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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της µε αριθ. 20ης/ 2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Χαλκηδόνος
Αριθ. Απόφασης 215
Αρ.Πρωτ. 20872/30-10-2014

Περίληψη
Έγκριση εκµίσθωσης ακινήτων (στις εργατικές κατοικίες) στην
Τ.Κ Κουφαλίων

Στα Κουφάλια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 29/10/2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 µ.µ. προσεκλήθη σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Χαλκηδόνος ύστερα από την µε αρ.πρωτ.20535/24-10-2014 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου κου Κοσκινά Ευρυσθένη που επιδόθηκε σε καθένα από τους συµβούλους, σύµφωνα µε διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών, βρέθηκαν:

Παρόντες
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
∆ΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
ΜΗΝΤΣΙΟΥ∆ΗΣ ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ
ΒΛΑΪΚΟΥ∆ΗΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΣΜΑΗΛΙ∆ΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΑΠΙ∆ΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΞΕΝΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ-∆ΑΝΑΗ
ΧΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΩΥΣΙ∆ΗΣ ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ
ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΒΑ∆ΑΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΤΣΙ∆ΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

23)
24)
25)
26)
27)

ΒΑΪΝΑΣ ΖΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΜΗΝΤΖΑΡΙ∆ΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΓΚΟΛΦΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
∆ΟΥΛΓΕΡΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

28)
29)

ΑΛΕΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΩΫΣΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Απόντες
1)
2)
3)
4)

ΠΑΡΑΛΥΚΙ∆ΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ – λόγω ασθένειας
ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΡΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόµιµα και παραβρέθηκε και ο ∆ήµαρχος κος Τσουκνιδάς Ιωάννης
Επίσης κλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των ∆ηµ. Και Τοπ. Κοινοτήτων. Παραβρέθηκαν:
ο Πρόεδρος ∆.Κ. Αγ. Αθανασίου, Γανιτίδης Σάββας
ο Πρόεδρος ∆.Κ. Αδένδρου, Μυλωνάς Μιχαήλ
ο Πρόεδρος Τ.Κ. Ελεούσας, Μπλούκος Βασίλειος
ο Πρόεδρος ∆.Κ. Προχώµατος, Σαρηµιχαηλίδης Αντώνιος
ο Πρόεδρος Τ.Κ. Αγχιάλου, Ναρλής Ιώαννης
ο Πρόεδρος Τ.Κ. Βαλτοχωρίου, Μίγκας Νικόλαος
ο Πρόεδρος ∆.Κ. Χαλκηδόνας, Μητσάκης Αθανάσιος
ο Πρόεδρος ∆.Κ. Γέφυρας, Ευσταθιάδης Λουκάς
ο Πρόεδρος Τ.Κ. Μ.Μοναστηρίου, Μετλάρης Αθανάσιος
ο Πρόεδρος ∆.Κ. Κουφαλίων, Παπαχριστούδης Κων/νος
Οι Πρόεδροι των υπολοίπων ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν αν και
κλήθηκαν νόµιµα
Επίσης στην συνεδρίαση παρέστη και ο αναπληρωτής Προϊστάµενος της Τεχνικής Υπηρεσίας
του ∆ήµου κος Κωτούλας Χρήστος.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κος Κοσκινάς Ευρυσθένης κήρυξε την έναρξη της ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης παρουσία και της
δηµοτικής υπαλλήλου Γεωργιάδου Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών.
Στην συνέχεια, ενηµέρωσε το σώµα ότι το 19ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε τίτλο: «Έγκριση τροποποίησης της µε
αρ.23/2010 µελέτης για το έργο «Ανακατασκευή αγωνιστικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου και κατασκευή βοηθητικού
γηπέδου στο ∆.∆.Βαθυλάκκου» αποσύρεται.
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 21ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε τίτλο «Έγκριση εκµίσθωσης ακινήτων (στις
εργατικές κατοικίες) στην Τ.Κ Κουφαλίων» και έθεσε υπόψη των δηµοτικών συµβούλων:
 την από 17/10/2014 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας – Τµήµα Ταµείου, Εσόδων & Περιουσίας του ∆ήµου
Στην συνέχεια ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών κος Μηντσιούδης Μαυρουδής εισηγήθηκε το θέµα και είπε ότι: «Με την
αριθµ. 104/20-3-2006 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Κουφαλίων, έγινε αποδεκτή η παραχώρηση
από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στον πρώην ∆ήµο Κουφαλίων της χρήσης, εκµετάλλευσης
και διαχείρισης δύο (2) καταστηµάτων και µίας αίθουσας συγκεντρώσεων στον οικισµό ΟΕΚ «ΚΟΥΦΑΛΙΑ Ι», για δώδεκα
έτη (από 3-3-2006 έως 2-3-2018) και µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των αριθµ. 50976/31-3-1987 και αριθµ.
50007/20-2-2006 αποφάσεων του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Το από 3-3-2006 συµφωνητικό µεταξύ του ΟΕΚ και του πρώην ∆ήµου Κουφαλίων, µνηµονεύει ότι « …ο ∆ήµος υποχρεούται
να κάνει χρήσεις των καταστηµάτων συµβατές µε τις καθηµερινές ανάγκες των οικιστών και όχι χρήσεις που δηµιουργούν
προβλήµατα»
Τα δύο καταστήµατα είναι : το Α) 38,45 τ.µ. και ήταν εκµισθωµένο για εµπορική χρήση ‘’ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ’’ και το Β) 39,77
τ.µ. και ήταν εκµισθωµένο για εµπορική χρήση ‘’ ΚΑΦΕ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ’’, των οποίων οι µισθώσεις λήγουν
31/12/2014 ,προτείνεται η εκµίσθωση τους, µε τη διενέργεια πλειοδοτικής δηµοπρασίας, κατά τις διαδικασίες που ορίζει
το Π∆ 270/81 και το άρθρο 192 παρ.1 του ∆ΚΚ.
Επιπλέον, το συµβούλιο της Τ.Κ. Κουφαλίων, στα όρια του οποίου βρίσκονται τα ακίνητα, µε την αριθ.24/2014 απόφαση
του, παρείχε την σύµφωνη γνώµη του, σύµφωνα µε το άρθρο 84 παρ 1στ του Ν.3852/10 .
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Με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/10 «Το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το δήµο,
εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή άλλου οργάνου του δήµου ή το ίδιο το
δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του», συνεπώς το ∆.Σ. καλείται να αποφασίσει εάν θα εκµισθωθούν τα
ανωτέρω ακίνητα.
Σύµφωνα µε την παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν.3852/10, ο καθορισµός των όρων της δηµοπρασίας είναι αρµοδιότητα της
Οικονοµικής επιτροπής. Αρµοδιότητα επίσης είναι η διεξαγωγή των διαγωνισµών.
Λαµβάνοντας υπ όψιν όλα τα παραπάνω, εισηγούµαστε την έγκριση εκµίσθωσης των ανωτέρω ακινήτων στην ∆.Κ
Κουφαλίων και τον καθορισµό της χρήσης αυτών».
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ∆.Σ. κάλεσε το ∆.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το δηµοτικό συµβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαµβάνοντας υπόψη:
- την από 17/10/2014 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας – Τµήµα Ταµείου, Εσόδων & Περιουσίας του ∆ήµου
-

