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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 9-5-2014 

ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ     ζπλεδξίαζεο ηεο Εθηειεζηηθήο 

 *******       Επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   32 / 2014 

 

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

ύλδεζκν γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ δεκνηηθνύ αλζνπσιείνπ» 

 

 ηνλ Εύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 9 ηνπ κήλα Μαΐνπ 

ηνπ έηνπο 2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ώξα 10.00΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε 

Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 

1142/5-5-2014 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε ζύκβνπιν 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Κώδηθα Δήκσλ (Ν. 3463/2006) θαη ηνπ άξζξνπ 

75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηώλ (3) κειώλ ήηαλ όινη παξόληεο: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ       ΑΠΟΝΣΕ 

1. Σειίδεο Αλαζηάζηνο  

2. Ιζααθίδε Άληδεια 

3. Φηξηλίδνπ Κπξηαθή 

 

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

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

πξνο ην ύλδεζκν γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ δεκνηηθνύ αλζνπσιείνπ», έζεζε ππόςε ησλ 

κειώλ ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο: 

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

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

γ) Σηο αξηζκ. 28/2009 θαη 34/2009 απνθάζεηο ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. 

δ) Σν αξηζκ. 33422/27-11-2009 έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πεξί 

επηθύξσζεο ηεο αξηζκ. 34/2009 απόθαζεο ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο. 

ε) Σηο αξηζκ. 16/2012 θαη 16/2014 απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

ζη) Σελ αξηζκ. 1178/8-5-2014 αίηεζε ηεο κηζζώηξηαο πξνο ην ύλδεζκν. 

δ) Σν γεγνλόο όηη ε κηζζσηηθή ζύκβαζε κεηαμύ ηνπ πλδέζκνπ θαη ηεο κηζζώηξηαο ζπλήθζε 

ζηηο 11-1-2010. 
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ηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο όηη ζύκθσλα κε ηηο 

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

αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 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 Ινπλίνπ 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. Σν πνζνζηό ηεο κείσζεο θαζνξίδεηαη βάζεη 

αληηθεηκεληθώλ ζηνηρείσλ θαη νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ ηεο αγνξάο θαη δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ κηζζώκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη. Η δηάξθεηα ηεο κείσζεο δελ κπνξεί 

λα ππεξβεί ην έλα έηνο θαη κπνξεί λα αλαλεώλεηαη κε όκνηα απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ αλά έηνο, εθόζνλ ζπλεθηηκεζνύλ νη εθάζηνηε επηθξαηνύζεο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο. 

Με ηελ αξηζκ. 16/2014 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ – κεηαμύ άιισλ – ε 

ζπγθεθξηκέλε αξκνδηόηεηα εθρσξήζεθε ζηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή. 

 Ο ύλδεζκνο Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο κεηά από θαλεξή πιεηνδνηηθή 

δεκνπξαζία εθκίζζσζε ην αλζνπσιείν ηνπ Κνηκεηεξίνπ ζηελ εηαηξεία «Ρσκαληδή Γθαιίλα 

θαη ΙΑ Ε.Ε.» έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ ελελήληα ηξηώλ ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ πελήληα επξώ 

(93.850,00 €) εηεζίσο, γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν από 1-1-2010 κέρξη 31-12-2015.  

 Με ηελ αξηζκ. 17/2013 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαζνξίζζεθε ην εηήζην 

κίζζσκα κεησκέλν θαηά 19,9% έλαληη απηνύ πνπ ίζρπε κέρξη ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ 

απόθαζεο γηα ηε κηζζνύκελε πεξίνδν 1-7-2013 κέρξη 30-6-2014. 

 Η κηζζώηξηα κε ηελ αξηζκ. 1178/8-5-2014 λέα αίηεζή ηεο πξνο ην ύλδεζκν, 

ζύκθσλα κε ηηο πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο, αηηείηαη εθ λένπ ηε κείσζε ηνπ εηεζίνπ 

κηζζώκαηνο πνπ θαηαβάιιεη θαηά 20%, πξνβάιινληαο ιόγνπο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ 

αίηεζή ηεο. 

 ηε ζπλέρεηα πξόηεηλε ηελ αλαλέσζε ηεο κείσζεο ηνπ θαηαβαιιόκελνπ κηζζώκαηνο 

γηα ην δεκνηηθό αλζνπσιείν θαηά 19,9% γηα ηε κηζζνύκελε πεξίνδν 1-7-2014 κέρξη 30-6-

2015. 

 Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, θαιείηαη ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή λα απνθαζίζεη γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ή κε ηνπ αηηήκαηνο ηεο κηζζώηξηαο εηαηξείαο ηνπ δεκνηηθνύ αλζνπσιείνπ, 

δεδνκέλνπ όηη κε ηελ αξηζκ. 16/2014 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ε ζπγθεθξηκέλε 

αξκνδηόηεηα εθρσξήζεθε ζηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή. 

 

 Η Εθηειεζηηθή Επηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

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

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

γ) Σηο αξηζκ. 28/2009 θαη 34/2009 απνθάζεηο ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ. 
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δ) Σν αξηζκ. 33422/27-11-2009 έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πεξί 

επηθύξσζεο ηεο αξηζκ. 34/2009 απόθαζεο ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο. 

ε) Σηο αξηζκ. 16/2012 θαη 16/2014 απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

ζη) Σελ αξηζκ. 1178/8-5-2014 αίηεζε ηεο κηζζώηξηαο πξνο ην ύλδεζκν. 

δ) Σν γεγνλόο όηη ε κηζζσηηθή ζύκβαζε κεηαμύ ηνπ πλδέζκνπ θαη ηεο κηζζώηξηαο ζπλήθζε 

ζηηο 11-1-2010. 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α. Απνδέρεηαη κεξηθώο ην αξηζκ. 1178/8-5-2014 αίηεκα ηεο κηζζώηξηαο «Γθαιίλα 

Ρσκαληδή θαη ηα Ε.Ε.» πξνο ην ύλδεζκν γηα αλαλέσζε ηεο κείσζεο ηνπ θαηαβαιιόκελνπ 

από απηήλ κηζζώκαηνο ηνπ δεκνηηθνύ αλζνπσιείνπ θαηά 19,9%, δεδνκέλνπ όηη ε 

ζεκαληηθόηαηε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δύλακεο ησλ ζπκπνιηηώλ καο θαη επηζθεπηώλ ηνπ 

Κνηκεηεξίνπ, έρεη ειαρηζηνπνηήζεη ηηο αγνξέο εηδώλ ήζζνλνο ζεκαζίαο, όπσο ηα άλζε θαη 

θαη’ επέθηαζε έρεη επηθέξεη βαξύηαην πιήγκα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ δεκνηηθνύ 

αλζνπσιείνπ. 

Β. Καζνξίδεη ην εηήζην κίζζσκα κεησκέλν θαηά 19,9% έλαληη απηνύ πνπ δηακνξθώζεθε 

πξηλ ηε κείσζε ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ. 

Γ. Η παξαπάλσ κείσζε αθνξά απνθιεηζηηθά ηε κηζζνύκελε πεξίνδν 1-7-2014 κέρξη 

30-6-2015. 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 32 
 

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

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ   Ο Γξακκαηέαο   Σα κέιε 

 

 

Σειίδεο Αλαζηάζηνο         Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Δεκνηηθόο ύκβνπινο Θεζζαινλίθεο            ΠΕ Δηνηθεηηθόο 
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