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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 3/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

   Θέμα : «Εξέταση αίτησης κας Βασιλικής Σαλμά, για μεταβίβαση της μισθωτικής 

σχέσης σε εταιρεία». 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00 συνήλθε σε  

τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της  τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, 

σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 

426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ. 1142/21-01-2022 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. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 1. Κουμπής  Γρηγόρης  -    Τακτικό μέλος 

      2. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος 2. Αμάραντος Σταύρος  -    Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος  

      5. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό. μέλος  

      6. Ανωγιάτης Αθανάσιος-  Τακτικό μέλος    

      7. Ντόντης Γεώργιος-         Τακτικό μέλος  

 

 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

 

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα παρουσίασε την εισήγηση του Τμήματος Περιουσίας 

και εσόδων, (αρμ.υπάλ.Στ.Μπόμπορης), που έχει ως εξής: 

 

«…Ο Δήμος Πρέβεζας εκμισθώνει στη θέση «ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ» Πρέβεζας, Δ.Κ. Πρέβεζας Δήμου 

Πρέβεζας, ισόγειο κατάστημα εμβαδού 110τμ με προαύλιο χώρο  εμβαδού 800,00τμ στην κα 

Σαλμά Βασιλική 

          Σας διαβιβάζουμε την αρθμ. πρωτ.. 1094/21-1-2022 αίτηση της κας Βασιλικής Σαλμά, 

μισθώτριας του δημοτικού ακινήτου στην Κυανή Ακτή, η οποία ζητεί την μεταβίβαση της 

μισθωτικής σχέσης σε εταιρεία στην οποία θα συμμετέχει και ο σύζυγός της Χρήστος Συγγούνας 

του Φωτίου. 

         Στην αίτησή της αναφέρει ότι είναι αυτονόητο ότι δεν θα υπάρξει καμία απολύτως αλλαγή 

στους όρους του αρχικού ιδιωτικού συμφωνητικού, ως επίσης ότι θα ευθύνεται ατομικά μαζί με 

την εταιρεία της, αλληλέγγυα , αδιαίρετα και εις ολόκληρον, τόσο για την καταβολή των 

μισθωμάτων, όσο και για την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων. 

   Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κος Τάσσης Απόστολος με έγγραφό του αναφέρει να γίνει 

δεκτή η αίτηση της κας Βασιλικής Σαλμά , με τους όρους που αναφέρονται σ ’αυτή. 
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 Έχοντας υπόψη τα παραπάνω : 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Να κάνετε δεκτό ή μη το σχετικό αίτημα της κας Βασιλικής Σαλμά στη μεταβίβαση της 

μισθωτικής σχέσης σε εταιρεία στην οποία θα συμμετέχει και ο σύζυγός της Χρήστος Συγγούνας 

του Φωτίου….». 

                             

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

 

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

 

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την εισήγηση της υπηρεσίας  
• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 
• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

Αποδέχεται το αίτημα της κας Βασιλικής Σαλμά για μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης σε 

εταιρεία στην οποία θα συμμετέχει και ο σύζυγός της Χρήστος Συγγούνας του Φωτίου, καθώς 

θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση της Οικονομικής Υπηρεσίας από την ενδιαφερομένη για την 

ακριβή επωνυμία της εταιρείας που θα συσταθεί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία  (ΑΦΜ , ΔΟΥ, 

δ/νση, τηλ) για να γίνει νέο συμφωνητικό. 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  31/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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