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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  
 
 
                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 29.04.2020 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ : 5η   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 64η 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 29.04.2020 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ :4231/11-05-2020 

Συζήτηση επί της με αριθμό 2/2020 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Τσαγκαράδας με θέμα : «Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση κ. Νοτάρ 

Κωνσταντίνου». 

Δήμαρχος : Κουτσάφτης Παναγιώτης 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

Πρόεδρος: Χιώτης Δημήτριος  

Αντιπρόεδρος : Λάσκος Κωνσταντίνος  

Γραμματέας: Μούτος Ιωάννης  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

1. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ     

3.ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

4.ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

5.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

6.ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  

7.ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8.ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

9.ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  

10.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

11.ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   

12.ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

13.ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  

14.ΝΑΣΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

15.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

16.ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ   

17.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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18. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :  

Κανείς  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:  

1.ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ  

2. ΔΕΛΕΝΤΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  - Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ  

3.ΚΑΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ   

4.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

6.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ 

7.ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

8.ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ  

9.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΞΟΡΥΧΤΙΟΥ  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :  

Κανείς  

 Σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ : 3700/24-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του  κ. 

Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόμιμα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010.  

Ο Δήμαρχος Ζαγοράς - Μουρεσίου κ. Κουτσάφτης Παναγιώτης, προσκλήθηκε 

νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρέστη στην δια 

περιφοράς  συνεδρίαση. 

Η παρούσα συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς λόγω της λήψης 

μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄ 11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και 

της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους»). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, καθώς από το σύνολο των εικοσιένα 

(21) μελών, συμμετείχαν στην δια περιφοράς συνεδρίαση και τα εικοσιένα (21) μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και οι εννέα (9) Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας 

Δημοτική Σύμβουλος κ. Σαμαρά Μαρία κατέθεσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-

mail) ερωτήσεις - τοποθετήσεις επί διαφόρων θεμάτων, όπως αναλυτικά καταγράφονται 

στα πρόχειρα πρακτικά της συνεδρίασης. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η Δημοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη, για 

τη τήρηση των πρακτικών.  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ  

  Από το πρακτικό της 5ης Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου 
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Ζαγοράς - Μουρεσίου, στη Ζαγορά, την 29η Απριλίου  2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 

έναρξης συνεδρίασης 14.00 μ.μ και ώρα λήξης συνεδρίασης 15:00 μ.μ. 

ΘΕΜΑ : 9ο  

Συζήτηση επί της με αριθμό 2/2020 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Τσαγκαράδας με θέμα : «Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση κ. Νοτάρ Κωνσταντίνου». 

Ο κ. Πρόεδρος, ενημέρωσε το σώμα ότι λόγω επαγγελματικής σχέσης με τον 

δικηγόρο του κ. Νοτάρ Κωνσταντίνου, δηλώνει κώλυμα συμμετοχής στην συζήτηση και 

στην ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος, κι ως εκ τούτου αποχωρεί από την 

αίθουσα.  

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού 

Συμβουλίου, αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νοµίµως από  τον  

Αντιπρόεδρο. Επομένως, κατά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος 

τα καθήκοντα του Προέδρου εκτέλεσε ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Στην συνέχεια τέθηκε υπόψη του σώματος η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3689/24-04-

2020 εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω : 

**************************** 

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Τσαγκαράδα,  24.04.2020 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                        Αρ. Πρωτ.       3689 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
Ταχ. Δ/νση: Τσαγκαράδα 
Πληροφορίες:  Αικ. Γιοβάνη   
  

 
  Προς :  Τον κο Πρόεδρο του Δημ. Σ/λίου  
 
                 Ζαγορά  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Κύριε Πρόεδρε 

Σας γνωρίζω ότι την 31/03/2020 έληξε το συμφωνητικό μισθωτηρίου του  κ. 

Νοτάρ Κωνσταντίνου, ο οποίος  έχει εκμισθώσει δημοτικό ακίνητο (Αναψυκτήριο) στην 

Δημοτική Ενότητα Μουρεσίου στον οικισμό Μυλοποτάμου, εμβαδού 15 τ.μ. 

