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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ  30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  120/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

23. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜ. 90/2014 & 119/2014 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ 

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΙΟΥΠΡΙ» 

 

 Σήµερα Πέµπτη 30 Απριλίου 2015 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 10.788/24-4-2015 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, παρ. 5 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 24 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 15 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Βερικούκης Χρήστος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 
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6 ∆ασκάλου Χρήστος  18 Σόντρας Ιωάννης  

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 19 Ταµβίσκου Ευτυχία  

8 ∆ίου Αναστάσιος 20 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

9 Ζδρου Αικατερίνη  21 Τσιβόγλου Χρήστος  

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 22 Φουνταλής Μιχαήλ  

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  23 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

12 Κούκος Γεώργιος 24 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Πέτκος Χρήστος 

2 Μάρκου ∆ιονύσιος   

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γεώργιος Παρθενόπουλος αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση µετά τη συζήτηση του 2ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αλέξανδρος Πασχάλης αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση και δεν συµµετείχε στη συζήτηση του 32ου & του 34ου θέµατος της ηµερήσιας 

διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων: 

α) Αγίου Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης 

β) Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης 

γ) Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους.  

Απουσίασε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας και οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Άγρα, 

Άρνισσας, Βρυττών, Καρυδιάς, Μεσηµερίου, Ριζαρίου, Περαίας, Σωτήρας, Φλαµουριάς 

καθώς και ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Γραµµατικού, αν και κλήθηκαν νόµιµα.  

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 

τa θέµατα. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 23ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

Με την αριθµ. 85/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καταρτίσθηκαν οι 

όροι δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του δηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην 

περιοχή «Κιουπρί» στην Έδεσσα. Ο Αθανάσιος Παππάς ως τελευταίος πλειοδότης της 

δηµοπρασίας παρουσίασε τον Γεώργιο Παύλου  ως εγγυητή και υπέγραψαν την από 

26-2-2014 ιδιωτική σύµβαση µίσθωσης του ανωτέρου ακινήτου. Ο ανωτέρω µισθωτής 

σύστησε στις 26-2-2014 οµόρρυθµη εταιρεία σε εφαρµογή του 36ου όρου της αριθµ. 

85/2013 απόφασης Ο.Ε. και συµµετέχει σε αυτή ως οµόρρυθµο µέλος ο Γεώργιος 

Παύλου, ο οποίος ήταν εγγυητής στην αρχική σύµβαση µίσθωσης.  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την αριθµ. 90/2014 απόφαση, αποφάσισε οµόφωνα 

τα εξής: 

«Υποκαθιστά το µισθωτή του δηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή 

«ΚΙΟΥΠΡΙ» Αθανάσιο Παππά του Παναγιώτη από την εταιρία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ο.Ε», σε όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη µισθωτική 

σύµβαση». 

Στη συνέχεια η Αποκ/νη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης µε το αριθµ. 10.433/18-8-

2014 έγγραφό της, προκειµένου να ελέγξει την απόφαση και σε εφαρµογή του άρθρ. 3 

παρ.2 εδ. ε του Π∆ 270/81 για την  εκπλήρωση των όρων της σύµβασης, ζητά να 

παρουσιασθεί αξιόχρεος εγγυητής ένα πρόσωπο διαφορετικό από τα οµόρρυθµα µέλη 

της ανωτέρω οµόρρυθµης εταιρείας.    

Με την υπ΄αριθµ. 9.928/15-4-2015 αίτηση προς το ∆ήµο, ο Αθανάσιος Παππάς 

του Παναγιώτη, ως εκπρόσωπος της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,  ζητά 

να αντικατασταθεί ο εγγυητής της αρχικής σύµβασης µίσθωσης Γεώργιος Παύλου του 

Χρήστου από τον Κων/νο Παππά του Παναγιώτη κάτοικο Έδεσσας µε Α∆Τ Χ446009 και 

ΑΦΜ 130627230. 

Επίσης, κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας µικρής κλίµακας διαπιστώθηκε από 

την 11η Εφορεία Βυζαντινών αρχαιοτήτων ότι υπάρχουν στο εν λόγω ακίνητο 

κατασκευές για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί έγκριση από την υπηρεσία της και θα πρέπει 

να αποµακρυνθούν γιατί προκαλούν άµεση βλάβη στο µνηµείο. 

Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την αριθµ. 119/2014 απόφαση, 

αποφάσισε οµόφωνα τα εξής: 

«Α. Να παραταθεί η διάρκεια της µισθωτικής περιόδου για το χρονικό διάστηµα 

που θα χρειασθεί ο ∆ήµος για την αποµάκρυνση των κατασκευών που αναφέρονται 
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στο έγγραφο της 11ης  Εφορείας Βυζαντινών αρχαιοτήτων και να µην καταβάλλονται τα 

µισθώµατα για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα. 

Β. Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας του ∆ήµου να ενηµερώσει την 

αρµόδια υπηρεσία και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όταν ολοκληρωθούν οι εν λόγω εργασίες, 

προκειµένου µε νεότερη απόφαση να ορισθεί µε ακρίβεια το ανωτέρω χρονικό διάστηµα 

και να τροποποιηθεί η σύµβαση µίσθωσης».   

Στη συνέχεια η ∆/νση Τ.Υ. & Πολεοδοµίας µε το αριθµ. 22874/25-7-2014 έγγραφό 

της µας ενηµερώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο περιβάλλοντα χώρο του εν 

λόγω κτιρίου. 

Η Αποκ/νη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης µε το αριθµ. 10.201/30-12-2014 

έγγραφό της, προκειµένου να ελέγξει την παραπάνω απόφαση, µας επισηµάνει ότι το 

ζήτηµα θα πρέπει να τεθεί εκ νέου υπόψη του ∆.Σ. συνοδευόµενο από σχετική εισήγηση 

της αρµόδιας ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας η οποία θα περιλαµβάνει -

κατ’ ελάχιστον-  τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) Το είδος των εργασιών που επιτελέστηκαν στο συγκεκριµένο χώρο σε συνέχεια 

του αριθµ. 937/19.3.2014 εγγράφου της 11ης  Εφορείας Βυζαντινών αρχαιοτήτων του 

Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού 

β) Το χρονικό διάστηµα που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση των ανωτέρω 

εργασιών, καθώς και το ακριβές χρονικό σηµείο περαίωσής τους  

γ) Το ενδεχόµενο κόστος των συγκεκριµένων εργασιών αποµάκρυνσης των 

αυθαίρετων  κατασκευών από το εν λόγω µνηµείο, µε ταυτόχρονη υπόδειξη του 

υπευθύνου τοποθέτησης των εν λόγω κατασκευών στο συγκεκριµένο ιστορικό 

διατηρητέο µνηµείο, ο οποίος θα πρέπει να καταστεί υπόχρεος αποζηµίωσης των 

δαπανών που τυχόν ανέκυψαν.  

Κατόπιν των ανωτέρω, η ∆/νση Τ.Υ. & Πολεοδοµίας στο αριθµ. 5203/5-3-2015 

έγγραφό της, αναφέρει τα εξής: 

«ΣΧΕΤΙΚΑ: 1) Το αριθ. 22874/25-7-2014 έγγραφό µας. 

2) Το αριθ. πρωτ. 10201/30-12-2014 έγγραφο του Τµ. ∆ιοικητικού –

Οικονοµικού Ν. Πέλλας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας Θράκης. 

 

Μετά το παραπάνω (2) σχετικό,  και αναφορικά µε τις εργασίες που εκτελέστηκαν 

στον αύλειο χώρο του αναψυκτηρίου «Κιουπρί», µε προσωπικό και µηχανήµατα του 

∆ήµου Έδεσσας, µετά από εντολή της 11ης Ε.Β.Α., σας ενηµερώνουµε ότι : 
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Έγινε  καθαίρεση νέων τσιµεντοστρώσεων ή παλαιότερων δαπέδων µε 

επίστρωση διαφόρων υλικών που βρίσκονταν σε βάθος περίπου ως 1,50µ. και σε 

πολλές στρώσεις. 

Αναλυτικότερα έγιναν µε µηχανικά µέσα και προσωπικό του ∆ήµου οι παρακάτω 

εργασίες:  

Α) Καθαίρεση νέας  τσιµεντόστρωσης, για να δηµιουργία επιφάνειας ανάπτυξης 

τραπεζο-καθισµάτων. 

• Χρόνος κατασκευής τσιµεντόστρωσης �Απρίλης-Μάης 2014 

• Κατασκευαστής �  Ο ενοικιαστής του χώρου κατά την παραπάνω ηµεροµηνία. 

