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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 6/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 119/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε α) ιύζεο ηεο εθκίζζσζεο γξαθείνπ ηνπ 1νπ
νξόθνπ νηθνδνκήο επί ησλ νδώλ Μ.Αιεμάλδξνπ 17 θαη
Π.Σζαιδάξε, β) απνπιεξσκήο ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιώλ
θαη γ) κε θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο.
ήκεξα 8 Απριλίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάρηη θαη ώξα 18:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 3-4-2020 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο πκβνύινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 11-3-2020 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα 39 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Μ. νπκειίδεο, Γ.Γνπιηίδεο
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8)
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβόπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξόπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλόο, 22)Υ.Σζηνύληαο, 23)Ν.Λαδόπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο,
25) Γ.Μηραειίδεο, 26)Υ.Κειεζίδεο, 27) Ν.Αγγέινπ, 28)
Β.ηεθαλόπνπινο, 29) Α.Μαξθνύιεο, 30) Κ.Σξνρόπνπινο, 31)
.ηνπγηάλλνο, 32)Κ.Θενδσξίδεο, 33) Π.Μνπρηάξε, 34)
Α.πκεσλίδνπ, 35)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 36)
Γ.Ράιιε, 37)
Γ.Γεκεξηδίδεο, 38) Γ.Μειηόπνπινο, 39) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Υεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο,
Η.Βνξγηαηδίδεο, Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο,
Η.ηδεξόπνπινο, Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκώλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βύδαο, Γ.ίηαο,
Δ.Παγνύξαο, Π. Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη:
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ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 7ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 2-4-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο
Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Με ηελ αξηζ. πξση. 4550/25-02-2020 αίηεζε ηεο, ε θα Γηνύια Γηαλλνύια κηζζώηξηα
ζύκθσλα κε ην ζπκθσλεηηθό, ελόο γξαθείνπ 11η.κ. ζηνλ 1ν όξνθν νηθνδνκήο επί ησλ νδώλ Μ.
Αιεμάλδξνπ 17 & Π. Σζαιδάξε ζηε Βέξνηα, παξέδσζε ηα θιεηδηά ηνπ αθηλήηνπ θαη δεηά
απηνιεμεί :
« …λα δερζείηε ηελ ιύζε ηνπ ζπκθσλεηηθνύ κνπ γηα ην ηέινο ηνπ 2019 ζηελ Μ.
Αιεμάλδξνπ17, 11η.κ.., γηαηί ν άληξαο κνπ έρεη ζνβαξό πξόβιεκα πγείαο – Αηκνθάζαξζε. Γελ ην
ρξεζηκνπνηώ γηαηί δελ πξνιαβαίλσ. Αλ κπνξεί ν Γήκνο λα κνπ δώζεη ηελ εγγύεζε κνπ πίζσ γηαηί
έρσ κεγάιε αλάγθε. Καη ηα ρξέε κνπ λα ηα πιεξώλσ ιίγα-ιίγα ».
Μαδί κε ηελ αίηεζε ηεο θαηέζεζε θαη ηελ από 25/02/2020 Ηαηξηθή Γλσκάηεπζε γηα ην
πξόβιεκα πγείαο ηνπ ζπδύγνπ ηεο από ην Νεθξνινγηθό ηκήκα ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ
Βεξνίαο.
