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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Α Π Ο  Π Α  Μ Α
Από ην ππ’ αξηζ. 27/2016 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 643/2016
Πεξίιεςε
Έγθξηζε α) απνδνρήο αηηήκαηνο ηνπ Δ.απηζόγινπ γηα ηελ
πξόσξε ιύζεο ηεο κίζζσζεο ησλ ππ’ αξηζ. 7 θαη 8
θαηαζηεκάησλ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο Βέξνηαο, β) θαηαβνιήο
ησλ κηζζσκάησλ, γ) κε θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο
θαη δ) κε πεξαηηέξσ δηελέξγεηαο δηαδηθαζηώλ γηα ηελ
εθκίζζσζε ησλ παξαπάλσ θαηαζηεκάησλ.
ήκεξα 21 Νοεμβρίοσ ηνπ έηνπο 2016 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ώξα 18:00
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Βέξνηαο, Μεηξνπόιεσο 46, ζην Γεκαξρείν, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 17-11-2016 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο
πκβνύινπο, ηνπο Πξνέδξνπο Γεκνηηθώλ & Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, ηνπο Δθπξνζώπνπο Σνπηθώλ
Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ
επί ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 30 κέιε:
Παρόνηες
1) Α. Λαδαξίδεο, 2) Θ. Αγγειίλαο, 3) Υ. Κνύηξαο, 4) Β.
Παπαδόπνπινο,
5)Α.ηδεξόπνπινο,
6)Γ.Κνπινπξηώηεο,
7)Γ.Σξαπεδαλιήο,
8)
Θ.
Κνξσλάο,
9).Γηακάληεο,
10)Γ.νθηαλίδεο, 11) Ν. Μσπζηάδεο, 12)Π.Σζαπαξόπνπινο, 13)
Β.Λπθνζηξάηεο, 14)Μ. Παπατσάλλνπ, 15)Λ.Αθξηβόπνπινο,
16).Αζιάλνγινπ, 17)Δ.Ηαθσβίδνπ, 18) Υ. Γατηάλνπ, 19) Ν.
Μαπξνθεθαιίδεο, 20)Α.ηαθαβάξαο, 21)Θ.Σέηνο, 22) Μ.
νπκειίδεο,
23)
Ν.
Σζηακήηξνο,
24)Ε.Παηζίθαο,
25)Ζ.Σζηθιίδεο,
26).Διεπζεξηάδνπ,
27)Ν.Μπέθεο,
28)Α.Απνζηνιόπνπινο, 29)Α.Μαξθνύιεο, 30)Γ.Μειηόπνπινο.

Απόνηες
Σ. Υαηδεαζαλαζίνπ, Γ. Κάθαξεο,
Η.Υεηκώλαο,
Γ.Οξθαλίδεο,
Κ.Καξαπαλαγησηίδεο, Η.Κπξαηιίδεο,
Α.
Καγθειίδεο,
Γ.Γνπιηίδεο,
Η.Παπαγηάλλεο,
Π.Παπαδίλα,
.ηνπγηάλλνο

Παρόνηες πρόεδροι Γημ. & Σοπ. Κοινοηήηων & Δκπρόζωποι Σοπ. Κοινοηήηων
Δ.Γθόγθα, Υ.Κεραΐδεο, .Κσηζηαληήο, Γ.Ληιηόπνπινο, Η.ηδεξόπνπινο, Η.Καξαγηάλλεο, Ν. Αγγέινπ

Απόνηες πρόεδροι Γημ. & Σοπ. Κοινοηήηων
& Δκπρόζωποι Σοπ. Κοινοηήηων
Ν.Γεξνύθεο, Γ.Παπαπεηξίδεο, . Κξνκκύδαο, Δ. Δκκαλνπειίδεο, Ζ.νθηαλίδεο,
. Μηζνθέθαινο, Α.
