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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.πρωτ.7321/22-07-2020 αίτησης της 

ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Γ.ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ και 

ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΟΕ.» σχετικά με την παράταση της επαγγελματικής 

μίσθωσης που έχει συναφθεί με μεταξύ της ανωτέρω εταιρίας και του Δήμου». 

 

Σήμερα, την 4η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας 

Τετάρτη και ώρα από 09.00΄ έως 19.00΄ πραγματοποιήθηκε Διά Περιφοράς Τακτική 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. 

Ιωάννη Χαριτωνίδη  μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 12213/30-10-2020 πρόσκληση  που 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 

87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις 

του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 

167/Α΄/30-10-2019), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων 

και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19» σε συνδυασμό με την αριθμ.πρωτ. 60249/22-09-2020 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών .  

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, οι 

κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι:  

 

ΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΓΝΩΣΗ  

1 Καγγελίδης Ιωάννης 10 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 19 Φυρινίδης Ευστάθιος 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος 11 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 20 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 

3 Μουστάκα Μαρία 12 Κρυωνίδης Βασίλειος 21 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

4 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 13 Μουλιστάνος Αθανάσιος 22 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

5 Χαριτωνίδης Ιωάννης 14 Στάντζιος Πασχάλης  23 Χαλκίδης Χαράλαμπος 

6 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ. 15 Παπαζώτου Κυριακή 24 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

7 Χορόζογλου Παρθένα 16 Δολαπτσή Ηλιάνα 25 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 

8 Δαλακάκης Δημήτριος 17 ΚαραγιαννίδουΣυμεωνίδου Π. 26 Γεωργιάδης Ιωάννης 

9 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 18 Λουλούδης Ιωάννης 27 Ιωάννου Χρήστος  

 

Δεν συμμετείχαν στη διαδικασία ψηφοφορίας και θεωρούνται απόντες οι κ.κ. 

Ζουμπούλογλου Αναστάσιος και Φυρινίδης Ευστάθιος.  

Για τη συνεδρίαση έλαβε γνώση ο Δήμαρχος κος Θεμιστοκλής Ζεκερίδης, 

σύμφωνα  με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 4555/2018.  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 21/04-11-2020  

Δια Περιφοράς  Τακτικής Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 157/2020 
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Η υπάλληλος του Δήμου Δοξάτου Τρούτπεγλη Καλλιόπη ανέλαβε την 

υποχρέωση της σύνταξης του σχετικού πρακτικού στο βιβλίο  πρόχειρων πρακτικών 

του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με 

την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την αριθμ. πρωτ. 11097/09-10-

2020 εισήγηση του Δημάρχου,  η οποία  έχει ως κάτωθι: 
«…ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. πρωτ. 7321/22.07.2020 αίτηση της ομόρρυθμης εταιρίας με την 

επωνυμία «Γ. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ και ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΟΕ.» σχετικά με 

την παράταση της επαγγελματικής μίσθωσης που έχει συναφθεί μεταξύ της ανωτέρω 

εταιρίας και του Δήμου Δοξάτου.  

  

Διά του υπ΄αριθμ. πρωτ. 7321/22.07.2020 εγγράφου της η ομόρρυθμη εταιρία με την 

επωνυμία «Γ. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ και ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΣ ΕΛΛΑΣ Ο.Ε.» απευθύνει στον Δήμο 

Δοξάτου αίτημα σχετικά με την παράταση της μεταξύ τους συναφθείσας επαγγελματικής 

μίσθωσης, η οποία τυγχάνει επαγγελματική και υπάγεται στο Π.Δ. 34/1995. Συγκεκριμένα, με το 

υπ΄αριθμ. πρωτ. 1482/28.01.2014 ιδιωτικό συμφωνητικό ο Δήμος Δοξάτου εκμίσθωσε την 

ανωτέρω εταιρία το υπ΄αριθμ. 1035 αγροτεμάχιο, συνολικού εμβαδού 10.768 τ.μ. που βρίσκεται 

στις Πηγές Κεφαλαρίου προκειμένου να λειτουργήσει ως ιχθυοτροφείο. Η διάρκεια της 

μίσθωσης ορίστηκε για δέκα (10) έτη, αρχόμενη από 28.01.2014 και λήγουσα την 28.01.2024.  

 Η εταιρία εκφράζει διά του υπ΄αριθμ. πρωτ. 7321/22.07.2020 εγγράφου της την 

πρόθεση της να προχωρήσει σε σημαντική επένδυση στο αντικείμενο της επιχειρηματικής της 

δραστηριότητας (παραγωγή οξύρρυγχου)  και εξ αυτού του λόγου επιθυμεί να διασφαλίσει εκ 

των προτέρων την σύμφωνη γνώμη του εκμισθωτή Δήμου Δοξάτου αναφορικά με την παράταση 

της μίσθωσης μέχρι το έτος 2036.  

 Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 12 και 13 του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 41 Ν.4605/2019:  

«12. Μισθώσεις ακινήτων, που υπάγονται στο π.δ. 34/ 1995 (Α` 30), οι οποίες αφορούν σε 

ακίνητα στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή 

φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα πλην της ΕΤΑΔ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν 

παραταθεί ή ανανεωθεί, εφόσον δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μισθωμάτων ή άλλες 

οφειλές προς τον οικείο φορέα και υποβληθεί βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο για 

εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση του ακινήτου που εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία 

του εκμισθωτή, μπορούν να παρατείνονται μέχρι δώδεκα (12) χρόνια από τη λήξη τους με 

απόφαση του αρμόδιου οργάνου και με απευθείας σύναψη σύμβασης παράτασης της μίσθωσης 

με τον εγκατεστημένο στο μίσθιο μισθωτή. Το ίδιο ισχύει και για μισθώσεις των παραπάνω 

ακινήτων που έχουν λήξει, εφόσον το μίσθιο δεν έχει αποδοθεί και δεν υφίσταται 

αντισυμβατική διακράτηση. 

 13. Για τον καθορισμό του μισθώματος του χρόνου της παράτασης της μίσθωσης 

σύμφωνα με την παράγραφο 12, προηγείται εκτίμηση της μισθωτικής αξίας του μισθίου από 

πιστοποιημένο εκτιμητή που έχει εγγραφεί στο μητρώο της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 

4152/2013 (Α` 107). Το μίσθωμα δεν μπορεί να συμφωνηθεί κατώτερο από την ανωτέρω 

εκτιμώμενη μισθωτική αξία. Αν το ήδη καταβαλλόμενο μίσθωμα υπερβαίνει την εκτιμώμενη 

μισθωτική αξία, το μίσθωμα δεν μπορεί να συμφωνηθεί κατώτερο από το ήδη καταβαλλόμενο.» 

 

 Σε συνέχεια του υπ΄αριθμ. πρωτ. 7321/22.07.2020 εγγράφου της,η ανωτέρω 

μισθώτρια εταιρία κατέθεσε την υπ΄αριθμ. πρωτ. 9294/02.09.2020 Μελέτη Βιωσιμότητας – 

Σκοπιμότητας, η οποία εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, όπως 

προκύπτει από το με αριθμ. πρωτ. 10993/07.10.2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος 

Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης του Δήμου Δοξάτου. Στο προαναφερθέν έγγραφο αναφέρεται επίσης 

ρητά ότι για την εν λόγω μισθώτρια εταιρία δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μισθωμάτων 

ή άλλες οφειλές προς τον Δήμο Δοξάτου.  

 Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, εισηγούμαι προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Δοξάτου να αποφασίσει υπέρ της απευθείας σύναψης σύμβασης παράτασης της υπό κρίση 

μίσθωσης με την εγκατεστημένη στο μίσθιο μισθώτρια εταιρία με την επωνυμία «Γ. 

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ και ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΣ ΕΛΛΑΣ Ο.Ε.» για δώδεκα έτη, ήτοι από 29.01.2024 

έως 28.01.2036.   

 Σχετικά με το ύψος του μισθώματος κατά τον χρόνο της παράτασης, δηλαδή για το 

χρονικό διάστημα από 29.01.2024 έως 28.01.2036, θα πρέπει να προηγηθεί εκτίμηση της 

μισθωτικής αξίας του μισθίου από πιστοποιημένο εκτιμητή που έχει εγγραφεί στο μητρώο της 

παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α` 107). Επειδή ενδέχεται να αυξηθεί η 

μισθωτική αξία του μισθίου μέχρι την έναρξη της παράτασης, προτείνεται να μην 
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πραγματοποιηθεί εκτίμηση αυτής στον παρόντα χρόνο αλλά να τεθεί ρητός όρος στην 

σύμβαση παράτασης ότι το μίσθωμα  από 29.01.2024 έως 28.01.2036 θα διαμορφωθεί στο 

ποσό που θα προκύψει κατόπιν εκτίμησης από πιστοποιημένο εκτιμητή εγγεγραμμένο στο 

μητρώο της παρ. Γ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 συνταχθείσας κατά το τελευταίο 

τετράμηνο του έτους 2023. Αναπροσαρμογή του οριζόμενου μισθώματος θα γίνεται ετησίως και 

θα ανέρχεται σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της μεταβολής του Δείκτη Τιμών 

Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 

προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.). Το μίσθωμα δεν θα μπορεί να συμφωνηθεί 

κατώτερο από την ανωτέρω εκτιμώμενη μισθωτική αξία. Αν το ήδη καταβαλλόμενο μίσθωμα 

υπερβαίνει την εκτιμώμενη μισθωτική αξία, το μίσθωμα δεν θα  μπορεί να συμφωνηθεί 

κατώτερο από το ήδη καταβαλλόμενο…» 

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τις διαταξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 

Α΄93)  και  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) και τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ167/Α΄/30-10-2019). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου  10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία 

Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19». 

