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   ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ 
         ΓΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ 
 
 

Α ξ η ζ.   π λ ε δ ξ ί α ζ ε ο: 14/22-6-2022  

 

Αξηζ. Απνθ: 79/2022 

Απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο 14εο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

ΘΔΜΑ 4ν      Αλάθιεζε  ηεο κε αξηζκ. 121/2021 πξνγελέζηεξεο απόθαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί ¨Απεπζείαο κίζζσζεο ησλ ππ’ αξηζκ. 965 θαη 

618 ηεκαρίσλ ηνπ αγξνθηήκαηνο Βπξώλεηαο, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 7.285 

η.κ. (πξώελ πηζίλεο Βπξώλεηαο)  θαη ιήςε λέαο απόθαζεο πεξί κίζζσζεο 

ιόγσ δηόξζσζεο ηνπ ηνπνγξαθηθνύ δηαγξάκκαηνο.                                  

 

     ην ηδεξφθαζηξν , ζήκεξα ηελ 22α ηνπ κελφο Ηνπλίνπ, ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα  Σεηάξηε    θαη ψξα 19:00 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε 

ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε  δηα δψζεο παξνπζία , χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 

πξση: 4726/17.06.2022  έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ  ε νπνία 

επηδφζεθε λφκηκα ζε φινπο ηνπ Γεκνηηθνχο πκβνχινπο θαη ζηνλ θ.  Γήκαξρν 

θαη δεκνζηεχζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ  Λ.3852/2010 

(ΦΔΘ Α' 87).  

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνχ ην ζψκα βξέζεθε ζε λφκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία δεθαελλέα       (19) κειψλ  θαη ηελ απνπζία νθηψ    (8) κειψλ,  

φπσο: 

 ΠΑΡΟΝΣΔ  ΑΠΟΝΣΔ 

 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Αξγπξνπνχινπ ηαπξνχια 
2 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 2 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο (αζζελήο) 
3 Γεκφπνπινο Θσλζηαληίλνο 3 Θνξσλίδεο Παχινο 
 Γήκνπ Ησάλλεο 4 Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο 
5 Ειαηίληζεο Αληψληνο 5 παλίδεο Δπζχκηνο 

6 Ηληδέο Ληθφιανο 6 Ραβαλίδεο Υξήζηνο (αζζελήο) 

7 Ησαλλίδνπ Καξία 7 Σζίληζηνο Γεψξγηνο 
8 Θνζκίδεο Παλαγηψηεο 8 Φραγκαλής Γημήηριος 

9 Ιαδαξίδεο Θενιφγνο   

10 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο   
1 Ινχγγνο Εήζεο   
12 Καπξνθξχδεο Θπξηάθνο   

13 Ληθεθφξνπ Θσλζηαληίλνο   

14 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο   

1 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   
16 Ρφδε νπιηάλα   

17 αββίδεο Παλαγηψηεο   

18 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

19 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   
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Πξφεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ) 2) 

Σζαβιίδεο Βαζίιεηνο (Αριαδνρσξίνπ) 3) Παλαγησηίδεο Ησάλλεο (Θαπλνθχηνπ) . 
 

     
ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φψηηνο πνπ θιήζεθε 

λφκηκα. 

 
Ο θ. Σζίληζηνο Γεψξγηνο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ εθηάθηνπ ζέκαηνο. 

Ο θ. Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο απνρψξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ εθηάθηνπ 

ζέκαηνο. 
Ζ Θα Ησαλλίδνπ Καξία  απνρψξεζε θαηά  ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 4νπ 

ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο θ. Ινχγγνο Εήζεο  απνρψξεζε θαηά  ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 4νπ 
ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο ν θ. 
Πξφεδξνο δήηεζε απφ ην ζψκα λα ζπδεηεζεί εθηάθησο ην αθφινπζν ζέκα: 

 

¨Αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2022  (4ε αλακφξθσζε) θαη 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ    Πξνγξάκκαηνο¨ 

 

Θαη ην ζψκα νκφθσλα ζπλαίλεζε ζηελ ζπδήηεζε ηνπ.  
 

Σν 4ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν εηζεγήζεθε ν θ.  