Βνξγηαδίδνπ, Α. Πέηξνπ, Υ.ηαθπιίδνπ, Α. Καθαγηάλλεο, Ζ. Μπαηζαξάο, Κ.Πηζηνθίδεο, Α.Γθεθόπνπινο,
.Λπθνζηξάηεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Δ.Μνηζηόπνπινο, Π. Πνηακόπνπινο, Α. Πηηνύιηαο, Κ. Σδήκαο, Μ. Λακπξηαλίδεο,
Μ. Σέηνο.

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρώξεζε ν θ. Ν.Μσπζηάδεο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 627/2016 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ.Ε.Παηζίθαο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 628/2016 απόθαζεο πξνζήιζαλ νη θ.θ. Ε.Παηζίθαο, Ζ.Σζηθιίδεο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 629/2016 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ.Ν.Μπέθεο θαη πξνζήιζε ν θ.Ν.Μσπζηάδεο
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 630/2016 απόθαζεο πξνζήιζαλ νη θ.θ. Ν.Μπέθεο, Υ.Γατηάλνπ
6) Καηά ηεο ζπδήηεζε ηνπ πξαθηηθνύ επί ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Γ.Μειηόπνπινο,
Ε.Παηζίθαο
7) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 635/2016 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Λ.Αθξηβόπνπινο, Ν.Μσπζηάδεο, Ν.Σζηακήηξνο,
Π.Σζαπαξόπνπινο
8) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 636/2016 απόθαζεο πξνζήιζε ν θ.Ε.Παηζίθαο
9) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 638/2016 απόθαζεο πξνζήιζε ν θ. Π.Σζαπαξόπνπινο
10) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 643/2016 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Γ.Σξαπεδαλιήο, Β.Λπθνζηξάηεο,
Γ.Κνπινπξηώηεο θαη πξνζήιζαλ νη θ.θ. Λ.Αθξηβόπνπινο, Ν.Μσπζηάδεο.
11) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 644/2016 απόθαζεο πξνζήιζε ν θ. Γ.Κνπινπξηώηεο
12) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 661/2016 απόθαζεο πξνζήιζε ν θ. Γ.Σξαπεδαλιήο
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ηε ζπλέρεηα ν πξνεδξεύσλ αληηπξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 16ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 16-11-2016 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ
αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αζαλαζίνπ ηδεξόπνπινπ, πνπ έρεη σο εμήο:
Ο θ. Διεπζέξηνο απηζόγινπ θαηέζεζε ηελ αξηζ. πξση. 28530/1-08-2016 αίηεζε πξνο ην Γήκν
Βέξνηαο κε ζέκα: [ Πεξί Παύζεο Λεηηνπξγίαο ησλ ππ΄ αξηζ. 7 θαη 8 Καηαζηεκάησλ ηεο Γεκνηηθήο
Αγνξάο « Γ. Γελλεκαηά » , Ννηθηάδσ Γύν (2) θαηαζηήκαηα ζηελ Αγνξά Γ. Γελλεκαηά «ηα ππ΄ αξηζ. 7 θαη
8 Α΄ ηάζκεο ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο , βάζεη ηνπ ππ΄ αξηζ. πξση. 7261 21-6-2004 δηάξθεηαο 9 εηώλ, κέρξη
30-6-2013.
Από 1-7-2013 κεηά από Αίηεζε καο δόζεθε 3 ρξόληα παξάηαζε κε ην ππ΄ αξηζ. πξση. 54827/ 1-102013 θαη από 1-7-2016 κε ην ππ΄αξηζ. 20725/14-6-2016 9 ρξόληα ήηνη κέρξη 30-6-2025.
Παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαια αθόκα θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ παηέξα κνπ, γηα λα κπνξέζσ
λα θξαηεζώ απέλαληη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ππάξρεη εδώ θαη ρξόληα θαη βιέπσ όηη δελ κπνξώ λα
αληαπνθξηζώ ζηηο ππνρξεώζεηο κνπ « Αζθαιηζηηθά ηακεία – Δλνίθηα Σειέθσλα θαζώο θαη ηα απαξαίηεηα
πξνο ην Εήλ. Όια απηά κε αλαγθάδνπλ λα πάξσ ηελ ζιηβεξή απόθαζε θαη λα αθνινπζήζσ ηνπο Γεθάδεο
εθαηνληάδεο Μαγαδάηνξεο πνπ θιείζαλ ηα Μαγαδηά ηνπο γηα ηελ ίδηα αηηία:
Κάλσ γλσζηό όηη δελ ρξσζηάσ ελνίθηα εθηόο ηνπ 7 θαη ηνπ 8 Μελόο 2016.
Δίκαζηε παξάδεηγκα πξνο κίκεζε.
Έρνπκε ζεβαζηή όινπο ηνπο θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηελ θαιή ιεηηνπξγία Καλνληζκώλ
Κνηλόρξεζησλ Υώξσλ.
Θα παξαδώζνπκε ηα ππ΄ αξ. 7 θαη 8 θαηαζηήκαηα κέρξη ηέινπο Απγνύζηνπ ].
ΗΣΟΡΗΚΟ ΤΜΒΑΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΣΑΔΩΝ
1. Με ηελ αξηζ. 272/2004 απόθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
θαηαξηίζηεθαλ νη όξνη δηαθήξπμεο γηα ηε δηελέξγεηα θαλεξήο πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο
κίζζσζεο θαηαζηεκάησλ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο. Με ηελ αξηζ. 387/2004 απόθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο
Δπηηξνπήο εγθξίζεθαλ ηα πξαθηηθά ηεο από 24-05-2004 δεκνπξαζίαο θαη αλαδείρηεθε πιεηνδόηεο ν θ.
Διεπζέξηνο απηζόγινπ γηα ηα ππ΄ αξηζ. (7) θαη (8) θαηαζηήκαηα ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο πνπ βξίζθνληαη
ζηε Α΄ ηάζκε ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο. ηε ζπλέρεηα ππνγξάθεθε ην αξηζ. 7261/21-06-2004 πκθσλεηηθό
κε έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηηο 1-07-2004 θαη ιήμε 30-06-2013 ( 9 ρξόληα).
2. Μεηά από αίηεζε ηνπ παξαπάλσ κηζζσηή, κε ηελ αξηζ. 323/ 17-06-2013 απόθαζε ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηελ νξζή επαλάιεςε ηεο, ππνγξάθεθε ε αξηζ. 54827/1-10-2013 παξάηαζε
ηνπ 7261/21-06-2004 πκθσλεηηθνύ κίζζσζεο κε δηάξθεηα κίζζσζεο από 01-07-2013 έσο 30-062016.
3. Με ηελ αξηζ. πξση. 4070/01-02-2016 αίηεζε ηνπ, ν θ. απηζόγινπ Διεπζέξηνο δήηεζε
εθ λένπ παξάηαζε ηνπ πκθσλεηηθνύ ηνπ. Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κε ηελ αξηζ. 117/7-03-2016
απόθαζε θαη ηελ νξζή επαλάιεςή ηεο « Δλέθξηλε ηελ απηνδίθαηε παξάηαζε ηνπ κε αξ. πξση.
7261/21-6-2004 αξρηθνύ ζπκθσλεηηθνύ κίζζσζεο γηα ελλέα (9) έηε, δειαδή από 1/7/2016 κέρξη
30/6/2025, ησλ ππ’ αξηζ. 7 θαη 8 θαηαζηεκάησλ ηεο δεκνηηθήο αγνξάο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.4257/2014. Ζ παξάηαζε ηεο κίζζσζεο έγηλε κε ηνπο ίδηνπο όξνπο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην αξρηθό ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο κεηαμύ ηνπ Γ. Βέξνηαο θαη ηνπ
κηζζσηή ηνπ παξαπάλσ θαηαζηήκαηνο, όπσο απηνί ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ ζήκεξα. Σέινο ν
κηζζσηήο ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ απόθαζε θαηέζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ
παξάηαζεο ηα εμήο: α) λέα εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηνπ ζπκθσλεηηθνύ
παξάηαζεο ηεο κίζζσζεο κε ην Νν 53313/23-06-2016 Γξακκάηην ζύζηαζεο παξαθαηάζεζεο ηνπ
Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ Βέξνηαο πνζνύ 1.220,00€ θαη ππνγξάθεθε ην αξηζ. 22580/2706-2016 πκθσλεηηθό Παξάηαζεο.
