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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  135/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

9. ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΜΕΝΙ∆ΩΝ 

ΤΗΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

  

 Σήµερα ∆ευτέρα 15 Μαΐου 2017 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 9.385/11.5.2017 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 22 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 13 Πέτκος Χρήστος  

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 14 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Βερικούκης Χρήστος  15 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Ταµβίσκου Ευτυχία  
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7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 ∆ίου Αναστάσιος 19 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Ζδρου Αικατερίνη  20 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  22 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 4 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Κούκος Γεώργιος 5 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος 

Γαλανός, αν και προσκλήθηκε νόµιµα για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 

ηµερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Αγ. Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος  

γ. Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής 

δ. Άγρα Κ. Θεόφιλος Καραµπάσης 

ε. Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας 

στ. Βρυτών κ. Θωµάς Τζαβέλλας 

ζ. Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της Τοπικής 

Κοινότητας Γραµµατικού κ. Νικόλαος Μούκας.  

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα. 

 

ΑΔΑ: 7ΙΖΔΩΡΠ-ΠΨΖ



 3 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο 

στον υπάλληλο του Τµήµατος εσόδων & περιουσίας κ. Σάββα ∆αµιανίδη, ο οποίος 

έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τη µε αριθµ. πρωτ. 9530/12.5.2017 

εισήγηση του τµήµατός του, η οποία έχει ως εξής: 

  «Ο κ. Γαλανός Κωνσταντίνος µετά την από 27-04-2016 φανερή πλειοδοτική 

δηµοπρασία για την εκµίσθωση του ∆ηµοτικού ακίνητου που βρίσκεται στην Πλατεία 

Τηµενιδών που διεξήχθη σύµφωνα µε τους όρους που αποφασίστηκαν από την 

Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Έδεσσας µε τη  υπ αριθµό 92/2016 απόφαση, 

αναδείχθηκε τελευταίος πλειοδότης  του ακινήτου. 

Με την αριθµό 6225/26-5-2016 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  

Μακεδονίας-Θράκης Γενική ∆/νση Εσωτερικής λειτουργίας –∆/νση ∆ιοίκησης -Τµήµα 

∆ιοικητικού –Οικονοµικού Ν. Πέλλας επικυρώθηκε η µε αριθµό 117/2016 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής Έδεσσας, που βάση αυτής εγκρίθηκε  το πρακτικό της 

πλειοδοτικής δηµοπρασίας. 

 Στη συνέχεια ο ανωτέρω προέβη στις 27-06-2016 στην υπογραφή της ιδιωτικής 

σύµβασης µίσθωσης του ακινήτου που συνάφθηκε µεταξύ του ιδίου και του 

∆ηµάρχου Έδεσσας, αντίγραφο της οποίας έλαβε, αποδεχόµενος τους όρους που 

αναφέρονται σε αυτή όσο και στην υπ’ αριθµό 92/2016 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου Έδεσσας. 

Επίσης µε την µε αριθµό 215/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας 

τροποποιήθηκε η από 27-06-2016 σύµβαση µίσθωσης ως προς τον µισθωτή του 

δηµοτικού ακινήτου που εφεξής θα είναι ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία µε την 

επωνυµία «VIN BAK IKE» στην οποία ο µέχρι τότε µισθωτής Κωνσταντίνος Γαλανός του 

Αντωνίου  θα είναι νόµιµος εκπρόσωπος και διαχειριστής αυτής. 