Η εν λόγω μίσθωση άρχισε μετά από φανερή δημοπρασία στις 10.12.2007   το 

οποίο και εκμίσθωσε ο ανωτέρω για έξι (6) έτη, δηλαδή από 01/04/2008 έως 

31/03/2014 και  με την υπ. αριθμ. 37/2014 απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίθηκε με την υπ. 

αριθμ. 2180/108920/13-06-2014 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας, έγινε 

δεκτή η αίτησή του για παράταση για έξι ακόμη έτη, από 01/4/2014 έως 31/3/2020. 
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Ο κ. Νοταρ Κωνσταντίνος με την υπ. αριθμ. 1551/21-02-2020 αίτησή του, ζητάει 

την παράταση της μίσθωση για ακόμη έξι έτη σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 

4373/2016. 

Το  τοπικό συμβούλιο με την υπ. αριθμ. 2/2020 εισηγείται  υπέρ της  παράτασης 

μίσθωσης του καταστήματος σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου. 

Το ενοίκιο για το ανωτέρω ακίνητο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 

894,44€ μηνιαίως.  

 Σας επισυνάπτω δυο (2) γνωματεύσεις σχετικά με το ανωτέρω θέμα και 

παρακαλώ για τις δικές ενέργειες. 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Γιοβάνη Αικατερίνη  

**************************** 

Στη συνέχεια, τέθηκαν υπόψη του σώματος νομικές γνωματεύσεις επί του 

θέματος και συγκεκριμένα η από 12-03-2020 γνωμοδότηση της δικηγόρου κας Ελένης 

Καραγεωργίου (εκ μέρους των υπηρεσιών του Δήμου) και η από 14-04-2020 

γνωμοδότηση του δικηγόρου κου Σκαλίμη Γεώργιου (εκ μέρους του κ. Νοτάρ 

Κωνσταντίνου), οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσης. 

Κατόπιν, τέθηκε υπόψη του σώματος η με αριθμό 2/2020 Απόφαση του 

Συμβουλίου της Κοινότητας Τσαγκαράδας με θέμα : «Λήψη απόφασης σχετικά με 

αίτηση κ. Νοτάρ Κωνσταντίνου», η οποία έχει ως  παρακάτω : 

**************************** 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ  

                                                                Τσαγκαράδα, 18 Μαρτίου 2020              

Παρόντες :  

Νάνος Παναγιώτης               Πρόεδρος Κοινότητας Τσαγκαράδας  

Ιωάννου Λεονταρής                                      Μέλος Κοινότητας Τσαγκαράδας 

Ρηγάκης Γεώργιος                                        Μέλος Κοινότητας Τσαγκαράδας 

Ζαφείρης Γεώργιος                                       Μέλος Κοινότητας Τσαγκαράδας 

Καραγιάννη Μαρία Καλλιόπη                        Μέλος Κοινότητας Τσαγκαράδας 

   

 Στο Γραφείο συνεδριάσεων της Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου στην 

Τσαγκαράδα, σήμερα 18 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19:00΄μ.μ., συνήλθε  

στην 3η τακτική συνεδρίαση 2020, το Συμβούλιο της Κοινότητας Τσαγκαράδας, έπειτα 

από την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 17/13/3/2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. 
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Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία των συμβούλων, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης. 

Αριθμός Απόφασης 2/2020 

Αρ. Πρωτ. 18 

Θέμα 1ο εντός  ημερησίας διατάξεως : Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση Νοτάρ 

Κωνσταντίνου. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε το 

συμβούλιο ότι ο Νοτάρ Κωνσταντίνος με αίτησή του με αριθ. Πρωτ. 1551/21-2-2020 

ζητά την παράταση μίσθωσης για κατάστημα που μισθώνει από το Δήμο μας στην 

παραλία Μυλοποτάμου την οποία και δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 

4373/2016 για 6 έτη. 

Ο κ. Νοτάρ μισθώνει το συγκεκριμένο κατάστημα από το έτος 1991 από την 

τότε Κοινότητα Τσαγκαράδας πάντοτε με νόμιμες διαδικασίες. 

