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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ  ΓΖΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 24-4-2013 

ΓΥΤΗΚΖΣ  ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ     ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ 

 *******       ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο  18 / 2013 

 

Θ Ε Μ A: «Έγθξηζε κείσζεο ηνπ ύςνπο ηνπ κηζζώκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη πξνο ην 

Σύλδεζκν γηα ηελ εθκίζζσζε ηεο δεκνηηθήο αίζνπζαο δεμηώζεσλ» 

 

 Σηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 24 Απξηιίνπ 2013 

εκέξα ηεο εβδνκάδαο Τεηάξηε θαη ώξα 13.00΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην ηνπ Σπλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 991/8-4-

2013 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 95 θαη 247 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006).  

 Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν. 

3463/2006), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ ήηαλ: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε  (7) 
 

1. Διεπζεξηάδεο Φξήζηνο – Κσλζηαληίλνο   5. Φαζθαιήο Νηθόιανο 

2. Καξνύκπεο Αληώλεο     6. Παπαδόπνπινο Ησαθείκ 

3. Λεθάθεο Πέηξνο      7. Φηξηλίδνπ Κπξηαθή 

4. Ηζααθίδε Άληδεια  

 

Α Π Ο Ν Σ Ε  (6) 
 

1. Γάθεο Βαζίιεηνο      4. Κηνζένγινπ Διεπζέξηνο 

2. Καλάθεο Σηπιηαλόο      5. Εεηεξίδεο Θεόδσξνο 

3. Εέξβαο Κσλζηαληίλνο     6. Κνπζελίδεο Αιέμαλδξνο 

 

 νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα. 
 

 Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 3
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο κείσζεο ηνπ ύςνπο ηνπ κηζζώκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη 

πξνο ην Σύλδεζκν γηα ηελ εθκίζζσζε ηεο δεκνηηθήο αίζνπζαο δεμηώζεσλ», έζεζε ππόςε 

ησλ κειώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ: 

α) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 245-251 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4071/2012. 

γ) Τηο αξηζκ. 29/2009 θαη 35/2009 απνθάζεηο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ. 
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δ) Τν αξηζκ. 33423/27-11-2009 έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πεξί 

επηθύξσζεο ηεο αξηζκ. 35/2009 απόθαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

ε) Τελ αξηζκ. 17/2012 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

ζη) Τν αξηζκ. 44932/5-7-2012 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – 

Θξάθεο. 

δ) Τελ αξηζκ. 749/20-3-2013 αίηεζε ηεο κηζζώηξηαο εηαηξείαο πξνο ην Σύλδεζκν. 

ε) Τν γεγνλόο όηη ε κηζζσηηθή ζύκβαζε κεηαμύ ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ηεο κηζζώηξηαο εηαηξείαο 

ζπλήθζε ζηηο 11-1-2010. 

 

Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4071/2012 πξνβιέπεηαη ε δπλαηόηεηα κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε 

απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ 

ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ, λα κεησζεί ην ύςνο ησλ κηζζσκάησλ αθηλήησλ πνπ 

εθκηζζώλνπλ νη δήκνη θαη ηα λνκηθά ηνπο πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ζπκβάζεηο πνπ 

έρνπλ ζπλαθζεί έσο ηελ 1ε Ηνπλίνπ 2010, θαηόπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ κηζζσηή, ζηελ νπνία 

ζα πξνβάιινληαη εηδηθνί θαη νξηζκέλνη ιόγνη θαη εθόζνλ ην κίζζσκα δελ είλαη ήδε ρακειό 

ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο αγνξάο. Τν πνζνζηό ηεο κείσζεο θαζνξίδεηαη βάζεη αληηθεηκεληθώλ 

ζηνηρείσλ θαη νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ ηεο αγνξάο θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ 

κηζζώκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη. Ζ δηάξθεηα ηεο κείσζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην έλα έηνο 

θαη κπνξεί λα αλαλεώλεηαη κε όκνηα απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ αλά έηνο, εθόζνλ 

ζπλεθηηκεζνύλ νη εθάζηνηε επηθξαηνύζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

 Ο Σύλδεζκνο Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο κεηά από θαλεξή πιεηνδνηηθή 

δεκνπξαζία εθκίζζσζε ηελ αίζνπζα δεμηώζεσλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ ζηελ εηαηξεία «Φ. 

Μπνπξζαλίδεο - Δ. Κάζζνο θαη ΣΗΑ Ο.Δ.» έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ ζαξάληα ρηιηάδσλ θαη εθαηό 

επξώ (40.100,00 €) εηεζίσο, γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν από 1-1-2010 κέρξη 31-12-2015.  