ΗΣΟΡΗΚΟ ΤΜΒΑΖ
Με ην αξηζκ. πξση. 5993/17-02-2016 πκθσλεηηθό ν Γήκνο Βέξνηαο εθκίζζσζε (κεηά
από θαλεξή πξνθνξηθή επαλαιεπηηθή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία ζηηο 28/12/2015) ζηελ θα Γηνύια
Γηαλλνύια, έλα γξαθείν 11η.κ. ζηνλ 1ν όξνθνηεο νηθνδνκήο επί ηεο νδνύ Μ. Αιεμάλδξνπ 17Π.Σζαιδάξε ζηε Βέξνηα ην νπνίν αλήθεη κελ ζηελ αλώλπκε εηαηξεία «ΚΣΗΡΗΑΚΔ
ΤΠΟΓΟΜΔ Ο.Δ.» σο θαζνιηθήο δηαδόρνπ ηνπ «Οξγαληζκνύ ρνιηθώλ Κηηξίσλ Α.Δ.» κε
δηαθξηηηθό ηίηιν «Ο..Κ.»όκσο,κε ηελ ππ. αξ. 199/ΑΦ/2014
Απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο
Πξσηνδηθείνπ Βέξνηαο Γηαδηθαζίαο Αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ηελ 9-04-2014 έθαλε δεθηή ηελ
αίηεζε ηνπ Γήκνπ θαη έζεζε ηα αθίλεηα ηνπ ΟΚ ππό δηθαζηηθή κεζεγγύεζε κέρξη εθδόζεσο
ηειεζηδίθνπ απνθάζεσο, δειαδή νξίζηεθε ν Γήκνο Βέξνηαο,
κε ηελ παξαπάλσ απόθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ σο κεζεγγπνύρνο ησλ αθηλήησλ ηνπ ΟΚ
πνπ εθκηζζώλνληαη από ην Γήκν (ρεηηθέο θαη νη αξηζκ. Πξση. 10988/28-2-2014, 30707/12-62014 θαη 6619/17-02-2015 Γλσκνδνηήζεηο ηνπ Γξαθείνπ ζαο).
ύκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ. 14 ηεο αξηζ. 52976/2015 ιεπηνκεξνύο επαλαιεπηηθήο
δηαθήξπμεο γηα ηελ ελ ιόγν κίζζσζε « Ο Μηζζσηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα ιύζεη ηε ζύκβαζε πξηλ
ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, νύηε απαιιάζζεηαη ηεο θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο κέρξη ηε
ιήμε ηεο ζύκβαζεο. εθηόο αλ πθίζηαληαη ζνβαξνί ιόγνη θαη κόλνλ κεηά από απόθαζε ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.ε αληίζεηε πεξίπησζε θεξύζζεηαη έθπησηνο κε όιεο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ
άξζξνπ 11 ησλ παξόλησλ όξσλ ».
Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίζηεθε γηα έμη (6) ρξόληα δει. από 1-01-2016 έσο 31-12-2021.
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαηαηέζεθε από ηελ κηζζώηξηα ην Νν
52880/8-2-2016 γξακκάηην ζύζηαζεο παξαθαηάζεζεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη
Γαλείσλπνζνύ 151,20 Δπξώ.
Από ηελ από 9/3/2020 εθηύπσζε νθεηιώλ ηεο ηακεηαθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ πξνθύπηεη
όηη, ε παξαπάλσ κηζζώηξηαέρεη βεβαησκέλεο νθεηιέοπξνο ην Γήκν Βέξνηαοζπλνιηθνύ
πνζνύ577,17 €.
ηε ζπλέρεηα ην Γξαθείν Ννκηθώλ πκβνύισλ ηνπ Γήκνπ κε ην αξηζ. πξση. 5762/11-032020 έγγξαθό ηνπ γλσκνδνηεί ζρεηηθά κε ην ζέκα καο, κεηά από εξώηεκα ηεο ππεξεζίαο καο ηα
παξαθάησ:
{…….ύκθσλα κε ην άξζξν 574 Α.Κ.,«κε ηε ζύκβαζε ηεο κίζζσζεο πξάγκαηνο ν
εθκηζζσηήο έρεη ππνρξέσζε λα παξαρσξήζεη ζην κηζζσηή ηε ρξήζε ηνπ πξάγκαηνο γηα όζν
ρξόλν δηαξθεί ε ζύκβαζε θαη ν κηζζσηήο λα θαηαβάιεη ην ζπκθσλεκέλν κίζζσκα». Καηά δε ην
άξζξν 596 ΑΚ, «ν κηζζσηήο δελ απαιιάζεηαη από ην κίζζσκα, αλ εκπνδίδεηαη λα
ρξεζηκνπνηήζεη
ην
κίζζην
από
ιόγνπο
πνπ
αθνξνύλ
ηνλ
ίδην………...»………………………………………….Δπνκέλσο, ε ζύκβαζε κίζζσζεο κπνξεί λα
θαηαξγεζεί κε αληίζεηε ζύκβαζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Ζ αληίζεηε απηή ζπκθσλία (θαηαξγεηηθή)
κπνξεί λα είλαη ξεηή ή ζησπεξή, λα ζπλάγεηαη, δειαδή, από νξηζκέλε ζπκπεξηθνξά ησλ
ζπκβαιινκέλσλ. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, ππάξρεη ζησπεξή θαηάξγεζε ηεο κηζζσηηθήο
ζύκβαζεο, αλ ε ζπκπεξηθνξά απηή απνζθνπεί θαη επηθέξεη ηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο.Σέηνηα ιύζε
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ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο επέξρεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ν κηζζσηήο απνδώζεη ηε
ρξήζε ηνπ κηζζίνπ ζηνλ εθκηζζσηή θαη απηόο παξαιάβεη ηνύην (κίζζην) ρσξίο θακία επηθύιαμε.
ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, ε απόδνζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή απνηειεί νπζηαζηηθά
πξόηαζε πξνο ηνλ εθκηζζσηή γηα θαηάξηηζε ζύκβαζεο ιύζεο ηεο κίζζσζεο θαη ε παξαιαβή ηνπ
από ηνλ ηειεπηαίν, απνδνρή ηεο πξόηαζεο θαη νινθιήξσζε απηήο (άξζξα 185,189 θαη 192
ΑΚ),ζπγρξόλσο, όκσο, απνηειεί θαη ζπκθσλία (πξόηαζε θαη απνδνρή) εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
πξόσξα, ήηνη πξηλ από ηελ πάξνδν ηνπ ζπκβαηηθνύ ή λόκηκνπ ρξόλνπ απόδνζεο ηνπ κηζζίνπ.
πλεπώο εθόζνλ, θξίλεηε όηη πθίζηαληαη ζνβαξνί ιόγνη γηα ηελ απνδνρή ηεο πξόσξεο
ιύζεο, πξάγκα πνπ σο νπζηαζηηθό εθ θεύγεη ησλ νξίσλ ηεο παξνύζαο γλσκνδόηεζεο, δηθαηνύζηε,
λα ζπκθσλήζεηε ζηελ πξόσξε ιύζε ηεο κίζζσζεο θαη εθόζνλ, πξνθξίλεηε ηελ απνδνρή ηεο
πξόσξεο ιύζεο, απηό λα ην πξάμεηε κε ηελ πξνϋπόζεζε ηεο απνπιεξσκήο όισλ ησλ
νθεηιόκελσλ κηζζσκάησλ. Έρσ ηελ γλώκε, όηη ε εγγπεηηθή θαηαπίπηεη, ππέξ ηνπ εθκηζζσηή,
ιόγσ ηεο αλώκαιεο εμέιημεο ηεο κίζζσζεο, πιελ όκσο δηθαηνύζηε, εθόζνλ πξνθξίλεηε όηη ε
πξόσξε ιύζε ηεο κίζζσζεο εδξάδεηαη επί ζνβαξνύ ιόγνπ, απξόβιεπηνπ θαη κε ππαξρνύζεο
ππαηηηόηεηαο ηνπ κηζζσηή, λα ηελ επηζηξέςεηε ζηνλ κηζζσηή }.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην έρνληαο ππόςε ηνπ ηα παξαπάλσ θαιείηαη λα απνθαζίζεη :
Α)Σελ απνδνρή ηεο πξόσξεο ιύζεο, ιόγσ ζνβαξνύ θαη απξόβιεπηνπ ιόγνπ, ηνπ αξηζ. 5993/1702-2016 πκθσλεηηθνύ κίζζσζεο ελόο γξαθείνπ 11η.κ. ζηνλ 1ν όξνθν νηθνδνκήο επί ησλ νδώλ
Μ. Αιεμάλδξνπ 17 & Π. Σζαιδάξε ζηε Βέξνηα, κε εκεξνκελία ιύζεο ηελ 31/12/2019
νθεηιόκελνπ ζε ζνβαξό πξόβιεκα πγείαο ηνπ ζπδύγνπ ηεο κηζζώηξηαο ζύκθσλα κε ηελ Ηαηξηθή
Γλσκάηεπζε ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Βεξνίαο.