Πρόκειται για έναν επαγγελματία που όλα αυτά τα χρόνια έχει προσφέρει και 

έχει αναβαθμίσει την παραλία Μυλοποτάμου και κατά συνέπεια και το χωριό μας χωρίς 

να έχει δημιουργήσει ποτέ προβλήματα, είναι συνεπής στις οικονομικές του 

υποχρεώσεις προς το Δήμο μας και θα έλεγα ότι αποτελεί εξαίρεση σε σχέση με 

άλλους που έχουν μισθώσει δημοτικά ακίνητα χωρίς να καταβάλουν ενοίκια, τα 

καταστρέφουν και όταν φύγουν αφήνουν πίσω τους σωρεία χρεών που ο Δήμος δεν 

πρόκειται να εισπράξει. Ο εν λόγω ενοικιαστής όλα αυτά τα χρόνια έχει προβεί σε 

πολλές βελτιώσεις του κτιρίου αυτού αλλά και του περιβάλλοντος χώρου με δικά του 

έξοδα σε συνεννόηση πάντα με την εκάστοτε δημοτική αρχή όπως έγινε και το 2018 

που το κατάστημα επλήγη από τη θεομηνία προέβη στην αποκατάσταση των ζημιών 

με δική του ευθύνη, καθώς επίσης και την καταβολή του ποσού των 14.500 ευρώ για 

την νομιμοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων.  

Πλην όμως όλων των ανωτέρω θεωρώ ότι ένας ακόμα πολύ βασικός λόγος που 

πρέπει να του δοθεί η παράταση είναι και το γεγονός ότι με το χρονικό αυτό διάστημα 

συμπληρώνει τα χρόνια για την συνταξιοδότησή του και είναι κρίμα να μην τον 

βοηθήσουμε εφόσον δεν διαθέτει άλλους πόρους ζωής. 

            Μετά από τα παραπάνω καλώ το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την ενημέρωση - εισήγηση του Προέδρου και 

ύστερα από διαλογική συζήτηση. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Το συμβούλιο συμφωνεί να δοθεί η παράταση μίσθωσης του καταστήματος 

Μυλοποτάμου στον κ. Νοτάρ Κων/νο για όλους τους παραπάνω λόγους αλλά όπως και 

ο νόμος του το δίνει σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4373/2016, αφού πληροί όλες τις 

προϋποθέσεις. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2020 
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Αφού συζητήθηκαν τα παραπάνω, συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό 

συμφωνούν και υπογράφουν ως έχει : 

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ.       ΤΑ ΜΕΛΗ 

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) 

ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ 18-03-2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΝΟΣ 

                                     *************************** 

Στη συνέχεια, τέθηκε υπόψη του σώματος η εισήγηση - πρόταση του κ. 

Δημάρχου, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω : 

                                     *************************** 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

   

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ 9ου ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 
5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2020 

 
Κύριε Πρόεδρε,  

Σχετικά με το αίτημα του κ. Νοτάρ Κωνσταντίνου για παράταση μίσθωσης δημοτικού 

καταστήματος (Αναψυκτηρίου) στον Μυλοπόταμο Τσαγκαράδας, σας ενημερώνω ότι 

σύμφωνα με την νομική γνωμάτευση της δικηγόρου του Δήμου κας Ελένης 

Καραγεωργίου, εισηγούμαι να μην δοθεί εκ νέου παράταση και να ληφθεί από το 

Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση περί δημοπράτησης του εν λόγω δημοτικού 

καταστήματος.                                                      

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                                     *************************** 

Η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Δημοτική Σύμβουλος κ. Σαμαρά Μαρία 

δήλωσε τα παρακάτω : 

*************************** 

Θέμα 9ον : ΑΙΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΟΤΑΡ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Με βάση τα όσα μας έγιναν γνωστά από την εισήγηση η εν λόγω μίσθωση συνάφθηκε 

δυνάμει του από 19-5-2008 συμφωνητικού μισθώσεως μετά από διενέργεια 

πλειοδοτικού διαγωνισμού και η αρχικά προβλεπόμενη διάρκειά της  ήταν  εξαετής 

λήγουσα την 31-3-2014. 
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Στη συνέχεια δυνάμει της υπ αριθ 37/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που 

εγκρίθηκε με την υπ αριθ 2180/2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας η εν λόγω μίσθωση παρατάθηκε για ακόμα έξι χρόνια λήγουσα την 31η 

Μαρτίου του 2020.  

