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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
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Θέµα: Έγκριση αναγκαιότητας συνέχισης µίσθωσης του επί της οδού Ναυαρίνου 3 ακινήτου για τη 
λειτουργία επιµορφωτικών προγραµµάτων στην περιοχή της Άνοιξης.  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) “Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που 
αφορούν το ∆ήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου ή άλλου οργάνου του 
∆ήµου ή το ίδιο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του” 

 
2. Την διάταξη του αρ. 21-1 του Ν.4002 ορίστηκε ότι « η µισθωτική αξία των ακινήτων που έχουν µισθωθεί από  το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο και τους φορείς του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 1Β του 
Ν.2362/1995(Α 247) όπως το άρθρο 2 του ν.3943/2011, τεκµαίρεται ότι κατά το έτος 2010 έχει µειωθεί κατά το 20%. Από 
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου το µίσθωµα που καταβάλουν το ελληνικό δηµόσιο και οι φορείς, για τη µίσθωση 
ακινήτων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του, µειώνονται κατά το ποσοστό 20%, το οποίο υπολογίζεται στο ύψος 
των µισθωµάτων της χρήσης του Ιουλίου 2010 και µέχρι την 30-6-2013 απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπροσαρµογή 
τους. 

 
3. Τις επικρατούσες δηµοσιονοµικές συνθήκες αλλά και η ανάγκη πιστής τήρησης του Προγράµµατος  σταθερότητας  

επιβάλλουν την µε κάθε τρόπο µείωση των δαπανών του προϋπολογισµού . υπό τις επικρατούσες  οικονοµικές 
συνθήκες και τις βέβαιες  επιπτώσεις τους και επί των οικονοµικών  των ΟΤΑ  και των ΝΠ∆∆ αυτών  αλλά και υπό τις 
νέες οικονοµικές συνθήκες που διαµορφώνονται µε το πρόγραµµα Καλλικράτης  είναι επιβεβληµένη και αναγκαία η 
δραστική µείωση των δαπανών των ΝΠ∆∆  µεταξύ των οποίων και δαπάνες που αφορούν σε µισθώσεις. Σε αυτή την 
κατεύθυνση κατατείνουν και οι εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών ( Εκ. 35834/28-6-2010) και του Υπουρ. 
Οικονοµικών ( Αρ. Πρωτ. Οικ. 2/32619/17-5-2010) δια των οπίων αναφορικά µε τις µισθώσεις συστήνεται προς µείωση 
των δαπανών η επιδίωξη µείωσης του µισθώµατος  σε ποσοστό τουλάχιστον 20% είτε η διατήρηση του ίδιου ποσού 
µισθώµατος τουλάχιστον για µια τριετία. 

 
Κύριοι, 
Κατά το έτος 2008 η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Άνοιξης  «ο Πολίτης» µίσθωσε ακίνητο, ιδιοκτησίας 
Ευαγγελίας Βούλγαρη του Γεωργίου κατοίκου Σταµάτας, που βρίσκεται επί της οδού Ναυαρίνου αριθµός 3 
στην Άνοιξη και αποτελείται από ισόγειο χώρο µε υπόγειο χώρο µέτρων τετραγωνικών συνολικής 
επιφάνειας 132,50 τ.µ. και αυλείου χώρου, µε σκοπό την εκπόνηση επιµορφωτικών δράσεων στην περιοχή 
δεδοµένου ότι οι κτηριακές εγκαταστάσεις του ∆ήµου δεν επαρκούσαν. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Με συνένωση των επτά (7)  ∆ήµων και Κοινοτήτων στον ενιαίο ∆ήµο ∆ιονύσου -  µε τον 

«Καλλικράτη»-  και τη  δηµιουργία του ΝΠ∆∆ «ΘΕΣΠΙΣ» η διαχείριση των δράσεων και του µισθώµατος 
περιήλθε στην δικαιοδοσία του ΟΝΑΠ «ΘΕΣΠΙΣ». Έτσι µε τις αποφάσεις αρ. 161/2012, 79/2013, 104/2014. 
99/2015 και 90/2016 ανανεωνόταν η σύµβαση, µε όλες τις προβλεπόµενες από τον νόµο διαδικασίες, ενώ 
αναπροσαρµόστηκε (µειώθηκε) τρείς φορές, κατά τα συµφωνητικά του 2011-2012-2013 βάση του νόµου, το 
χρηµατικό ποσό του µισθίου (αρχικό ποσό µίσθωσης 1.300 € κατόπιν 1040,00€ το 2011,   934,00€ το 2012 
και 864,00€ το 2013). Στη συνέχεια µε την αρ. 149/2015 απόφαση του ∆/Σ του ∆ήµου ∆ιονύσου και 
απόφαση 162/2016 της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - ΦΕΚ.4014/15-12-2016 το ΝΠ∆∆ «ΘΕΣΠΙΣ» 
καταργήθηκε. 
 

Σήµερα στο ακίνητο φιλοξενούνται, σε εβδοµαδιαία βάση,  επιµορφωτικές δράσεις για  συνολικά 
περίπου 300 ωφελούµενους κατά βάση παιδιά αλλά και ενήλικες, που συµµετέχουν στα κάτωθι τµήµατα : 
 

ΤΜΗΜΑ 

Μπαλέτου για παιδιά  

Latin για παιδιά 

Πιλάτες ενηλίκων 

Ζούµπα ενηλίκων 

Ζούµπα για παιδιά 

Σύγχρονου χορού 

Παραδοσιακών χορών 

Πρόγραµµα εφήβων 

Πρόγραµµα νηπίων 

 
Με δεδοµένο ότι οι ανάγκες για τις οποίες µισθώθηκε εξακολουθούν να υφίστανται, µάλιστα επαυξηµένες,  
προτείνουµε τη συνέχιση της µίσθωσης από τον ∆ήµο ∆ιονύσου. 
 
 
Επισυνάπτονται:  
Αρχική σύµβαση 
161/2012, 79/2013, 104/2014, 99/2015, 90/2016 αποφάσεις ∆/Σ ΘΕΣΠΙΣ 
και οι αντίστοιχες συµβάσεις. 
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                                                             ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
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