Ο Γήκνο αξρηθά κε ην αξηζ. πξση. Γ.Τ./4-08-2016 έγγξαθν δήηεζε από ην Γξαθείν
Ννκηθώλ ηνπ Γήκνπ λα γλσκνδνηήζεη - ελεκεξώζεη επί ηεο παξαπάλσ αηηήζεσο.
Ο Ννκηθόο ύκβνπινο ηνπ Γήκνπ κε ηελ αξηζ. 29885/12-08-2016 Γλσκνδόηεζε αλαθέξεη
ηα εμήο:
«…έρσ ηελ γλώκε , όηη ν ελ ιόγσ κηζζσηήο , κε ηελ επηεηθέζηεξε εξκελεία γηα απηόλ, όηη
δειαδή ε κίζζσζε δηήξθεζε 1 έηνο, θαζ΄όζνλ πξόθεηηαη γηα παξάηαζε, δηθαηνύηαη λα θαηαγγείιεη
ηελ κίζζσζε, εθόζνλ έρεη δηαξθέζεη ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο. Όζνλ αθνξά ηελ έλαξμε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο θαηαγγειίαο, έρσ ηελ γλώκε, όηη απηά πξέπεη λα αξρίζνπλ από 1.8.2016, εθ
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ιόγσλ επηεηθείαο πξνο ηνλ κηζζσηή, θαη νξζή εθηίκεζε ηεο κε αξηζ. πξση. 28530/1.8.2016
αίηεζήο ηνπ, ηα δε απνηειέζκαηά ηεο ζα επέιζνπλ ηελ 31.11.2016, κεηά ηελ παξέιεπζε 3κελνπ,
κέρξη ηόηε δε ππνρξενύηαη, θαηά ηελ γλώκε κνπ, ζηελ θαηαβνιή κηζζσκάησλ.
πλεπώο, αθόκε θαη εάλ παξαδώζεη ην κίζζην ηέιε Απγνύζηνπ 2016, νη νθεηιέο ηνπ γηα
κηζζώκαηα ζα είλαη, θαηά ηελ γλώκε κνπ, κέρξη θαη ηνλ Ννέκβξην 2016. Ζ απάληεζε ζην 3 ν
εξώηεκα είλαη επζέσο θαη ξεηώο θαηαθαηηθή θαη δελ ρξεηάδεηαη εηδηθόηεξε αηηηνινγία, γηα ην
γηαηί ρξεηάδεηαη λα ζπληαρζεί ρξεκαηηθό θαηάινγνο γηα νθεηιόκελα κηζζώκαηα πνπ θαη ν ίδηνο
παξαδέρεηαη. Ζ εγγπεηηθή ζα θαηαπέζεη ππέξ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, αθόκε θαη εάλ εμνθιεζνύλ νη
νθεηιέο, ιόγσ ηεο πξόσξεο ιύζεο ηεο παξάηαζεο ηεο κίζζσζεο, ζύκθσλα κε όζα αλαιπηηθά
άιιεο θνξέο ζαο έρσ γλσκνδνηήζεη».
