
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.451/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 48/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

    Θέμα: Εξέταση αίτησης της εταιρείας 'ΖΙΩΡΗΣ ΑΕ ΙΚΕ' για υπογραφή  
              συμβολαιογραφικής  πράξης δήλωσης μίσθωσης ακινήτου

    Στην Πρέβεζα,  σήμερα Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και  ώρα  13:00 μ.μ.  στο Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.25091/27-11-2019 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

    Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
    1.  Αργυρός Λεωνίδας       - Αντιπρόεδρος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος
    2.  Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος 2. Ροπόκης Ευάγγελος   -  Τακτικό μέλος
    3.  Δαρδαμάνης Ιωάννης  - Τακτικό μέλος 3. Νίτσας Γεώργιος    -      Τακτικό μέλος
    4.  Κουμπής  Γρηγόρης   -  Τακτικό μέλος
    5.  Πιπιλίδης Λάζαρος     -  Τακτικό μέλος
    6.  Κωστούλας Βασίλειος  - Τακτικό μέλος  

  
     Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι  κ.Παγγές και  κ.Γεωργούλης.
     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

 Ο  Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 26ο θέμα παρουσίασε την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου
του Δήμου Πρέβεζας (Απ.Τάσσης) που έχει ως εξής:  

«….Από  την  πληροφόρηση που έχω,  καθότι  δεν  μου χορηγήθηκε  άλλο  έγγραφο  πλην  της
αίτησης,  προκύπτει  ότι  υφίσταται  ενεργή  μίσθωση  της  αιτούσας  ( 'ΖΙΩΡΗΣ  ΑΕ  ΙΚΕ'),  για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με συγκεκριμένους όρους, μεταξύ ημών και της αιτούσας .

Η  μισθώτρια  αιτείται  «δήλωση  μίσθωσης»  για  τα  ήδη  συμφωνημένα,  επικαλούμενη
επικείμενη υπαγωγή της σε επενδυτικό πρόγραμμα. Η δήλωση αυτή, δεν αποδεικνύεται από που
προβλέπεται ή από πού προκύπτει, ως διαδικαστική πράξη.

Παρόλα  αυτά,  στα  πλαίσια  εξυπηρέτησης  του  μισθωτή  μας  έτσι  όπως  ο  ίδιος
αντιλαμβάνεται  τις  ανάγκες  του και  ενίσχυσης  της παραγωγικότητας  και  ανάπτυξης επί  του
δημοτικού ακινήτου,  η νομική υπηρεσία  δεν θα είχε  αντίρρηση  στην υπογραφή από τον κ
δήμαρχο του εγγράφου που αιτείται η αιτούσα, υπό τους εξής όρους:

-Να ληφθεί σχετική απόφαση περί εξουσιοδότησης του κ Δημάρχου, από την οικονομική
επιτροπή.  Η  απόφαση θα  ληφθεί  αφού προηγούμενα  προσκομισθεί  το  σχέδιο  κειμένου  της
δήλωσης από την αιτούσα,  το  οποίο  θα επισυναφθεί  στην απόφαση που θα λάβετε και  θα
εξουσιοδοτείται ο κ Δήμαρχος να υπογράψει ΑΚΡΙΒΩΣ το συγκεκριμένο κείμενο. 

-Να επιβαρυνθεί η μισθώτρια όλα τα έξοδα.
-Να μην αναληφθεί καμία νέα υποχρέωση για το δήμο με το έγγραφο που θα συνταχθεί

και υπογραφεί, πλέον των ήδη υφιστάμενων.
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-Να μην περιλαμβάνονται  στο έγγραφο περαιτέρω ομολογίες, αποδοχές πραγματικών
περιστατικών, υποσχέσεις που να μην έχουν ήδη συνομολογηθεί με προηγούμενες αποφάσεις
των οργάνων του δήμου.
-Να τύχει το τελικό έγγραφο, ελέγχου και έγκρισης από την νομική υπηρεσία, πριν ληφθεί η

απόφασή σας. Προκειμένου να μπορεί να ελεγχθεί από εμάς και προκειμένου να μην υπάρχουν

καθυστερήσεις,  θα  πρέπει  να  μας  προσκομίζονται  τότε  όλα  τα  απαραίτητα  έγγραφα  της

μίσθωσης που θα αναφέρονται στο κείμενό του. ..…».

Ήδη σήμερα παραστάθηκε στη συνεδρίαση ο δικηγόρος Απόστολος Τάσσης. Έλεγξε τα έγγραφα

τα  οποία  ζητούσε  στην  εισήγησή  του,  τα  οποία  προσκομίστηκαν  σήμερα  και  εγκρίνει  την

υπογραφή της  συμβολαιογραφικής  πράξης δήλωσης μίσθωσης ακινήτου του Δήμου Πρέβεζας,

από τον Δήμαρχο Πρέβεζας .

 
    Ο  Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον  Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
- την εισήγηση  του νομικού συμβούλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1.Εγκρίνει την αίτηση της εταιρείας 'ΖΙΩΡΗΣ ΑΕ ΙΚΕ' για υπογραφή συμβολαιογραφικής

πράξης δήλωσης μίσθωσης ακινήτου του Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με το συνημμένο

στην απόφαση σχέδιο  συμβολαιογραφικής  πράξης δήλωσης μίσθωσης ακινήτου.

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πρέβεζας κ. Νικόλαο Γεωργάκο για την υπογραφή αυτής,

σύμφωνα με το σχέδιο.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  451/2019.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                              ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

                                      ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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