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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 150/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  18ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 25-5-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 10557/20-5-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που 
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε 
το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-
2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθµ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση 
για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Λήψη απόφασης σχετικά µε την αίτηση παράτασης του µισθωτηρίου συµβολαίου του ακίνητου του 
κληροδοτήµατος ∆ηµητρίου Γ. Τσίρου 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 

2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 

4. Σπόντης ∆ηµήτριος 
5. Στέφανος Μπίγγας 

 

6. Ευστάθιος Κοκκινίδης  
  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.  Ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών το από 20-5-2021 ηλεκτρονικό αίτηµα της 
µισθώτριας του διαµερίσµατος (Γ2) , επί της οδού Ολύµπου 30 στη Θεσσαλονίκη του Κληροδοτήµατος ∆ηµ . 
Γ. Τσίρου, µε το οποίο µας ενηµερώνει ότι το συµβόλαιο έληξε 23-5-2021 και ζητά την παράτασή του κατά 
τρία χρόνια.  Σας κάνουµε γνωστό ότι κατ’ εφαρµογή της 39/2018 ΑΟΕ συνηφθηκε το υπ’αριθµ 11485/23-5-
2018 µισθωτήριο συµβόλαιο για το προαναφερόµενο ακίνητο , µε µηνιαίο µίσθωµα 300,00 ευρώ τριετούς 
διάρκειας και ηµεροµηνία λήξης 22-5-2021. Στο αρ 3 του συµβολαίου προβλέπεται ότι : «Μετά τη λήξη της 
µίσθωσης µπορεί να συµφωνείται η ανανέωση αυτής για χρόνο ίσο ή βραχύτερο µε τους ίδιους όρους.», 
επιπλέον στο αρ. 2 ορίζεται «..Το µηνιαίο µίσθωµα ορίζεται σε 300,00 ευρώ . Το µίσθωµα θα ισχύει για τα 
πρώτα δύο (2) µισθωτικά έτη, ενώ µε την έναρξη του τρίτου µισθωτικού έτους και εντεύθεν το µίσθωµα θα 
αναπροσαρµόζεται, προσαυξανόµενο, σύµφωνα µε το ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (∆ΤΚ) του αµέσως 
προηγούµενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Ε.Σ.Υ.Ε. Σε περίπτωση που υπάρχει αρνητική 
µεταβολή του ∆ΤΚ το µίσθωµα θα παραµείνει το ίδιο. ………» 
Εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών λογω covid -19 εντος του έτους 2020 και δεδοµένου ότι ο µέσος ∆ΤΚ  του 
δωδεκαµήνου Ιαν 2020- ∆εκ 2020 παρουσίασε µείωση κατά 1,2%,συµφωνα µε την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, 
το µηνιαίο µίσθωµα παρέµεινε αµετάβλητο στα 300,00 ευρώ µέχρι και σήµερα. Επίσης σας κάνουµε γνωστό 
ότι σύµφωνα µε την από 12-5-2021 ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ , ο µέσος ∆ΤΚ του δωδεκαµήνου Μαΐου 2020 – 
Απριλίου 2021 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο Μαΐου 2019-Απριλιου 2020, παρουσίασε µείωση 1,6%. 
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 Ως εκ τούτου προτείνω την έγκριση του αιτήµατος της µισθώτριας Καζαντζή Βασιλικής, την τροποποίηση του 
αρ 3 του υπ’αριθµ 11485/23-5-2018 µισθωτηρίου συµβολαίου ως προς τον χρόνο λήξης, και πιο 
συγκεκριµένα  την παράταση του  για τρία χρόνια, κατά  τα λοιπά ισχύει το µισθωτήριο ως έχει. 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  
                               

Αριθµ. Απόφ.150/2021 

                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. τις διατάξεις του ν 4182/2013 
3. την υπ’αριθµ 39/2018 ΑΟΕ 
4.  το από 20-5-2021 ηλεκτρονικό αίτηµα της µισθώτριας του διαµερίσµατος (Γ2) , επί της οδού Ολύµπου 
30 στη Θεσσαλονίκη του Κληροδοτήµατος ∆ηµ . Γ. Τσίρου 
5. το υπ’αριθµ 11485/23-5-2018 µισθωτήριο συµβόλαιο.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   

1.Κάνει δεκτή την αίτηση της Καζαντζη Βασιλικής µισθώτριας του διαµερίσµατος (Γ2) , επί της οδού Ολύµπου 
30 στη Θεσσαλονίκη του Κληροδοτήµατος ∆ηµ . Γ. Τσίρου, για παράταση του µισθωτηρίου συµβολαίου για 
µια τριετία µε τους ίδιους όρους. 
2. Τροποποιεί το άρθρο 3 του υπ’αριθµ. 11485/23-5-2018 µισθωτηρίου συµβολαίου που αφορά την περίοδο 
εκµίσθωσης , η οποία παρατείνεται για τρία χρόνια ήτοι µέχρι 22-5-2024.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του υπ’αριθµ. 11485/23-5-2018 µισθωτηρίου συµβολαίου . 
Ως νόµιµος εκπρόσωπος της Οικονοµικής Επιτροπής , η οποία ενεργεί ως διαχειριστής του Κληροδοτήµατος 
∆ηµ. Γ. Τσίρου, εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος αυτής Παναγιώτης Ν. Πλακεντας για την υπογραφεί της 
τροποποίησης του µισθωτηρίου συµβολαίου.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  150/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρούλα Σεβαστού.  
2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. Σπόντης ∆ηµήτριος 
4. Στέφανος Μπιγγας 
5. Ευστάθιος Κοκκινίδης 

 

ΑΔΑ: ΨΩΗΗΩΡ6-6ΒΡ
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