Β) ε απνπιεξσκή ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιώλ ύςνπο 577,17 επξώ ζα γίλεη κε ηελ
θαηαβνιή πνζνύ 50,0 επξώ κεληαίσο, θαηαβάιινληαο ηελ πξώηε δόζε κέρξη ηελ 30 Ηνπλίνπ 2020.
Γ)Δπηζηξνθή, γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο, ηνπ 52880/8-2-2016 γξακκάηηνπ ζύζηαζεο
παξαθαηαζείθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πνπ θαηαηέζεθε σο εγγπεηηθή
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο πνζνύ 151,20 επξώ, κεηά ηελ εμόθιεζε ηεο
νθεηιήο.
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Μαξθνύιεο: Γελ έρνπλ θαηαβιεζεί ηα κηζζώκαηα. Ο λνκηθόο ζύκβνπινο ζηε
γλσκνδόηεζή ηνπ ζέηεη κηα βαζηθή παξάκεηξν σο πξνϋπόζεζε, πνπ είλαη ε θαηαβνιή ησλ
κηζζσκάησλ κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ δεηείηαη ε ιύζε ηεο κίζζσζεο
Σζαρνπξίδεο: Τπάξρεη έλα ππόινηπν 577€ πνπ ζα θαηαβιεζνύλ ζε δόζεηο
Μαξθνύιεο: Ζ πξνϋπόζεζε είλαη λα έρνπλ θαηαβιεζεί, όρη λα θαηαβιεζνύλ ζην κέιινλ
Σζαρνπξίδεο: Απηή είλαη ε εηζήγεζή κνπ
Παπιίδεο: Αλ θαηαπέζεη ε εγγπεηηθή θαιύπηεη ηα νθεηιόκελα κηζζώκαηα;
Σζαρνπξίδεο: Όρη, είλαη 151,20€ θαη ηα κηζζώκαηα είλαη 577€
Μαξθνύιεο: Δπεηδή είλαη ζαθήο ε γλσκνδόηεζε ηνπ λνκηθνύ ζπκβνύινπ θαη κε βάζε
απηά πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο σο πιηθό, ηίζεηαη σο βαζηθή πξνϋπόζεζε ε απνπιεξσκή ησλ
νθεηινκέλσλ κηζζσκάησλ.
Με ηελ πξόηαζε ηνπ αληηδεκάξρνπ εηζάγεηαη κηα εθ ηνπ πιαγίνπ παξάβαζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο γλσκνδόηεζεο, δηόηη εκείο εξρόκαζηε θαη θάλνπκε ξύζκηζε ηεο νθεηιήο θη
επηζηξέθνπκε ηελ εγγύεζε.
Έζησ όηη γίλεηαη ε ξύζκηζε θαη δελ ηεξείηαη, ηόηε ηη γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα; Ούηε ηελ
εγγπεηηθή επηζηνιή ζα έρνπκε ζηα ρέξηα καο θαη ζα έρνπκε ράζεη θαη ηα δηθαηώκαηα από ηελ
ελεξγή ζύκβαζε.
Γηα απηόλ ηνλ ιόγν ζα απέρνπκε από ηελ ςεθνθνξία ηνπ παξόληνο ζέκαηνο, κε δεδνκέλν
όηη ζεσξνύκε όηη ε ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε είλαη αληίζεηε ζηνλ λόκν.
Μειηόπνπινο: Ζ αηηνύζα δηαηεξνύζε έλα κηθξό θπιηθείν ζε απηήλ ηελ νηθνδνκή θαη
παξόιν πνπ βξηζθόηαλ ζε ειηθία πνπ ζα έπξεπε λα απνιακβάλεη κηα αμηνπξεπή δσή, πάιεπε γηα
ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο. Λόγσ ησλ ζνβαξώλ πξνβιεκάησλ πγείαο πνπ αλέθπςαλ ζε κέινο
ηεο νηθνγέλεηάο ηεο απνηξάπεθε ε ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ θη ε πιεξσκή ησλ ελνηθίσλ.