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 69 του Νόμου 4373/2016,  

«Στο άρθρο 5 της παρ. 2β του Π.δ.34/1995, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 45 του 

Ν.4257/2014(Α' 93), αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο ως εξής: 

«Ειδικά οι επαγγελματικές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων με εκμισθωτή Ο.Τ.Α. α' 

βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή δημοτική ή κοινωφελή επιχείρηση ή δημοτικό ίδρυμα, 

υπαγόμενα σε αυτόν, που έχουν συμπληρώσει δεκαετή τουλάχιστον διάρκεια από την 

αρχική έναρξη της μίσθωσης, παρατείνονται αυτοδικαίως με επίδοση σχετικής δήλωσης 

βουλήσεως του μισθωτή, για χρόνο ίσο με τον αρχικώς συμπεφωνημένο συμβατικό, 

εφόσον: α) υφίσταται η σύμφωνη γνώμη του Ο.Τ.Α., β) ο μισθωτής παραμένει στο μίσθιο 

κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, γ) καταβάλλει το μίσθωμα κατά τους 

τελευταίους δώδεκα μήνες προ της δημοσιεύσεως του παρόντος και δ) έχει συναφθεί η 

μίσθωση κατόπιν διαγωνιστικής δημόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας.» 

Στο Νόμο αυτόν δεν γίνεται καμία διάκριση για το αν έχει δοθεί με άλλο καθεστώς 

παράταση της μίσθωσης (συμβατική ή εκ του Νόμου)  και τίθεται ως προϋπόθεση η 

συνολική διάρκεια της μίσθωσης να είναι τουλάχιστον δεκαετή από την αρχική της 

έναρξη, καταλαμβάνοντας μ΄αυτό τον τρόπο και τις μισθώσεις που έχουν παραταθεί με 

άλλο καθεστώς, αρκεί να έχουν δεκαετή διάρκεια. 

Πλέον τούτου  στο Νόμο δεν τίθεται ως ανώτερο όριο η δωδεκαετία που προβλέπεται 

στο ΠΔ για τις παλιές μισθώσεις, αλλά προβλέπεται ρητά  δικαίωμα παράτασης για 

διάστημα ίσο με την αρχική σύμβαση. 

Κατά συνέπεια ο Δήμος έχει την διακριτική ευχέρεια και μπορεί να παρατείνει την 

μίσθωση εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες τρείς προϋποθέσεις.  

                                       Κατόπιν αυτών  

και επειδή πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στην παρ.2β του άρθρου 5 του 

Π.Δ.34/95  όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 45 του Ν. 4257/14 της 

οποίας το τελευταίο εδάφιο αντικαταστάθηκε όπως ορίζει το άρθρο 69 του Ν. 4373/16 

(ΦΕΚ-49 Α/1-4-16), 

                       η δημοτική παράταξη ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ,  

συνεκτιμώντας τα όσα επιπρόσθετα αναφέρονται στην έκθεση πεπραγμένων που 

καταθέτει ο αιτών, αλλά και την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Τσαγκαράδας, περί 

της μέχρι τώρα προσφοράς του μισθωτή στην κάλυψη έκτακτων οικονομικών αναγκών 

του μίσθιου ακινήτου (πληρωμή του κόστους νομιμοποίησης του ακινήτου, κάλυψη 

μέρους του δαπανηθέντος ποσού για την αποκατάσταση από τη θεομηνία του 2018 

καθώς και καταβολή ποσού για τη δημιουργία χώρου τουαλέτας) το ότι μέχρι τώρα 

υπήρξε συνεπής στις υποχρεώσεις του, αλλά και το γεγονός ότι η τυχόν άρνηση του 
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Δήμου να ικανοποιήσει το αίτημά του θα έχει εξαιρετικά δυσμενείς γι’ αυτόν συνέπειες  

χωρίς μάλιστα να αποφέρει κανένα κέρδος στον Δήμο. 

