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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 

         ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

 

 

Α ρ ι θ μ.  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς: 22/09-12-2022 

 

Αριθμ. Απόφ. 168/2022 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 22ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

ΘΕΜΑ 2ο ΕΚΤΑΚΤΟ  Ανάκληση της με αριθμ. 123/2022 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου και έγκριση απευθείας μίσθωσης δημοτικής έκτασης 1.682 τ.μ. από 

με αριθμ. 3610 κοινόχρηστο τεμάχιο Ν. Πετριτσίου. 

                                  

 

Στο Σιδηρόκαστρο, σήμερα την 9η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε διά ζώσης, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 

11111/02.12.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε νόμιμα 

σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Άρχισε η συνεδρίαση αφού το σώμα βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία με την παρουσία 

δεκατεσσάρων  (14) μελών και την απουσία δεκατριών  (13) μελών, όπως: 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Αργυροπούλου Σταυρούλα  1 Αθανασιάδης Αναστάσιος  

2 Γεωργιάδης Άνθιμος 2 Δημόπουλος Κωνσταντίνος  

3 Δήμου Ιωάννης 3 Ζαπρίδης Ευστάθιος  

4 Ζλατίντσης Αντώνιος 4 Λαζαρίδης Θεολόγος  

5 Ιντζές Νικόλαος  5 Λεωνάκης Λεωνίδας 

6 Ιωαννίδου Μαρία  6 Λούγγος Ζήσης 

7 Κορωνίδης Παύλος 7 Μουμτζίδης Χαράλαμπος 

8 Κοσμίδης Παναγιώτης 8 Παναγιωτίδης Ιωσήφ 

9 Μαυροφρύδης Κυριάκος 9 Ραβανίδης Χρήστος 

10 Νικηφόρου Κωνσταντίνος 10 Ρόδη Σουλτάνα 

11 Νικολάου Λεωνίδας 11 Σπανίδης Ευθύμιος 

12 Σαββίδης Παναγιώτης 12 Φραγκαλής Δημήτριος 

13 Τορουνίδης Ιωάννης 13 Φυταγκουρίδου Όλγα 

14 Τσίντσιος Γεώργιος   
 

   

 

 

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δήμαρχος κ. Δομουχτσίδης Φώτιος που κλήθηκε 

νόμιμα. 
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Τα πρακτικά κρατήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Κεσόγλου Μαρία. 

 

Ο κ. Παναγιωτίδης Ιωσήφ προσήλθε πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων 

της ημερησίας διάταξης και κατά την ανάγνωση εγγράφου που απέστειλε ο κ. Δήμαρχος 

στις σχολικές μονάδες του Δήμου. 

Ο κ. Φραγκαλής Δημήτριος προσήλθε πριν από την έναρξη της συζήτησης του 1ου 

εκτός ημερησίας διάταξης θέματος. 

Ο κ. Μουμτζίδης Χαράλαμπος προσήλθε στην αρχή της συζήτησης του 1ου εκτός 

ημερησίας διάταξης θέματος. 

Η κα Ρόδη Σουλτάνα προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου εκτός ημερησίας διάταξης 

θέματος. 

Ο κ. Λαζαρίδης Θεολόγος προσήλθε μετά τη συζήτηση του 7ου θέματος. 

Ο κ. Γεωργιάδης Άνθιμος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 3ου θέματος. 

Ο κ. Σαββίδης Παναγιώτης αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 6ου 

θέματος. 

Ο κ. Νικολάου Λεωνίδας αποχώρησε μετά την ψήφιση του 11ου θέματος. 

Ο κ. Κορωνίδης Παύλος αποχώρησε στην αρχή της συζήτησης του 12ου θέματος. 

Ο κ. Δήμου Ιωάννης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 9ου θέματος. 

Ο κ. Κοσμίδης Παναγιώτης αποχώρησε από την αίθουσα κατά τη συζήτηση του 10ου 

και 11ου θέματος. 

Ο κ. Ζλατίντσης Αντώνιος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 13ου θέματος. 

Ο κ. Αθανασιάδης Αναστάσιος και η κα Φυταγκουρίδου Όλγα απουσίασαν λόγω 

ασθενείας. 