Σνξνπλίδεο Ησάλλεο  , Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ θαη είπε ηα αθφινπζα : 

 
Κε ηε κε αξηζκ. 121/2021 πξνγελέζηεξε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

εγθξίζεθε ε απεπζείαο κίζζσζεο ησλ ππ’ αξηζκ. 965 θαη 618 ηεκαρίσλ ηνπ 

αγξνθηήκαηνο Βπξψλεηαο, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 7.285 η.κ. (πξψελ πηζίλεο 
Βπξψλεηαο). ηελ πνξεία δηαπηζηψζεθε φηη δελ κπνξεί λα ζπληαρζεί ην 

ζπκθσλεηηθφ κίζζσζεο ιφγσ ιαλζαζκέλνπ ηνπνγξαθηθνχ. Γηα ην ιφγν απηφ 

αλαηέζεθε ζηνλ εηδηθφ ζπλεξγάηε ηνπ Γήκνπ θ. Κεζατθν Γεψξγην ε ζχληαμε 
ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο. χκθσλα κε απηφ ε πξνο κίζζσζε έθηαζε είλαη 

εκβαδνχ 7.279 η.κ. θαη απνηειεί ηκήκα ηνπ κε αξηζκ. 965 ηεκαρίνπ ηνπ 

αγξνθηήκαηνο Βπξψλεηαο.  

 
Ιφγσ ηεο κεγάιεο θαζπζηέξεζεο πνπ ππήξμε ζηε κίζζσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έθηαζεο , πξνηείλεηαη ε απεπζείαο κίζζσζε ηεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 

196 παξ.2 ηνπ λ. 4555/2018 πνπ αλαθέξεη: 
 

2 .Θαη’ 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. 

ηελ πεξίπησζε απηή ην κίζζσκα  θαζνξίδεηαη απφ ηελ επηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 

5 ηνπ άξζξνπ 186 δειαδή απφ ηελ Δπηηξνπή Δθηίκεζεο Αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ. Κε 

ην απφ 14-6-2022 πξαθηηθφ ηεο ε Δπηηξνπή θαζφξηζε ην εηήζην κίζζσκα ζε 200 € 
/έηνο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ππήξραλ ζηελ αξρηθή δηαδηθαζία κίζζσζεο 

¨ Σν κίζζσκα ζα πξνζαπμάλεηαη ζηελ αξρή θαη γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν ρξφλν ζε 

πνζνζηφ ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) επί ηνπ αξρηθνχ πνζνχ θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε 
επί ηνπ αλαθεθαιαησκέλνπ πνζνχ ησλ απμήζεσλ ηνπ κηζζψκαηνο   θαη ρσξίο 
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άιιε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ πξψηε πξνζαχμεζε ζα ηζρχζεη απφ 

ηνλ ηξίην ρξφλν ηεο κίζζσζεο¨.  

Οη πξνηεηλφκελνη φξνη ηεο κίζζσζεο είλαη: 
 
 

1) Πεξηγξαθή ηεο εθκηζζνύκελεο έθηαζεο 
 

     Σo σπ’ αριθμ. 965  ηεμάτιo  ηοσ αγροκηήμαηος Βσρώνειας, ζσνολικού   εμβαδού 
7.279,00  η.μ. (πρώην πιζίνες Βσρώνειας), με ηις δημοηικές εγκαηαζηάζεις  ποσ 
βρίζκονηαι ενηός ηοσ αναθερόμενοσ ηεματίοσ , ήηοι:  

α) πιζίνα μεγάλη εμβαδού 600 η.μ.,  

β) πιζίνα μικρή εμβαδού 150 η.μ.,  

γ) αναυσκηήριο εμβαδού 51,74 η.μ., 

 δ) αποδσηήρια εμβαδού 14,74 η.μ 

ε) ηοσαλέηες εμβαδού 21,60 η.μ 

ζη) κοσβούκλιο ηαμείοσ εμβαδού 6,25 η.μ. 

 

    Η τρήζε ηφλ παραπάλφ εγθαηαζηάζεφλ από ηολ κηζζφηή, προορίδεηαη 
αποθιεηζηηθά θαη κόλο γηα ιεηηοσργία αλαυσθηερίοσ κε δσλαηόηεηα 
ιεηηοσργίας θοισκβεηερίοσ, εθόζολ ο ηειεσηαίος αλαιάβεη ηο βάρος έθδοζες 
ηες άδεηας ιεηηοσργίας.  

 

  2) Μίζζσκα  
 

Ωο κίζζσκα νξίδεηαη ην  πνζφλ ησλ εθαηφλ δηαθνζίσλ  (200,00) επξψ εηεζίσο 

ζχκθσλα κε ην απφ 14-6-2022 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Δθηίκεζεο Αθηλήησλ ηνπ 
Γήκνπ.   