ηε ζπλέρεηα ν Γήκνο κε ην αξηζ. πξση. Γ.Τ./23-09-2016 ζπκπιεξσκαηηθό έγγξαθν
δεηά λα επαλεμεηαζηεί ε ππόζεζε θαη λα απνζηαιεί ηειηθή γλσκνδόηεζε επί ηνπ ζέκαηνο, παξαζέηνληαο ην
άξζξν 3 Γηαδηθαζία Δθκίζζσζεο ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα
ηελ παξ. 9. ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη όηη, «ε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο επηζπκεί ηελ δηαθνπή ηεο
κίζζσζεο γηα ζπνπδαίν ιόγν ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην. Αλ ην Γεκνηηθό
πκβνύιην θξίλεη όηη πξάγκαηη ζπληξέρεη ζπνπδαίνο ιόγνο ηόηε θάλεη δεθηή ηελ αίηεζε, αθνύ ν κηζζσηήο
εμνθιήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πξνο ηνλ Γήκν θαη ηελ Γηαρεηξηζηηθή επηηξνπή».
Ο Ννκηθόο ύκβνπινο ηνπ Γήκνπ απαληά κε ηελ αξηζ. πξση. 36270/28-09-2016
γλσκνδόηεζε σο εμήο:
«…κνπ ζέηεηε πιένλ λέν δεδνκέλν όηη ν ελ ιόγσ κηζζσηήο θάλεη ρξήζε ζπκβαηηθήο ηνπ
δπλαηόηεηαο, γηα πξόσξε ιύζε ηεο κίζζσζεο, δπλαηόηεηα πνπ ηνπ έδηδε θαη ν ζρεηηθόο λόκνο, ήηνη ην π.δ.
34/1995. ηα εξσηήκαηα απηά ε απάληεζε κνπ, δηαθνξίδεηαη κόλν, ζην ηξίκελν ηεο επέιεπζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο θαηαγγειίαο, πνπ πξνβιέπεη ην σο άλσ π.δ. θαη ην νπνίν δελ ηζρύεη, εθόζνλ ην
δεκνηηθό ζπκβνύιην, απνθαλζεί θαηά ηελ δηθή ηνπ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα επί ηνπ νπζηαζηηθνύ
ζέκαηνο ηεο ύπαξμεο ή κε ζπνπδαίνπ ιόγνπ, γηα ηελ πξόσξε ιύζε ηεο κίζζσζεο.
Πιελ όκσο, έρσ ηελ γλώκε, όηη ε εγγπεηηθή, ζα θαηαπέζεη θαη πάιη ππέξ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο,
αθόκε θαη εάλ εμνθιεζνύλ νη νθεηιέο, ιόγσ ηεο πξόσξεο ιύζεο ηεο παξάηαζεο ηεο κίζζσζεο, ζύκθσλα
κε όζα αλαιπηηθά άιιεο θνξέο ζαο έρσ γλσκνδνηήζεη, αθνύ είηε κε ρξήζε ζπκβαηηθνύ δηθαηώκαηνο, είηε
κε ρξήζε λνκίκνπ δηθαηώκαηνο, ε κίζζσζε δηήξθεζε ιηγόηεξν από ηελ ζπκθσλεζείζα».
Με ην παξαπάλσ ζπκθσλεηηθό παξάηαζεο ηνπ θ. απηζόγινπ Διεπζέξηνπ ζπληάρζεθαλ
νη αξηζ. 079/2016, 080/2016 θαη 081/2016 ρξεκαηηθνί θαηάινγνη πνπ αθνξνύλ ην δηάζηεκα από
ηελ έλαξμε ηνπ πκθσλεηηθνύ Παξάηαζεο δειαδή 1/7/2016
έσο ηηο 31/12/2016 θαη
βεβαηώζεθαλ από ηελ ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ.
Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη, ν θ. απηζόγινπ Διεπζέξηνο ζα πξέπεη λα παξαδώζεη ηα
θιεηδηά από ηα αξηζ. 7 θαη 8 θαηαζηήκαηα ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο ηνπ Γήκνπ έσο 30-11-2016 θαη
λα θαηαβάιεη:
1) κηζζώκαηα γηα ηνπο κήλεο Αύγνπζην- επηέκβξην-Οθηώβξην θαη Ννέκβξην 2016 θαη γηα ηα
δύν θαηαζηήκαηα 7 θαη 8 ζπλνιηθνύ πνζνύ : 870,23 € . 2) Σν ραξηόζεκν 3% ησλ κηζζσκάησλ ζπλνιηθνύ
πνζνύ: 26,10 € θαη 3) ην ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ 20% ζπλνιηθνύ πνζνύ: 5,21 €.
Μεηά ηελ παξάδνζε ησλ θιεηδηώλ ησλ αξηζ. 7 & 8 θαηαζηεκάησλ ηεο Α΄ ηάζκεο ηεο
δεκνηηθήο αγνξάο από ηνλ Δ. απηζόγινπ θαη αθνύ γίλνπλ νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο,
πξνηείλνπκε ηελ κεηαθνξά ησλ γξαθείσλ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ηνπ Γήκνπ ζην ρώξν ησλ
παξαπάλσ θαηαζηεκάησλ.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην έρνληαο ππόςε ηνπ ηα παξαπάλσ θαιείηαη λα απνθαζίζεη :
Α) θαη΄ αξρήλ επί ηνπ νπζηαζηηθνύ ζέκαηνο ηεο ύπαξμεο ή κε ζπνπδαίνπ ιόγνπ, γηα ηελ πξόσξε
ιύζε ηεο κίζζσζεο ησλ αξηζ. 7 θαη 8 θαηαζηεκάησλ ηεο Α΄ ηάζκεο ζηε Γεκνηηθή Αγνξά ηνπ Γήκνπ
Βέξνηαο , κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο θαη ηνπ θ. Διεπζέξηνπ απηζόγινπ ηνπ Αλησλίνπ.
Β) Παξάδνζε ησλ θιεηδηώλ από ηνλ θ. Δ. απηζόγινπ ζηηο 30-11-2016 θαη θαηαβνιή ζηελ
Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ: 1) ησλ κηζζσκάησλ γηα ηα αξηζ. 7 θαη 8 θαηαζηήκαηα κελόο, Αύγνπζηνπεπηεκβξίνπ-Οθησβξίνπ θαη Ννεκβξίνπ 2016 ζπλνιηθνύ πνζνύ : 870,23 €. 2) Σνπ ραξηνζήκνπ 3% ησλ
κηζζσκάησλ ζπλνιηθνύ πνζνύ: 26,10 € θαη 3) ηνπ ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ 20% ζπλνιηθνύ πνζνύ: 5,21€.
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Γ) Καηάπησζε ή κε ηνπ Νν 53313/23-06-2016 Γξακκάηην ζύζηαζεο παξαθαηάζεζεο ηνπ
Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ Βέξνηαο πνζνύ 1.220,00€ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηνπ
αξηζ. 22580/27-06-2016 πκθσλεηηθνύ Παξάηαζεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ζα απνθαζηζηεί ε επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο ζα ππάξρεη ν όξνο ηεο
εμόθιεζεο ησλ νθεηιώλ ηνπ θ. Δ. απηζόγινπ ζπλνιηθνύ πνζνύ : 901,54 € πνπ αθνξά ηα
κηζζώκαηα θαη ηα ραξηόζεκα γηα ηα αξηζ. 7θαη 8 θαηαζηήκαηα γηα ηνπο κήλεο Αύγνπζην έσο
Ννέκβξην ηνπ 2016, κε δεδνκέλν ηεο παξάδνζεο ησλ θαηαζηεκάησλ από ηνλ Δ.απηζόγινπ ζηηο
30-11-2016.
Γ) Μεηαθνξά ησλ γξαθείσλ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ηνπ Γήκνπ, ζηα αξηζ. 7 & 8
θαηαζηήκαηα ηεο δεκνηηθήο αγνξάο κεηά ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο.