 

Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο κ. 

Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα να συζητηθούν εκτάκτως τα ακόλουθα τρία (3) θέματα: 

1. Τροποποίηση της με αριθμ. 146/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη 

χωροθέτηση της Λαϊκής Αγοράς Σιδηροκάστρου. 

2. Ανάκληση της με αριθμ. 123/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίοιυ και 

έγκριση απευθείας μίσθωσης δημοτικής έκτασης 1.682 τ.μ. από με αριθμ. 3610 

κοινόχρηστο τεμάχιο Ν. Πετριτσίου. 

3. Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ροδόπολης. 

Το Σώμα συναίνεσε ομόφωνα να συζητηθούν τα θέματα. 

 

Το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο κ. Τορουνίδης Ιωάννης, 

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, ο οποίος αναφέρθηκε στην αίτηση του κ. Πάνκου 

Φώτιου του Δημητρίου, ο οποίος ζήτησε τη μίσθωση δημοτικής έκτασης 1.682 τ.μ. από το 

με αριθμ. 3610 κοινόχρηστο τεμάχιο του Αγροκτήματος Ν. Πετριτσίου για εμπορική χρήση. 

Το αίτημα διαβιβάστηκε στο Τοπικό Συμβούλιο Κοινότητας Πετριτσίου, το οποίο με τη 

με αριθμ. 3/22-8-2022 πρακτικό του συναίνεσε στην εκμίσθωση του  παραπάνω τεμαχίου. 

Στη συνέχεια λήφθηκε η με αριθμ. 123/28-9-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 

την οποία εγκρίθηκε η μίσθωση του παραπάνω τεμαχίου κατόπιν δημοπρασίας. Σε 
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εκτέλεση της παραπάνω απόφασης λήφθηκαν οι κάτωθι θετικές γνωμοδοτήσεις από τις 

αντίστοιχες Υπηρεσίες: 

 Η με αριθμ. πρωτ. 1583/2-3-2022 από το Τμήμα Δόμησης και Πολεοδομικών 

Εφαρμογών του Δήμου Σιντικής. 

 Η με αριθμ. πρωτ. 170636(5038)/15-3-2022 από το Τμήμα Πολιτικής Γης της 

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Κ.Μ. 

 Η με αριθμ. Πρωτ. 105131/29-3-2022 από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών 

 Η με αριθμ. Πρωτ. 15874/ΑΠΑ 2022/15-3-2022 της Κτηματικής Υπηρεσίας 

Σερρών.  

 

Στη συνέχεια λήφθηκε η με αριθμ. 126/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για 

τον καθορισμό των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης της παραπάνω έκτασης. Επειδή στο 

στάδιο αυτό διαπιστώθηκε ότι η με αριθμ. 3/2022 είχε παρατυπίες όσον αφορά τη λήψη 

της, η απόφαση της Ο.Ε δεν ολοκληρώθηκε.  

Σε εκ νέου αλληλογραφία με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πετριτσίου, προσκομίστηκε η 

με αριθμ. 14/2022 απόφαση η οποία επαναβεβαιώνει τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου 

σχετικά με τη εκμίσθωση της συγκεκριμένης έκτασης. Επειδή έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό 

διάστημα από την υποβολή της αίτησης του αιτούντα, προτείνεται η ανάκληση της με 

αριθμ. 123/2022 απόφασης του Δ.Σ που ενέκρινε την εκμίσθωση κατόπιν δημοπρασίας και 

αντ’ αυτής η λήψη νέας απόφασης περί απευθείας εκμίσθωσης του παραπάνω τεμαχίου. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 196 (παρ. 2) του ν. 4555/2018 : 

Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται η εκμίσθωση 

χωρίς δημοπρασία: 

α) Αν η ετήσια πρόσοδος του υπό εκμίσθωση ακινήτου δεν υπερβαίνει το ποσό των 

δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. 

Το μίσθωμα των ακινήτων των περιπτώσεων α΄και β΄ καθορίζεται από την επιτροπή της 

παρ. 5 του άρθρου 186.  

Σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 11277/7-12-2022 πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης 

των ακινήτων του Δήμου το μίσθωμα του παραπάνω ακινήτου εκτιμάται σε πενήντα ευρώ 

και σαράντα έξι λεπτά (50,46) €/έτος και συνεπώς η αξία για τη μίσθωση της έκτασης των 

1.682 τ.μ. δεν υπερβαίνει το όριο των 2.000 €.  

 

Από την από 8-12-2022 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Πάνκου Φώτιου προκύπτει ότι έλαβε 

γνώση για το ορισθέν μίσθωμα και το αποδέχεται. Επίσης δηλώνει ότι θα τηρήσει όλες τις 

υποχρεώσεις για την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης, δηλαδή τη συνυπογραφή 

του από εγγυητή που θα παρουσιάσει και την προσκόμιση όλων των αναγκαίων 

δικαιολογητικών: α) δελτίο ταυτότητας β) φορολογική ενημερότητα γ) ασφαλιστική 

ενημερότητα δ) βεβαίωση μη ύπαρξης οφειλής προς τον Δήμο ε) βεβαίωση μη ύπαρξης 

οφειλής προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σιντικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ), τόσο 
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από τον ίδιο όσο και από τον εγγυητή του, και στ) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης μίσθωσης, ίση με το 10% του ετήσιου μισθώματος. 

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η κατ’ εξαίρεση απευθείας εκμίσθωση δημοτικής 

έκτασης 1.682 τ.μ. από το με αριθμ. 3610 κοινόχρηστο τεμάχιο του Αγροκτήματος Ν. 

Πετριτσίου στον Πάνκο Φώτιο του Δημητρίου για εμπορική χρήση έναντι μισθώματος 

πενήντα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (50,46 )/έτος. 

 

Αφού ολοκληρώθηκε η εισήγηση, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει 

σχετικά με το θέμα. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση του θέματος, 

 Τη με αριθμ. 3/2022 προγενέστερη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της 

Κοινότητας Ν. Πετριτσίου, 

 Τη με αριθμ. 14/2022 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Ν. 

Πετριτσίου, 

 Τη με αριθμ. 123/2022 προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 196 παρ. 2 του ν. 4555/2018, 

 Το με αριθμ. πρωτ. 11277/07.12.2022 πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης της αξίας 

ακινήτων του Δήμου, 

 τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του ν. 3852/2010, 

μετά από διαλογική συζήτηση 

 

Ομόφωνα Αποφασίζει  

Εγκρίνει την απευθείας εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 1.682 τ.μ. από το με αριθμ. 3610 

κοινόχρηστο τεμάχιο του Αγροκτήματος Ν. Πετριτσίου στον Πάνκο Φώτιο του Δημητρίου, με 

ΑΦΜ 156070995 και ΑΔΤ ΑΗ 838331, κάτοικο Χαρωπού, για εμπορική χρήση έναντι μισθώματος 

πενήντα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (50,46 )/έτος, σύμφωνα με τους όρους του κάτωθι σχεδίου 

συμφωνητικού μίσθωσης: 

 

1) Σκοπός -Αντικείμενο  

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 1.682 τ.μ. από το με αριθμ. 3610 κοινόχρηστο τεμάχιο του 
Αγροκτήματος Ν. Πετριτσίου για εμπορική χρήση, την οποία εκμισθώνει ο Δήμος Σιντικής 
(εκμισθωτής) στον Πάνκο Φώτιο του Δημητρίου (μισθωτής). 

 

2) Εγγυητής 

Ο μισθωτής υποχρεούται να παρουσιάσει κατά τη σύναψη του συμφωνητικού μίσθωσης 
αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει μαζί με τον μισθωτή το συμφωνητικό μίσθωσης, 
δεσμευμένος με την υπογραφή του ότι εγγυάται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μαζί με το μισθωτή 
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για κάθε είδους υποχρέωση οικονομική ή άλλη και την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.  
 

 

3) Σύμβαση  

Ο μισθωτής υποχρεούται εντός τριάντα ημερών  από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της παρούσας 
απόφασης,  να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την  υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης. 
Σε διαφορετική περίπτωση ο εκμισθωτής (Δήμος) μπορεί να ανακαλέσει την παρούσα απόφαση.  

