηξηαο, άιισο ζα ηα απνκαθξχλεη ν Δθκηζζσηήο κε
δαπάλεο ηεο κηζζψηξηαο.
4) Ζ κηζζψηξηα νθείιεη λα δηαηεξεί ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε, ηηο ππέξ απηνχ
δνπιείεο, ηα φξηα απηήο θαη γεληθά λα ηελ πξνζηαηεχεη απφ θάζε θαηαπάηεζε ηξίηνπ κε ηηο
πξνζήθνπζεο αγσγέο, νη νπνίεο ηνπ εθρσξνχληαη. Γηα ηπρφλ ακέιεηα ηνπ επζχλεηαη έλαληη ηνπ
Γήκνπ, ν νπνίνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα άζθεζεο θάζε ελδίθνπ κέζνπ γηα ηελ πεξηθξνχξεζε ησλ
ζπκθεξφλησλ ηνπ. Ζ κηζζψηξηα ζα επζχλεηαη έλαληη ηνπ Δθκηζζσηή ζε απνδεκίσζε γηα
νπνηαδήπνηε βιάβε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ηειεπηαίνπ απφ πιεκκειή άζθεζε ηεο παξαπάλσ
ππνρξέσζήο ηνπ, ηνπ εθκηζζσηή ξεηά επηθπιαζζφκκελνπ λα αζθήζεη θάζε άιιν έλδηθν κέζν γηα
ηελ πεξηθξνχξεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ.
5) Τπνρξενχηαη αθφκε, κφιηο ιήμεη ε ζχκβαζε, λα απνδψζεη ην ρψξν ειεχζεξν θαη ζε
θαιή θαηάζηαζε κεηά ηηο ηπρφλ πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο ηνπ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα αθαηξέζεη
απφ απηφ θαλέλα νηθνδνκήζηκν ή άιιν πιηθφ. Σα πιηθά απηά ζα παξακείλνπλ γηα φθεινο ηνπ
Γήκνπ, ρσξίο απνδεκίσζε. Οηαδήπνηε θζνξά ή βιάβε ζα βαξχλεη απηφλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε
ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ην Γήκν.
6) Ζ κηζζψηξηα δελ έρεη δηθαίσκα λα ιχζεη ηε ζχκβαζε πξηλ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ
ρξφλνπ, νχηε απαιιάζζεηαη ηεο θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο
αλ πθίζηαληαη ζνβαξνί ιφγνη θαη κφλνλ κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, εθφζνλ ε
κηζζψηξηα έρεη εμνθιήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ην Γήκν θαη πξνο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο αλ
ππάξρνπλ (ΓΔΤΑΒ, ειεθηξηθή ελέξγεηα, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο). Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ
Γήκνπ Βέξνηαο ζα θξίλεη θαη γηα ηελ επηζηξνθή ή θαηάπησζε ηεο αληίζηνηρεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε θεξχζζεηαη έθπησηε κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ άξζξνπ 8 ησλ
παξφλησλ φξσλ.
7) Ζ κηζζψηξηα δελ έρεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο απφ ην Γήκν ή κείσζεο ηνπ κηζζψκαηνο
γηα βιάβε ηνπ κηζζίνπ ή ηεο επηρείξεζεο ηνπ απφ ζενκελία ή άιιε ηπραία αηηία, πνπ ζα επέιζεη
ζε απηφλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, νχηε θαη απαιιάζζεηαη ηεο θαηαβνιήο ηνπ
κηζζψκαηνο εάλ δελ έθαλε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ.
8) Ζ κηζζψηξηα ππνρξενχηαη, κε δηθέο ηεο δαπάλεο, θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ απφ ηελ
έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζήο ηνπ, λα ιάβεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο (πγεηνλνκηθφ,
ππξνζβεζηηθή, άδεηα ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο θ.ιπ.) γηα ηελ λφκηκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο
ηνπ αλ θαη εθφζνλ απηέο απαηηνχληαη.
9) Οη ηπρφλ θαζπζηεξνχκελεο νθεηιέο ηεο κηζζψηξηαο ζα εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο.