Μεταξύ των όρων που αναφέρονται τόσο στη ιδιωτική σύµβαση που 

υπογράφηκε όσο και στους όρους της ως άνω µε αριθµό 92/2016 απόφασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής αναφέρεται ρητά ότι «Καµία διαρρύθµιση του µίσθιου έστω 

και προσωρινής φύσης επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ∆ήµου, 

κάθε δε αυθαίρετα παρόµοια δεν θα αναγνωρίζεται και δεν θα λαµβάνεται υπόψη 

ούτε για συµψηφισµό µε το µίσθιο, ούτε για αποζηµίωση για τις εργασίες που θα 

εκτελεστούν χωρίς την έγκριση του ∆ήµου» και «Οποιαδήποτε προσθήκη, 

τροποποίηση ή µεταρρύθµιση του µισθίου απαγορεύεται ρητά χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση του ∆ήµου. Κατά τη λήξη ή την καθοιονδήποτε τρόπο λύση της µίσθωσης 

οποιανδήποτε προσθήκη, τροποποίηση ή µεταρρύθµιση παραµένει προς όφελος του 

µισθίου». 
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Τέλος αναφέρεται ότι «Κάθε παράβαση από µέρους του µισθωτή 

οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους θα συνεπάγεται την αυτόµατη λύση της 

σύµβασης, διαφορετικά την καταγγελία αυτής και την έξωση του µισθωτή κατά τις 

διατάξεις του Νόµου». 

Όπως ενηµερωθήκαµε τηλεφωνικά αλλά και ύστερα από ιδία αντίληψη, 

διαπιστώθηκε ότι ο µισθωτής του ακινήτου προέβη µεταξύ άλλων στη τοποθέτηση 

σταθερών κιγκλιδωµάτων κατά µήκος της µαρµάρινης περίφραξης που περιβάλλει το 

χώρο του ακινήτου αλλά και στην καθαίρεση τµήµατος του υφιστάµενου τοιχίου που 

είναι επενδυµένο µε µάρµαρο, σε παράβαση των όρων της ιδιωτικής σύµβασης που 

υπογράφτηκε µεταξύ των δύο µερών όπως αυτή στην ιδιωτική σύµβαση µίσθωσης 

και στην µε αριθµό 92/2016 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ∆ήµου Έδεσσς. 

Κατόπιν των παραπάνω ενηµερώθηκε η µισθώτρια εταιρία «VIN BAK IKE» τόσο 

µέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τον κ. Γαλανό Κωνσταντίνο του Αντωνίου όσο και 

µε τα υπ αριθµό 8995/09-05-2017 και 8999/09-05-2017 έγγραφα, να προβεί στην άµεση 

παύση των εργασιών και στην αποκατάσταση του χώρου στην πρότερη του 

κατάσταση καθώς δεν διέθετε την προηγούµενη έγκριση του ∆ήµου. 

Με το  υπ αριθµό 8999/09-05-2017 έγγραφο ενηµερώθηκαν ο Πρόεδρος του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου όσο και ο ∆ήµαρχος Έδεσσας για το παραπάνω θέµα. 

Επίσης ενηµερώθηκε µε το ίδιο έγγραφο και η ∆/νση Πολεοδοµίας και Τεχν. 

Υπηρεσιών για τυχών δικές τις ενέργειες αλλά και το Αστυνοµικό Τµήµα Έδεσσας.  

Στις 11-05-2017 και µε το µε αριθµό 9328/11-05-2017 έγγραφο- 

τεχνική/αιτιολογική έκθεση η µισθώτρια εταιρία ζητά να πραγµατοποιήσει ορισµένες 

εργασίες στο µίσθιο επί της Πλ. Τηµενιδών όπως αυτές αναφέρονται  στην έκθεση και 

στα συνηµµένα έγγραφα και σχεδιαγράµµατα που επισυνάπτονται και τα οποία σας 

κοινοποιήθηκαν και οι οποίες είχαν ήδη ξεκινήσει.  

Η  παραπάνω τεχνολογική – αιτιολογική έκθεση µαζί µε όλα τα συνηµµένα 

έγγραφα διαβιβάστηκε από την Υπηρεσία µας τόσο στη ∆/νση Πολεοδοµίας και Τεχν. 

Υπηρεσιών όσο και στην ∆/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας για 

ενηµέρωση και δικές τους τυχών ενέργειες,  καθώς θεωρούµε ότι η Υπηρεσία µας δεν 

µπορεί να  εκφέρει άποψη σε τεχνικά ή περιβαλλοντικά θέµατα. 