Για την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης τόσο ο μισθωτής όσο και ο εγγυητής του θα 
πρέπει να προσκομίσουν: α) δελτίο ταυτότητας β) φορολογική ενημερότητα γ) ασφαλιστική 
ενημερότητα δ) βεβαίωση μη ύπαρξης οφειλής προς τον Δήμο ε) βεβαίωση μη ύπαρξης οφειλής 
προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σιντικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ). 

 
4) Διάρκεια εκμίσθωσης- Μίσθωμα 

 Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε  οκτώ  (8) χρόνια από την υπογραφή του 
συμφωνητικού μίσθωσης.  

 Ως ετήσιο μίσθωμα  ορίζεται το ποσόν πενήντα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά  (50,46 
)/έτος, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6% και ο 
οποίος θα βαρύνει το μισθωτή. Το μίσθωμα μετά τον πρώτο χρόνο της μίσθωσης θα 
αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
που αφορά τις μισθώσεις, όπως καθορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ. ) 
για τους αμέσως προηγούμενους 12 μήνες , επί του μισθώματος του αμέσως προηγούμενου 
μισθωτικού έτους και αν η μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που αφορά στις 
μισθώσεις όπως καθορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ) είναι αρνητική, 
τότε το μίσθωμα θα παραμένει αμετάβλητο. 

 Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί άμεσα με την υπογραφή του συμφωνητικού και 
επόμενα μισθώματα θα καταβάλλονται στην αρχή κάθε μισθωτικού έτους και εντός των 
πρώτων είκοσι ημερών αυτού. 

5) Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  
 

Ο Μισθωτής υποχρεούται κατά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης να προσκομίσει 
εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με το 10% του συνολικού ετήσιου ποσού του μισθώματος (50,46 € 
Χ10% =5,46 €). 

 

 

6) Υποχρεώσεις μισθωτή 
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ 

αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό 
απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.  

Ο μισθωτής υποχρεούται να καλλιεργεί το μίσθιο χωρίς να επιφέρει καμία αλλοίωση σε αυτό, 
ούτε να το χρησιμοποιήσει για σκοπό διαφορετικό του προβλεπόμενου.  

 

7) Λήξη μίσθωσης 

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση 
στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά επιβαρύνεται με την καταβολή διπλάσιου εν ισχύ 
μισθώματος για κάθε επιπλέον μήνα καθυστερήσεως . 

Σε περίπτωση διαλύσεως της μισθώσεως εξ υπαιτιότητας ή δια καταγγελίας του μισθωτή πριν 
από την πάροδο του συμβατικού χρόνου της μισθώσεως, υποχρεούται αυτός να πληρώσει στον 
εκμισθωτή το μισό του ετησίου μισθώματος , ως αποζημίωση, ανεξάρτητα από την επέλευση ζημίας 
στον εκμισθωτή.  
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Κοινή συναινέσει του εκμισθωτή και του μισθωτή μπορεί να λυθεί η σύμβαση μισθώσεως.  
 

8) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση 

Απαγορεύεται απολύτως η με οποιονδήποτε τρόπο, εμφανή ή συγκεκαλυμμένο,  
υπεκμίσθωση και εν γένει παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε άλλο πρόσωπο με ή χωρίς 
αντάλλαγμα.  

 
9) Ευθύνη Δήμου 

 
Ο Δήμoς δεv ευθύvεται έvαvτι τoυ μισθωτή για την πραγματική κατάσταση του μισθίου που 

βρίσκεται σήμερα. Η υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης σημαίνει ότι ο εκμισθωτής έλαβε 
γνώση της πραγματικής κατάστασης αυτού και την αποδέχεται όπως την παραλαμβάνει.  

Επίσης, ο μισθωτής δεν έχει καμία αξίωση κατά του Δήμου για οποιαδήποτε αιτία που εκ 
θεομηνίας προκαλέσει ζημία στο μίσθιο.  
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ 

 

 

Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ  

 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 168/2022. 

Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

Τ.Σ.Υ 

 

Ιντζές Νικόλαος 

Υπογραφή 1 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ.Υ 

 

Υπογραφές 13 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Τ.Υ 

 

ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΙΝΤΖΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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		2022-12-21T08:46:37+0200
	Athens