4. Την αριθμ. 60249/22-09-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των 

δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού» (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9). 

5. Την αριθμ.πρωτ. 7321/22.07.2020 αίτηση της ομόρρυθμης εταιρίας με την 

επωνυμία «Γ. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ και ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΟΕ.» 

σχετικά με την παράταση της επαγγελματικής μίσθωσης που έχει συναφθεί 

μεταξύ της ανωτέρω εταιρίας και του Δήμου Δοξάτου. 

6. Το αριθμ.πρωτ. 1482/28-01-2014 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου 

Δοξάτου και της ως άνω εταιρίας. 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 34/1995. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.12 και 13 του Ν. 4013/2001 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 4605/2019. 

9. Το αριθμ.πρωτ. 7321/22-07-2020 εξώδικο αίτημα – δήλωση – πρόσκληση της 

ως άνω εταιρίας προς το Δήμο Δοξάτου. 

10. Την αριθμ. 9294/02-09-2020 Μελέτη Βιωσιμότητας – Σκοπιμότητας της 

υφιστάμενης ιχθυοκαλλιέργειας στο Κεφαλάρι Δήμου Δοξάτου του 

Κωνσταντίνου Κουκάρα, Βιολόγου – Ιχθυολόγου. 

11. Την αριθμ.πρωτ. 10993/07-10-2020 έκθεση – αναφορά για την βιωσιμότητα – 

σκοπιμότητα της ως άνω επιχείρησης, του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης.  

12. Την ανωτέρω εισήγηση.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Με ψήφους 17 υπέρ 

Α) Εγκρίνει την απευθείας σύναψη σύμβασης παράτασης της μίσθωσης μεταξύ του 

Δήμου, με την εγκατεστημένη στο μίσθιο αριθμ. 1035 αγροτεμάχιο συνολικού 

εμβαδού 10.768 τ.μ. που βρίσκεται στις Πηγές Κεφαλαρίου στο οποίο λειτουργεί 

ιχθυοτροφείο,  μισθώτρια εταιρία με την επωνυμία «Γ. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ και 
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ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΣ ΕΛΛΑΣ Ο.Ε.» για δώδεκα έτη ήτοι από 29.01.2024 έως 

28.01.2036.  

Β) Σε ότι αφορά το ύψος του μισθώματος κατά τον χρόνο της παράτασης, δηλαδή για 

το χρονικό διάστημα από 29.01.2024 έως 28.01.2036, θα προηγηθεί εκτίμηση της 

μισθωτικής αξίας του μισθίου από πιστοποιημένο εκτιμητή που έχει εγγραφεί στο 

μητρώο της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α` 107).  

Επειδή ενδέχεται να αυξηθεί η μισθωτική αξία του μισθίου μέχρι την έναρξη της 

παράτασης, δεν θα πραγματοποιηθεί εκτίμηση αυτής, στον παρόντα χρόνο αλλά θα 

τεθεί ρητός όρος στην σύμβαση παράτασης ότι το μίσθωμα  από 29.01.2024 έως 

28.01.2036 θα διαμορφωθεί στο ποσό που θα προκύψει κατόπιν εκτίμησης από 

πιστοποιημένο εκτιμητή εγγεγραμμένο στο μητρώο της παρ. Γ΄ του άρθρου πρώτου 

του Ν. 4152/2013 συνταχθείσας κατά το τελευταίο τετράμηνο του έτους 2023. 

Αναπροσαρμογή του οριζόμενου μισθώματος θα γίνεται ετησίως και θα ανέρχεται σε 

ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της μεταβολής του Δείκτη Τιμών 

Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 

προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.).  

Το μίσθωμα δεν θα μπορεί να συμφωνηθεί κατώτερο από την ανωτέρω εκτιμώμενη 

μισθωτική αξία. Αν το ήδη καταβαλλόμενο μίσθωμα υπερβαίνει την εκτιμώμενη 

μισθωτική αξία, το μίσθωμα δεν θα  μπορεί να συμφωνηθεί κατώτερο από το ήδη 

καταβαλλόμενο.  

 

Εξουσιοδοτούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσης απόφασης.  

 

Η κα Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα (1) δήλωσε παρών. 

Οι κ.κ. Δαλακάκης, Ζεκερίδης, Ιωάννου, Κρικοπούλου, Κρυωνίδης, Μουλιστάνος, 

Στάντζιος (7) είναι θετικοί στην παράταση, αλλά μόνο αν προηγηθεί η από το νόμο 

απαιτούμενη εκτίμηση.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 157/04-11-2020. 

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                        

                             ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 

ΑΔΑ: ΡΚΟΛΩ95-ΨΘΚ
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