Τέλος σας ενηµερώνουµε ότι µε το οικ 714/12-05-2017 µας κοινοποιήθηκε  η 

Έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτου της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας που 

αφορά το παραπάνω θέµα την οποία σας επισυνάπτουµε. 

Λαµβάνοντας υπ όψη τα παραπάνω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Έδεσσας 

να προβεί στην έγκριση ή µη της πρότασης της µισθώτριας εταιρίας λαµβάνοντας υπ 
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όψη τους όρους της ιδιωτικής σύµβασης που υπογράφτηκε µεταξύ της µισθώτριας 

«VIN BAK IKE» και του ∆ηµάρχου Έδεσσας». 

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών τη µε αριθµ. πρωτ. 

9328/11.5.2017 αίτηση της εταιρείας VIN-BAK IKE προς τον ∆ήµο, η οποία αυτολεξεί έχει 

ως εξής: 

«Σε συνέχεια του, από 92/ 2016, µεταξύ µας συµφωνητικού µίσθωσης, µε την 

παρούσα αιτούµαστε την έγκριση σας για την πραγµατοποίηση των παρακάτω 

εργασιών στο χώρο του «ΤΗΜΕΝΙ∆ΩΝ: 

Σηµειώνεται πως οι προτεινόµενες εργασίες δεν αλλοιώνουν την αισθητική και τη 

φυσιογνωµία του χώρου και ενισχύουν τη λειτουργικότητα του.  

Αιτούµαστε. 

• Τοποθέτηση πλάτης καθίσµατος στις πεζούλες από µεταλλικό σκελετό και ξύλο, 

χωρίς αλλοιώνεται ο χαρακτήρας και η όψη της πλατείας. 

• Τοποθέτηση παταριών Ντεκ για την δηµιουργία εισόδου και ράµπας ΑΜΕΑ µε 

σκοπό την αποφυγή πτώσεων από τα υφιστάµενα σκαλοπάτια χωρίς κάποιου 

είδους καθαίρεση ή διάτρηση µε µη µόνιµες κατασκευές.  

• ∆ηµιουργία καναλιού για την συλλογή όµβριων υδάτων που κατακλύζουν την 

πλατεία. Κατασκευή υπογείου καναλιού για τα καλώδια ρεύµατος που µέχρι 

σήµερα είναι εναερία στηριζόµενα στα υφιστάµενα πλατάνια.  

• Καθαίρεση τµήµατος πεζούλας για την δηµιουργία χώρου τραπεζοκαθισµάτων  

• Εντός του καταστήµατος γίνεται προσθήκη τµήµατος µπαρ για την βελτίωση 

των υπηρεσιών του καταστήµατος.  

• Για την αισθητική αναβάθµιση του εσωτερικού χώρου τµηµατικά αλλάζουν 

διακοσµητικά επενδύσεις τοίχων, αντικαθίστανται επενδύσεις γυψοσανίδας, 

πραγµατοποιούνται µικρές αλλαγές στα επιχρίσµατα και αλλάζουν ή 

συντηρούνται επενδύσεις δαπέδων.  

• Τοποθέτηση κατακόρυφων παραπέτων µέγιστου ύψους 2µ συµφώνα µε τον 

κανονισµό του ∆ήµου. –Μη µόνιµες κατασκευές.  

Συνηµµένα, σας υποβάλλουµε σχετική Τεχνική έκθεση µηχανικού και τα συνοδευτικά σε 

αυτήν έγγραφα.  