Σν κίζζσκα ζα πξνζαπμάλεηαη ζηελ αξρή θαη γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν ρξφλν ζε 

πνζνζηφ ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) επί ηνπ αξρηθνχ πνζνχ θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε 
επί ηνπ αλαθεθαιαησκέλνπ πνζνχ ησλ απμήζεσλ ηνπ κηζζψκαηνο   θαη ρσξίο 

άιιε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ πξψηε πξνζαχμεζε ζα ηζρχζεη απφ 

ηνλ ηξίην ρξφλν ηεο κίζζσζεο. 
 

3) Δγγπεηήο 

Ο κηζζσηήο  ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη αμηφρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα 

ζπλππνγξάςεη ηε ζχκβαζε  κίζζσζεο θαζηζηάκελνο  αιιειεγγχσο θαη εηο 

νιφθιεξνλ ππεχζπλνο κε ηνλ κηζζσηή  γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
 

4) ύκβαζε 

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη εληφο  δεθαπέληε  εκεξψλ απφ ηε ζχληαμε ηεο 

ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο κίζζσζεο  λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο , άιισο θαη ε παξνχζα απφθαζε ζεσξείηαη σο άθπξε.  
 

5) Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 
 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο  ζχκβαζεο κίζζσζεο, ν κηζζσηήο πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη  ζην Γήκν σο εγγχεζε,  γξακκάηην ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο ηνπ 
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλεγλσξηζκέλεο 

Σξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πνπ αληηζηνηρεί 
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ζε  πνζφ ίζν πξνο ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ  νξηδφκελνπ εηήζηνπ κηζζψκαηνο , 

ήηνη:  

      200,00 €  Υ 10% = 20,00 €  (Δίθνζη  επξώ). 
 
 

 

6) Γηάξθεηα εθκίζζσζεο- αλαπξνζαξκνγή κηζζώκαηνο  
 

Ζ δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη ζε είθνζη  (20) ρξφληα, αξρήο γελνκέλεο απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο .  

Σν κίζζσκα ζα πξνζαπμάλεηαη ζηελ αξρή θαη γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν ρξφλν ζε 
πνζνζηφ ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) επί ηνπ αξρηθνχ πνζνχ θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε 

επί ηνπ αλαθεθαιαησκέλνπ πνζνχ ησλ απμήζεσλ ηνπ κηζζψκαηνο   θαη ρσξίο 

άιιε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ πξψηε πξνζαχμεζε ζα ηζρχζεη απφ 
ηνλ ηξίην ρξφλν ηεο κίζζσζεο. 
 

7) Πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο 

Σν πξψην κίζζσκα ζα θαηαβιεζεί άκεζα κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
κίζζσζεο  θαη ηα επφκελα κηζζψκαηα ζα θαηαβάιινληαη εληφο ηνπ 1νπ ηξηκήλνπ 

ηνπ θάζε κηζζσηηθνχ έηνπο.  
 
 

8) Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο   

1. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα 
2. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα 

3. Φσηνηππία ηαπηφηεηαο  

4. Βεβαίσζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σακείνπ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο θαζψο επίζεο θαη ηεο 
ΓΔΤΑΗ "πεξί κε νθεηιήο νπνηνπδήπνηε πνζνχ" πξνο ηνλ Γήκν θαη ηελ ΓΔΤΑΗ, 

απφ ηηο νπνίεο λα εμάγεηαη φηη απηφο θαη ν εγγπεηήο ηνπ δελ είλαη νθεηιέηεο. 

5. Τπεχζπλε δήισζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, φηη έιαβε πιήξε 
γλψζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο  θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο. 

 

Απφ ηνλ εγγπεηή πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί θσηνηππία ηαπηφηεηαο θαη θνξνινγηθή 

ελεκεξφηεηα.  
 

 

9) Τπνρξεώζεηο κηζζσηή 

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο 

ππέξ απηνχ δνπιεηέο, ηα φξηα απηνχ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή θαηάζηαζε, 
πξνζηαηεχνληαο απηφ απέλαληη ζε θάζε θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε 

απνδεκίσζε.  
 

10) Λήμε κίζζσζεο 

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδψζεη ην κίζζην ζηελ 
θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε.  
 

11) Αλακίζζσζε – Τπεθκίζζσζε 
ησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ απφ ηνλ κηζζσηή 

απαγνξεχεηαη απνιχησο. 
 