την αριθµ.104/20-3-2006 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Κουφαλίων

-

τις αριθµ.50976/1987 και αριθµ. 50007/2006 αποφάσεις του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

-

την αριθ.24/2014 απόφαση του συµβουλίου της ∆.Κ. Κουφαλίων

-

τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ 1στ΄ και τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.3852/10

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Εγκρίνει την εκµίσθωση των δύο καταστηµάτων που βρίσκονται στον οικισµό ΟΕΚ «ΚΟΥΦΑΛΙΑ Ι», σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις των αριθµ. 50976/31-3-1987 και αριθµ. 50007/20-2-2006 αποφάσεων του
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:
Α) κατάστηµα εµβαδού 38,45 τ.µ. για εµπορική χρήση ‘’ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ’’ και το
Β) κατάστηµα εµβαδού 39,77 τ.µ. για εµπορική χρήση ‘’ΚΑΦΕ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ’’,
µε τη διενέργεια πλειοδοτικής δηµοπρασίας, κατά τις διαδικασίες που ορίζει το Π∆ 270/81 και του άρθρου 192
παρ.1 του ∆ΚΚ.
2) Εξουσιοδοτεί την Οικονοµική Επιτροπή για τον καθορισµό των όρων εκµίσθωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν.3852/10

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθµό 215/2014
Ύστερα από τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.
Ο Πρόεδρος
Τα µέλη
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Σωστό απόσπασµα
Ο ∆ήµαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙ∆ΑΣ