Δκείο ζέινπκε από ηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ λα θάλεη όηη είλαη δπλαηόλ γηα λα πινπνηήζεη
απηά πνπ δεηά ε αηηνύζα, ηα νπνία δελ ζεσξνύκε όηη είλαη ππεξβνιηθά
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Σζαρνπξίδεο: Έρεη πξνεγεζεί ζπλελλόεζε κε ηελ αηηνύζα.
Παπιίδεο: Θα απέρνπκε σο δεκνηηθή παξάηαμε από ηελ ςεθνθνξία ηνπ παξόληνο
ζέκαηνο.
Πξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε;
Οη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Π.Παπιίδεο, Γ.Μηραειίδεο, Υ.Κειεζίδεο, Ν.Αγγέινπ,
Β.ηεθαλόπνπινο, Α.Μαξθνύιεο, Κ.Σξνρόπνπινο, .ηνπγηάλλνο, Κ.Θενδσξίδεο, Π.Μνπρηάξε
απείραλ από ηελ ςεθνθνξία ηνπ παξόληνο ζέκαηνο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ςήθηζαλ όινη νη ππόινηπνη δεκνηηθνί ζύκβνπινη
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 2-4-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε.
2.- Σελ κε αξ. πξση. 4550/25-2-2020 αίηεζε ηεο Γ.Γηνύια
3.- Σν κε αξ. πξση. 5993/17-2-2016 ζπκθσλεηηθό κεηαμύ Γ.Βέξνηαο θαη Γ.Γηνύια
4.- Σελ από 9/3/2020 αηνκηθή εηδνπνίεζε νθεηιώλ ηεο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο
5.- Σν κε αξ. πξση. 5762/11-3-2020 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθώλ πκβνύισλ
6.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
7.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Α) Σελ πξόσξε ιύζε ηεο εθκίζζσζεο γξαθείνπ ηνπ 1νπ νξόθνπ νηθνδνκήο επί ησλ νδώλ
Μ.Αιεμάλδξνπ 17 θαη Π.Σζαιδάξε ζηελ πόιε ηεο Βέξνηαο, ζπλνιηθήο έθηαζεο 11,00η.κ.,
ζύκθσλα κε ην κε αξ. πξση. 5993/17-2-2016 ζπκθσλεηηθό εθκίζζσζεο, κε εκεξνκελία ιύζεο
ηεο εθκίζζσζεο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2019.
Β) Δγθξίλεη ηελ απνπιεξσκή ηεο βεβαησκέλεο νθεηιήο ηεο Γηαλλνύιαο Γηνύια,
ζπλνιηθνύ πνζνύ 577,17€, κε ηελ θαηαβνιή πνζνύ 50,00€/κήλα θαη κέρξη πιήξνπο εμόθιεζήο,
κε εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο πξώηεο κεληαίαο δόζεο ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2020.
Γ) Σελ κε θαηάπησζε θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ ππ’ αξηζ. 52880/8-2-2016 Γξακκαηίνπ
ύζηαζεο Παξαθαηαζήθεο ηεο Γηαλλνύιαο Γηνύια, ζπλνιηθνύ πνζνύ 151,20€, ην νπνίν εθδόζεθε
από ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηνπ ππ’ αξηζ.
5993/17-2-2016 ζπκθσλεηηθνύ εθκίζζσζεο, θαηόπηλ ηεο πιήξνπο εμόθιεζεο ηεο παξαπάλσ
βεβαησκέλεο νθεηιήο.
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Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 119 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβόπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξόπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλόο
Σζηνύληαο
Λαδόπνπινο
Παπιίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλόπνπινο
Μαξθνύιεο
Σξνρόπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
πκεσλίδνπ
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηόπνπινο
Σζαλαμίδεο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 13-4-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