 
 

12) Δπζύλε Γήκνπ 
  Ο Γήκoο δεv επζχvεηαη έvαvηη ηoπ κηζζσηή, oχηε ππoρξεoχηαη ζε επηζηξoθή ή 

κείσζε ηoπ κηζζψκαηoο ή θαη ιχζε ηεο ζχκβαζεο άvεπ απoρξψvηoο ιφγoπ.  



 5 

 

 

13) Έμνδα κεηαγξαθήο 
  Ο κηζζσηήο αλαιακβάλεη ηε δαπάλε ακνηβήο ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ γηα ηε 

ζχληαμε ηεο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο κίζζσζεο θαη ηε   κεηαγξαθή ηεο ζην 

Τπνζπθνθπιαθείν.  
 

 
      

ηε ζπλέρεηα ην ιφγν έιαβε ν θ. Θνζκίδεο Παλαγηψηεο θαη ξψηεζε πνηνο ζα 
επηβαξπλζεί ηνλ ΔΛΦΗΑ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ θαη εμέθξαζε ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ηνπ γηα ην αλ ν ΔΛΦΗΑ ζα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην κίζζσκα πνπ 

ζα εηζπξάηηεη ν Γήκνο.  
Απαληψληαο ν θ. Σνξνπλίδεο είπε φηη δήηεζε απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία 

λα ηνπ πξνζδηνξηζηεί θαηά πξνζέγγηζε ν επηβαιιφκελνο ΔΛΦΗΑ αιιά κέρξη 

ζηηγκήο δελ ήηαλ δπλαηφλ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ. Κέρξη ηψξα επεηδή ην αθίλεην 
δελ ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη δελ επέθεξε έζνδα , δελ ππήξρε ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο ΔΛΦΗΑ. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ν ΔΛΦΗΑ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ 

ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ. 

Ο θ. Παλαγησηίδεο Ησζήθ αθνχ έιαβε ην ιφγν πξφηεηλε ν κηζζσηήο λα 
θαηαβάιιεη ζην Γήκν κφλν ηνλ ΔΛΦΗΑ εθφζνλ κε ηελ επέλδπζε πνπ πξφθεηηαη λα 

θάλεη ζα δεκηνπξγήζεη ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ ηνπξηζηηθήο 

αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο. 
ηε ζπλέρεηα ην ιφγν έιαβε ν ελδηαθεξφκελνο κηζζσηήο θ. Κεξηδεκέθεο 

Γεκήηξηνο  θαη είπε φηη ε επέλδπζε πνπ ζα θάλεη μεπεξλάεη γηα ηε  ιεηηνπξγία ηνπ 

ρψξνπ σο πηζίλα , μεπεξλάεη ηηο 50.000 € θαη κπνξεί λα θηάζεη θαη κέρξη ηηο 
100.000 €. Θα δεκηνπξγεζνχλ ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Θιείλνληαο είπε φηη ζα ήηαλ πξφζπκνο λα 

θαηαβάιιεη κίζζσκα αθφκε θαη 2.500 € εηεζίσο αλ παξαιάκβαλε εγθαηαζηάζεηο 

πνπ λα ήηαλ έηνηκεο πξνο ρξήζε.  
Ο θ. Σνξνπλίδεο Ησάλλεο ζπλνςίδνληαο ην ζέκα είπε φηη ην ζψκα πξέπεη λα 

απνθαζίζεη γηα ηελ απεπζείαο κίζζσζε ηνπ πεξηγξαθέληνο αθηλήηνπ έλαληη 

κηζζψκαηνο 200 € αλά έηνο ην νπνίν ζα πξνζαπμάλεηαη θαηά 4% θάζε ρξφλν 
ζχκθσλα κε ην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Δθηίκεζεο ηνπ Γήκνπ. Ωο δηάξθεηα ηεο 

κίζζσζεο πξφηεηλε είθνζη πέληε (25) ρξφληα αληί γηα είθνζη (20).  
 

 Αθνχ νινθιεξψζεθε ε  εηζήγεζή ηνπ ζέκαηνο, ν  Πξφεδξνο θάιεζε ηα 

κέιε λα απνθαζίζνπλ  ζρεηηθά  κε ηελ απεπζείαο κίζζσζε ηνπ  ππ’ αξηζκ. 965  

ηεκαρίνπ  ηνπ αγξνθηήκαηνο Βπξψλεηαο, ζπλνιηθνχ   εκβαδνχ 7.279,00  η.κ. 

(πξψελ πηζίλεο Βπξψλεηαο), κε ηηο δεκνηηθέο εγθαηαζηάζεηο  πνπ βξίζθνληαη εληφο 
ηνπ αλαθεξφκελνπ ηεκαρίνπ ζηνλ Κεξηδεκέθε Γεκήηξην ηνπ Ησάλλε ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξζεθαλ.  