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Απνζηνιόπνπινο: Γπν ρξόληα δελ πξέπεη λα παξακείλεη θάπνηνο ζην κίζζην γηα λα
θαηαγγείιεη ηε ζύκβαζε θαη λα πιεξώζεη 4 κηζζώκαηα; Γηαηί έλαλ ρξόλν θαη 3 κηζζώκαηα
θ.ηδεξόπνπιε;
Από ηα ιίγα λνκηθά πνπ γλσξίδσ, θάπνηνο πξέπεη λα παξακείλεη 2 ρξόληα ζην κίζζσκα θαη
κεηά λα θαηαγγείιεη ηε ζύκβαζε, θαηαβάιινληαο επηπιένλ θαη 4 κηζζώκαηα.
Γήκαξρνο: Ζ νπζία είλαη όηη (ίζσο δελ αλαγξάθεηαη όπσο ζα έπξεπε ζηελ εηζήγεζε)
ιύεηαη ε κίζζσζε θνηλή ζπλαηλέζεη. Δκείο επηζπκνύκε λα ζηεγάζνπκε ηα γξαθεία ηεο Γεκνηηθήο
Αζηπλνκίαο ζε εθείλνλ ηνλ ρώξν θη ν ίδηνο επηζπκεί λα θύγεη γηα ηνπο δηθνύο ηνπ ιόγνπο.
Γη’ απηό θαη ιέκε όρη ζηελ θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο.
Διεπζεξηάδνπ: Ζ εξώηεζε είλαη ξεηνξηθή: Γηα πνηνλ ιόγν θαηαβάιιεη ν κηζζσηήο ηελ
εγγπεηηθή; Ζ εγγπεηηθή θαηαβάιιεηαη πξνθαλώο, γηαηί ζε πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγεζνύλ ζέκαηα
πνπ ζα δεκηώζνπλ ηνλ Γήκν, λα θαιπθζνύλ από εθεί, πξάγκα πνπ πνιιέο θνξέο δελ ζπκβαίλεη.
Γε λνκίδσ όηη εθεί έρνπλ γίλεη δεκηέο, ώζηε λα ρξεηάδεηαη λα θξαηήζεη ν Γήκνο ηελ
εγγπεηηθή γηα λα θαιπθζνύλ ηα έμνδα.
ε παιηόηεξν παξόκνην ζέκα πνπ ζπδεηήζακε, ην Γ.. θαηά πιεηνςεθία είρε ςεθίζεη λα
κε γίλεη θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαη λα επηζηξαθεί ζηνλ κηζζσηή.
Ο Γήκαξρνο είπε παιηόηεξα όηη ζθνπόο ηνπ Γήκνπ δελ είλαη λα δεκηώζεη ηνπο δεκόηεο.
Πξ.Αληηπξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αζαλαζίνπ
ηδεξόπνπινπ;
Μέιε: Ναη.
Λεπθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Α.Μαξθνύιεο, Ν.Μπέθεο,
Α.Απνζηνιόπνπινο, Ζ.Σζηθιίδεο, .Διεπζεξηάδνπ, Μ.νπκειίδεο.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 16-11-2016 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αζαλαζίνπ
ηδεξόπνπινπ.
2.- Σελ κε αξ. πξση. 28530/1-8-2016 αίηεζε ηνπ Δ.απηζόγινπ.
3.- Σνπο ππ’ αξηζ. 79, 80 θαη 81/2016 ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο
4.- Σα κε αξ. πξση. 29885/12-8-2016 θαη 36270/28-9-2016 έγγξαθα ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθώλ
πκβνύισλ.
5.- Όηη ν κηζζσηήο ζα πξνβεί ζε παύζε εξγαζηώλ ηεο επηρείξεζήο ηνπ ιόγσ ηεο ζπλερηδόκελεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο.