10) χκθσλα κε ην άξζξν 196 παξ. 5 ηνπ λ. 4555/2018 « Ζ Τπεθκίζζσζε επηηξέπεηαη γηα
ρξνληθφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ρξφλν ιήμεο ηεο κίζζσζεο. Ο ζρεηηθφο φξνο ζπκπεξηιακβάλεηαη
ππνρξεσηηθά ζηε δηαθήξπμε θαη ζηε ζχκβαζε. ε πεξίπησζε ππεθκίζζσζεο, ν αξρηθφο κηζζσηήο
εμαθνινπζεί λα επζχλεηαη εηο νιφθιεξνλ έλαληη ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο θχξηαο
ζχκβαζεο κίζζσζεο……».
11) ε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο κηζζψηξηαο ζρεηηθά κε ηε
ιεηηνπξγία ηεο κεηαμχ ηνπο ζχκβαζεο, πέξαλ ηεο δπλαηφηεηαο πξνζθπγήο ζηνλ πκπαξαζηάηε
ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο ή θαη άιισλ αλεμάξηεησλ αξρψλ ή ειεγθηηθψλ νξγάλσλ θαη νη
δχν δηθαηνχληαη λα νξίζνπλ απφ έλα δηαηηεηή, απνζθνπψληαο ζηελ επίιπζε ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ
απφ ηε ζχκβαζε. Δάλ ηνχην δελ επηηεπρζεί, ην θάζε κέξνο κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηα αξκφδηα
δηθαζηήξηα.
12) Καζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο πέξα ησλ ηξηψλ (3) κελψλ απνηειεί εηδηθφ
ιφγν γηα θαηαγγειία ηεο κίζζσζεο κνλνκεξψο απφ ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
13) Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ελφο έηνπο ε ζχκβαζε
θαηαγγειζεί ή ε κηζζψηξηα θεξπρζεί έθπησηνο κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
θαηαπίπηεη, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, εθφζνλ απφ ηελ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
πξνθχπηεη ππαηηηφηεηα ηεο κηζζψηξηαο.
14) Ζ κηζζψηξηα ζα κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηελ κηζζσηηθή ζχκβαζε θαη ηελ πξφσξε ιχζε
ηεο χκβαζεο κφλν γηα ζπνπδαίν ιφγν θαη χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Γήκνπ Βέξνηαο, φπσο ε πεξίπησζε ζηελ νπνία ν ζθνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ηεο έρεη
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θαηαζηεί αλέθηθηνο θαη εθιείςεη ε αηηία ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ (κηζζίνπ), κε απνηέιεζκα ηελ
κε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο.
15) Ζ δηαδηθαζία απεπζείαο εθκίζζσζεο δηεμάγεηαη θαη εγθξίλεηαη κε ηελ απζηεξή
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006) θαη ηνπ άξζξνπ 192 ηνπ
Ν.3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ» Δθκίζζσζε Αθηλήησλ Σσλ Γήκσλ &
Κνηλνηήησλ» έηζη φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 196 ηνπ λ. 4555/2018 (ΦΔΚ 133/19-072018) Δθκίζζσζε αθηλήησλ ησλ δήκσλ.
Άξζξν 8ν
Λνηπέο δηαηάμεηο
1) Ζ παξαβίαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο ζπλεπάγεηαη:
α) ηελ θήξπμε ηνπ κηζζσηή έθπησηνπ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ηε ιχζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
β) ηελ αμίσζε ηνπ Γήκνπ απνδεκίσζεο γηα θάζε άιιε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα ππνζηεί απφ
ηελ παξαπάλσ, ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηεο κηζζψηξηαο, ιχζε ζχκβαζεο, εθφζνλ θξίλεη ηνχην ζθφπηκν
κε απφθαζή ηνπ, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
2) Σα ηέιε ραξηνζήκνπ θαη ηα έμνδα ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, βαξχλνπλ ηελ κηζζψηξηα. ε
πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα γηα ηελ είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ
εζφδσλ.
Γ) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Βέξνηαο Κσλζηαληίλν Βνξγηαδίδε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ.
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Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 30 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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