• Χρόνος καθαίρεσης τσιµεντόστρωσης � Ιούλιος 2014 

• Για την καθαίρεση εργάσθηκαν:   

    α) ένας (1) φορτωτής-εκσκαφέας (µε εξάρτηµα ‘’κουβά’’) µε τον χειριστή του, 

για µία (1) ώρα. 

    β) ένα (1) φορτηγό µε τον οδηγό του, για µία (1) ώρα. 

Β) Καθαίρεση παλαιότερων τσιµεντοστρώσεων και δαπέδων, σε βάθος περίπου 

ως 1,50µ. και σε πολλές στρώσεις, στον αύλειο χώρο του αναψυκτήριου  «Κιουπρί» αλλά 

και τον ευρύτερο χώρο πίσω από το κτίριο αυτό, που κατασκευάστηκαν  είτε από τον 

∆ήµο Έδεσσας προ 25ετίας,  είτε από  προηγούµενους ενοικιαστές του αναψυκτήριου, 

που δεν ήταν δυνατό να επιµετρηθούν, ούτε  να  επιµερισθεί η δαπάνη  καθαίρεσης 

στους προηγούµενους ενοικιαστές. 

• Χρόνος κατασκευής τσιµεντοστρώσεων � πριν το 1989 και ως το 2012. 

• Κατασκευαστές �  Αρχικά ο ∆ήµος Έδεσσας (πριν το 1989) & οι ενοικιαστές του 

χώρου ως το 2012. 

• Χρόνος καθαίρεσης τσιµεντόστρωσης � Ιούλιος 2014 

• Για την καθαίρεση εργάσθηκαν:   

       α) ένας (1) φορτωτής-εκσκαφέας (µε εξάρτηµα ‘’σφύρας’’) µε τον χειριστή 

του,  για µία (1) ηµέρα, δηλαδή 1ηµ.Χ 6 ώρες/ηµ.= 6 ώρες. 

       β) ένας (1) φορτωτής-εκσκαφέας (µε εξάρτηµα ‘’κουβά’’)  µε τον χειριστή 

του,  για  τέσσερις (4) ηµέρες, δηλαδή 4ηµ.Χ 6 ώρες/ηµ.= 24 ώρες. 

       γ) ένα (1) φορτηγό µε τον οδηγό του, για τέσσερις (4) ηµέρες, δηλαδή 4ηµ.Χ 6 

ώρες/ηµ.= 24 ώρες. 

Τέλος σας ενηµερώνουµε ότι, η Υπηρεσία µας δεν  γνωρίζει τους ενοικιαστές του 

αναψυκτηρίου, καθώς δεν είναι αρµοδιότητά της». 

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

σχετικά. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τις αριθµ. 56/2013, 

90/2014 & 119/2014 αποφάσεις ∆.Σ., την αριθµ. 85/2013 απόφαση της Ο.Ε., τη σύµβαση 

µίσθωσης καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 & 192 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 

3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Α. Αντικαθιστά τον εγγυητή της αρχικής σύµβασης µίσθωσης Γεώργιο Παύλου 

του Χρήστου µε τον Κων/νο Παππά του Παναγιώτη κάτοικο Έδεσσας µε Α∆Τ Χ446009 και 

ΑΦΜ 130627230, διότι ο Γεώργιος Παύλου είναι οµόρρυθµο µέλος της εταιρείας. 

Β. Να µετατεθεί χρονικά η έναρξη της σύµβασης µίσθωσης του δηµοτικού 

ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή «Κιουπρί», και συγκεκριµένα να αρχίζει 26/7/2014 

(βάσει του αριθµ. 22874/25-7-2014 εγγράφου της ∆/νσης Τ.Υ. & Πολεοδοµίας) και να 

λήγει 25/7/2020 και ταυτόχρονα να διαγραφούν τα µισθώµατα από 26/2/2014 έως 25-7-

2014, χρονικό διάστηµα κατά το οποίο δεν γινόταν χρήση του µισθίου. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  120/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  15/5/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος 

Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου 

Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πασχάλης  

Αλέξανδρος, 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 & δηµ. περιουσίας κα Μ. Μήτσου 

- ∆/νση Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κα Φ. Γιούσµη 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊσταµένη ∆/κών & Οικονοµικών Υπηρεσιών κα Μ. Ρούσκα 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 
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