                                          εισηγούμαστε  

να δοθεί παράταση της μίσθωσης του εν λόγω καταστήματος για διάστημα ίσο με την 

αρχική σύμβαση. 

*************************** 

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσαπράζης 

Βασίλειος, δήλωσε ότι η παράταξή του συμφωνεί με την παράταση. 

*************************** 

Ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Μουρεσίου, κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος, ανέφερε τα 

παρακάτω : 

Εφόσον υπάρχει γνωμοδότηση εκ μέρους του Δήμου, σύμφωνα με την οποία 

δεν υπάρχει δυνατότητα εκ νέου παράτασης, συμφωνώ με την πρόταση - εισήγηση του 

κ. Δημάρχου. 

Κατόπιν, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κάλεσε το σώμα σε 

ονομαστική ψηφοφορία, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά. 

Υπέρ της πρότασης του κ. Δημάρχου, ψήφισαν εννέα (9) Δημοτικοί Σύμβουλοι, 

ήτοι : 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Μαργαρίτης Κωνσταντίνος, ο Αντιδήμαρχος κ. Κοντογιώργος 

Απόστολος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, κ. Σουλδάτος Απόστολος,  

ο Αντιδήμαρχος κ. Λαμπαδάρης Νικόλαος του Γεωργίου, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 

Αλτίνης Ανέστης, ο Αντιδήμαρχος κ. Βασταρδής Κωνσταντίνος, ο Δημοτικός Σύμβουλος 

κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μούτος 

Ιωάννης. 

Κατά της πρότασης του κ. Δημάρχου και υπέρ της χορήγησης παράτασης 

μίσθωσης για επιπλέον έξι (6) έτη, ψήφισαν έντεκα (11) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι : 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Σαμαρά Μαρία, κ. Κατσιφός Απόστολος, κ. Σκόρρας 

Λάζαρος, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάσκος Κωνσταντίνος, οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Βαρελόπουλος Ιωάννης, κ. Λαμπαδάρης Νικόλαος του Ιωάννη, 

κ. Νάσιος Επαμεινώνδας, κ. Καλαφάτης Αριστείδης, κ. Βαρσαμή Κωνσταντινιά, κ. 

Τσαπράζης Βασίλειος και κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος. 

Επίσης κατά της πρότασης του κ. Δημάρχου και υπέρ της χορήγησης 

παράτασης μίσθωσης για επιπλέον έξι (6) έτη, ψήφισε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας 

Τσαγκαράδας κ. Νάνος Παναγιώτης. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χιώτης Δημήτριος, λόγω κωλύματος 

δε συμμετείχε στη συζήτηση και στην ψηφοφορία επί του συγκεκριμένου θέματος. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :  
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 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3689/24-04-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης του 

Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

 Την 2/2020 Απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Τσαγκαράδας  

 Την πρόταση - εισήγηση του κ. Δημάρχου 

 Την πρόταση - εισήγηση της επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δημοτικής 

Συμβούλου κ. Σαμαρά Μαρίας  

 Τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄ 11-03-2020 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» 

 Τ’ αποτελέσματα της ονομαστικής ψηφοφορίας  

 Τις διάφορες τοποθετήσεις    

 και μετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

1. Εγκρίνει την παράταση της μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον οικισμό 

Μυλοποτάμου της Κοινότητας Τσαγκαράδας, στον κ. Νοτάρ Κωνσταντίνο,  όπως αυτό 

ζητείται με την 2/2020 Απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Τσαγκαράδας, για 

επιπλέον έξι (6) έτη, με το διαμορφωμένο σήμερα μίσθωμα και με τους ίδιους όρους 

μίσθωσης. 

2. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στο αρμόδιο οικονομικό τμήμα του Δήμου. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 64/2020.  

Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως εξής :  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.               ΤΑ ΜΕΛΗ  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)  

                            ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, 11.05.2020 

                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ZΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
 

                                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ 
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