6.- Όηη ηα ππ’ αξηζ. 7 θαη 8 θαηαζηήκαηα ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο Βέξνηαο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα
ηε ζηέγαζε ησλ γξαθείσλ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο Βέξνηαο
7.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
8.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 (Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο) θαη ηνπ άξζξνπ 96.
Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Α) Απνδέρεηαη ηελ αίηεζε ηνπ Διεπζεξίνπ απηζόγινπ γηα ιύζε ηεο κίζζσζεο ησλ ππ’
αξηζ. 7 θαη 8 θαηαζηεκάησλ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο Βέξνηαο, δηόηη ζα πξνβεί ζε παύζε εξγαζηώλ
ηεο επηρείξεζήο ηνπ ιόγσ ηεο ζπλερηδόκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.
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Β) Δγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ 901,54€ (ήηνη 870,23€ κηζζώκαηα
ησλ ππ’ αξηζ. 7 θαη 8 θαηαζηεκάησλ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο Βέξνηαο γηα ηνπο κήλεο ΑύγνπζηνοΝνέκβξηνο 2016 + 26,10€ ραξηόζεκν 3% επί ηνπ πνζνύ ησλ νθεηινκέλσλ κηζζσκάησλ + 5,21€
ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ 20% = 901,54€) από ηνλ Διεπζέξην απηζόγινπ ηνπ Αλησλίνπ ζην
Δηδηθό Σακείν Γ.Βέξνηαο.
Ο Διεπζέξηνο απηζόγινπ ηνπ Αλησλίνπ ζα παξαδώζεη ηα θιεηδηά ησλ παξαπάλσ
θαηαζηεκάησλ ζην Σκήκα Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο ζηηο 30-11-2016
Γ) Σελ κε θαηάπησζε θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ ππ’ αξηζ. 53313/23-6-2016 Γξακκάηηνπ
ύζηαζεο Παξαθαηαζήθεο ηνπ Διεπζεξίνπ απηζόγινπ ηνπ Αλησλίνπ, ζπλνιηθνύ πνζνύ
1.220,00€, ην νπνίν εθδόζεθε από ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ γηα ηελ θαιή
εθηέιεζε ησλ όξσλ ηνπ ππ’ αξηζ. 22580/27-6-2016 ζπκθσλεηηθνύ παξάηαζεο ηεο κίζζσζεο ησλ
ππ’ αξηζ. 7 θαη 8 θαηαζηεκάησλ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο Βέξνηαο.
Ο Γήκνο Βέξνηαο απνδέρεηαη ην αίηεκα ηεο ιύζεο ηεο κίζζσζεο ζύκθσλα κε ηελ παξ. (Α)
πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο.
Γ) Σε κε πεξαηηέξσ δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ παξαπάλσ
θαηαζηεκάησλ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο Βέξνηαο, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθώλ ζηέγαζεο ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ (Γξαθείν Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο)
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Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 643 / 2016
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Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Μιταήλ οσμελίδης
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ηδεξόπνπινο
Κνπινπξηώηεο
Σξαπεδαλιήο
Κνξσλάο
Γηακάληεο
νθηαλίδεο
Μσπζηάδεο
Σζαπαξόπνπινο
Λπθνζηξάηεο
Παπατσάλλνπ
Αθξηβόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ηαθσβίδνπ
Γατηάλνπ
Μαπξνθεθαιίδεο
ηαθαβάξαο
Σέηνο
Σζηακήηξνο
Παηζίθαο
Διεπζεξηάδνπ
Σζηθιίδεο
Μπέθεο
Μαξθνύιεο
Μειηόπνπινο
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Γ.
Η.
Η.
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Γθόγθα
Κεραΐδεο
ΠΡΟΔΓΡΟΗ & ΔΚΠΡΟΩΠΟΗ
ΣΟΠΗΚΩΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Κσηζηαληήο
Ληιηόπνπινο
ηδεξόπνπινο
Καξαγηάλλεο
Αγγέινπ

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 5-12-2016
Ο Γήμαρτος
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