 
    Σν πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο θαη  έιαβε ππφςε: 

Σε κε αξηζκ. 121/2021 πξνγελέζηεξε απφθαζή ηνπ  

Σηο  δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 196 παξ.2 ηνπ λ. 4555/2018 ,  κεηά απφ δηαινγηθή 

ζπδήηεζε  
 

 

 

Οκόθσλα  Απνθαζίδεη  

1. Αλαθαιεί ηε κε αξηζκ. 121/2021 πξνγελέζηεξε απφθαζή ηνπ. 
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2. Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο κίζζσζε ηνπ  ππ’ αξηζκ. 965  ηεκαρίνπ  ηνπ 

αγξνθηήκαηνο Βπξψλεηαο, ζπλνιηθνχ   εκβαδνχ 7.279,00  η.κ. (πξψελ πηζίλεο 

Βπξψλεηαο), κε ηηο δεκνηηθέο εγθαηαζηάζεηο  πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ 

αλαθεξφκελνπ ηεκαρίνπ ζηνλ Κεξηδεκέθε Γεκήηξην ηνπ Ησάλλε κε ΑΦΚ 

139532256 θαη  ΑΓΣ  ΑΟ 409037, ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

 

1)Πεξηγξαθή ηεο εθκηζζνύκελεο έθηαζεο 
 

     Σo σπ’ αριθμ. 965  ηεμάτιo  ηοσ αγροκηήμαηος Βσρώνειας, ζσνολικού   εμβαδού 
7.279,00  η.μ. (πρώην πιζίνες Βσρώνειας), με ηις δημοηικές εγκαηαζηάζεις  ποσ 
βρίζκονηαι ενηός ηοσ αναθερόμενοσ ηεματίοσ , ήηοι:  

α) πιζίνα μεγάλη εμβαδού 600 η.μ.,  

β) πιζίνα μικρή εμβαδού 150 η.μ.,  

γ) αναυσκηήριο εμβαδού 51,74 η.μ., 

 δ) αποδσηήρια εμβαδού 14,74 η.μ 

ε) ηοσαλέηες εμβαδού 21,60 η.μ 

ζη) κοσβούκλιο ηαμείοσ εμβαδού 6,25 η.μ. 

 

    Η τρήζε ηφλ παραπάλφ εγθαηαζηάζεφλ από ηολ κηζζφηή, προορίδεηαη 
αποθιεηζηηθά θαη κόλο γηα ιεηηοσργία αλαυσθηερίοσ κε δσλαηόηεηα 
ιεηηοσργίας θοισκβεηερίοσ, εθόζολ ο ηειεσηαίος αλαιάβεη ηο βάρος έθδοζες 
ηες άδεηας ιεηηοσργίας.  

 

  2) Μίζζσκα  
 

Ωο κίζζσκα νξίδεηαη ην  πνζφλ ησλ εθαηφλ δηαθνζίσλ  (200,00) επξψ εηεζίσο 

ζχκθσλα κε ην απφ 14-6-2022 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Δθηίκεζεο Αθηλήησλ ηνπ 
Γήκνπ.   

Σν κίζζσκα ζα πξνζαπμάλεηαη ζηελ αξρή θαη γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν ρξφλν ζε 

πνζνζηφ ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) επί ηνπ αξρηθνχ πνζνχ θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε 
επί ηνπ αλαθεθαιαησκέλνπ πνζνχ ησλ απμήζεσλ ηνπ κηζζψκαηνο   θαη ρσξίο 

άιιε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ πξψηε πξνζαχμεζε ζα ηζρχζεη απφ 

ηνλ ηξίην ρξφλν ηεο κίζζσζεο. 
 

3) Δγγπεηήο 

Ο κηζζσηήο  ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη αμηφρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα 

ζπλππνγξάςεη ηε ζχκβαζε  κίζζσζεο θαζηζηάκελνο  αιιειεγγχσο θαη εηο 

νιφθιεξνλ ππεχζπλνο κε ηνλ κηζζσηή  γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
 

4) ύκβαζε 

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη εληφο  δεθαπέληε  εκεξψλ απφ ηε ζχληαμε ηεο 
ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο κίζζσζεο  λα πξνζέιζεη καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο , άιισο θαη ε παξνχζα απφθαζε ζεσξείηαη σο άθπξε.  
 

5) Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 
 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο  ζχκβαζεο κίζζσζεο, ν κηζζσηήο πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη  ζην Γήκν σο εγγχεζε,  γξακκάηην ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο ηνπ 
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Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλεγλσξηζκέλεο 

Σξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πνπ αληηζηνηρεί 

ζε  πνζφ ίζν πξνο ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ  νξηδφκελνπ εηήζηνπ κηζζψκαηνο , 
ήηνη:  

      200,00 €  Υ 10% = 20,00 €  (Δίθνζη  επξώ). 

 
 
 

6) Γηάξθεηα εθκίζζσζεο- αλαπξνζαξκνγή κηζζώκαηνο  
 

Ζ δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη ζε είθνζη πέληε  (25) ρξφληα, αξρήο 
γελνκέλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο .  

Σν κίζζσκα ζα πξνζαπμάλεηαη ζηελ αξρή θαη γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν ρξφλν ζε 

πνζνζηφ ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) επί ηνπ αξρηθνχ πνζνχ θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε 
επί ηνπ αλαθεθαιαησκέλνπ πνζνχ ησλ απμήζεσλ ηνπ κηζζψκαηνο   θαη ρσξίο 

άιιε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ πξψηε πξνζαχμεζε ζα ηζρχζεη απφ 

ηνλ ηξίην ρξφλν ηεο κίζζσζεο. 
 

7) Πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο 

Σν πξψην κίζζσκα ζα θαηαβιεζεί άκεζα κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

κίζζσζεο  θαη ηα επφκελα κηζζψκαηα ζα θαηαβάιινληαη εληφο ηνπ 1νπ ηξηκήλνπ 

ηνπ θάζε κηζζσηηθνχ έηνπο.  
 
 

8) Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο   

6. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα 

7. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα 
8. Φσηνηππία ηαπηφηεηαο  

9. Βεβαίσζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σακείνπ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο θαζψο επίζεο θαη ηεο 

ΓΔΤΑΗ "πεξί κε νθεηιήο νπνηνπδήπνηε πνζνχ" πξνο ηνλ Γήκν θαη ηελ ΓΔΤΑΗ, 
απφ ηηο νπνίεο λα εμάγεηαη φηη απηφο θαη ν εγγπεηήο ηνπ δελ είλαη νθεηιέηεο. 

10. Τπεχζπλε δήισζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, φηη έιαβε 

πιήξε γλψζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο  θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο 

ηεο. 
 

Απφ ηνλ εγγπεηή πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί θσηνηππία ηαπηφηεηαο θαη θνξνινγηθή 

ελεκεξφηεηα.  
 

 

9) Τπνρξεώζεηο κηζζσηή 

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί θαη δηαθπιάζζεη ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο 

ππέξ απηνχ δνπιεηέο, ηα φξηα απηνχ θαη ελ γέλεη ην κίζζην, ζε θαιή θαηάζηαζε, 

πξνζηαηεχνληαο απηφ απέλαληη ζε θάζε θαηαπάηεζε, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε 
απνδεκίσζε.  
 

10) Λήμε κίζζσζεο 

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα παξαδψζεη ην κίζζην ζηελ 
θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε.  
 

11) Αλακίζζσζε – Τπεθκίζζσζε 

ησπεξή αλακίζζσζε, σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ απφ ηνλ κηζζσηή 
απαγνξεχεηαη απνιχησο. 
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12) Δπζύλε Γήκνπ 

  Ο Γήκoο δεv επζχvεηαη έvαvηη ηoπ κηζζσηή, oχηε ππoρξεoχηαη ζε επηζηξoθή ή 

κείσζε ηoπ κηζζψκαηoο ή θαη ιχζε ηεο ζχκβαζεο άvεπ απoρξψvηoο ιφγoπ.  
 

 

13) Έμνδα κεηαγξαθήο 
  Ο κηζζσηήο αλαιακβάλεη ηε δαπάλε ακνηβήο ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ γηα ηε 

ζχληαμε ηεο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο κίζζσζεο θαη ηε   κεηαγξαθή ηεο ζην 

Τπνζπθνθπιαθείν.  
 

 

 

 

 Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 79/2022 .  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξφλ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ. 
                Σ..Τ 
    ΜΑΤΡΟΦΡΤΓΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 

          Τπνγξαθή 1 

ΣΑ ΜΔΛΗ 
Σ.Τ 

 
Τπνγξαθέο 18 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΓΟΜΟΤΥΣΙΓΗ ΦΩΣΙΟ 

 

 
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 
 ΜΑΤΡΟΦΡΤΓΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 