 Με ηελ αξηζκ. 17/2012 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ε νπνία επηθπξώζεθε 

κε ην αξηζκ. 44932/5-7-2012 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – 

Θξάθεο, θαζνξίζζεθε ην εηήζην κίζζσκα ζην πνζό ησλ ηξηάληα έμη ρηιηάδσλ θαη 

πεληαθνζίσλ επξώ (36.500,00 €), κεησκέλν θαηά 15,5% έλαληη απηνύ πνπ ίζρπε κέρξη ηελ 

έθδνζε ηεο αλσηέξσ απόθαζεο (43.197,64 €) γηα ηε κηζζνύκελε πεξίνδν 1-7-2012 κέρξη 

30-6-2013. 

 Ζ κηζζώηξηα εηαηξεία κε ηελ αξηζκ. 749/20-3-2013 λέα αίηεζή ηεο πξνο ην Σύλδεζκν, 

ζύκθσλα κε ηηο πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο, αηηείηαη ηε κείσζε ηνπ εηεζίνπ κηζζώκαηνο πνπ 

θαηαβάιιεη θαηά 30%, πξνβάιινληαο ιόγνπο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ αίηεζή ηεο. 

 Σηε ζπλέρεηα πξόηεηλε ηε κείσζε ηνπ θαηαβαιιόκελνπ κηζζώκαηνο γηα ηε δεκνηηθή 

αίζνπζα δεμηώζεσλ θαηά 19,9% θαη από ην πνζό ησλ ζαξάληα ηξηώλ ρηιηάδσλ εθαηόλ 

ελελήληα επηά επξώ θαη εμήληα ηεζζάξσλ ιεπηώλ (43.197,64 €) εηεζίσο, πνπ 

δηακνξθώζεθε πξηλ ηε κείσζε ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ, απηό λα πεξηνξηζηεί ζην πνζό 

ησλ ηξηάληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ επξώ (34.600,00 €). 
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 Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, θαιείηαη ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην λα απνθαζίζεη γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ή κε ηνπ αηηήκαηνο ηεο κηζζώηξηαο εηαηξείαο ηεο δεκνηηθήο αίζνπζαο 

δεμηώζεσλ. 

 

 Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο όισλ ησλ Σπκβνύισλ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 245-251 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4071/2012. 

γ) Τηο αξηζκ. 29/2009 θαη 35/2009 απνθάζεηο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ. 

δ) Τν αξηζκ. 33423/27-11-2009 έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πεξί 

επηθύξσζεο ηεο αξηζκ. 35/2009 απόθαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

ε) Τελ αξηζκ. 17/2012 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

ζη) Τν αξηζκ. 44932/5-7-2012 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – 

Θξάθεο. 

δ) Τελ αξηζκ. 749/20-3-2013 αίηεζε ηεο κηζζώηξηαο εηαηξείαο πξνο ην Σύλδεζκν. 

ε) Τν γεγνλόο όηη ε κηζζσηηθή ζύκβαζε κεηαμύ ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ηεο κηζζώηξηαο εηαηξείαο 

ζπλήθζε ζηηο 11-1-2010. 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α. Απνδέρεηαη κεξηθώο ην αξηζκ. 749/20-3-2013 αίηεκα ηεο κηζζώηξηαο εηαηξείαο «Φ. 

Μπνπξζαλίδεο - Δ. Κάζζνο θαη ΣΗΑ Ο.Δ.» πξνο ην Σύλδεζκν γηα κείσζε ηνπ 

θαηαβαιιόκελνπ από απηήλ κηζζώκαηνο ηεο δεκνηηθήο αίζνπζαο δεμηώζεσλ, δεδνκέλνπ όηη 

ε πεξηνξηζκέλε αγνξαζηηθή δύλακε ησλ ζπκπνιηηώλ καο θαη επηζθεπηώλ ηνπ Κνηκεηεξίνπ, 

έρεη επηθέξεη βαξύηαην πιήγκα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο δεκνηηθήο αίζνπζαο δεμηώζεσλ, 

αθνύ ν αξηζκόο ησλ δεμηώζεσλ θαη ησλ δεμησζέλησλ αηόκσλ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά. 

Β. Καζνξίδεη ην εηήζην κίζζσκα ζην πνζό ησλ ηξηάληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ 

επξώ (34.600,00 €), κεησκέλν θαηά 19,9% έλαληη απηνύ πνπ δηακνξθώζεθε πξηλ ηε κείσζε 

ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ (43.197,64 €). 

Γ. Ζ παξαπάλσ κείσζε αθνξά απνθιεηζηηθά ηε κηζζνύκελε πεξίνδν 1-7-2013 κέρξη 

30-6-2014. 

 

 Ζ απόθαζε απηή έιαβε  α/α  18. 

 Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ    Ο Γξακκαηέαο   Τα κέιε 

 

   Διεπζεξηάδεο Φξήζηνο-Κσλζηαληίλνο  Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

    Γεκνηηθόο Σύκβνπινο Θεζζαινλίθεο  ΠΔ Γηνηθεηηθόο 
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