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση». 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Τ.Υ. & 

Πολεοδοµίας κ. Ηλία Γκουγιάννο, ο οποίος πρότεινε η απόφαση που θα ληφθεί να 

βασίζεται στους παρακάτω τρεις άξονες: 

1. Σχετικά µε την έγκριση εκτέλεσης εργασιών εντός του κτιρίου. 
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2. Σχετικά µε την παρέµβαση στον κοινόχρηστο χώρο η µελέτη της οποίας 

πρέπει να εγκριθεί από το Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής, το συµβούλιο της ∆.Κ. Έδεσσας, 

την Ε.Π.Ζ. και µετά από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

3. Σχετικά µε την αποκατάσταση των παρεµβάσεων του κοινόχρηστου χώρου 

για τις οποίες δεν συµφωνεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στη Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κα Χρυσούλα 

Πέτκου, στον εκπρόσωπο της αναφερόµενης εταιρείας κ. Κων/νο Γαλανό, στο 

Μηχανικό της εταιρείας κ. Ραφαήλ Ζουµή, καθώς και στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους 

κ.κ. Ιωάννη Μουράτογλου, ∆ηµήτριο Ταπαζίδη, Μιχαήλ Φουνταλή, Βασίλειο 

∆ηµητριάδη, Αντώνιο Ρυσάφη, Ευτυχία Ταµβίσκου, ∆ηµήτριο Γιώγα, Γεώργιο 

Παρθενόπουλο, Ιωάννη Σόντρα και τον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου, προκειµένου 

να θέσουν ερωτήσεις και να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέµα, όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στον κ. Γαλανό και στον κ. Ζουµή προκειµένου να 

απαντήσουν στα ερωτήµατα των ∆ηµοτικών Συµβούλων.  

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω 

αναφερόµενα σχετικά έγγραφα, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν. 

3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   

Α .  Ο µ ό φ ω ν α  εγκρίνει την εκτέλεση εργασιών εντός του κτιρίου όπως 

περιγράφονται στην παραπάνω αίτηση της εταιρείας VIN-BAK IKE, δηλαδή την 

προσθήκη τµήµατος µπαρ για την βελτίωση των υπηρεσιών του καταστήµατος, την 

αισθητική αναβάθµιση του εσωτερικού χώρου µε τµηµατική αλλαγή διακοσµητικών 

επενδύσεων τοίχων, την αντικατάσταση επενδύσεων γυψοσανίδας και µικρές αλλαγές 

στα επιχρίσµατα και αλλαγή  ή συντήρηση επενδύσεων δαπέδων.  

Β. Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών στον 

κοινόχρηστο χώρο: 

• την τοποθέτηση πλάτης καθίσµατος στις πεζούλες από µεταλλικό σκελετό 

και ξύλο, χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας και η όψη της πλατείας,  

• δηµιουργία καναλιού για τη συλλογή όµβριων υδάτων, 

• κατασκευή υπογείου καναλιού για τα καλώδια ρεύµατος. 
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Γ. Ο µ ό φ ω ν α  υποχρεώνει τον µισθωτή να αποκαταστήσει τον κοινόχρηστο 

χώρο στην προτέρα κατάσταση από τις παρεµβάσεις που έχουν ήδη εκτελεσθεί και τις 

οποίες δεν ενέκρινε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Μιχαήλ Φουνταλής, Βασίλειος ∆ηµητριάδης  

Αντώνιος Ρυσάφης, Ιωάννης Σόντρας, Χρήστος ∆ασκάλου, Ελισάβετ Φράγκου – 

Κυανίδου και Γεώργιος Παρθενόπουλος µειοψηφούν µε το δεύτερο σκέλος της 

παραπάνω απόφασης. 

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ευτυχία Ταµβίσκου µειοψηφεί µε την εκτέλεση της 

πρώτης εργασίας του δεύτερου σκέλους της παραπάνω απόφασης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Πισλίνας δεν συµµετείχε στον καταρτισµό 

και τη λήψη της παραπάνω απόφασης (λευκή ψήφος).  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  135/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  17.5.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου  

Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  

Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  Μουράτογλου Ιωάννης, 

Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πέτκος Χρήστος,  

Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          -    Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- Τµήµα Εσόδων & Περιουσίας κ. Σ. ∆αµιανίδη 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Πρ/νη Τµήµατος Εσόδων & Περιουσίας κα Μ. Μήτσου 

- Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών κα Μ. Ρούσκα 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Τ.Υ & Πολεοδοµίας κ. Η. Γκουγιάννο 
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